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Prescurtări Şl semne.
a. = an
a. Chr. = înainte de Christos 
adj. = adjectiv 
art. = articol 
Ban. = Banat 
bis. = biserică, bisericesc 
botan. = botanică 
Bnc. = Bucovina. (La notije 

bibliogr. = Bucuresci)
C. = Celsius 
ca. = circa
căp. = căpitănat (capitală)
cat. = catolic
căt. = cătun
Cf. = conferesce
om. = centimetru
cm*. = „ pătrat
cm*. = „ cubic
corn. (şi c.) = comună
cott. = comitat
cuv. = cuvent
d. Chr. = după Christos.
Dict. = Dicţionar 
epp. = episcop 
fam. = familia 
fl. = ilorini 
flv. = fluviu 
fr. = franci (lei) 
frc. (şi franc.)''= francez, (în 

limba franceză) 
geom. = geometria 
germ. = german, în limba germ. 
gr. = gi'am 
grc. = grec, grecesoe 
gr.-cat. = greco-catolic

gr.-or. = greoo - (ortodox) - 
oriental

ha (şi hect.) = hectar 
Imp. = împărat 
imp. = imperial 
inf. = inferior, de jos 
ins. = insulă 
isr. = israelit, mosaic 
ital. = italian 
j. = judeţ
jug. (cat.) = juger (catastral) 
kgr. = chilogram 
km. = chilometru 
km*. = „ pătrat
km>. = „ cubic
l. = limba
lat. = latin, latinesce 
Lit. = literatura
loc. = locuitori 
M. = Mare
m. = metru
ms. = „ pătrat 
m*. = „ cubic
magh. = maghiar,în limbamagh.
med. = medicină 
mii. = miloane
ml. = mile
mm. (mm.s, mm.’) = milimetru 

(pătrat, cubic)
moh. = mohamedan 
mold. = moldovean 
mos. = mosaic, israelit
mt. = munte
munt. = muntean (din Mun

tenia)

n. = născut
naţ. = naţional
or. = oraş
ort. = ortodox
p. (pag.) = pagina
pl. = plasa
prof. = profesor
pron. = pronunţă
prot. = protestant
res. = resăritean, oriental
Rom. = România
rom. = român, românesce
rom.-cat. = rom ano-catolic
rur. = rural
s. = sau (la numiri de localităţi 

= sat)
ser. = scrieri
s. e. = spre exemplu
seci. = secol
Sf. (St) = Sfânt
soc. = societate
sup. = superior, de sus.
tip. = tiprografia
ti'ib. = tribul
Trs. (Trans.) = Transilvania
Ung. = Ungaria
ung. = ungar
univ. = universitate
urb. = urban
uu. (ur.) = următor
V. = ve(}i
V. ac. = veiji acolo, v. aceasta 
voi. = volum 
zool. = zoologia 
f = mort.

Observări.
La aranjarea articolelor »Enciclopediei Române« redacţiunea a fost con

dusă de consideraţiuni pur practice şi din acest punct de vedere a stabilit 
următoarele:

1. Nume proprii, precum şi termini technid neîncetăţeniţi în limba 
română, sunt daţi cu ortografia lor originală. Din această causă la căutarea 
articolelor sunt a se conferi titlii de sub ae, c, ph, th, y cu cei de sub e, k, qu, f, t, i.

2. Pentru înlesnirea aranjării mai practice a materialului, cuvintele femi
nine cu terminaţiunea â sunt date totdeuna articulat cu a.

3. Titlul articolelor, repeţindu-se în text, se dă numai cu litera iniţială (mare).
4. Fiind »Enciclopedia Română* un »dicţionar reaU şi nu de limbă, 

derivaţiunile şi observările filologice au fost aproape cu totul încungiurate.
5. Numele pus în şirul ultim al articolelor între parantese [ ], este numele 

(ori semnul) autorului.
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Articole ce nu se găsesc aici sUni a se căuta sub O.

Kemet, numirea orig. a Egiptului.
Kemeny de Gyerd-Monostor, familie de conţi 

şi baroni ungari, cari se trag din Micola de Ca
lota, (1260), trunchiul familiilor condivisionale 
Gyerdffy, Mikola, Rado, Vitez, Kabos şi Kemeny. 
Şincai (Cron. 1296) şi St. Moldovan (Trans. 1896 
nr. 6) susţin, că Micola de Calota, prin urmare 
şi descendenţii ar ft de origine română. Familia 
K. trecând parte la catolici, parte la reformaţi, cu 
timpul s’a ridicat la cele mai însemnate func
ţiuni, dignităţi şi posesiuni în patrie. Aşa loan, 
redaotonil Aprobatelor (1653) ajunse scurtă vreme 
şi principe al Ardealului (1661). Nepoţii sei loan, 
Ladislauşi Simon 1704 baroni, SamuilşiFarkas 
1817 şi 1830 conţi, iar fiul acestuia loaif a fost 
renumitul istoric din filele noastre. Franciac 
(Şchiopul), 1861—62, cancelar şi 1865 president 
al dietei din Cluj. (Lit.: Nagy Ivan, Kovâry, 
magy. Csalâd.) [p.]

1) Kemeny, Dionisiu, baron, n. 1803, j- 1849 
în Buda; mare orator şi împreună cu I. Bethlen, 
N. Vesselenyi şi C. Szâsz pionier al evenimen
telor dela 1848/9. 2) Kemeny, Farkas, baron, 
n. 1796, t 1852 în Londra. In revoluţia din 
1848—49 major, lu))tând alăturea ou Bem şi 
distingeudu-se mai ales în lupta dela podul Si- 
meriei. 6 Maiu 1849 Hatvani strimtorat de Moţii 
lui lancu în Abrud, cere prin Janâ Jozsef şi 
Petm Coloja ajutor dela K. din Deva. 3 Iunie 
E. pleacă şi ajunge în Abrud Ia 11 Iunie, ve
nind pe valea Crişului alb, şi ia cu .sine pe Ma
ghiarii remaşi de Hatvani în Abrud. După revo
luţie s’a refugiat in Anglia. 3) Keminy, Gavriil, 
baron, fost ministru de agricultură (1878—82) şi 
de lucrări publice şi comunicaţiune (1882—86), 
u. 9 Iulie 1830 în Ciumbrud, t 23 Oct. 1888 în 
Ajnâcsko. S’a distins prin scrieri de cuprins po
litic, istoric şi sociologic, pentru cari Academia 
magh. l-a ales membru coresp. şi mai târtjiu 
onorar. 1863 din partea oposiţiei maghiare el a 
fost însărcinat cu elaborarea protestului contra 
dietei transilvane convocate de Schmerling. 4) 
Kemeny, Ştefan, baron, n. 1811,11881 în Cium- 
brad. 1848—49 comite supr. al cott. Alba-inf. 
Autorul «Cărţii negre®, în care insunuă trupelor 
române din 1848—49 cele mai oribile jafuri şi 
crudelităţi. Invectivele lui au fost respinse de 
prefectul Axente Sever în «Respuns la Cartea 
neagră®. 5) Kemeny, loan, principele Transil
vaniei (22 Dec. 1660 până 23 Ian. 1662), n. 1607, 
t 1662 în lupta dela Seleuş. 1657 în reîntoar
cerea din expediţia poloneză cade în prinsoare 
la Tatari şi e dus în Crimea. 1659 rescumperat 
do rudeniile sale. 1660 ales principe contra lui 
Acaţiu Barcsay. Neprimind ferman de întărire 
dela Sultanul, K. ucide pe Barcsay şi pe doi 
fraţi ai lui. Alungat de Turci, caută ajutor la îm- 
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piratul Leopold I, care sub comanda lui Monte- 
cucculi îi dă oaste de 36,000. Intr’aceea fiind 
ales principe Mihail Apaffy, prin întrevenirea 
paşei Aii dela Timişoara, E. strimtorează pe 
Apaffy la Sighişoara. Turcii vin in ajutor lui 
Apaffy şi se dă lupta dela Seleuş. 6) Kemeny, 
losif, conte, renumit prin cercetările şi scrierile 
sale istorice, n. 11 Sept. 1795 în Grind, f 12 Sept. 
1855. Fost secretar erarial în Sibiiu, apoi deputat 
regalist la dietele din 1837, 1841 şi 1846. Retras 
din arena politică s’a dedicat exclusiv cercetărilor 
istorice privitoare la Transilvania. Ser.: «Deutsche 
Fundgruben d. Geschichte Siebenbiirgeus® (Cluj, 
1839, 2 voi.); «Erdely torteneti târa« (Cluj, 1845); 
«Notitia historico-diplomatica archivi et litte- 
rarum Capitul! Albensis Transilvaniae® (Sibiiu, 
1836, 2 voi.); «Epistolae Mathiae Corvini, Vla- 
dislai II. et Ludovici II. Regum Hungariae et 
contemporaneorum adjectis notis criticis. (Sibiiu, 
1835); şi alte numeroase scrieri de mare valoare. 
7) Kemeny, Ludovic, comandantul Devei şi pre- 
sidentul tribunalului marţial în 1848—49. După 
revoluţie osândit Ia 15 ani închisoare de foifă- 
reaţâ, pe oare şi-a împlinit-o în Olmiitz; n. 1799 
în Şamşudul de Câmpie, f 7 Iulie 1879 în Hu
nedoara. 8) Kemeny, Samuil, cancelarul Tran
silvaniei, f 23 Sept. 1817. 9) Keminy, Sigismund, 
publicist şi scriitor, n. 1816 în Căpudul de Câmpie, 
f 12 Dec. 1875 în Cămăraş (nebun); mâna dreaptă 
a lui Franciac Deăk în luptele politice. A scris 
broşuri politice, romane, articole de (Jiar, scrieri 
istorice, etc., toate apreciate foarte favorabil de 
opinia publică maghiară. E. e tractat în istoria 
literaturii maghiare ca unul dintre cei mai do 
frunte scriitori. Academia magh. I-a ales membru 
onorar şi membru în direcţiune. [t.]

KemI, rîu în Finlanda, curge prin lacul K. (45 km. 
lung), se varsă în sinul Bottnic; 408 km. lung.

Kendl-Lona, (Lona), corn. mică în Trs., cott. 
Solnoc-Dobâca, cu 1125 loc. (1891) Români şi 
Maghiari.

Kenia, munte în Africa, v. Eilimandsaro.
Kennan, George, călător, n. 1845 în Norvalk 

(Ohio, America), a însoţit 1865 - 68 expediţia 
americană de cablu la Alasca şi Siberia, 1870—71 
a călătorit prin Caucasia, 1885—86 în Siberia. 
Scrierea sa asupra Siberiei: «Siberia and the exilo 
System® (1891, 2 voi.), a făcut sensaţie prin de
scrierea sorţii deportaţilor.

Kenozolcă, grupa (geol.) v. Terţiară.
Kent, comitat la sud-estul Angliei, lângă mare, 

4028 km*., cu 1.142,324 loc. (1891). Capitala 
Maidstone. E. a jucat rol însemnat în istorie, 
începând de pe timpul lui Caesar şi dela înle- 
meiarea primului regat anglosaxon (seci. V).

Kent, Eduard duce de K. ţi Strathearn, conte 
de Dublin, al patrulea fiu al lui George III,

1



Kent — Kercisora.

n. 2 Nov. 1767, 1818 căsătorit cu princesa Vic
toria de Coburg. Tată al reginei Victoria; f 23 Ian. 
182°.

Kent, 1) K., William, n. 1685, architect, în
temeietorul noului stil de vile. f 1748. 2) K., 
James, jurisconsult american, n. 1763, f 1847. 
Autoritate juridieă. Ser.; »Commentarieson Ame
rican law.«

Kentia Blume, (botan.) gen de Palmieri, cu 
6 specii, din Australia şi insulele Molucce; se 
caracterisează prin segmentele frunzelor, ce sunt 
acuminato, prin stamine în numer de 6 şi prin 
ovul basilar erect. Ca specii cităm: K. australis 
Hort., minor P. Muell., proeera Blume, ş. a. Unele 
din ele se cultivă prin florării. [S. Şt. E ]

Kentrophyllum Neck., (botan.) secţiune din genul 
Cartbamus L. (v. ac.).

Kentucky, 1) K., rîu în Statele-Dnite ale Ame- 
ricei de nord, isvoresce în munţii Cumberland 
şi după curs de 375 km. se varsă în rînl Obio. 
2) K., stat în Statele-Unite ale Americei de nord, 
între statele Missouri, Illinois, Indiana, Obio, 
Virginia şi Tennessee, cu areal de 104,630 kms., 
1.858,600 loc.; şosuri mari extinse, partea mij
locie foarte fructiferă. Locuitorii se ocupă parte 
cu cultivarea pămentului şi prăsirea de animale, 
parte cu luciul la minele, bogate cu deosebire 
în cărbuni de piatră şi fier. Industria şi co- 
merciul este foarte desvoltat. Cultura poporului 
în general stă pe un grad destul de înalt. Ca
pitala Frankfort: la congres trimite 13 membri.

[M. Bodiu.]
Kephalo —, v. Ccphalo
Kephalonia, lângă Corfu, este una din cele 

mai mari şi importante insule ionice, despărţită 
de Itaka priutr'o mică strîmtoare. N’are nici 
un rîu, însă multe isvoare. Este străbătută de 
munţii Clatovuni, al căror vîrt mai înalt este 
vechiul Ainos (1620 m.). K. are în general o 
climă dulce, dar adesea variabilă din causa înăl
ţime! munţilor; toamna mai ales cad ploi abun
dente. Capitala este Argostoli. Fămentul este 
productiv; bogat în vii şi măslini. Ca ruine 
din vechime nu se găsesce mai nimic, afară de 
templul lui Jupiter Ainesios, pe vîrful muntelui 
Ainos. K. a făcut parte din liga ateniană în 
seci. V a. Chr.; a fost cucerită de Romani în 
189; la împărţirea imperiului roinan trece la 
imperiul de resărit; la 1224 este luată de cătră 
Veneţieni; la 1479 de cătră Turci. Trece apoi 
prin diferite stăpâniri până în 1815, când este 
pusă sub protectoratul englez; iar la 1863 este 
incorporată regatului Greciei.

Kepheos, rege mitic din Aethiopia. v. Chepbeus 
şi Cepheus (constel.).

Kepler, loan, astronom, n. 27 Bec. 1571, 1594 
profesor de matematică în Graz, 1600 ajutor al 
lui Tyoho Brahe în Fraga, 1601 matematic îm- 
perătesc, 1612 profesor în Linz, 1628 in ser
viciul lui 'W’allenstein în Sagan, ţ-15 Nov. 1630 
în Regensburg. K. e renumit prin descoperirea 
legilor kepleriane: căile planetelor sunt elipse, 
în unul din focarele lor se află soarele; radius 
vector al unei planete în timpuri egale percurge 
teritorii egale; quadratele timpurilor de revo- 
luţiune a planetelor sunt în acelaşi raport între 
sine ca şi cuburile depărtării lor mijlocii dela 
soare. E. a inventat şi ochianul astronomic, a 
constniit tabele de planete (Tabulae Rudolphinae)

şi a rectificat calendarul. «Opera omnia« edit. de 
Frisoh (1858—72 în 8 voi.).

Kerargirit, mineral, clorură de argint; în 
cristale mici cubice, sau masse cristaline, den- 
dridice, stalactite. Minereu important de argint 
se găsesce numai în partea superioară a Bloa- 
nelorde minereuri de argint la Freiberg, Konigs- 
berg, dar mai ales în America centrală şi Ame
rica de sud (Feru, Chile, Mexico), în Nevada, 
Idaho, etc. 1

Keratectasia, întinderea corneei transparente 
fie în formă de glob, Keratoglobus, sau de con, 
Keratokomis; apoi Keratokele, hernia corneei; 
Keratomalade, înmuierea corneei, şi Kerato- 
nyxis, intrarea cu instrument prin corneă spre a 
opera cataracta; sunt termini speciali în oculistică.

Keratina, substanţa ce intră în constituţia epi- 
dermului animal şi în ţesutul cornos. B prin
cipiul imediat important în substanţa ce formează 
copita, coarnele, unghiile, perul, penele, lâna, 
carapacele diferitelor animale. In oase nu se gă
sesce. Se obţine din coarne de bou prin extrao- 
ţiuni succesive cu aoidi diluaţi, alcali, apă, 
alcool şi eter. fS. M.]

Keratitis, inflamaţiunea corneei ochiului de 
causă scrofuloasă, sifilitică, reumatică, trauma
tică, etc. Se vede bine cu iluminatul oblic, prin 
lupă sau ou microscopul corneal. In cele mai 
multe caşuri este însoţită de dureri, fotofobie 
(fereală de lumină) şi de lăcrimare. Ca remăşiţe 
sunt petele sau albeaţa. Ca tratament se 
indică comprese calde, atropină, masagiu, etc.

Keratoflr, rocă, nume dat de pietrografii ger
mani porfirelor sodice şi ortofirelor.

Keratoplastica, înlocuirea corneei tulbure a 
ochiului omenesc prin o bucată curată din corneă 
dela oarecare animal. Fană in present fără re- 
sultat bun.

Keratosoop, un disc rotund, de carton alb, pe 
oare sunt cercuri negre, concentrice, dela peri
ferie până la centru; servesce pentru recunoas- 
cerea astigmatismului corneal; dar mai exact se 
determină aceasta prin Eeratometru adecă of- 
talmometru. .

Keratoscopia, kofoscopia, skiaskopia, pupi- 
loskopia, retinoskopia e una şi aceeaşi numire 
pentru metodul de a determina puterea refrac
tară a ochiului prin o oglindă plană, care re
flectează lumină pe corneă, pupilă, cristalin şi 
pe fundul ochiului.

KeraunicI sau Aerocerauniei, în vechime nu
mele munţilor dintre Grecia şi Epir, cari se ri
dică până la o înălţime de 2045 m. Astăzi se 
numesc Kap Glessa. [M. Bodiu.]

Kerbela, oraş în vilaietul turco-asiatic Bagdad, 
spre vest dela Eufrat, 15,000 loc. E. e Mecea 
Şiiţilor, de oarece aci se află mormântul lui Imam 
el Husein.

Kerc, (rom. CârţaJ, corn. mare în Trs., cott. 
Făgăraş, 996 loo. (1891) Români şi Saşi. In ve
chime era abaţie rom.-catolică, desfiinţată do 
regele Mateiu (1474) şi anexată prepositurii din 
Sibiiu. In documente se face amintire de ea mai 
ântâiu la 1223. Livasiunea Tătarilor a devastat-o 
aşa de cumplit, că nici sub Ştefan V nu se re
culesese âncă pe deplin.

Kercisora, fCârfi^oara), Oprea- şi Streja-G., 
corn. mici în Trs., cott. Făgăraş, la poalele Ne- 
goiului, 920 loo. (1891) Români. O.-C., colonisată



Eerci — Kereantit,

cn Secui de contele Mihail Teleki, ai căror or-1 
maşi s’an romanisat de tot Se arată ancă şi acum 
uo ulm, sub care Teleki a contenit cu generalii 
anstriaci asupra colonizării.

Kerei sau Bosforul cimmerie, astâ4> lemkalk, 
strimtoare de mare, ce leagă Marea Neagră cu 
Marea Âzovică, 40 kml lungă şi 4—40 km. Iată, 
intre peninsula Crim şi T^ian. [M. Bodin.]

Ker^, r. Cherechin.
Kerekgyârto, Arpad Aloisiu, istoriograf, prof. 

de universitate, n. 1818 în Jâszbereny. 1842 de
veni advocat, 1843—44 notar la dieta din Pojon; 
1881 fu ales membru coresp. al Acad. magh. 
Ser.: Magyar altotmăny biztositekai (discurs de 
recepţinne); Magyarok eletrajzai (I—U. voi., A—B. 
Pest, 1858—58), Magyarorszăg muvel6desenek 
tortenete, (I—U voi. dela 889—1114); Magyar- 
orszăg tortenetenek kezikonyve, I—VII v.; Ha- 
zânk evlapjai, 889—1849; A muveltseg fejlodese 
Magyarorszâgon, 1 v. 889—1301; Magyarorszăg 
emieknapjai ezereves torteneteben. Sărvâii fels6- 
videki grof Szecheuyi Istvân elete, etc. [-I-]

Keresd, (rom. Crif), corn. mică în Trans., 
cott. Târnava mare, 1241 loc. (1891) Eomâui, 
Saşi şi Maghiari. Cetatea £. e una dintro cele mai 
bine conservate cetăţi din vechime. Aici s’a ti
părit >Historiarum Pannonico-Uacicarom libri X 
a dade Mohaziensi nsqne ad finem secuii* a 
cancelarului Transilvaniei conte Bethlen Lupul 
(Farkas) f în 1879, din care numai câteva exem
plare se mai află. prin colecţiuni şi pe la privaţi.

Keresztes, 1) Mez5-K., corn. mare în Ung., 
cott. Boisod, 4378 loc. (1891) Maghiari. Una 
dintre cele mai vechi comune. 26 Oct. 1596 
mare bătălie între generalul Schwartzenberg şi 
paşa Mehemet. 2) Nagy-K. (Gristolţtd mare), 
coin. mică în Trs , cott. Soinoc-Uoboca, 1259 loc. 
(1891) Români.

Keresztenyfalvaşi Kereseteny&eiget v. Gristian.
Keresztur, v. Griatur.
Kerguelen, insulă nelocnită în Oceanul Indic 

(481/,.^91/j<l lat. sud.), descoperită 1772 de fran
cezul Kerguelen-Tremarec; staţiune importantă 
pentru vânătorii de balene.

Kerkăpoly, Garol, om de stat magh.. ministru 
de hnauţe, prof. de universitate în Budapesta, 
membru corespondent al Academiei magh., n. 

•13 Maiu 1824, f 29 Dec. 1891. A fost prof. de 
ftiosofie la şcoalele sup. din Păpa, secretar de 
stat in ministeriul de «honvecji*; 1888 prof. la 
universitatea din Budapesta peutiu sciinţele de 
stat; 1870 ministru de finanţe, în fine iarăşi 
profesor. Ser.: >Vilăgtortenelem<, »A vilâgtbr- 
tonet es az emberisâg fajkiilombsege*, >Protestans 
egyhâzi alkotmâny*, >Metafisika<, etc. [-I-]

Kermes mineral, preparat al sulfurului de an- 
timon şi al carbonatului de calce cristalisaţ. Se 
dă ca expectorant la bronchite.

Kern, Mermann, pedagog al şcoalei herbar- 
tiane, n. 1823 în Jiiterbogk, studia în Lipsea şi 
Berlin, deveni profesor la pedagogiul din Halle, 
apoi la gimnasiul din Coburg. Dela 1853 redactă 
revista >Pădagogische Blătter*. La 1865 deveni 
director al unei şcoale industriale, apoi în 1878 
al unui gimnasiu din Berlin, unde desfăşura o în
semnată activitate pedagogică, îndeosebi ca or- 
ganisator al înveţământului. Scrieri: >£in Beitrag 
zur Rechtfertignng der Herbart'schen Meta- 
physikc, »Die Eonzentration des Unterrichtes und

die Realschule^ »Znr Realschnlfrage*, «Natur- 
lehre, methodi^ bearbeitet*, »Gnindriss der 
Pâjdagogik»,

Kernbach, v. Conta-Eernbach, şi Qeoige din 
Moldova.

Kemer, Dr. A. Ritter mm MarUavm, n. 1850 
la Mantnern (Austria), t 21 Iun. 1898 ca pro
fesor de universitate la Vieua. Botanist de mm'e 
importanţă în sistematică şi geografia plantelor, 
ca biolog şi fitopaleontolog, etc.; iar iu special 
pentru noi şi ca explorator distins al florei dacice 
(xPflanzenleben der DonauUinder*; Innsbruck, 
1863, xVegetationsverhăltnisse des mittler. und 
ostl. Ungaro und angrenzenden Siebenbiirgens* 
în Oster. botao. Zeitsohr., 1867—78; «Sohaedae 
adflorain exssicatam austro-hungaricam*. Vieua, 
1881 pânăînpresentş.a). Studiile sale darviuistice 
au stabilit reputaţia sa ca biolog genial. Iu 
xPflanzenleben* avem modelul unui compendiu 
poporal de astfel de studiu, menit spre vulga- 
risare. Oercetările sale în Tirul, mai ales asupra 
formaţiunilor de plante actuale în conexiune cu 
cele fitopaleontologice, au desluşit fasa de stepă şi 
mediteranăa epocei qnaternare, deslegând această 
problemă aproape defluitiv. In flne ca director 
al gradinei botanice din Innsbruck şi mai pe 
urmă în Viena a introdus cultura plantelor alpine 
în şes şi a studiat şi cultivat plante parasitare 
până atunci necultivabile (Rhinanthus, Euphiasio, 
Pedicularis, etc.). Herbariul seu, vast şi impor
tant şi pentru noi Românii, nu numai prin speoii 
nou descoperite, ci şi prin multe alte plante in
teresante dacice, I-a testat museului universităţii 
din Viena. [A. Pr.]

Kerner, Iustin, poet şvab, n. 18 Sept. 1786 
în Ludwigsburg, 1818—51 medic suprem în 
Weinsherg, unde t 21 Febr. 1862, după ce iu 
anii din unnă îşi pierduse vederea. A scris 
cântece frumoase şi pline de spirit, uneori du
ioase, alte ori vioaie şi pline de umor. Ser.: 
»Eeiseschatten« (1811), roman umoristic; >Bil- 
derbuch aus meiner Enabenzeit* (1849, 1893) 
autobiografie; 5 volume de poesîi publicate sub 
diferiţi titli (Dicbtungen 2 voi., Lyrische Ge- 
dichte, Letzter Bliitenstrauss, ’Winterbliiton); 
•Geschiohte zweier Somnambulen* (1824); »Die 
Seberin von Prevoust*, etc. Fiul seu Theobald, 
n. 1817, de asemenea poet şi medio în 'Weinsberg, 
a scris »Galvanisinus und Magnetismus als Heil- 
krafte; »Das Eernerhaus und seine Găste* (1894); 
a editat corespondenţa tatălui seu cu amicii.

Kernig, Semnul lui, interesant de cunoscut în 
afecţiunile meningite; el consistă în neputinţa1 bol
navului de aîntindecompletpiciorul,»extensiunea 
completă a genunchiului*, şe^ând jos. [V.]

Keroselen, un product hidrocarburic ce se 
obţine la destilarea petroleului brut între tem
peratura 150#-300°. El se găsesoe în propor- 
ţiune de 60—70 procente şi e identic cu pe- 
troleul lampant.

Kerrla DC., (botan.) gen din fam. Rosaceelor, 
trib. Spiraeeae, cuprinde arbuşti şi are una sau 
doue specii, ce cresc în Japonia şi China. Se 
cultivă foarte mult prin grădini ca plantă de
corativă K. japonica DC., cunoscută de poporal 
nosb'u sub numirea de Trandafir galben.

[Z. C. P.]
Kersantit, rocă eruptivă veche, formată prin

cipal de. plagioclasi şi de mica. Poate să mai



Keriilos — Kiajna.

conţie şi amfibol, quartz, eto. In România K. s’a 
întâlnit în munţii jndeţului Suceava.

Kerlilfis, V. Chereluş.
Kâruly, v, Chirui.
Kerykelon, în mitol. grc. beţul de farmece al 

(Joului Hermes. (v. ac. şi Lucrurile minunate).
Keş, (Keseh, Piz K.J, pisc în Alpii din Grison 

(Graubiînden), între păsurile Aibula şi Scaletta, 
3417 m.

Keşko, familie boierească din Moldova, cunos
cută de pe la 1700. In secolul nostm vornicul 
Pavel K., însurat cu Pulcheria, fata tui Vodă 
Ion Sturdza, a avut numai 3 fete, dintre cari 
una este regina Natalia a Serbiei, soţia lui 
Milan I Obrenovici şi mama regelui Alexandru. 
Celelalte doue sunt Maria şi Caterina m. Ghika, 
ultimii descendenţi ai familiei. [0. L.]

Kâsmârk, oraş în Ung., cott. Szepes, 4897 loc. 
(1891) Germani, Maghiari şi Slovaci. Are gimn. 
superior luteran, cu bibliotecă de mare valoare, 
şcoală civilă şi comercială, fabrică de damast şi 
pânzărîi, etc. Staţiune de cale ferată. Comerciu 
şi industrie foarte desvoltată.

Keszlncz, (rom. GhesinţJ, corn. mare în Ung., 
cott. Timiş, 1866 loc. (1891) Români.

Keszthely, com. mare în Ung., cott. Zala, 
619.6 loc. (1891) Maghiari; centrul dominiului 
de 140,000 jug. al contelui Tassilo Festeticb, 
ou un castel dintre cele mai grandioase în Un
garia; staţiune de cale ferată şi vapoare, in
stitut de agronomie (înfiinţat la 1797 de contele 
George Pestetich) şi economie de model, gimn. 
superior rom.-cat., şcoală industrială, fabrică de 
bere, însemnat comerciu de vite şi de cereale. 
K. e colonie străveche de pe timpul Romanilor 
şi Hunilor, pe timpul regilor arpadiani se chiema 
Gestel. Ii aparţine staţiunea balneară Seviz, iar 
în apropiere se află colina Dobogâ, unde s'au 
aflat ca. 3000 de morminte străvechi şi preste 
4000 obiecte de argint, bronz, fier, os şi lut, şi 
mărgele de chichlibar, datând de prin seci. IV—V 
şi fiind de origine avarică.

Kâtegyhăza, (ChitighazJ, com. mare în Ung., 
cott. Bichiş, 3766 loc. (1891) Romani şi Ma
ghiari; staţiune de cale ferată.

Keto, în mitol. grc. un monstru de mare, 
oare cu fratele seu Phorkys a născut Gorgoa- 
nele şi Grae-ele.

Ketteler, Wilhelm Emmanuel, episcop de Ma- 
ienţa (Mainz), n. 1811 în Miinster, cel mai aprig 
anteluptător al drepturilor bisericei în Germania. 
Cu deosebire s’a ocupat de resolvirea chestiu
nilor sociale de actualitate. A participat la con- 
ciliul vatican, f 1877. [i—m.]

Keuma, v. Kauma.
Keve, V. Cheve. — Kevi-SzBllSs, v. Seleuş.
Kew, renumita grădină botanică, situată în 

partea oraşului Londra, ce poartă acest nume. 
Se distinge nu numai prin dimensiuni şi mijloace 
colosale de cari dispune, ci şi prin reputaţiunea 
erudiţilor ce o dîrig, căci aici se concentrează 
la institut elita botaniştilor ce explorează flora 
vastului imperiu britanic. Publicaţiunea cea mai 
importantă e afară de »Bulletin«, »Index Kewensis», 
cea mai recentă publicaţie asupra tuturor speciilor 
de plante până în present stabilite. [A. Pr.]

Keza, Simon, numit şi Simonis de Keza, cleric 
ungar, oare pe la finea seci. XIH a scris Chro-

nicon Hungarorum, începând dela Noe până la 
regele Ungariei Ladislau Cumanul (1272—90), 
căruia îi dedică opul seu. Cronica lui K., con
tinuată de Marcus până la 1330, şi de Thuroczi 
până la 1464, e interesantă şi pentru Români, 
constatând că Secuii atilani s’au aşezat în munţii 
Ardealului între Români, Blacki, folosind li
terele acestora, şi având aceeaşi soarte laolaltă, 
apoi că Blacki din părţile panonlce au remas 
stabili faţă de mişcările atilane.’La venirea Ma
ghiarilor (872) spre Ardeal ei află aci pe Ro
mâni, etc. (Cf. Hunfalvi, Etnogr. § 43 ; Puşcariu, 
împărţirea Ardealului. Sibiiu, 1864).

Kâzd, (Szâsz-K.), com. în Trans., cott. Târnava 
mare, v. Saschiz.

Kezdi-Văsărhely, v. Chezdi-Oşorheiu.
Khanpur, fCawnporeJ, oraş în India anter., 

lângă Ganges; principala staţiune militară a En
glezilor; 182,310 loc. (1891); industrie de pielării 
şi bumbac.

Khivik, numele pe care îl poartă un mormânt 
megalitic, descoperitîn districtul Cimbrisham din 
Svedia sudică. Mor.mentul are forma unui cosciug 
de piatră, numai că laturile sale sunt formate 
din lespezi aparte. E lung de 4'20 m., larg de 
0'90 m. şi înalt de 1'20 m. Menţionat ca in
tact în 1749 de cătră naturalistul Lineu, acest 
cosciug a fost deschis după această dată. Asupra 
originei sale suut multe păreri: Sjbborg, un ar- 
cheolog svedez, îl pune în legătură cu bătălia 
dată, cam pe la 750 d. Chr., în apropierea lo
cului, de cătră Ragnar Lothbrok. Probabil însă, 
că acest fel de dolmeu (v. Megalite) apai-ţine 
perioadei neolitice.

Khuen-Hedervăry, Carol, conte, ban al Croaţiei, 
n. 23 Maiu 1849. A studiat dreptul la univ. din 
Zagrabia; 1879 e numit comite suprem al cott. 
Gyor; 1883 ban al Croaţiei, Slavoniei şi Dal
maţiei. Decorat cu ordinul lâna de aur. Aderent 
moderat al reformelor liberale politico-bis. In 
1894, 1895 îi fu încredinţată formarea guver
nului ung., dar nu reuşi din oausa greutăţilor 
făcute de grupul Tisza-ist.

Klachta, oraş în Siberia de est, lângă mar
ginea imperiului chinez, situată între dealuri 
pleşuve, 200 m. departe dela oraşul chinez 
Maimacin, cu 900 loc. Articolul principal de co
merciu este tea. [M. B.]

Kiajna, (numele slavon al DespineiJ, flca lui 
Petru Rareş, principe al Moldovei, măritată după 
Mircea Ciobanul, fiul lui Mihnea cel Râu. Femeie 
energică, isteaţă şi măre intrigantă, gata a re
curge la ori ce mijloc pentru asigurarea domniei 
pe sama soţului ei, apoi a fiilor ei Petru Şchiopul, 
Alexandm U, fratelui ei vitreg lancu Sasul (v. ac.) 
şi nepotului ei Mihnea II turcitul, (fiul lui Ale
xandru ip. Pentru ajungerea scopurilor sale se 
pusese bine cu femeile Sultanului prin daruri 
şi peşcheşuri, cu ajutorul cărora isbutia totdeuna 
în planurile sale. Hu însă şi în faţa ingerinţei curţii 
franceze, care dorind întemeiarea unui mare im
periu la guiîle Dunării, insista la Poartă pentru 
a pune în tronul Munteniei pe Petru Cercel, 
fiul lui Petraşcu cel Bun, ceea ce se întâmplă 
în Iulie 1583. Intrigele lui Mihnea şi lăcomia 
Turcilor însă fac în curând pribeag din Domnul 
Munteniei, care (Mart. 1590) e ucis de Turci în 
valurile Bosforului. (Cf. A. D. Xenopol, »Ist. Rom.» 
II 582, III 10-24, 108—127 sequs.) [t.]



Eiangoiu — Eilia.

Klangclu, (Kiungciau), capitala insulei chi
neze Hainan, cu 40,000 loc.

Klangsl.prov. în sud-estul Chinei, 180,000 km*., 
cu 24‘/a milioane loc.; sol roditor; fabrioaţiune 
de materii de Nanking şi porţelan. Capitala 
Nanciang.

Klangsu, provincie înQoritoare în estul Chinei, 
100,000 km1., cu 21 mii. loc.; capitala Nanking.

Kiao-Clou, oraş vechiu în estul Chinei, lângă 
sinul cu acelaşi nume, cam la gradul 36 lat. nord. 
Portul şi oraşul K. a fost ocupat în timpul din 
urmă de Germani.

KIoera, comună rurală şi atenenţă la parochia 
Mihuceni, moşie boierească, în căp. şi j. Cer- 
năutului în Bucovina, are 654 loc. (587 ort. or., 
46 rom.-cat., 21 raos.), o şcoală primară. Tot 
Kicera se numesc ancă doue cătune, unul se 
tine de comuna rurală Hliboca (v. ao.J, iar celalalt 
de comuna Banila Moldovenească (v. ac.), ambele 
moşioare private. [Dr. I. G. Sbiera.]

Klckxia Blume, (botan.) gen de plante din fa
milia Apocyneelor, cu 3 specii arborescente, din 
cari K. africana Bentb., ce cresce în Africa 
tropicală vestică, servesce la extragerea cau
ciucului; celelalte doue specii sunt K. arborea 
Steud. din Java şi K. Blancoi Rolfe din FUipine,

[S. Şt. R.]
Kldang, (zool.) Muntjac, v. Cerb.
KIdron, Valea, v. Cedron.
KIel, principalul port de resboiu al Gei'maniei, 

aşezat în fundul unei admirabile băi în Marea 
Baltică. In 1895 s'a inaugurat splendidul canal 
maritim, prin care vasele cele mai mari pot ieşi 
dela Xiel în Marea Nordului; importanta stra
tegică a acestui canal este considerabilă, căci 
permite unei escadre a face fată cu uşurinţă fie 
la un atac dinspre Rusia, fie la un atac dinspre 
Francla sau Anglia. Aci se găsesc cele rpai im
portante aşezăminte ale marinei imperiale: Ar
senal, academie navală, şcoale diferite de ma
rină, etc. Oraşul, care la încorporarea lui la Prusia 
în 1866 uumera 20,000 loc., acum are 75,000.

[Constant B.]
KIel, Friedr., compositor germ., n. 1821 în 

Puderbacb, f 1885 in Berlin; autodidact, ta
lentul seu natural l-a făcut să parvie la cele 
mai înalte grade artistice: membru al academiei 
berlineze şi profesor de oomposiţie. A scris multă 
musică de cameră (sonate, quartete, ş. a.) şi de 
orchestră (uverturi, marşuri, ş. a.), musică corală, 
profană şi religioasă, cu orchestră (mise, requiem. 
Te Deum, un Stabat, psalmi, ş. a.). [T. C.]

Klepert, Heinrich, mare geograf şi cartograf 
german, n. 31 Iulie 1818 la Berlin. Reputatiuea 
lui datează din 1840, când dete la lumină Atlas 
von Hellas (Berlin, 1840—46), tipărit în 24 foi 
(ultima ediţiune a apărut în 1871). In urma 
unui voiaj întreprins, în 1841 şi 1842 în Asia 
mică, în scop de a controla şi completa lucră
rile misiunii militare prusiene, despre care el 
făcuse câţiva ani mai înainte lucrări topografice 
chiar in aceea ţeară, el publică o mare cartă 
asupra Asiei mici ce poate fi considerată ca un 
cap d’operâ, (Berlin, 1843—1845). K. a ocupat 
postul de director technic la Institutul geografic 
dela Weimar, (1845—52). Şi în această calitate, 
el a contribuit enorm la progresul sciinţei geo
grafice în Germania. In 1852, el fu chiemat la 
Berlin; în 1853 a fost numit membru al aca

demiei; iar în 1854, el fu însărcinat cu un curs 
de geografie la universitate. Lucrările lui K., 
îndestul do numeroase şi însemnate, pot fi con
siderate ca modele în genul lor. Pe lângă ope
rele citate, mai adaugăm: Atlas univemal (1857 
până 1861, iar a 2-a ediţie a apărut în 1881); 
Ethnographische Ubersichtskarte des Europăi- 
schen Orients (Berlin, 1876); Karte der Dobrudja 
(Berlin, 1877); lucrare ce, din nefericire, nu este 
tocmai exactă; Lehrbuch der alten Geographie, 
(1878); General-Karte der Siidost-Europăischen 
Halbinsel (Berlin, 1881); Atlas antiquus, (1885). 
El a mai publicat un mare numer de carte etno
grafice, istorice şi politice asupra diferitelor 
ţeri. Considerate în massă, lucrările lui K. sunt 
incontestabil cele mai exacte şi mai importante 
din cele publicate până acum în felul lor. La 
31 Iulie 1898, Germania savantă a sărbătorit 
al 80-lea an al nasoerii lui. f 22 Apr. 1899.

[I. I. Nacian.]
Kleserlt, mineral, sulfat de magnesiu hidrant, 

monoclin. In straturi în salinele dela Stassfurt, 
Hallstadt, Ealucz.

Klesewetter, Baf. Georg, musicograf germ., 
n. 1773 în Holesohau, f 1850. După ce-şi com
pletă studiile prin Albrechtsberger şi Hartmann, 
deveni în curând o adevărată autoritate în do
meniul istoriei musicei. Principalele sale scrieri 
publicate se rapoartă la: Şcoala flamandă (1826), 
Musică apuseană (1834), Musică Grecilor mo
derni (1838), Guido d'Arezzo (1840), Musică Ara
bilor (1842), ş. a. [T. C.]

Klew, guvemament în Rusia mică, 50,999 kms., 
cu 3.576,125 loc. (1897). Cantata K., situat 
lângă rîul Nipru, cu 247,432 loc. (1897) se com
pune din trei oraşe: Podol, centrul comerciului 
şi industriei, K. vechiu cu universitatea Vladimir, 
Pecersk cu mănăstiri şi loc de pelerinagiu; primul 
oraş situat la şes, celelalte două pe înălţimi; E. 
mai numeră 12 suburbii. Catedrala Sf. Sofii (din 
seci. XI); universitatea e dela 1833. In E. re- 
sidă un mitropolit. E. e unul din cele mai vechi 
oraşe ale Rusiei şi e considerat de Ruşi oarecum 
ca oraş sfânt, din causă, că aci au primit stră
moşii lor creştinismul. Intre 1037 şi 1060 E. a 
fost capitala imperiului.

Klkinda, (ChichindaJ, oraş în Ungaria, cott. 
Torontal, 22,768 loQ. (1891), Şerbi (12,855), Ger
mani (5719), Maghiari (3519) şi Români (434). 
însemnat comerciu de cereale şi industrie de 
morărit. Tribunal, sucursală a băncii austro- 
ungare, gimnasiu, şcoală de fete superioară, 
şcoală comercială, industrială şi textilă; staţiune 
de cale ferată. E. era capitala districtului sârbesc 
cu acelaşi nume până la 1876, când a fost în
corporat la comitatul Torontal.

Kilar-BaşI, şeful provianturilor dela curtea 
Sultanului.

Klldare, comitat în Irlanda, prov. Leinster, 
1693 km*., cu 70,000 loc. (1891); capitala Naas.

Kllia, (Chilia), oraş în Bugeac din sudul Ba
sarabiei, se află aşezat lângă braţul Chiha al 
Dunării. Posiţiunea geografică este 45° 26' lat. 
nord. şi 46° 56' long. est. după I-iul Meridian. Are 
e poporaţiune de 8014 loc. (recens. 1892). E. 
după mai mulţi istorici e vechiul Licostomon 
al Grecilor; din monumente istorice posedă ancă 
până acum o veche biserică, construită de Ya- 
sile Lupu la 1648. (Cf. Basarabia de Z. C. Ar-
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bure, pag. 301) şi ruinele vechei cetăti a lui 
Ştefan cel Mare. Fortăreaţa are figura pătrată 
a j)oligonului, se află construită pe malul stâng 
al Dunării într’o vale şi în oiroumferenţă e de 
800 stânjeni, dinspre câmp există remăşiţele de 
Glasis cu trei platforme, patru bastioane şi cinci 
turnuri do piatră, din cari doue optangulare. 
Această cetate a fost bătută de Ruşi in trei rân
duri, la 1770 de generalul Repnin, la 1791 de 
generalul Gudowicî şi la 1807. Spre nord dela 
cetate se află oraşul K., locuit de Moldoveni, 
Greoi, Armeni şi Ovrei.

Kilimandsaro, (Kilima-Nd.saro), munte în Africa 
estică,300km.vest-nord-vestdelaMombas,480km. 
dela lacul Ukereve (Victoria Nyansa) de o înăl
ţime de .5703 m., se împarte în Kjlimandsaro 
mare 3° 7' 30" lăţ. sud., 55° 22' 1. est. dela Ferro 
(5703 m.) şi Kilimandsaro mic (5500 m.) Linia 
de zăpadă se începe la 5000 m., graniţa vegeta- 
ţiunii e la 3333 m., a arborilor Ia 2896, locuinţe de 
oameni Ia 1483 m. preste nivelul mării. Pentru 
prima dată a fost vedut acest munte la 11 Maiu 
1848 de cătră misionarul Rebmann.

Kilkenny, comitat în Irlanda, prov. Leinster, 
2063 kma., cu 87,154 loc. (1891). Capitala K., 
cu 11,024 loc., are reşedinţă episcopească; ca
stelul cenţilor Ormond cu galerie de tablouri.

Kilo, (grec.) 1000 unităţi dintr’o mesură anu
mită, s. e. Kilogram, Kilolitm, Kilometru. In 
România o mesură veche pentru cereale, 1 Kilo 
a 2 niiei’ţe â 8 dimerli â 16 oca = circa 290 litre.

Kilogram = 1000 grame. Kilometru = 1000 
metri. Kilolitru = 1000 litre. Kilowatt, unitate 
practică de forţă electrică, care este echivalent 
cu 10* watts (v. ac.).

Kimberley, (Nev-Kusch), oraş în Africa sudică, 
districtul diamantelor, nu departe de graniţele 
vestice ale provinciei Oranje, fundat in 1872, 
10,000 loc.

Klmolos, CArgerttieraJ, insulă grecească spre 
nord-est dela Milo, 42 km*, şi 1515 loc. (1889). 
Fămentul de K., un fel de piatră de cute, e 
renumit.

Klmon, (CimonJ, fiu al lui Miltiade, lipsit cu 
totul de elocuenţă nu putea să devină atotpu- 
tinte prin ajutorul popoinilui; lipsa de elocuenţă 
era însă înlocuită prin mari talente militare. 
Viaţa sa politică se întinde. între anii 476 şi 
449, în 469 aduce in Atena osemintele legen
darului Teseu. K. era un mare admirator al or- 
ganisării militare din Sparta şi adesea făcea 
Atenienilor elogiul Spartanilor. In 461 este,exilat 
din Atena pentra timp de 4cce ani, în 457 este 
rechiemat şi în 449 a. Chr. moare. K. era un 
înverşunat duşman al Persanilor. [Caion.]

Klmon, Loghi, n. la 1876, Român din Mace
donia, a făcut studii strălucite de pictură la 
academia de arte frumoase din Miinchen. Ta
blourile sale se deosebesc printr’un colorit viu 
şi o technică aproape perfectă. Lucrări prin
cipale: .Post mortem laureatus», «Ifigenia în 
Tauris*, «Bachus», .Beduin», «Orientala», «Natura 
moartă» ş. a. [Caion.]

Kincardlne, (MearusJ, comitat în nord-estul 
Scoţiei, 1005 km*., ou 35.647 loc. (1891); ca
pitala Stonehaven.

Kind, Friedrich, poet germ. puţin original, 
n. 1768 în lipsea, f 1843 în Dresda. Ser.: 
Poesii (ed. II, 5 voi, 1817—25); Novele şi Ro

mane (5 voi, 1820—27); Scrieri teatrale (4 voi, 
1821—25), între cari textul la opera lui Kreutzer 
«O noapte în Granada» şi la «Ţintaşul» (Frei- 
schiitz) lui “Weber.

Klnematica, (grec.) partea mechanicei, care 
se ocupă cu mişcarea, fără respect la massă şi 
la puterile motrice.

Klnematograf sau Kinetoscop, aparat construit 
de Edison, cu ajutorai căruia se trece repede 
pe dinaintea privitorului o serie de fotografii, 
luate iute una după alta (15 pe secundă) do pe 
un corp ce se mişcă; prin aceasta se produce 
ilusiunea mişcării reale a corpului.

Kinesltherapia, v. Gimnastica medicală.
Kinetica, (grec.) partea mechanicei, care se 

ocupă cu legile mişcării, ţinând samă şi de ma.ssa 
corpului şi de puterile oe-1 pun în mişcare. Se 
deosebesce de kinematică, întrucât aceasta din 
urmă nu consideră massa corpului şi puterile 
motrice.

Klnez, V. Knezi.
Klnizsy, Pavel, v. Chinez, Pau.
King, (engl.J rege. King, (Fu), mesură de su

prafaţă în China, â 100 meu = 67,335 m*.
Kinglake, Alexandru William, scriitor englez, 

1811—91. El a publicat Eothen, poveste de că
lătorie în Orient. De asemenea a scris: Istoria 
resboiului Crimeei, o lucrare do mare valoare. 
K. a fost deputat în parlament dela 1857—68. 
El a combătut politica Iui Napoleon III, cu pri
lejul anexării Savoiei.

King’s County, un comitat al Irlandei (Leinster). 
Acest comitat fu înfiinţat în timpul domniei 
Măriei, a primit numele în 1557, în onoarea 
regelui Spaniei Filip U, bărbatul reginei Maria.

KIngsley, Carol, scriitor engl, u. 12 Iunie 
1819 in districtul Devonshire (Holne). K., după 
ce a studiat teologia la Cambridge, îmbrăţişa 
cariera preoţească, în care desfăşură o activi
tate demnă de toată lauda. Aşa K. a respândit 
cultura bisericească în sinul poporului, făcând 
o mulţime de predici: Villaye Sermons. O parte 
din predicele sale au fost traduse în nemţesce 
de Krătzinger (Gotha, 1885, 2 voi). Operele lui 
K. au fost publicate în 28 volume. Doue din 
scrierile lui au un deosebit interes: Hypatia, 
or neov fois voith an old tace (1852) şi “West- 
ward ho (1885). In cea dintâiu K. vorbesoe de 
conflictul ce există între filosoBa veche şi cre
ştinism, iar în cea de a doua este o povestire 
patriotică şi religioasă asupra epocei reginei Eli- 
sabeta. K., mulţămită talentului ce arătă, a fost 
numit la 1859 profesor de istoria modernă la 
univereitatea din Cambridge. Scrierea lui istorică 
e: The Roman and the Teuton (1864). j- 1875.

KInkeI, Qottfried, poet şi scriitor germ., n. 
1815 în Obercassel la Bonn, 1846 prof. de istoria 
artelor în Bonn, luând parte la mişcai’ea repu
blicană şi mai apoi la revoluţie, în 1849 e prins 
de trupele prus, şi osândit pe viaţă la închi
soare de fortăreaţă, 1850 fuge din închisoare la 
Londra, unde funcţionează ca docent de limba 
germ., dela 1666 profesor de istoria artelor în 
Ziirich, unde •[■ 1^2. Cf. Hernie am Rhyn: G. 
KinkeI, ein Lebensbild. (Ziir., 1883).

Kino, sucul uscat al pomului Pterocarpus Mar- 
supiunr, ce cresce prin India, Ceylon şi pe coasta 
Malabarului. Familia Leguminoaselor. El se pre- 
sintă în bucăţi mici, strălucitoare cu coloarea



EiDoplasma — Kisbor.

brună închisă şi chiar neagră. Abia solubil în 
apă rece, complet însă în apă caldă şi alcool, 
procurând acestora un gust adstringent şi tare 
acid. El conţine ca principiu imediat un soiu de 
tanin, ce se precipită la tratarea cu aci(}i minerali. 
Pe lângă aceasta mai conţine Pirocatechina şi 
Kinoina Cu 06 Hla. K. se întrebuinţează în 
medicină. [8. M.]

KInoplasma, nume ce s’a dat de oătrâ Stras- 
burger la 1892 archoplasmei (archiplasma), sub
stanţă ce constitue, după Boveri, sfera atractivă. 
După Strasburger K., ce se mai dice fUar- 
^lasma, constitue membrana plasmică a celulelor, 
intră în constituţia cytoplasmei şi intervine în 
fenomenele de reproducere ale celulelor.

Kloto, (Miako, SaiMoJ, oraşul sfânt al Japo
nezilor, situat pe insula Nipon, cu 279,792 loc. 
(1890); odinioară aci resida Micado; palate pom
poase, temple numeroase; industrie de mătasă 
şi porţelan.

Kiparisa, Nicolae, cronicar grc., a scris o cro
nică asupra întemplărilor din Moldova de pe la 
1716 în a treia domnie a lui Mihail Racoviţă 
Voevod. Cf. »Archiva« din Iaşi, 1889, pag. 85.

Kirăly, Adalhert, distins general al lui Sigis- 
mund fiâthori; fu trimis cu oaste ardeleană în 
ajutorul lui Mihaiu Viteazul. Luă parte la lupta 
dela Călugăreni (1595) şi ca comandant al ar
tileriei a contribuit mult la isbânda Românilor.

Kirăly-Darocz, corn. mare în Ung., cott. Sătmar, 
2848 loc. (1891) Maghiari şi Români.

KIrălyfalva, (rom. GraifaUu), corn. mică în 
Trans., cott. Târnava mică, 1194 loc. (1891) Ro
mâni şi Maghiari.

KIrălykd, pisc de munte, v. Craiva.
KIrălypatak, v. Craiva.
Kirchbach, K., Hugo JEwald, conte, general 

prus., n. 1809 în Neumarkt, f 1887 la Moholz 
în Lausacia; 1866 comandant m divis. 10 de in
fanterie, 1870/71 al corp. 5 la “Weissenburg, 
Worth şi Sedan, 19 Ian. 1871 respinse marele 
asalt al Parisienilor, după aceea comandant gen. 
în Posen, 1880 se retrage din serviciu. 2) K., 
Wolfgang, scriitor şi critic germ., n. 1857 în 
Londra, 1879—88 a trăit în Miinchen ocupat 
cu studii estetice, musioale şi literare, 1888 pri- 
mesce conducerea foii din Dresda «Magazin fiir 
Litteratur des In- und Auslandes», 1889 foiletonist 
la «Neues Dresdener Tageblatt», şi 1890 la »Dres- 
dener Nachrichten». A scris poveşti, novele şi 
romane.

Klrcher, Atanasiu, savant german, n. 1601 
în Geiza. S'a făcut iesuit şi a funcţionat ca pro
fesor în Wiirzburg. In deoursuh resboiului de 
80 ani a ajuns în Avignon, de aci în Roma, 
unde a propus matematica şi limba hebraică în 
colegiul roman. Mai târdiu s’a ocupat cu ar- 
cheologia. j- 1680 în Roma. Lui K. i-se atribuo 
aflarea Internei magice.

KirchhofT, (rttstaniJofierf, fisioiangerm., n. 1824 
în Ebnigsberg, t 1887. A fost pi-ofesor de fisică 
în Bresslau, în Heidelberg, mai târdiu în Berlin. 
Are lucrări însemnate în deosebitele ramuri ale 
fisicei. Intre altele sunt însemnate experimen
tele şi studiile sale în analisa spectrală, făcute 
în societate cu Bunsen.

Kirchmann, lulius, jurisconsult şi filosof gei in., 
n. 1802 în Schafstaedt. Post magistrat, apoi ad
vocat general la curtea criminală din Berlin. In

1848 fu ales deputat, apoi retras şi reales de 
câteva ori. A creat diarul liberal «Demokratische 
Blătter». A trăit câtva timp iu împrejurimile 
Dresdei, ocupându-se cu agricultura şi filosofia. 
El a publicat Filosofia sciinţei, şi o broşură. 
Asupra imortaUtăţii, oriticând mai ales pe Hegel. 
Ca jurisprudenţă a scris: Legea asupra proce
durii civile în Prusia. [Nigrim.]

KIrghizll, popor nomad împrăştiat pnn Asia, 
după fisionomie de origine mongolă, de altcum 
vorbesce limba pură turcească, locuiesce pe ste
pele dela Turkestan spre nord, tnti-e lacul Caspio, 
rîul Volga, lacul Arai şi rîul Irtis, până la Tobol 
şi Ural, care teritor poartă numele de: stepele 
Eirghizilor, unde E. ducând o viaţă nomadă, se 
ocupă cu prăsirea vitelor. Odinioară au avut ad
ministraţie proprie sub chani; în present sub 
protectoratul Rusiei. ReUgiunea vecho a fost cea 
păgână, în care şi astădi crede o mare parte a 
poporului. In present domnesce între ei islamul. 
Numărul E -lor este ca. 2.600,000, cea mai mare 
parte sub protectorat rusesc. [M. Bodiu.] 

Kiriazi, Gheorghe, medic, n. 1829 în Etolia 
(Grecia), f 1893 în Bucuresci; şi-a făcut stu
diile de medicină la Montpeilier şi Paris, 1854 
reîntors în Grecia desvoltâ mare activitate întru 
combaterea holerei, 1855 medic al carantinei din 
Calafat, 1857 medic primar al j.-lui Gorj şi al 
oraşuluiTîrgu-Jiu, 1868 al asilului ElenaDoamna, 
1881 deschise în Bucuresci spitalul Xenocrat.

*Klrid, numirea turc. a insulei Creta (v. ac.). 
Klrie eleison./^rec.J «Doamne îndurăte spre noi<, 

este complexul rugăciunilor de invocare a ajuto
rului şi îndurării luiDumnedeu. In cultul bisericei 
orientale începând din vechime (Const. apost. 
VIII, 6 şi 10), rugăciunea aceasta formează o 
parte din cultul liturgic, şi ca un respuns la ru
găciunea colectivă pronunţată de cătră diacon ori 
preotul oelebrant, adeseori se repeţeseedin partea 
pruncilor cântăreţi ori a poporului credincios. 

Kirk-Para, piastm turcesc = 0'211 Cor. 
KIrman, (Kerman, KarmaniaJ, provincie în 

sud-estul Persiei, în partea mai mare nelocuită, 
ca. 25,000 km*., dimpreună cu litoralul Mogistau. 
Capitala E. e situată la partea vestică a uuui 
şes roditor şi are 45,000 loc.; industrie de mă
tasă şi lână.

Kirmanşahan, oraş fortificat în Pei'sia, capi
tala prov. Ardilan, cu 32,000 loc.

Kirschner, Lola, (pseudonim Ossip Sebubin), 
romancieră, n. 1854 în Praga, făcu numeroase 
călătorii (Bruxella, Paiis, Roma); în numeroa
sele sale romane şi novele zugrăvesce cu sin
ceritate lumea mare internaţională, viaţa şi sbu- 
ciumările ei, în multe privinţe după exemplul 
lui Turgenjew.

Kisăliţeni, corn. rurală şi paroebie dimpreună 
cu cătunele: Biscăul, Hrobeşcoa, Marchea, Mi- 
stecîcul, Moisiuca şi Socolea, moşie boierească 
în căp. Vijniţei şi în j. Putilei, în Bucovina, 
are 907 loc. (8J2 ort.-or., 10 rom.-cat., 75 mos.), 
o şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

Kisber, corn. mare în Ung., cott. Comorn, 
3898 loc. (1891) Maghiari; staţiune de cale fe
rată, moară cu vapor, atelier de maşinării şi 
ţiglărie. In E. se afiă eea mai mare herghelie 
a statului, înfiinţată la 1854 pentiu prăsire de 
cai pursânge şi semisânge de rassă engleză. In 
fiecare primăvară mânzii de un an se vând la
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licitaţie publică, putend cumpera numai suditi 
ai monarchiei austro-ungarcj cari au să se oblige, 
că nici-când nu vor vinde in străinătate manzii 
cumperaţi.

Kisoh, Enoeh Enric, medic german, n. 1841 
în Praga, unde se află ca profesor. K. practică 
la băile din Marienbad. A scris: Handbuch der 
allgemeinen und speciellen Balneotherapie, 1875; 
Heilquellen und Kurorte Bbhmens, 1879; Fett- 
leibigkeit, 1888.

KIsdedovâ, denumire maghiară pentru grădini 
de copii.

Klseleu, comună rurală, parochie şi moşie bo
ierească în căp. Cotmanului şi j. Zastavnei în 
Bucovina, are 2505 loc. (2396 ort.-or., 169 mos.), 
o şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

KIsfaludy, 1) K., Carol, (Kâroly), poet magh., 
părintele comediei magh., ii. 6 Febr. 1788 în 
Tet-Szentkut. f 21 Nov. 1830 în Budapesta. A 
studiat cinci clase gimn., apoi a intrat în şcoala 
militară din Taurin. In 1804 a intrat în ser
viciu militar activ, a luat parte în luptele 
contra lui Napoleon I (1805), iar la 1811 pă
răsind cariera militară a studiat pictura în Yiena. 
După ce a consumat averea părintească, a pri
begit prin Germania, Italia, apoi înfrânt de su
ferinţele vieţii s’a reîntors în patrie, la Buda
pesta, unde se susţinu din pictură. In timpul 
pribegiei cunoscând lit. poetică apuseană, sub 
influenţa acesteia s’a încercat a scrie opere dra
matice. Drama »Tatârok Magyarorszâgon», reprb- 
sentată în Alba-regală (Bzekesfehervăr) la 1819 
de o societate teatrală, a produs efect neaşteptat; 
această împrejurare atrăgând atenţia literaţilor, 
iar de altă parte asigurându-i subsistenţa, l-a în- 
curagiat să-şi continue activitatea lit. în această 
direcţiune, şi a scris în scurt timp dramele: Ilka, 
Eemeny Simon,Szilăgyi szabadulâsa, Matyăsdiăk, 
Barate^ es nagylelkiiseg, preste aceste se ri
dică iStibor vajda* şi ca mai bună >lrene<, deşi din 
punct de vedere al tragicului toate sunt greşite. 
Activitatea desvoltată în acest ram al lit., cul
tura-! europeană, experienţa şi judecata-i obiec
tivă a grupat in jurul seu pe toţi literaţii vechi şi 
noi, cari în toate lucrările lor au consultat pe £. 
Sprijinit de bărbaţii lit. Vorosmarty, Toldy, Bajza, 
Kolcsei, Czuczor, etc., la 1822 a publicat alma- 
nachul >Aurora< de cuprins beletristic, care fu 
organul acestei societăţi lit. (1822—37), când i-a 
urmat»Atheneum« sub redacţia literaţilor: Bajza, 
Vorosmarty, Toldy. K. a produs mai mare efect 
în lit. magh. prin comediile magh. »Kerok«, »Csa- 
lâdâsok», »Leânybrz6«, »Pârtiit6k«, în cari se reo- 
glindează în modul cel mai fldel viaţa socială 
a poporului magh. A mai scris câteva naraţiuni 
şi descrieri comice, cântece poporale, elegii şi 
balade. Meritul lui E. e că a întrodus în lite
ratura magh. o direcţiune nouă, romantismul, 
dominat de elementul poporal-naţional. Toate lu
crările sale apărură după moarte. E. E. minden 
munkâi, editate de Fr. 'Toldy, 10 voi. Buda 1831, 
a doua ediţie e editată tot în Budapesta VI voi. 
1893 de Jos. Bănoczi.

2) Kisfaludy, Alexandru, poet liric magh., la în
ceputul seci. XIX a fost cel mai serbătorit îm
preună cu Csokonai; frate cu Carol E., n. 27 Sept. 
1772 în Siimeg, f 28 Oct. 1844. A studiat filosofia 
şi dreptul, dar neavând aplicare pentru cariera 
juridică, a intrat în miliţie. In 1793 fu trimis

ca gardist la Viena, iar 1795 transferat la un 
regiment din Italia; s’a luptat în contra lui Na
poleon I, la Milano; prins de Francezi, fu trans- 
poi’tat în Provence, unde scrise cântecele cele 
mai frumoase de amor »Himfl szerelmei». Eli
berat din închisoare, după ce luase parte în mai 
multe lupte în Germania şi Elveţia, la 1800 s’a 
reîntors în patrie. In 1801 a publicat prima 
dată poesiile sale lirice Himfl szerelmei, cu cari 
şi-a întemeiat numele literar.i A mai publicat 
fabule ou subiect din trecutul poporului ma
ghiar şi câteva drame, dar cu puţin succes. Ope
rele lui au fost editate de Fr. Toldy 1847, apoi 
Angyal Dăvid VIII voi. 1893. [-1-]

„Kisfaludy-târsasăg11, societate literară magh., 
înfiinţată în 1830 la stăruinţa amicilor lui Carol 
E-, pentru ridicarea unui monument în .memoria 
amicului lor. In acest scop a editat operele lui 
Carol E., şi din suma adunată a ridicat un mo
nument de marmoră în grădina museului na
ţional din Budapesta; la 1836 s’a constituit într’o 
societate literară, ca să premiezş, opere estetice- 
poetice. Această societate, după «Acad. magh.«, 
a lucrat mai mult pentru înflorirea literaturii 
beletristice maghiare. La 1842 modiflcându-se 
statutele societăţii, a luat numele «Magyar szep- 
irodalmi intezet.» Sub această devisă a început 
pe lângă premiarea operelor estetice-poetice, a 
transplanta în lit. maghiară clasicii antici şi mo
derni, biblioteca romantică a popoarelor moderne, 
şi a aduna cântecele şi legendele poporului magh. 
Membrii acestei societăţi de present sunt indi
geni 50, străini 20. Intre membrii corespondenţi e 
şi losif Vulcan, redactorul «Familiei», membru or
dinar al academiei române din Bucuresci. [-(-]

Kishăza, v. Cheşa.
Klsil-lrmak, (în antichitate Halys), cel mai 

mare rîu în Asia mică, isvoresce în Ebssedagh 
şi se varsă în Marea Neagră spre est dela Si- 
nope; deşi are lungime de ca. 900 km., nu e 
navigabil.

KIsjenâ, v. Chişineu.
Kis-KUkiilIo, numele ung. al unui comitat şi rîu 

în Transilvania, v. Ternava mică.
Kismet, resignarea oarbă a Musulmanilor în 

întâmplările sorţii.
Klss, (Chiţ), Mateiu, canonic gr.-cat. de Lugoj 

şi membru fundator al «Asociaţiunii transilvane», 
n. 16 Nov. 1816 în Recea (cott. Crasna); şcoalele 
elementare şi gimnasiale le-a studiat în Şimleul 
Silvaniei; fllosofla şi teologia în Oradea mare. 
In 1841 fu numit profesor la gimnasiul gr.-cat. 
din Beiuş, unde a funcţionat până în 1847, când 
fu dispus do paroch în Cianadul nou, lângă Mako; 
iar în 1854 numit din nou profesor de filosofie 
şi limba latină în cl. VIII a gininasiului din 
Beiuş, şi în 1856 distins cu titlul de asesor con
sistorial. Infiinţându-se diecesa şi capitlul gr.-cat. 
de Lugoj, E. fu unul dintre cei dintâi canonici, 
numit în 1857; dar din causa unui morb grav, 
de care suferea, a putut desvolta puţină acti
vitate în acea demnitate, f 4 Martie 1876. A 
lăsat o mică fundaţiune pentru diferite scopuri.

[Dr. I. Radu.]
Kisseleff, Pavel, comite, general şi diplomat 

rus, n. 17^1aMoscva dintr’o familie do boieri. 
1812 adjutant al prinţului Bagration şi apoi al 
împăratului Alexandru I, 1814 colonel, 1817 
maior general, conduce operaţiunile în resboiul
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cu Turcii din 1828, când devine locotenent ge
neral, iar în 1829 comandant al corpului 4 din 
cavaleria do reservă, guvernator al Moldovei şi 
Munteniei în timpul ocupaţiunei rusesc!. In 
această din urmă demnitate s’a aretat liberal şi 
iubitor de progres, a luat mesuri înţelepte pentru 
administrarea ţerilor române, fiind o excepţiune 
între toţi bărbaţii ruşi, cari au exercitat vr’o 
comandă în terile noastre. Părţile bune ale re
gulamentului organic sedatore.scmai mult 
lui. 1833 comandant al infanteriei trimisă în 
ajutorul sultanului contra vioe-regelui Egiptului, 
1834 general de infanterie şi membru în con
siliul de stat, president al comitetului domeniilor 
coroanei. 1838 ministru de domenii, se distinge 
prin îngrijirea cătră cele 18 milioane de terani 
ai domeniilor, fundează şcoale, ferme, asigură 
justiţia. 1856 ambasador la Paris până la 1862. 
Remâne în Paris, unde moare la 26 Nov. 1872. 
(Cf. Scrierea lui Papadopol-Calimah în Analele 
Acad. Rom., DC Ist.)

Kissingen, loc de cură de primul rang în Ba- 
varia. Cunoscut în toată lumea pentru apele sale 
minerale, cari sunt clasicele representante ale 
isvoarelor moderat feruginoase şi sărate, cu o 
însemnată cantitate de acid carbonic. Spre sco
puri de vindecare se folosesc isvoarele: Râkoczy, 
Pandur, Soolsprudel şi Schbnbomsprudel. Toate 
sunt reci dela 10—20° C. Se folosesc atât de 
beut cât şi pentru băi. Afară de aceste isvoare 
principale se găsesce ancă un isvor cu apă amară 
purgativă. Situat la o înălţime de 200 metri, K. 
are o clima destul de moale şi valea este bi
nişor scutită de vânturile nordice. Isvoarele de 
aici sunt indicate la toate afecţiunile, cari recer 
o schimbare mai repede îu organism prin asi
milarea sau reducerea substanţelor din economia 
animalică. Bogăţia gasurilor de acid carbonic 
este un factor de frunte al apelor de aici pentru 
a fi întrebuinţate ca băi cu scop do a excita în 
mod favorabil nervii pielei. Afară de băi sărate, 
calde şi reci se fac băi de duş, de abur, de gaz, 
de nămol sărat; inhalaţie de aer comprimat, in- 
halaţie de apă sărată pulverisată, hidroterapie, băi 
de rază (Strahlbad), băi undulante (Wellenbad). 
Acestea din urmă au meniţiunea de a înlocui 
băile de mare. Unde asimilarea materiilor nu
tritive este deranjată, slăbită, la anemie şi scro- 
fulosă, în cari caşuri stomacul nu supoartă o 
cură mai intensivă, acolo apele din K. atât intern 
cât şi extern aplicate sunt cu preferinţă reco
mandate. Caşurile cari mai adeseori obvin în K. 
•sunt: dispepsia, catarul de stomac şi intestine, 
congestia ficatului, piatră la ficat (Bere), tumoare 
de spliuă, congestii la cap şi nevrosele; boale 
femeiesci, cataruri cronice alo organelor respi- 
laţiunei, afecţii reumatice şi artritice ale în
cheieturilor. Literatură în toate limbile moderne.

[Dr. Vuia.]
Kistna, (sanscr. Krişnâ), rîu în Decan (India 

anterioară), isvoresce în Ghaţii vestici şi se varsă 
în Oceanul Indic în apropiere de Masulipatam; 
1280 km. lung; dela el duce un canal la Go- 
daveri şi la Madras.

Kis-Ujszăllăs, oraş în Ung., cott. Jâsz-Nagykun- 
Szolnok, 12,527 loc. (1891) Maghiari. Gimn. ref., 
şcoală industrială, jud. cercuală, oficiu de dare, 
staţiune de cale ferată. Hotarul de 19,786 hec- 
tai'e e foarte fructifer.

Kltai sau Chitaia, lac în sudul Basarabiei, Ia 
gurile rîuloţelor Chirghiz şi Cbirghiz-Chitai. E 
un lac foarte sărat, dar sarea nu se dobândesce 
din apele sale, ci ceva mai departe din lacul 
Sasîc sau Cunduc. Pe partea dela niează-cji a 
lacului Kitai se afiă colonia bulgară Chitaia.

Kitalbel, P., n. 1757, t ca profesor de botanică 
în Pesta 1817. Botanist renumit prin scrierea 
sa clasică: >Descriptiones et icones plantarum 
rariorum Hungariae», pentru care conautorul 
baron Waldstein a contribuit la partea ei mate
rială deosebit de luxurioasă şi exactă. In scrierea 
aceasta pentru prima dată vedem pronunţându-se 
un spirit critic la discernerea florei şesurilor un
guresc!, a Bănatului şi a Transilvaniei, cât şi cu 
deosebire a Carpaţilor dacici. [A. Pr.]

Kitaibella Willd., (botan.) gen monotipic din 
familia Malvaceelor, tribul Malveae, cuprinde 
plante erbacee perene. K. vitifolia Willd., este 
unica specie, ce cresce în regiunea Dunării în 
Ungaria inferioară. [Z. C. P.]

Kital-Cod sau Cod-Kitai, sat în sudul Basa
rabiei, a fost până la 1790 un sat de Tatari, cari 
au plecat în Crimea, în locul lor la 1^7 s’au 
aşezat nisce voluntari Moldoveni şi Bulgari şi au 
format o colonie de 400 suflete. Satul posedă o 
biserică de piatră.

Kitara, instr. musicai al vechilor Greci, con
fundat adese cu lira (v. ac.), de care însă se 
deosebia prin lada sa de resonanţă. Numerul 
coardelor a variat; au fost K. până cu 18 coarde. 
K. se purta suspendată pe umorul stâng prin 
ajutorul unei curele (telamon). Cu evul mediu 
K. cade din favoare şi dacă se mai găsesc ancă 
instrumente de forma ei, ele poartă cu totul alt 
nume. Astfel e s. e. crui-ul breton. In timpii 
moderni cuvântul K. s’a adoptat de diferite limbi 
pentru a denumi înstr. cu coarde pişcate, dar 
afectând forme deosebite (cetera. chitara, gui- 
tare, zither, ţitera) cu totul străine vechei K., 
care în forma ei primitivă nu s’a menţinut decât 
la unele popoare remase într’o civilisaţiune pri
mitivă (Kisar etiopian). [T. C.]

KltcanI, lac Ia sudul Basarabiei, numit de Ruşi 
Zagornoe, iar de Români Chiţcanii, are o lungime 
de preste 1 ‘/j km. (Cf. Lacurile din Basarabia în 
•Basarabia din seci. XIX« a lui Z. Arbure, pag. 69.)

Kiţcani, sat în Budjeac, aşezat pe malul 
stâng al gârlei Botuşilor, la depărtare de 20 km. 
de Tîrguşorul Cauşani.

Kitcliener, (pron. chicener), Horatio Herbert, 
lord, general englez, «eroul dela Omdurman»; 
n. 24 Iunie 1850 în Irlanda. 1870 voluntar în 
armata franceză. După resboiu întrat în aca
demia militară din Woolwich; 4 Ian. 1871 lo
cotenent; 1892 comandant suprem al oştirilor 
din Egipt. Şi-a câştigat mare renume prin în
vingerile asupra dervişilor din Sudan (1896—99), 
luând Dongola, Abu-Hamed, Berber, Omdurman, 
Chartum, şi supunând întreg Sudanul. Regina 
i-a dat titlu serdar şi lord de Chartum, iar 
parlamentul i-a votat 30,000 1. st. recompensă 
naţională. Dela 18 Dec. 1899 şeful statului major 
al lui Roberts, generalisimul trupelor engleze în 
resboiul anglo-boer din Transvaal. [t.]

Kitheron, munte' situat lângă hotarul dintre 
Boetia şi Atica în Grecia. Pe acest munte Laîus, 
regele Tebei, a lăpedat pe fiul seu Oedip ca să 
înlăture urgia ijoiască. [Caion.]
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Klţuleecu, Inoeenţie, episcop de Buzău, y. Ino- 
eentie 2).

Klucluc-Kalnargl, (Kainargi cel mic), sat în 
Bulgaria, 23 km. la sud-eet de Silistra, renumit 
prin încheierea păcii între Rusia şi Turcia din 
21 Iulie 1774, prin care Rusia priinia Azovul 
şi o mică parte din Crimea. E începerea de 
punere în aplicare a ideii lui Petru cel Mare, 
adecă nimicirea Turciei şi alipirea creştinilcr de 
sub Otomani. Afară de protectorul rus, ou care 
ne-a hărăzit, această pace mai avu drept urmare 
pierderea Bucovinei (1777), preţul unui viitor 
sprijin, ce Austria să-l dea Porţii pentru Crimea. 
De atunci datează şi consulii ruşi în principate.

Kiukiang, oraş comercial in prov. chineză 
Kiangsi, lângă langcekiang, cu 53,000 loc. Dela 
1861 e deschis străinilor.

Kiusiu, cea mai sudică din cele patru insule 
japoneze, 43,615 km*, (dimpreună cu insulele 
Liukiu) şi 6.166,482 loc. (1890). Capitala Nagasaki.

Kiwa, v. Chiwa.
Kiwi, pasere, v. Chivi.
Kjobenhavn, v. Copenhaga.
Kjelce, (Kjelzy), guvernament ruso-polon, la 

poalele nord-estice ale Carpatilor, 10,093 km8., 
cu 763,746 loc. (1897). Capitala K. are 23,189loc.

Klaar, Alfred, scriitor germ., n. 1848 în Praga, 
trăiesce acolo; a scris: Drama modernă (3 voi. 
1883—84); Francisc Grillparzer ca dramaturg 
(1891); mai multe comedii, ş. a.

Klaczko, (pron. dacico) Iulian, scriitor polon, 
n. 6 Nov. 1838 în Vilna. 1869—70 consilier 
aulic în ministeriul de externe al Austro-Dn- 
gariei. Ser.: »Une annexion d’autrefois. L’union 
dela Polggne et de la Lithuanie« (ed. II. Paris, 
1869); *1151660 de diplomaţie oontemporaine«. 
(Paris, 1866); »Roczniui polskie» (Paris, 1865, 
4 voi.); »Les deux chanceliers» (Bismarck şi 
Goroiacov, ed. III, 1877); Corespondentele poe
tului Miekieviez (1861), etc.

„Kladderadatsch", foaie umoristică polit.-sa- 
tirică ilustrată, ce apare odată pe septemână în 
Berlin, urmând o direcţie liberală; a fost în
fiinţată la 1848 de David Kalisoh şi librarul 
Albei-t Hofmann.

Kladno, oraş în Boemia, cercul Smichow, cu 
17,215 loc. (1890); însemnate mine de cărbuni 
şi de fier. Usine de lier şi de otel.

Kladova, comună în Serbia, pe malul drept al 
Dunărei în susul Severinului. Veche cetate tare 
în timpul puterei Turcilor, constituită din 4 ba
stioane, un castel şi un şanţ interior. K. forma 
o basă a Turcilor pentru trecerea în Bănat pe 
la Rusava (Orşova). Romanii ocupau acest punct 
printr'un mic post întărit. La 1502 K. era că
zută în mânile Turcilor, cărora li-o răpesce lasa 
de Som, corn. Timişoarei. Mihaiu Viteazul o ia 
în 1595 dela Turci; la 1689 electorul de Baden 
o ia Turcilor; tratatul dela Pasarovici din 1718 
o dă Austriei împrouiiă cu Belgradul, Bănatul 
şi Oltenia; Turcii o reiau la 1738; după res- 
boiul din 1877—78 Turcii pierd E.

Klagenfurt, oraş şi capitala Carintiei, în Austria, 
19,700 loc., cu fabrici de piele, tutun, postav 
şi cu o mare fabrică de plumb. Dela 1799—1813 
a stat sub domnie franceză. [M. Bodiu.j

Klamarik, loan, pedagog magh., n. 1832 în 
Losonez, cott. Gombr, şi-a făcut studiile univer
sitare în Pesta şi Viena, 1852 prof. prov. în

Felegyhăza, apoi pe rând profesor ord. la gim- 
nasiile din Cinoibiserici, Baja, Odorheiul secu
iesc şi 1861 director în Beszterczebânya, drept 
resplată pentru succesele sale obţinute în lupta 
contra elementelor naţionaliste slovace, iar la 1876 
director suprem de studii; 1883 fu chiemat io 
ministeriu; numit consilier de secţie, apoi con
silier ministerial, a lucrat mult pentru refor
marea instimcţiunii în Ungaria; toate reformele 
introduse în timpurile mai1 noue în înveţă- 
mentul public secundar sunt strins legate de 
numele lui, şi s'a distins şi pe terenul literaturii 
didactice, f 8 Oct. 1898 în Beszterczebânya ca 
secretar de stat în retragere.

Klapka, George, general magh., n. 7 Apr. 1820 
în Timişoara. Ca absolvent al academiei militare 
din 'Wiener-Neustadt a fost numit 1842 locote
nent în garda magh., iar 1848 prim-locot. în 
reg. 12 de graniţă. In 1848 s'a pus la disposiţia 
ministeriului magh., care l-a trimis în Ardeal, 
împreună eu Gâl Sândor cu o proclamaţie din 
19 Maiu (în speranţă că regele o va aproba ul
terior), ca să înduplece regimentele de graniţă 
secuiesc! să se adune în tabera din Seghedin. 
Aceasta s’a făcut cu ignorarea guvernului ar
delean, înainte de »uniune«. (Of. Jakab Elek, 
Szabadsâgharozunk, pag. 136—159). In luna lui 
Sept. K. a fost trimis la Pojon şi Komârom spre 
a conduce fortificarea cetăţilor. In 1849 fu numit 
comandant al armatei din Ungaria sup., ca atare 
avuse în 26—28 Febr. lupte victorioase cu gen. 
austr. Schlick, în urma cărora fu numit ge
neral. In 10 şi 26 Apr. împreună eu Gbrgey au 
raportat alte victorii. Iu acel an fu numit mi
nistru de resboiu; în scurt timp şi-a dat demi- 
siunea, pentru a primi comanda şi apărarea 
celei mai renumite cetăţi, Komârom. Ce serviciu 
a făcut K. cu cei 18,()00 honvecji causei ma
ghiare, este eternisat în istoria magh. contim
porană. Fapt e, că cetatea Komârom n’a putut 
fi cucerită, ci că şi după capitularea dela Vi- 
lâgos (13 Aug.) a mai resistat şi a refusat atât 
provocarea Austr. cât şi a supremului coman
dant iTisesc, Paskievics, pentru capitulare. In 
27 Sept. primite fiind, în 8 puncte, condiţiunile 
de capitulare puse de K., foarte favorabile şi 
onorifice pentru întreaga sa armată, capitularea 
s’a ratificat şi subscris în cartirul gen. Haynau 
în Puszta Herkâly. K. din Komârom s’a dus la 
Londra, de acolo la Genua, apoi în Elveţia, iar 
de aci în Constantinopole. In tot locul a des- 
voltat 0 extraordinară activitate în interesul 
causei maghiare. In ajunul resboiului italian (18.59) 
a pregătit rescoala, ce avea să erumpă în Un
garia; pacea dela ViUafranca însă a zădărnicit 
acel plan. In 1866 organisă în Silesia sup. le
giunea magh., care abia trecută pe pământul Un
gariei, a trebuit să se retragă, căci pacea s’a 
încheiat între puterile beligerante. In 1867 când 
cu amnestia gener. s’a întois în patrie, a fost 
ales deputat cu program guvernamental; în scurt 
timp s’a retras de pe terenul public şi s’a ocupat, 
mai mult în Constantinopole şi Genua, cu în
treprinderi financiare. Numele dînsului este unul 
dintre cele mai strălucite şi populare ale istoriei 
magh. contimporane. A scris mai multe opuri, 
intre cari e mai însemnat: »Der Nationalkrieg 
in Ungarn und Siebenbiirgen.* 17 Maiu 1892 
în Budapesta. [1. St. Ş.]
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Klausthal, oraş montan în Germania, pe pla
toul nord-vestic al muntelui Harz, îu guverna
mental prusian Hildesheim, 8750 loc. Academie 
de mine, cu colecţiuni frumoase archeologice. 
Biserica cat. şi cea evang. Mine de argint, de 
zinc, de plumb şi aramă. [M. Bodiu.]

Klazomenae, unul din cele 12 oraşe ioniene 
din Asia mică, spre sud-vest dela Smirna.

KIeanthea, filosof şi poet grec din şcoala stoică 
şi succesor al întemeietorului ei, Zeno, n. pe 
la 300 a. Chr. în Assos în Asia mică, a petrecut 
apoi în Atena ca ijiler. Ocupându-se cu cerce
tări filosofice, al lui este meritul de a fi pus în 
sistem doctrinele şcoalei stoice. Din scrierile sale 
au remas numai fragmente, publicate de Brnnk şi 
Schaefer în»Analecta« şi »Poetae gnomici», 1817. 
(Cf. Teodorescu, Ist. fii. ant.) [PI.]

Kleber, Jean, Baptiste, general francez, n. 1753 
Ia Strassburg, asasinat la Cair în Egipt la 14 Iunie 
1800. Fiul unui zidar, studia architectura la Paris 
în 1772, în 1775 întră în şcoala militară dela 
Muenich. In 1785 se întoarse în Alsacia şi se 
ocupă cu architectura. Intră în timpul revoluţiei 
în garda naţională şi apoi treptat ajunse în gi a- 
dele cele mai mari ale ierarchiei militare, fiind 
unul din generalii cei mai renumiţi ai i’epu- 
blicei. Fiind lăsat de Napoleon ca general de 
căpitenie a armatei din Egipt, fu asasinat de un 
turc fanatic, pe stradă.

Klein, (alias Clain), loan Inocenţiu, baron de 
Sad, episcop al Românilor uniţi din Transilvania 
şi părţile ei adnexe. După moartea episeopului 
Giulgiu (v. ac.), împeratul Carol VI cu ordinul din 
17 Apr. 1728 rândul să se ţină sinod electoral, 
care să-i presinte 3 candidaţi pentru scaunul 
opiscopesc al diecesei Făgăraşului. Sinodul se 
ţinu în 4 Iunie 1728 în A.-Iuha în presenţa co
misarului reg. I. Antalffy, episcopul catolic tran
silvan, şi a lui Adam Fitter, rectorul colegiului 
iesuiţilor din Cluj. Acest din urmă lucră mult, 
ca între candidaţi să fie şi vr’unul dintre tinerii, 
cari învăţaseră în şcoalele iesuiţilor. Astfel fu 
candidat şi loan Micu (Klein). Împăratul însă 
in loc să denumească îndată pe vr’unul dintre 
candidaţi, la propunerea cancelariei aulice tran
silvane, cu hotărirea sa din 15 Aug. 1728 a pus 
biserica unită sub directoratul părintelui ies. A. 
Fitter, care cu putere quasi-episcopească o guvernă 
1 an şi 3 luni. Fitter ţinii şi un sinod diecesan 
cu clerul unit în Clujmănăştur la 15 Nov. 1728. In 
sinod se aduseră mai multe hotărîri pentru conso
lidarea unirii cu biserica Romei şi s’au luat dispo- 
siţii pentru înfiânarea preotului Mailat din Şona, 
care îndemna poporul din scaunul Cohalinului să 
treacă la neunire. In acest sinod s'a ivit mai 
ântuiu idea, să se înfiinţeze un seminar exclusiv 
pentru Români gr.-catolioi, spre care scop se 
hotărî, să se înainteze un memorial la curte, 
ca avei'ea remasă după episcopul loan Giurgiu 
şi confiscată de erar să se dea pentru înfiinţarea 
seminariului. In 25 Febr. 1729 urmă numirea 
lui K. de episcop şi consilier împărătesc. Acesta 
so născu 1592 în Sad, cottul Sibiiului. Numele 
familiei sale a fost Micu, iar numele Klein şi 
l-a luat mai târziu, Studiă în seminariul iesui- 
ţilor din Tîrnavia (Nagy-Szombat), unde cardi
nalul Kollonits din banii săi şi din averea re
masă după episcopul Jany înfiinţase o fundaţiune 
pentru crescerea tinerilor greco-catolici, pentru

cari, şi în special pentru Românii din Transil
vania, cardinalul Kollonits mai dede ancă o în
semnată avere iesuiţilor. K. şi după numirea sa 
întru episcop remase în colegiul iesuiţilor până 
în 11 Iulie 1729, când Ia ordinul împăratului 
se duse laMuncaciu, unde în mănăstirea gr.-cat. 
a Sf. Nicolae făcu noviţiatul pentru a întră în 
tagma călugărească a Sf. Vasilie. In 23 Sept.
1729 fu sfinţit preot în biserica gr.-cat. din Pocs 
a »Preacuratei lacrimante». După un an de no- 
viţiat făcu profesiunea de călugăr în mănăstirea 
amintită la 25 Sept. 1730 şi-şi luă numele de 
Inocenţiu. Aprobai'ea numirii lui de episcop în- 
timpină unele greutăţi în Roma din causă, că el 
nu funcţionase de loc in viaţa publică biseri
cească, dar la intrepunerea cardinalului spaniol 
Cienfuegos, care cunoscea pe Români de când pe
trecuse în Viena, Papa Clemente XII în 11 Sept.
1730 aprobă alegerea şi numirea lui K., caro 
în acelaşi an în 25 Oct. st. v. (5 Nov. st. n.) 
fu consacrat episcop prin George Genadie Bi- 
zanezy, episcopul unit (rutean) al Muncaciului, 
care-1 făcuse mai înainte şi călugăr şi preot. 
K. nu-şi ocupă îndată scaunul episcopesc, ci pe
trecu mai mult timp probabil la Muncaciu spre 
a se iniţia in guvernarea bisericească şi apoi 
merse Ia Viena spre a regula afacerile bisericei 
sale. In absenţa lui, diecesa Făgăraşului era sub 
conducerea vicarilor episcopesci şi a teologului 
Gorgei, care suplinia in această calitate pe Regai. 
In 28 Sept. 1732 K. se înstală în Făgăraş cu 
mare solemnitate apoi în 4Hele următoare ţinu 
săboir mare, în care se luară disposiţii pentru 
consolidarea unirii, pentru administrarea mai 
promptă a bisericei şi pentru stirpirea abusurilor 
din cler. Activitatea desvoltată pe toate terenele 
vieţii publice de ep. K. a fost exti-aordinară şi 
în parte însemnată cu succese foarte mari. Lui 
este de a se mulţămt înfiinţarea oraşului Blaj 
(v. ac.), unde îşi mută şi reşedinţa în 1737; lui 
şcoalele, mănăstirea şi catedrala din acest oraş. 
Ancă înainte de instalarea sa, la 1731, se ru
gase de împeratul Carol, să-i facă o mănăstire 
de călugări basiliani, cari să constituiască ca- 
pitlul episcopului, să-l ajute la cultul divin, să 
administreze diecesa în cas de vacanţă, să apere 
credinţa catolică, să ţină şcoale şi să predice 
cuvântul lui Dumne4eu. împeratul în 1732, la 
propunerea camerei de resboiu, destină spre 
scopul acesta venitele unui dominiu fiscal. Insă 
fiindcă venitele acestea nu erau îndestulitoare, 
K. îşi reînoi cererea în 1735, când petrecuse 
timp mai îndelungat in Viena în interesul bi
sericei şi naţiunii sale, deşi lipsit de bani, iar 
sinodul din Blaj dela 26 Ian. 1738 se obligă, că 
şi clerul român, ori cât de sărac ar fi şi chiar 
şi când ar trebui să-şi venijă şi ce are, va con
tribui pentru mănăstire 25,000 fi. numai să se 
hotărască locul, unde să fie pentru totdeuna re
şedinţa episcopului şi a mănăstirii. In urma 
acestor rugări şi oferte în 30 Martie 1738 s’a 
încheiat în Viena contractul pentru clădirea mă
năstirii, şcoalelor, bisericei şi reşedinţei episco
pesci în Blaj, iar împeratul prin diploma din 
21 Aug. 1738, în schimb pentru dominiul epis
copesc dela Gherla şi Sâmbăta de jos, dădu die
cesei Făgăraşului dominiul fiscal dela Blaj, Mănă- 
rade, Spătac, Cergăul mare, Tiur, Veza, Ciufud, 
Sâncel, Petrisat, Iciod, Pănade, Şona şi Spini, al
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cănii venit era computat in 6000 fl. Din această 
sumă jumetate era destinată pentru întreţinerea 
episcopului, iar altă jumetate pentru 11 c^ugări, 
20 alumni în seminariul de băieţi din Blaj şi pentru 
3 călugări-preoţi, cari aveau să-şi completeze stu
diile in seminariul de Propaganda Fide din Borna. 
Despre şcoalele, cărora K. le-a pus basa, să se 
vatjă articolul Blaj şi Aaron, iar despre mă
năstire accentuăm, că până lasfîrşitul seci. XVIII 
a fost focular de cultură şi pietate şi adăpost 
pentru mulţi binemeritaţi bărbaţi ai bisericei 
unite şi ai naţiunii române. Aceştia împreună 
cu alţii, pe cari tot K. îi aşeză în şcoalele ca
tolice din Austro-Ungaria sau îi trimise la Roma, 
deveniră cei mai zeloşi apostoli ai culturii na
ţionale şi propagatori ai moravurilor bune în 
poponil nostru decăzut în urma asupririlor se
culare. Dominiul din Blaj în manile unor epis- 
copi cu înaltă cultură intelectuală şi morală, 
deveni isvor de fundaţiuni însemnate pentru 
promovarea culturii şi religiosităţii. Iubirea de 
biserică şi naţiune a lui K. era atât de învă
păiată, încât într’o epistolă adresată nunţiului 
apostolic din Viena exclamă: >Astfel sum dispus 
în sufletul meu, încât tot ce pot face pentru 
bunăstarea clerului şi naţiunii noastre asuprite 
spre mărirea lui Dumne(jeu şi binele sfintei bi
serici, nu m’aş îndoi un singur moment a o 
îndeplini chiar şi cu vărsarea sângelui meu pro
priu.» ^Această iubire a fost motorul activităţii 
lui K. Ancă înainte de instalarea ea, între 1729 
până 1782, a înaintat 8, iar după aceea, între 
1733—1740, şesespro(jeoe petiţiuni la împăratul 
Carol. Plângerile episcopului şi clerului pe scurt 
erau următoarele: Preoţii în contra disposiţiilor 
cuprinse în diploma Leopoldină a doua, nu se 
bucură de sentinţele clerului catolic, căci dire- 
gătoriile şi domnii (proprietarii) îi prind, îi ju
decă şi-i pedepsesc. Pe soţiile şi copiii lor îi 
aruncă în temniţă. Sunt siliţi să plătească de
cimă preoţilor de altă lege. Ei în loc să capete 
sare, pe care Românii o sapă şi o transpoartă 
pe uscat şi pe apă, precum capătă gratuit preoţii 
altor confesiuni, ou sunt scutiţi nici de taxele 
de vamă la poduri şi tîrguri. Credincioşii uniţi 
în loc să dea decime preoţilor săi, sunt siliţi a 
le da preoţilor de altă confesiune chiar şi în 
comune, undo nu se află nici un luteran ori re
format. In loc să se înflioţeze şcoale pentru 
Români, domnii opresc dela învăţătură nu numai 
pe fiii iobagilor, ci şi pe ai preoţilor. Românilor 
nu li-se permite să-şi clădească biserici. Nici 
episcopul, nici altul din cler nu are dreptul a 
lua parte la dietă. Cei dela putere voiesc să re
ducă numărul preoţilor în detrimentul cultului 
şi al binelui sufletesc. Fiilor naţiunii române 
este oprit a se îndeletnici cu artele şi cu in
dustria, nu sunt primiţi în nici o breaslă, nu 
se aplică în funcţiuni publice, n’au drept de a 
cumpăra şi a moşteni, nu li-se permite să-şi 
])lanteze vii şi să-şi cultive grădini, pe cele plan
tate şi cultivate li le strică, n’au mei un drept 
la păduri şi la ape, ci numai să fie încărcaţi 
cu noue taxe, aşa că necum să fie consideraţi 
ca fii ai patriei, nu sunt nici măcar toleraţi. 
Deşi împăratul Carol âncă în 11 Dec. 1732 po
runcise ca plânsorile episcopului în decursul se
siunii dietale de atunci să se examineze de o 
comisiune sub presidenţa lui Franc, F. conte de

Wallis, comisar şi plenipotenţiar la dietă, totuşi 
se vede, că această comisiune puţin sau chiar 
nimica nu a lucrat, căci împăratul, la plânsoarea 
episcopului, în 23 Nov. 1734 dădu din nou ordin 
guvernului, ca o comisiune sub presidenţa gu
vernatorului loan Haller în timp de 2 luni să 
studieze chestiunea amintită şi să-i facă raport. 
Actele comisiunii, ou a cărei procedură epis
copul, precum se vede din desele lui remon- 
sti'aţiuni, nici decum nu era >mulţămit, au fost 
trimise împăratului, însă acesta până la moartea 
sa, întâmplată în 20 Oct. 1740, nu le-a resolvit 
în totalitatea lor, ci au remas moştenire împă
rătesei m. Teresia. Cu toate acestea episcopul 
obţinu şi dela împăratul Carol unele avantagii 
de importanţă. Acesta prin un decret din 1732 
a dat episcopului scaun şi vot, rang şi titlu în 
staturile (dietă) şi între baronii ţerii. Prin de
cretul din 24 Ian. 1736 concede, ca şi preoţii 
uniţi să capete sare gratuit, şi anume cei din 
comune mai mari 6, cei din comune de mijloc 
trei şi cei din comune mai mici două măji. Prin 
decretul din 4 Martie 1739, din motiv că Blajul 
devenise reşedinţă episcopească, îi concede pri
vilegiul de a ţinea tîrg Joi în fiecare septămână. 
In urma decretului din 24 Ian. 1736 fiscul re- 
stitue clerului unit proprietatea din Oarda (agrii, 
live4i, mori) ocupată de fisc sub pretext, că ar 
fi fost a episcopului Giurgiu, pe când în reali
tate o cumpărase clerul pentru călugării săi. 
Opera începută ăub Carol pentru emanciparea 
bisericei şi naţiunii sale, a continuat-o episcopul 
cu energie şi mai mare sub domnia Măriei Te
resia. Pentru apărarea clerului şi episcopului la 
guvern, în dietă, la tablă, în comitate şi la sedrii 
îşi tocmi advocat pe loan Tolnay. Jn Viena îşi 
ţinea agent plătit pe George Hardt. Ancă în 1741 
ar fi dorit să meargă la curte cu o deputaţiune 
din cler şi popor, precum îi recomandase Nunţiul 
apostolic din Viena, dar boala l-a împiedecat, 
macar că intenţiunea lui era să sosească in Viena 
deodată cu deputaţiunea dietei transilvane, în 
fruntea căreia era noul cancelar Gyulaffi, şi ple
case âncă din Nov. 1741. Abia în vara anului 
1742 merse şi episcopul la Viena, unde mai mult 
de un an şi trei luni stărui pentru drepturile 
bisericei si naţiunii sale. In fine primi dela îm
părăteasa rescriptul din 9 Sept. 1743, prin oare 
o parte din cererile lui se împliniră. Preoţii în 
comitate, scaune şi secuime să capete porţiune 
canonică, ori lectical. In fiecare sat să se dea 
uniţilor loc de biserică şi de case parochiale. 
Clerul în sensul diplomei Leopoldine din 1699 
să se bucure de toate sentinţele, cari le au la
tinii, să nu plătească decime după posesiunile 
lor parochiale, nici vamă, honorare, taxe şi al
tele asemenea. Uniţii să nu mai fie opriţi prin 
domnii de pământ a-şi clădi biserici. Fiii ioba
gilor, cari ar voi să umble la şcoală, să ou mai 
fie opriţi din partea domnilor. Românii nobili 
să fie consideraţi la oficiile publice întocmai ca 
ceilalţi nobili ardeleni. Acestea le-a dobândit 
Klein. Cu privire la unele rugări ale episcopului 
rescriptul din 9 Sept. 1743 a dispus, să se facă 
cercetare, episcopul adecă susţinea, că diploma 
a doua Leopoldină din 1701 ar fi fost publicată 
şi primită în Transilvania, şi prin urmare trebue 
să se aproabe şi din partea împărătesei, şi astfel 
să fie primiţi şi Românii între staturile ţerii.
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Spre a-şi dovedi aserţiunea, episcopul se provoca 
la deputatul reformaţilor şi unitarilor Piispdki, 
care recunoscuse validitatea aceleia, apoi adause: 
•Tare ne doare, că originalul diplomei s’a pierdut 
în revoluţiunea lui Eâkoczy. Dar este adevărat, 
că conceptul original se află în cancelaria aulică 
transilvană, precum a spus însuşi registratorul 
de acolo Boer, că s’a aflat intre acele scrisori, 
pe cari le avuse la mână reposatul cancelar ba
ronul de Eâszon.a Cu toate acestea împărăteasa nu 
aprobă aceea diplomă, ci dispuse să se mai caute 
şi în archivul guvernului transilvan. Episcopului 
îi oă(}use foarte greu, că ancă prin diploma lui 
Carol din 21 Aug. 1738 fusese obligat să-şi ţină 
teolog iesuit din venitele dominiului episcopesc. 
In contra acestei disposiţii şi preste tot în contra 
obligamentului de a-şi ţine teolog străin de neamul 
şi legea sa, episcopul a protestat de repeţite ori 
foarte energic şi ou cuvinte chiar vătămătoare 
la adresa iesuiţilor. Cu toate acestea împărăteasa 
deocamdată nu-1 absolvă de acel obligament. îm
plinirea altor rugări împărăteasa a ţinut-o în 
suspons, punend în prospect cercetări ulterioare. 
Ceruse adecă episcopul şi aceea, ca naţiunea ro
mână să fie primită între staturile transilvane 
ca a patra naţiune politică. Episcopii uniţi să 
Qe membri ai guvernului transilvan in calitate 
de consilieri. Cei doi vicari episoopesci şi no- 
tariul clerului împreună cu teologul să aibă vot 
şi scaun în dietă. Dintre nobilii români doi tot- 
deuna să fîe asesori la tabla regească şi alţii să 
fie candidaţi şi la oficiile cele mai înalte. Legile 
ţerii, cari ar fi prejudiţioase uniţilor, să se şteargă. 
Privilegiile şi diplomele, ce le-au căpătat până 
acum Românii dela împăraţi, regi şi principi, să 
fie întărite din nou. Blajul să fie declarat cetate 
liberă cu drept de a-şi trimite deputaţi în dietă. 
Robotele iobagilor români să se reducă la 2 (jile 
pe săptămână, starea lor nesuferită să se uşureze 
şi să li-se restituiască posesiunile răpite. Toate 
acestea s’air ţinut in suspeus, iar episcopului s’a 
inter'4is să mai meargă la Yiena fără de scirea 
şi învoirea cui'ţii. Klein imediat după primirea 
i'escriptului din 9 Sept. 1743 se plânse amar şi 
în termini foarte drastici la împărăteasa pentru 
neîmplinirea cererilor sale, apoi se întoarse acasă 
spre a lua parte la dieta din Sibiiu dela înce
putul anului 1744, în care aveau să se pertrac- 
tozo şi doi articoli (VI şi VII), dela cari el aştepta 
îmbunătăţirea sorţii bisericei şi naţiunii române. 
Episcopul în termini drastici spulbera obiecţiunile 
naţiunilor privilegiate, cari nu voiau să recu
noască Românilor nici un drept. Românii sunt 
nisoe pribegi, (Jiceau staturile, iar episcopul res- 
pundea: nu pot fi altcum, fiind-că sunt apăsaţi 
până la sânge. Sunt numai ţerani şi iobagi, (jiceau 
staturile. Nu este adevărat, respundea episcopul, 
căci avem nobili în districtul Făgăraşului şi liberi 
în fundul regesc. Sunt tâlhari şi hoţi, (jiceau 
staturile. Nu tr'ebue să vă miraţi, respundea 
episcopul, pentru că acestor oamerri uu li-se lasă 
nimic afară de piele, din ce să se hrănească. 
Sunt leneşi, (Jiceau staturile. Dar numai Românii 
vă lucră ocnele, băile de fier şi de aur, iar unora 
li-se trage şi pielea de pe ei, respundea epis
copul. Clerml şi poporul român nn sunt uniţi din 
inimă, (jiceau staturile. Despre cele ce sunt as
cunse în inima omrrlui numai Dumnezeu poate 
judeca, respundea episcopul, şi altele asemenea.

Pe lângă toata resoluţiunca, cu care episcopul 
apăra biserica şi naţiunea sa, articolii amintiţi 
nu au fost primiţi de dietă în forma presentată 
de împărăteasa, care voia să inarticuleze biserica 
unită, să-i asigure libertate deplină şi incâtva 
să uşureze şi soartea naţiunii române. Episcopul 
mâhnit până în adâncnl sufletului, dădu un protest 
solemn în contra hotăririlor dietei şi între altele 
făcu staturilor imputarea, că nesocotesc voinţa 
expresă şi serioasă a împărătesei. Staturile se 
simţiră vătămate în loialitatea lor patriotică şi 
cu sgomot turbat şi ameninţări de violenţă pro- 
vocară pe episcop să-şi retragă cuvintele. Precum 
toţi in contra lui, aşa sta el siugur contra tu
turor, şi urgia tuturor se descărca pe capul lui. 
Infricat şi in primejdie de a fi aruncat pe fe
reastră, episcopul îşi revoca protestul, îl reînoi 
însă clerul şi poporul. Intr’aceea sosesce la gu
vernul transilvan decretul împărătesei de dto 
15 Iun. 1744, în care se (jioea: «Asupra unor 
puncte din feluritele cereri presentate succesive 
de repeţite ori Maiestăţii noastre din partea iu
bitului nostru credincios, onoratul şi măritul 
loan Inocenţiu baron Klein de Sad, episcopul 
Făgăraşului al Românilor de ritul grecesc uniţi 
cu sfânta biserică romană, din |)rincipatul nostru 
Transilvania, deşi au emanat înainte de aceasta 
graţioasele noastre hotărîri şi porunci, totuşi după 
ce unele, cari n’au fost pertractate şi decise, 
trebue să se pună acum pe tapet şi eă se re- 
solveze, am hotărît milostiv, ca numitul episcop 
al uniţilor, baronul Klein, să se presenteze aci 
în curtea noastră. Vă poruncim deci graţios, să 
intimaţi hotărîrea noastră acelui episcop, şi să-l 
avisaţi, să nu-şi amâne sosirea, pentru ca propu
nerile sale făcute înainte de aceasta să se poată 
pertracta cu atât mai curând.» Episcopul înainte 
de a pleca la Viena, ţinu sinod in 25 Iun. st. v. 
(6 Iul. st. n.), la care au luat parte şi unii fruntaşi 
mireni spre a se sfătui, de unde să se acopere 
cheltuelile episcopului cu călătoria la Viena în 
canse naţionale şi bisericesc!, şi în 23 Iul. 1744 
pleca la curtea împărătească. De mult presimţia 
Klein, că duşmanii bisericei saie şi ai naţiunii 
române îi vor pune capul. Deja în 1741 scria 
nunţiului apostolic din Viena: »Dar în contra 
noastră numai acela nu învinge, care nu lucră, 
şi numai acelea nu se cred, cari nu se 4ic«, şi 
în alt loc: «Pentru căuşele, cari le-am luat în 
apărare, mă uresc aproape toţi magnaţii şi fruntaşii 
acestei provincie» (Transilvania). Cerend tot pe 
atunci intrepunerea şi ajutorul primatelui Un
gariei dicea: «căci altcum în aceste timpuri cri
tice, când comprovincialii noştri (adecă guvernul 
şi naţiunile privilegiate din Trans.) îşi încordează 
toate puterile în contra bisericei mele, aceasta 
în scurt timp va trebui să ajungă acolo, încât 
să nu i-se mai vadă nici ruinele spre derogarea 
credinţei oi-todoxe şi perirea multor suflete.» Când 
dar guvernul, magnaţii şi ceilalţi fruntaşi ai na
ţiunilor privilegiate vădură, că pe Klein âncă îl 
mai invită la Viena, ca să i-se periracteze ce
rerile de mare importanţă politică, cari âncă nu 
fuseseră decise, ei şi-au pus toată influenţa în 
cumpănă, ca aceasta să nu se poată realisa. De
nunţările duşmanilor lui Klein sosiră mai curând 
decât el la Viena, şi astfel în loc să se înceapă 
cu el pertractarea cererilor nedecise, fu îndi'umat 
să se presenteze înaintea unei comisiuni aulice
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spre a i-espunde la vr’o 82 întrebări, prin cari 
deocamdată so cereau numai informaţiuni asupra 
faptului, dar nu se făcea ancă cercetare asupra 
episcopului. In şedinţa comisiunii dela IU Nov. 
J744 episcopul dădu unele informaţiuni asupra 
stării religioase din Ardeal şi despre sinodul din 
25 Iun. 1744. La şedinţa a doua pusă pe 7 Dec., 
episcopul nu se mai presentâ, ci priu preotul 
seu Aai’on şi agentul Hardt contestă canonici- 
tatea forului şi comunică, că insuşi nunţiul apo
stolic i-a intei'4is de a mai apăre şi de a răs
punde. In 10 Dec. 1744 plecă la Roma, după ce 
vicariului seu Aaron şi secretarului seu P. Dălyai 
(Daianu) le-a dat bani, ca să se reîntoarcă acasă. 
Ajuns io Roma episcopul presentă papei Be- 
nedict XIV mai multe memoriale, în cari în 
esenţă cerea să se confirme şi să se executeze 
cele două diplome date de împăratul Leopold în 
favorul uniţilor; să se libereze beneficiul epis- 
copesc de sarcina de a plăti teologului în,tot 
anul câte 800 fi.; teologul să fie de i'itul grecesc 
şi ales de episcopul; să fie destinat un nobil 
puternic dintre uniţi cu autorisare legitimă de 
a primi toate recursele Românilor şi a-i apăra 
şi scuti în contra celorlalte naţiuni. Pontificele 
însărciuă pe nunţiul său din Viena, să meargă 
la împărăteasa şi să se îutrepuuă în numele 
papei, ca să conceadă întoarcerea episcopului 
în diecesă, scusându-1 cu aceea, că a mers la 
Roma spre a visita liminele apostolice. Cardi
nalul nunţiu Paolucci s’a întrepus în persoană 
la împărăteasa, însă aceasta s'a arătat de tot 
exacerbată io contra lui Klein, 4>cend că este 
un om avar, temerar şi resvrătitor, şi adăugeud, 
că de va cuteza a se mai întoarce in împărăţia 
ei, îl va ai-esta. Pentru această întrepunere epis
copul în 8 Oct. 1745 mulţămesce nunţiului şi-l 
roagă, să poruncească vicariului episcopesc din 
Blaj, să-i trimită venitele dominiului episcopesc 
măcar de pe anii trecuţi. Vicariul Aaron i-a şi 
trimis in fiecare an tot ce a adunat până în 
22 Apr. 1747, când s’a pus secuestru pe venitele 
dominiului şi când cancelaria aulică transilvană 
nu l-a lăsat să mai dea episcopului nici macar 
taxa de câte un Qoren, care o plătia pe atunci 
fiecare preot archiereului. Lipsit de ajutor ma
terial din diecesa sa, şi văiţend, că împărăteasa 
nu se înduplecă a-1 lăsa să se mai întoarcă în 
diecesă, iar papa deşi mişcase toată piatra în 
favorul lui, nu-1 poate susţine mai departe în 
scaunul episcopesc, Klein se hotărî a recurge la 
cel mai desperat mijloc de apărare, să facă adecă 
imposibil ori ce guveim eclesiastic legal, până 
când Viena şi Roma nu-1 vor pune iarăşi în 
scaunul său. Spiritele Românilor tocmai atunci 
erau foarte agitate, de când călugărul serbesc 
Visarion intrase in 1744 în Ardeal, salutat cu 
mare bucurie du toţi protestanţii, şi înduplecase 
pe mulţi Români, mai ales din marginile sudice, 
a se lăpăda de unire, şi de când episcopul Klein 
fusese luat la goană atât de grea. împărăteasa 
se încercase şi cu mijloace blânde şi cu cele mai 
aspre, ca să împiedece pe Români a trece la 
neunire. Puse 4 patroni ai unirii diutre cei mai 
de frunte bărbaţi din Transilvania, între cari şi 
pe românul Dobra, In 1746 trimise pe episcopul 
Muncaciului Olsavsky să facă pace. Insa toate 
înzadar, căci mişcarea pornită nu se mai putu 
înăduşi. In mijlocul acestor agitaţiuni Klein în

12 Nov. 1746 trimite vicariului Aaron ordin să
excomunice pe teologul iesuit şi să convoace 
sinod, în care să notifice această afurisanie şi 
clerului. Vicariul se temu a împlini acest ordin, 
care i-ar fi atras mănia curţii, şi despre aceasta 
avisâ şi pe Klein. Episcopul însă nu se opri aci, 
ci pentru neascultare de ordinul amintit, ou de
cretul său din 25 Aug. 1747, trimis ia mai mulţi 
protopopi, depune pe Aaron din oficiul do vicar 
episcopesc, deşi acesta acum nu mai era vicar 
episcopesc, ci apostolic, îl suspinde şi-l exco
munică. In locul lui pune vicar pe Nicolae Pop 
din Balomiri, pe care il obligă să convoace sinod, 
să publice o epistolă solemnă, prin care sub pe
deapsa excomunicaţiunii interzicea clerului şi 
popomlui a mai comunica cu Aaron, cu teologul 
şi cu cei ce îi ocupaseră beneficiul episcopesc. 
Vr’o câţiva protopopi se şi adunară în Blaj la 
8 Oct. 1747, ca să se sfătuiască ce e de făcut 
pentru executarea poruncilor lui Klein. Aflând 
despre aceasta Aaron, care era la cules de vii 
în Mănărade, şi poate socotind, că efectuirea 
intenţiunilor episcopului, în loc să folosească 
ace.stuia, vor strica bisericii, a notificat starea 
lucrului la însuşi guvernatorul Haller. imediat 
s’au luat măsuri să se năduşească mişcările in
tenţionate de Klein. Acesta ne mai avend în urmă 
ce face, după îndelungate şi interesante per- 
ti-actări relative la abdicerea sa, în 7 Maiu 1751 
ab(Jise în forma sa de episcopie şi până la moartea 
sa, întemplată în 22 Sept. 1768, petrecu tot in 
Roma, unde fu înmormântat în biserica Sf. Sergiu 
şi Bacb a călugărilor basiliani. (Cf. Cipariu, Acte 
şi fragmente şi Archiv pentru fii. şi istorie; I. 
M. Moldovan, Acte sinodale; Nilles, Symbolae 
ad illustr. Hist. Eccl. or; Hurmuzaki, Docu
mente şi fragmente; Bunea, Chestiuni din dreptul 
şi ist. bis. unite. Blaj, 1893, partea II; loan 
Slavici, Ardealul. Bucur., 1893; Bariţiu, Istoria 
Trans.; George Bogdan-Duică, Procesul episco
pului Klein şi călugărul Visarion. Caransebeş, 
1896; şi Documente şi notiţe medite la sub
scrisul.) [Dr. Augustin Bunea.]

Klein (alias Ctain), Samoilă, ieromonach, di
stins istoriograf, filolog şi teolog. Numele lui de 
botez a fost Maniu, iar de călugăr Samoilă. 
Numele familiar i-a fost Micu, in locul căruia 
îşi luă numele nobilitar al unchiului său baron 
Klein. Se născu 1745 în Sad lângă Sibiiu. Studia 
mai ântâiu în Blaj ca elev al seminariului şi 
mănăstirii »Bunei-Vestiri», înfiinţată de episcopul 
Aaron Iv. ac. şi art. Blaj). In 14 Oct. 1762 se 
făcu călugăr basilian în mănăstirea amintită. Iu 
1764 fu numit superior al mănăstirii şi prefect 
al seminariului »Bunei-Vestiri« în locul lui At. 
Rednic, care atunci fusese numit episcop. In
13 Nov. 1765 din partea acestui episcop fu 
înălţat ia diregătoria de eclesiarch şi asesor con
sistorial. In 1766 trecu din mănăstirea »Bunei- 
Vestiri» în mănăstirea »Sfintei-Treimi« tot din 
Blaj, iar în toamna acelui an fu trimis în se- 
minariul catolic »Pâzmany« din Viena, unde îm
părăteasa M. Teresia făcuse fundaţiune pentru 
doi preoţi de mir din diecesa Făgăraşului. Aci 
in 6 am absolvă teologia şi filosofia. In 1772 se 
întoaise la Blaj, unde fu numit profesor de ma
tematică şi etică. însoţi pe nou alesul episcop 
Gr. Maior la sinodul episcopilor gr.-cat. convocat 
de împărăteasa M. Teresia la Viena în chestiunea
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serbatorilor grecesci, şi fu de fată la consacrarea 
acelui episcop întemplată după sinod la 23 Apr. 
1773 în biserica curţii împerâtesci. Pentm eru- 
diţiunea sa fu numit prefect de studii în semi- 
nariul teologic »S. Barbara» din Viena, unde 
împărăteasa M. Teresia făcuse fundaţiune pentru 
f)0 clerici uniţi. In 1783 se întoarse la mănă
stirea »Sf. Treimi» din Blaj, unde purtă mai multe 
oficii bisericesci şi fu timp îndelungat contionator 
al bisericei catedrale. Intre episcopul I. Bob (v. 
ac. art.) şi Samoilă Klein au fost relaţiuni foarte 
încordate mai vîrtos dela 1794. Gausa acestor 
neînţelegeri regretabile nu trebue să o căutăm 
în aceea, că Bob ar fi urît pe oamenii învăţaţi, 
ori că ar fi voit să strice aşezămintele orientale, 
ori că ar fi fost contrar bunei înţelegeri între 
Românii de ambele confesiuni, ci în alte îm
prejurări şi întâmplări de atunci. De pe timpul 
împăratului losif II sufla din Viena un vânt ne- 
priincios călugărilor şi pentru aceea S. Klein 
deja în anul 1784 s'a rugat să fie dimis din cinul 
călugăresc. Episcopul însă, oare dacă l-ar fi urît, 
ar fi avut atunci prilej bine venit de al dimite, 
l-a rotinut în mănăstire şi l-a ajutat în lucră
rile lui literare, dându-i lui să traducă »Biblia« 
pe românesce. De altă parte S. Klein cu oca- 
siunea alegerii de episcop din 1782 lucrase mult, 
ca Ignatie Darabanth, vicar episcopesc şi călugăr, 
să ajungă episcop, şi nu Bob, iar după aceea în 
mod ostentativ, în dedicafiunea opului său «Teo
logia moralicească», lăuda şi înălţă pe Ignaţie 
Darabantb, care ajunsese episcop în Oradea mare, 
atât de tare şi cu astfel de cuvinte, încât mulţi 
priviau în aceasta o micşorare a episcopului Bob. 
Afară de aceea Klein, care era şi bolnăvicios, 
mai avea şi un temperament foarte viu, care îl 
răpia şi la vorbe nesocotite şi necuviincioase faţă 
cu episcopul şi cu ceilalţi fraţi călugări, iar în 
chestiuni religioase apăra şi unele idei singulare, 
cai-i ceilalţi nu le credeau edificătoare pentru 
credincioşi. In fine pentru unele acţiuni impru
dente, cum a fost între altele dedioatiunea isto
riei sale bisericesci, făcută mitropolitului sârbesc 
din Karlovitz, mai era şi bănuit, că ar vrea să 
treacă la neunire spre a se face episcop gr.-or. 
în Sibiiu după moartea episcopului Gerasim Ada- 
movioi, insă de învinuirea aceasta se apără cu 
succes în frumoasa sa apologie din 20 Maiu 1798 
adresatăcapitlului călugăresc din Blaj. Mai adauge, 
că şi antecesorii episcopului Bob avuserâ neîn
ţelegeri cu călugării şi că spiritul de oposiţiune 
faţă cu episcopul nu dispăruse din mănăstire, ci 
din contră se părea, că va isbucni mai vehement 
decât în trecut, şi atunci uşor se va înţelege, 
pentru ce episcopul Bob, oare învăţase chjai- 
din păţeniile distinsului său antecesor Grig. Maior, 
a fost atât de rigoros faţă ou S. Klein, propu
nând guvernului în 29 Nov. 1797, ca pe acest 
ieromonaoh să-l trimită la Muncaciu,unde în sin
gurătate şi tăcere să se pocăiască şi să fie ţinut 
cu cheltuiala mănăstirii din Blaj. Guvernul însă 
cu scrisoarea sa din 27 Ian. 1798 nu încuviinţă 
această disciplinare aspră, oi scrise episcopului, să 
oprească pe S. Klein de a mai ieşi din Blaj şi să-i 
poruncească, ca în clima sănătoasă a acestui oraş 
să-şi grijască sănătatea şi să trăiască liniştit în 
mănăstire ou îndeletniciri evlavioase şi literare.

Urmarea acestor raporturi înăsprite a fost că 
S. Klein pe la 1803 părăsi Blajul şi ocupă postul

de revisor de cărţi în Bnda, unde muri în 13 Maiu 
1806 şi fu înmormântat în cripta bisericei romano- 
catolicedin cuartiemUEâtzvâros«la 15Maiu 1806.

Sam. Klein se făcu nemuritor prin operele 
sale filologice, istorice, teologice şi filosofice, atât 
de numeroase şi voluminoase, încât trebue să 
ne mirăm, cum le-a putut scrie într’un period 
aşa scurt de 25 ani. Operele lui sunt: 1) Di
sertaţie canonica de matrimonio juxta disciplinam 
graecae orientalis Ecclesiae, Vindobonae 1781, 
2) Disertaţie de ieiuniis greacae orient. Eccle
siae, Vindobonae 1782, 3) Teologia moralicească. 
Blaj 1796, 4) Disertaţie de stătu et politia re- 
ligiosorum et monachorum orient. Ecclesiae, in
edită, 5) Propovedanii la îngropăciunea oamenilor 
morţi. Blaj 1784, 6) Practica consistorială, in
edită, 7) Carte despre descoperirea cea Dumne- 
(Jeiască, manuscris în Oradea mare, 8) Predice, 
ms. în Orade, 9) Biblia, adecă Sf. Scriptnră a 
ambelor testamente, tradusă toată din elinesce. 
Blaj 1795 şi Petersburg 1819, 10) Lucianus, De 
veris Narrationibus, 11) Segneri, îndreptarea pe- 
cătoşilor, 12) Thoma de Kempis, Cele patru cărţi 
de urmarea lui Cliristos, ms. în Orade, 13) A celui 
întru sfinţi Părintelui nostru Vasile celui mare 
AE. dela Cesaria din Capadochia cuvinte, ms. în 
Oradea mare, 14) A celui întru sfinţi p. n. Ciril 
Archiepiscop Ierusalimului Catichesis sau în
văţături cătră cei ce vin la botez, ms. în Oradea 
mare, 15) A celor întru sfinţi cuvioşilor părin
ţilor noştri Pachomie, Efrem Şirul învăţături 
ascheticesci, ms. în Orade, 16) A celui intru sfinţi 
părintelui nostru loan Gură de aur archiepiso. 
Ţarigradului Omilii sau cuvinte în evang. Sf. loan, 
ms. în Orade, 17) Ale SS. Grigorie Teologol, 
Epifanie, Chirii dela Alexandria, Anastasie Si- 
naitul, Andreiu Criteanul vr’o câteva cuvinte, 
18) Ale St. loan Damaschin cartea 1 şi 2 de 
pravoslavnica credinţă, şi Istoria lui Bariaam şi 
a lui losafat împăratul Indianilor, 19) Ale Sf. 
Dorot.eiu toate cuvintele şi mai mărunte învă
ţături ale mai multor părinţi, 20) Acatist sau 
carte cu multe rugăciuni pentru evlavia fiecărui 
creştin, tipărită în Sibiiu 1801 cu litere la
tine, 21) O carte de rugăciuni, tipărită cu li
tere latine în Viena, 22) Canoanele tuturor 
săboarelor în biserica resăritului primite, ms. 
în Orade, 23) Istoria bisericească după Fleury, 
ms. în Orade, 24) Belisariu, după Marmontel, 
25) O carte de căsătorie, 26) Logica, tipărită 
în Buda, 27) Metafisica, 28) Dreptul natural, 
Sibiiu 1800, 29) Aritmetica, 30) Viaţa şi fabulele 
lui Isop, 31) Elementa linguae daco-romanae 
sive valachicae, Vindobonae 1780, 32) O gra
matică românească, 33) Dicţionar latin-român- 
germân şi român-latin-ungar-germân, 34) Brevis 
notitia Historiae Valachorum ab origine Gentis 
usque seci. XVIII, 35) Istoria Românilor Tran
silvani. Munteni şi Moldoveni, împreună cu fap
tele principilor, 36) Istoria bisericească a Ro
mânilor Transilvani, 37) Istoria conciliului dela 
Florenţia, 38) Istoria bisericească universală pe 
scuit, 39) Istoria împărecherei între biserica 
resăritului şi a apusidui, ms. în Orade, 40) 
De origine Daco-Romanorum, 41) De Metropoli 
Transylvanica.

Nici un literat pe timpul lui nu scria aşa bine 
românesce ca S. Klein. Avea stil nşor şi lim
pede, care însă se înalţă la o eleganţă şi frum-
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setă rară în dedicaţiunea operei sale «Teologia 
moralicească», ce o face episcopului unit Da- 
rabanth dela Oradea mare, şi se află tipărită în 
Archivul lui Cipariu. Dintre operele lui teologice 
i-a câştigat renume în toate şcoalele catolice din 
Europa «disertatio de matrimonio», pentru care 
numele lui şi astă4i se pomenesce adeseori chiar 
şi pe catedrele profesorilor din Roma. Nici până 
astă4i nu avem o traducere mai bună a Bibliei, 
decât a lui. Pe terenul filologic este de însemnat, 
căS. Klein a scris cea dintâiu gramatică a limbei 
române şi a propagat idea pentru primirea li
terelor latine în locul slovelor ciiilice. Pe te
renul istoric, în numeroasele sale scrieri, s’a 
nisuit a dovedi originea noastră latină şi a des- 
gropa ti'ecutul Românilor. Şi dacă câte odată 
rătăoesco pe acest teren puţiu cultivat până 
atunci, nu-i mirare, căci avea să se lupte cu 
greutăţile începutului şi cu lipsa documentelor 
neadunate şi nepublicate. Astfel S. Klein este 
unul dintre cei mai distinşi scriitori români şi 
dintre bărbaţii cei mai bine meritaţi pentru cul
tura poporului român. Date biografice despre S. 
Klein se află în Acte şi fragmente de Cipariu, 
şi în documentele publicate do acesta şi de 1. M. 
Moldovan în «Archiv pentru istorie şi filologie», 
din cari şi-a compus şi loan C. Bianu opul: «Viaţa 
şi activitatea lui Maniu Samuil Micul alias Clain 
de Sad». Bucur., 1876. Cf. şi «Chestiuni din dreptul 
şi istoria biserioei unite» p. II, Blaj, 1893 de sub
scrisul. [Dr. Augustin Bunea.]

Klein, 1) K., loaif Armin, astronom şi me
teorolog, n. 11 Sept. 1842 în Koln. La început 
librar, apoi a studiat matematica şi astronomia; 
în Koln şi-a făcut observatoriu propriu, în care 
observa mai ales Luna. Ser. mai însemnate: 
«Handbucb d. allgemeinen Himmelsbeschieibung» 
(2 voi. Braunschweig 1872); «Entwickelungs- 
gescbiclite des Kosmos (ac. 1871); «Anleitung zur 
Durchmusterung des Himmels» (ed. II ac. 1882); 
«Stern-Atlas» cu 18 harţe (Lipsea, 1886), etc. 
2) K., Felix, matematic, n. 25 Apr. 1849 în 
Dusseldorf. Dela 1886 prof. ord. la universitatea 
din Lipsea. împreună cu A. Mayer şi Dyck re
dactează dela 1875 «Matematische Annalen». 
Desvoltâ mare activitate literară mai ales pe 
terenul geometriei neeuolideice şi teoriei equa- 
ţiunilor. 5 Maiu 1899 menibm extern al Aca
demiei maghiare. 3) K., Francisc, şef de secţie 
în ministeriul de justiţie austriac, n. 1854 în 
Viena. 1885 docent la universitatea din Viena, 
1891 chiemat în mirristeriu şi însărcinat cu lu
crările pregătitoare pentru refonna procedurei 
civile, 1894 consilier ministerial, 1895 consilier 
intim. Dela 1895 profesor onorar la univ. din 
Viena pentru procedura civilă şi dreptul roman. 
El a elaborat legea austriacă a check-urilor (1895). 
Ai-e numeroase scrieri sciinţifice.

KIeist, 1) Heinrich Bernt Wiîhelm de, poet 
germ., n. 18 Oct. 1777 în Frankfurt pe Odera, 
a stat în servicii militare prus., apoi timp scurt 
în servicii de stat, 1807făcutprisonierde Francezi 
şi eliberat numai ia finea anului. A trăit în Dresda, 
apoi la Wausee în apropierea Berlinului, unde 
21 Nov. 1811 s’a împuşcat in urma unei în
delungate melancolii io care că4use. A scris 
drame şi novele. 2) K., Ewald Christian de, 
poet, n. 7 Martie 1715 în Zeblin lângă Kbslin, 
a fost în servicii militai'e daneze şi prusiene.

rănit de moarte în lupta dela Kunersdorf, f ca 
maior 24 Aug. 1759 în Frankfurt pe O. Opere: 
ode, elegii, idile ş. a. Cea mai renumită scriere 
a sa este poesia descriptivă «Primăvara».

KIelsthenes, bunic al lui Pericles, dinsul îm
parte pe cetăţeni în 100 dime (Srj|ioi) sau co
mune, divisiuni geografice, cari se asemenau cu 
vechile yivr]. Dînsul înfiinţează ostracismul şi 
în 510 gonesce pe Hipias din Atena. [Caion.] 

KIeistogame, (botan.) v. Cleiâtogame.
KIeltos, unul din generalii lui Alexandru cel 

mare al Macedoniei, ucis de cătră Alexandru la 
un prânz în anul 328 a. Chr. [Caion.l

Klemm, Gustav, istoriograf, n. 12 Nov. 1802 
în Chemnitz, f 26 Aug. 1867. A scris: «Istoria 
civilisaţiunei generale», 10 tom.; «Sciinţa civi- 
lisaţiunei generale», 2 tom.; «Femeile», 6 tom. ş. a.

KIenck, Robert, violinist şi compositor, n. 1 Oct. 
1850 în Bucuresci. Studiile musicale, încejrate 
în Bucuresci cu Flechtenmacher şi Wachmann, 
le continuă la Viena (1867—69) cu Hellmes- 
borger sen., I. Dont şi Zellner şi le completă la 
Leipzig (1869—72) cu F. David, E. F. Richter, 
Dr. O. Paul şi Dr. Papperitz. Composiţiuni a 
publicat puţine, câteva bucăţi pentru piano sau 
voce şi piano, dar şi-a făcut mai cu samă un 
frumos titlu prin publicarea metodei sale 4^1 
violină (8 caete dintre cari 7 apărute deja). 
Această lucrare, a cărei proprietate pentru străi
nătate o are Breitkopf şi Harţei din Leipzig, e 
cu atât mai importantă, cunoscută fiind penuria 
de opuri speciale ce domnesce în şcoalele noastre 
speciale. Profesor suplinitor la conservatorul din 
Bucuresci dela 1889, în urma concursului a fost 
numit ou titlul provisor. [T. C.l

KIenze, Leo, de, architect, n. 29 Febr. 1784;) 
studia iu Berlin, Paris şi Italia. 1815 archîieC. 
de curte al regelui Maximilian I în Miincl^p 
1834 merge în Grecia, unde compune plapi 
noului oraş Atena şi al castelului regal; l8i; 
chiemat la Petersburg să conducă zidirea bi^‘- 
rioei Sf. Isac. f 26 Ian. 1864 în Miinchen. Creă-' 
torni aproape tuturor clădirilor monumentale dini 
Miinchen: Glyptotheca (1816—30), Odeon (1824' 
până 1828), Walhala (1830—42), Pinacotheca 
veche (1826—36), biserica tuturor sfinţilor (îii 
grandios stil bizantin), palate, eto. Asemenea 
pictor architectonic şi scriitor. Ser. «Sammlung 
architectonischer Entwiirfe (Miinchen, 1831—50, 
10 fasc.); «Der Tempel des Olympisohen Jupiter 
in Agrigent» (Stuttgart, 1821); «Die'Walhala in' 
artistischer u. technisoher Beziehung» (Miin- 
chen, 1838) ş. a. [t.] '

Kleobisşi Biton, fiii Kydippei, preoteasa Herei 
în Argos. Legenda din Argos ne spune, că dînşijp 
s’au înjugat la carul mamei lor în locul tau
rilor, şi au dus-o 45 de stadii până la templul, 
uude era serbătoarea Herei. Mama lor s’a rugat 
de 4e>tă ca în schimb pentru aceasta dovadă de 
iubire fiască să-i resplătească cu ce are mai 
bun. Tinerii după aducerea jertfei au adormit 
şi mai mult nu s’au trezit.

Kleomenes, numele a trei regi ai Spartei. 
Kleomenes, sculptor grec de loc din Atena, autor 
al statuei 4eitei Venus, statuă cunoscută sub 
numele de «Venus de Medicis». Trăise pe la 220 
a. Chr. [Caion.]

Kleon, demagog atenian şi duşman pohtic al 
lui Pericles. Aristofan, marele comic grec, adesea
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în comediile sale pune în scenă pe K. Amăgind 
poporul atenian i-se încredinţează comanda ar
matei şi în lupta dela Amphipolis (422) este 
bătut şi ucis de cătră Brasidas, comandantul 
armatei spartane. După moartea lui K. şi a lui 
Brasidas, care se întâmplă tot în lupta dela 
Amphipolis, nenoj'ocitul resboiu pelopenesiac 
o sfirşit. [Caion.]

KIepsydra, orologiu de apă, în vechime un 
vas plin cu o cantitate hotârîtă de apă. Vasul 
era găurit astfel, că apa se scuj-gea în un timp 
anumit.

KIeptomania, o nebunie impulsivă iresistibilă, 
care consistă în a fura într’un mod inconscient. 
O dorinţă stăpânitoare împinge pe bolnav să pună 
mâna pe obiectul ce vede, întrând involuntar 
în posesia lui. K. e totdeuna semuul unei ne
vropaţii ereditai’e. Ea poate să fie trecătoare, 
consistând numai în simple accese, sau să fie în 
stare continuă, şi atunci îmbracă forma unei idei 
fixe. In caşuri mai puţiu grave K. e o formă 
morbidă ce se intâlnesce adeseori în viaţa so
cială, mai ales sub forme de accese.

KIeve, 1) E; fost ducat în Germania în po
sesiunea cenţilor de E. sau Kleef, făcend parte 
a cercului vestfaUo, cu întindere de 2200 kma., 
100,000 loc. Sub Napoleon atât partea din stânga, 
cât şi cea din dreapta rîuluî Rin a fost în po
sesiunea Francezilor. După căderea lui Napoleon 
partea cea mai mare s’a anexat la Prusia şi 
astă(}i se ţine de guvernamentul Diisseldorf. 
2) KIeve, oraş, odinioară capitala ducatului K., 
;ustă(Ji residenţa districtului cu acelaş nume, în 
guvernamentul Diisseldorf, cu 11,000 locuitori.

[M. Bodiu.]
Klinger, 1) K., Friedrich Maximilian de, poet,

ti7 Pebr. 1752 în Frankfurt pe Maina, f 25 Febr. 
31 în Dorpat. Amic din tinereţe al lui Goethe, 
ţost în servicii militare austriace şi rusesci, 

ţ« urmă ca locotenent-general şi preşedinte al 
Jdininistraţiunii militare. A scris numeroase 
dţame şi romane de valoare. 2) K., Max, pictor, 
sculptor şi gravor, n. 18 Febr. 1857 în Leipzig, 
a studiat în Carlsruhe, Berlin şi Roma; acum 
în Leipzig. Tablouri principale: Restignirea lui 
Christos, Christos în Olimp ş. a. A scris: Pic
tura şi desemnul, 1895, deja în II ed.

Klingsor, Nicolau, personalitate probabil mitică, 
care a luat pai te şi la emulaţia poeţilor în "Wart- 
burg. I-se atribue unele poesii cuprinse în co
lecţia din Paris a poeţilor trubaduri. După mit 
K. a fost un astrolog vestit al seci. XIII, care 
a posedat mari bogăţii în Transilvania.

Klissov, (Kliszow), localitate în ^vemam. 
ruso-polon Kielce, lângă Nida. Aci a bătut 
Carol XII pe Poloni şi Saxoni la 19 Iulie 1702.

Klltoris, (med.) organ cavernos, făcend parte 
din organele sexuale fenienine externe.

KIjasma, afluent pe stânga al rîului Oka în 
Rusia, lung de 681 km.

Kloden, Carol Frid., istoriograf, n. 1786 în 
■Berlin, -j- acolo 1856. A scris: opere istorice, 
mai multe tomuri, numeroase opere geografice 
şi geognosice. şi Amintiri din tinereţe.

^ Klondike, (Klondyke), afluent pe dreapta al 
rîului lukon în Alasca (America nord.), în timpul 
din .urmă renumit prin bogatele mine de aur 
din apropierea lui, unde s’a format oraşul nou 
Dawson City.

Enciclopedia română. Yol. IU.

Klonovic, SebasUan Fabian, satiric polon re
numit din seci. XVI, n. 1545 în Siilmierzyce; 
opere: «Victoria deorum», «"Worek Judaszow», 
»FLis«, j- 1602.

Klopodia, (rom. ClopodiaJ, corn. mică în Ung., 
cott. Timiş, 1570 loc. (1891) Români, Şvabi şi 
Maghiari; oficiu postai, moară cu vapor.

Klopotiva, (rom. GlopotivaJ, corn. mică în 
Trans., cott. Hunedoara, 1657 loc. (1891) Români.

Klopp, Onno, istoric german, n. 1822 în Leer 
(Ostfriesland), 1845—58 prof. la gimn. din Osna- 
briick. Scrierile sale părtinesc direcţia welfică 
şi ulti'amontană. Intre altele a scris: «Eonig 
Friedrich II. von Preussen und die deutsche 
Nation« (ed. II1867 în Schaffhausen); «Der Eonig 
Friedrich II. von Preussen u. seine Politik», etc.

[t.]
Klopstock, Gottlieb, renumit poet germ.,

n. 1724 la ^QuedUnburg în Saxonia, f 1803 în 
Hamburg. Ancă pe băncile şcoalei concepuse 
planul epopee!sale Messiada, terminatăîn 1773. 
Primele 3 cânturi deşteptară la apariţiunea lor, 
în 1748, un mare entusiasm, mai ales în ade
renţii şcoalei elveţiene a lui Bodmer; E. era 
admirat cu un fel de cult. Următoarele cânturi 
fură primite cu mai puţină căldură, ultimele 
chiar cu nepăsare. Opere secundare: Ode ami
cilor şi câteva drame, unele cu subiecte din 
biblie ca Moartea lui Adam şi Solomon şi David, 
cu puţin interes dramatic; şi 3 drame naţionale, 
numite Bardite după numele dat de Tacit ve
chilor cântece resboinice ale Germanilor: Bătălia 
lui Hermann, Hermann şi principii, şi Moartea 
lui Hermann, prin cari glorifică suvenirea lui 
Arminiu, primul lor erou naţional. E. datoresce 
gloria sa, mai puţin valorii literare a operelor 
sale decât influenţei sale şi impulsului dat de 
el literaturii şi artei naţionale, cum şi înflăcă- 
ratului seu patriotism, prin care el devenise în
truparea unităţii anticipate a întregei naţiuni 
germane. [M. Strajan.]

Klosterneuburg, oraş în Austria inferioară, 
cercul Tulln, lângă Dunăre, 8988 loc. (1890); o 
bogată mănăstire de augustiuiaui cu multe re- 
liquii şi cu museu; şcoală de vierit şi pomărit.

Klymene, în mitol. grec. fata lui Oceanos cu 
Tethys, muierea lui lapetos, mama lui Atlas, 
Prometheos şi Deucalion.

Klytamnestra, în mitol. grec. fata lui Tyn- 
dareos, rege în Sparta, muierea lui Agaraemnon, 
sora vitregă a Helenei, soţiei lui Menelaos 
(v. Eassandra).

Knapp, 1) E., J. A., botanist ce s’a distins 
prin cunoscinţeie sale vaste despre flora ţerilor 
situate între Marea Baltică şi cea Neagră. N. 
14 Maiu 1843 în Nyitra (Ungaria), a purtat o 
viaţă foarte sbuciumată, după studii farmacist, 
devenit voiajor şi explorator botanic (Bosnia, 
Persia), apoi asistent de botanică în Cluj şi în 
fine funcţionar auxiliar la museul imperial din 
Viona, f aici 31 Martie 1899. Publicaţiune mai 
importantă: «Die bisher bekannten Pfianzen Ga- 
liziens und der Bukowina*, Viena, 1872. Apoi 
o serie de critice adese acerbe şi pătimaşe, dar 
doveditoare de vastă erudiţie şi cunosoinţe fe
nomenale s. e. asupra florei Carpaţilor centrali, 
a florei Rusiei, etc. Intenţionase a publica şi 
avea manuscriptul aproape gata asupra florei 
ţerilor între Baltica şi Marea Neagră, pe care
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însă nu apucase a-1 sfîrşi lipsindu-i mijloacele 
de a visita Mosova şi St-Petersburgul. Acest 
manuscript cuprinde din flora noastră: Buce 
vina, Basarabia şi Moldova. [A. Fr.]

2) Knapp, Alhert, poet liric eclesiastic, n. 1798 
în Tiibingen, preot orăşenesc în Stuttgart. A 
scris: Poesii creştinesci, Flori de toamnă; ş. a.; 
t 1864.

Knautia L., (botan.) considerat de Bentham şi 
Hooker ca secţiune din genul Scabiosa L. (v. ac.); 
după alţi autori gen distinct.

Knebelit, mineral, silicat de fier şi manganez. 
Masse reniforme în gisemintele de magnetit dela 
Dannemora.

Knelpp, Sevaslian, preot catolic, hidropat; 
n. 17 Maiu 1821 în Stefansfried, f 17 Iun. 1897. 
Până la etate de 21 ani pânzar, apoi studiind 
teologia în Dillingen şi Miinchen a fost numit 
(1855) capelan în Worishofen şi 1881 pleban. 
1848 atacat de morb a recurs la cura de apă, 
pe care apoi a practicat-o şi la alţi bolnavi după 
un anumit sistem inventat de el însuşi (Cura 
lui K.). Ser.: >Meine WasserkuTc (Kempten 1887, 
50 ediţiuni); >8o solit ihr leben< (tot ac. 1889, 
20 ediţiuni), ele. Ultima scriere: »Mein Testa
ment fiir Oesunde u. Eranke< (1898). [t]

Kneph, (mitol.) v. Chnum.
Knezl. Mulţi susţin, că cuvântul E. e de ori

gine slavică, pe când marele slavist Miklosich 
în •Slawische Elemente im Magyarisohen» (J'oe: 
»Die Abstammungen des'Wortes Enez aus einem 
slavischen Etymon sind misslungen<. Zehent- 
mayr (Lexicon etym. Vindobonae 1873) deduce 
cuvântul Enez din sanskritul: gnâs = genus, de 
neam, de unde şi Eonig. Deci numirea Enez 
(Chinez), care la Români însemnează: domn, 
duce, prefect, primar, etc., se vede a fi foarte 
veche, şi e o apariţiune frapantă, că instituţiunea 
Enezilor apare mai ântâiu la Românii nu numai 
din ţinuturile locuite de ei în dreapta şi în stânga 
Dunării inferioare, dar exotic chiar şi la cei din 
locurile laterale până unde au ajuns ei în mi- 
graţiunile lor. Anonimus Belae r. notarius (C. 44) 
ne spune, că Maghiarii la venirea lor în seci. IX 
bătându-se cu Olad la Timiş, din armata acestuia 
compusă din Cumani, Bulgari şi Blachi au căcjut 
trei Enezi ai Bulgarilor, va se (jică din contin
gentul ce I-a dat imperiul Bulgaro-Vlach. Bo- 
dinus regele bulgaro-vlachla 1080 ocupând Serbia, 
Rascia şi Bosnia, pe unde locuiau şi Ylachi (Va- 
lachia maior et minor), în locul zupanilor sârbi, 
le-a impus Enezi, de unde mai târejin şi dom
nitorii de acolo s’au numit Enezi (Fejer C. D. 
IV V. I, 36). Până şi în părţile panonice, pe 
unde locuiau pastores Romanomm numiţi VlacU, 
s. e. în Zala, aflăm pe un Caenez Petru la 1157 
^ejer C. D. II, 90). La Valachii din Moravia 
mtempinăm Enezi cu semnificarea de preoţi. 
(Bemolak lexic, slav.) Chiar şi în satele valache 
din ţinutul Sambor în Galiţia a trecut titulatura de 
Enezi (jure et consvetudine Valachorum, 1387 
până 1569), asemenea şi la Românii imigraţi în 
părţile Ungariei superioare aflăm urme de Enezi 
Olahomm nostromm de Bereg, de Saros, de 
Szepes, de Eraina (dipl. Elisab. de a. 1387).

Dar mai pronunţate şi mai compacte au fost 
Eneziaide din banatul Beverinului în legătură 
cu cele din ţeara Haţegului, Hunedoara, Deva, etc. 
Regele Bela IV în 1^7 confere loaniţilor toată

ţeara de Zeurino cum Eeneziatibus loannis et 
Farkas useme ad fluvium Olt, excepta terra 
Eenezatus Lynoy Waivodae quam Olahis reli- 
quimuB, etc. In banatul Timişian aflăm cele opt 
Districte ale Enezilor Valaohi, cari aveau uni
versitatea lor în Caransebeş, şi au obţinut pri
vilegiul din 1457, că ei să se administreze 
autonom, jure valaobice, juxta consvetudinem 
autiquam Valachorum, etc. Asomenea aflăm o 
mulţime de Enezi ereditari în districtele valache 
Hatzeg, Hunyad, Deva, etc., ou universitatea lor 
în Haţeg, Enezii Eendet şi Roman de Lupşa 
1383, Zanislo de Zathmar 1383, Stanislau de Bar- 
czanfalva 1326, Stan de Ozon din Marmaţia, etc. 
Enezii aceştia Români la început aveau pose
siunile lor ereditarie şi erau prefecţi admini
strativi şi judiciari ai districtelor românesc!, şi 
primari ai comunelor unde locuiau; pentru sus
ţinerea ordine! la adunările şi la ceremoniile 
lor aveau Crainicii lor.

Mai tftr(Jiu ou deosebire începând din seci. XV 
Enezii trebuiau să-şi câştige diplome nobiliare, 
şi cei din funcţiuni mai înalte se treacă mai 
ântâiu la catolicism, sau mai târziu prin seci. XVI 
până XVII la reformaţinne, prin ceea ce cei mai 
mulţi Enezi s’au pierdut pentru românime, şi 
instituţiunea avitică de Enezi devalvând, mai 
pe urmă nu mai avea altă însemnătate decât de 
primari comunali, sau de îngrijitori de curţile 
domnesc!. Aşa Ursu de Olăhfalu 1301 şi loan 
de Bereonk 1462 în Secuime, aşa convenţiunea 
între Enezii români şi capitlnl din Oradea mare 
1370, Enezii din 1456 cari conturbau posesiunile 
SaşUor, Pele Enez de Glimboca 1568, Opra Enez 
de Silişte 1575, etc. se ved a fi fost numai pri
mari comunali; dar din aceşti din urmă dintre 
Saşi se vede reminiscenţa, că înainte de colo- 
nisarea Saşilor ţinuturile lor erau administrate 
de Enezi analogi celor din Haţeg şi Severin. 
Numai ţeara Făgăraşului face excepţiune, unde 
in locul Enezilor figurează boeronatele cu ase
menea întocmiri, ceea ce nu se poate explica 
altcum, decât că ţeara, ducatul Făgăraşului apar
ţinând timp îndelungat de Valachia, a primit 
instituţiunile sociale dela aceasta. In imperiul 
bulgaro-român instituţiunea Enezilor fiind co
mună ambelor naţionalităţi bulgare şi române, 
de aci cu religiunea ortodoxă şi cu literatura 
paleo-slavică a trecut la Ruşi şi la Poloni, unde 
Eniaz însemnează un principe. (Ut. I. cav. de 
Puşcariu: Familiile nobile române.) [I. c. d. P.] 

Knidos, (lat. GnidusJ, colonie dorică la ţer- 
mnrnl sudvestic al Asiei mici cu cultul Afroditei. 
Aci a învins Eonon pe Spartani la 394 a. Chr.

Knlgge, Adolf, Fred. Fran. Lud. de, litorat 
german, n. 1752 în apropiere de Hanovera, după 
terminarea studiilor universitare în Gottingen 
deveni asesor în camera de resboiu şi domenii 
în Eassel, mai târziu întră în serviciul curţii 
ducelui de Weimar, apoi petrecu ca particular 
în Hanan, Frahkfurt p. M. şi în Heidelberg, 
în fine ca şcolarcb în Brema, unde muri .la 
1796. Foarte cunoscută e cartea sa «tTber den 
Umgang mit Mensohen« (2 tomuri) în care sta- 
bilesce regula de conduită pentru un traiu li- 
niscit şi fericit.

Knlght( Carol, n. 1791. La 1859 a redactat 
gazeta >London Gazzette<. Meritul seu de căpe
tenie stă in respândirea cunoscinţelor în massa
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popornlai, prio publicarea a 30 de volume din 
revista »PeuDy Cyclopaedia* (1830—56), »Peimy 
Magazine^ (1832—45) şi «National Oyclopaedia* 
(1847—51). Afară de acestea a publicat şi co
mentat scrierile lui Shakespeare (1839, 8 vo
lume), etc. K. a muncit fără preget pe terenul 
literaturii, căutând să respăudească gustul de 
cetire în toate clasele societăţii englezesci. f 
9 Martie 1873.

Knosos, în antichitate cel mai mare oraş pe 
insula Creta cu residenţa lui Minos.

Knownothings, (engl., prun. nonotings), în
seamnă; nimic scintor. 1854 s’a înfiinţat sub 
acest nume un partid politic în Statele-Unite 
americane, cu scop de a slăbi infiuenţa po
litică a imigraţilor şi îndeosebi a bisericei rom.- 
catolice.

Knox, Idhn, numit şi lohn Sinclair, refor
matorul Scoţiei, n. 1505 în satul Gifford din 
Scoţia sudică. A fost profesor de teologia şi filo- 
sofia şcol. la academia din St Andrew, predi
cator în Londra şi în fine capelan al regelui 
Eduard VI. La 1553 murind Eduard, E. a trecut 
in Francia şi de aici a mers îh Genf la loan 
Calvin. In 1555 iar s’a reîntors în Scoţia, câşti- 
gându-şi mulţi aderenţi, dar în anul următor de 
nou s’a dus la Genf. Incependu-se procedura 
bisericească şi judiciară contra lui, a fost osândit 
în 1556 şi r-s’a ars efigia pe piaţa din Edin- 
burg. K. din Genf trimitea în Scoţia scrisori 
îndreptate contra bisericei catolice şi a ordinei 
de stat. In 1500 ajutat de regina Elisabeta din 
Anglia a provocat prin partiaanii sei o revolu- 
ţiune în Scoţia, agitând cu deosebire contra re
ginei Maria Stuart. In acelaş an protestantismul 
a ajuns a fi religiune domnitoare în Scoţia, f 1572.

[i—tn.]
Knut, (KanutJ cel Mare, regele Danemarcei, 

poartă în Danemarca numele de £. U, in Anglia 
de £. I, fiul lui Sven Gabelbart, căruia îi ajută 
la creştinisarea Danemarcei. Ocupă Anglia după 
moartea lui Ethelred II (1015) şi se căsători cu 
veduva acestuia Emma. Convocă o adunare a 
statului şi declară, că restabilesce legile lui Alfred 
cel Mare, garantă Danezilor şi Englezilor aceaş 
protecţiune a vieţei şi a averei şi întreprinse 
expediţiuni în Norvegia şi în Scoţia. Spre a-şi 
ispăsi cruzimile trecute, construia biserici şi mă
năstiri, făcu un pelerinagiu la Roma 1026 şi 
muri 1035 la Shaftesbury, împărţind statele 
între fiii sei.

Kobalii, în mi toi. grec. satyrii în chip de demoni, 
cari năvăliau asupra turmelor şi spărian poporul.

Koban, (Kohang), monetă japoneză de aur 
= 17‘55—50‘31 cor.

Kobell, Francisc, cavaler, mineralog şi poet, 
n. 19 Iul. 1803, f 11 Nov. 1882. Prof. de mine
ralogie şi directorul museului mineral. Ia Munich, 
coDsiher de stat bavarez, mineralog distins, are 
mai multe scrieri asupra miner., din cari «Tabele 
de determ. minerale» sunt cele mai cunoscute 
şi traduse în multe limbi. E. mai era şi poet şi 
scria mai ales poesii populare în dialect bavarez.

Kobold, în mitol. germ. spirit de casă, care 
uneori sparie pe oameni, iar uneori îi păciesoe; 
se arată în mai multe figuri şi se aude când 
rîde ori face sgomoL E. mai târziu s’a (Jis a fi 
un spirit de oone, care neliniştesce pe ocneri. 
Numele se derivă dela Eobahi (v. ac.).

Koch, 1) Baibert, medic german, n. 1843 
în Clansthal; a studiat medicina în Gdttingen. 
Pe lângă practica medicală s’a ocupat cu cer
cetări bacteriologice şi cu perfecţionarea techr 
nicei bacteriologice, în urma cărora fu numit 
membru ordinar în consiliul sanitar al impe
riului german. 1882 a dat publicităţii descope
ririle ^e epocale asupra naturei şi causei tn- 
berculoseL 1883 a făcut studii în Egipt şi India 
asupra colerei, descoperind baccilnl specific al 
acesteia. 1885 fu numit proi ordinar la uni
versitatea din Berlin şi director al institutului 
igienic. 1890 a publicat stodinl seu sensaţional 
asupra tratamentului tuberculosei cu tubercnlină. 
In timpul din urmă s'a ocupat cu stndinl epi
zootiilor cu deosebire în Ariica sudică şi apoi 
cu etiologia malariei. Scrieri: Untersachnngen 
liber die Aetiologie der ’Wundinfectionskrank- 
heiten, 1878; 'Ober die Mdzbraudimpfung, 1883; 
Beitrag zur Aetiologie_ der Tuberkîdose, 1882; 
Die Rinderpest, 1898; Ober Malaria 1899 şi 1900.

2) Koch, Withdm, losif DaniU, profesor de 
botanică, n. 1771 în Zweibrucken, t 14: Nov. 
1849 în Erlangen. PubUcaţinne mai importantă: 
«Synopsis florae germanicae et helveticae», Frant- 
furt pe M. în mai multe ediţii (1837, 1843—45 
şi 1857). Studiul florei europene a Inat priii în- 
troducerea criticismului un nou avent, tenni- 
nândn-se fasa Willdenowiană. Această carte şi 
astăiţi este de mare importanţă nu numai pentru 
centrul şi vestul Europei, dar şi pentru noi. De 
aceea Neilreich şi Porcius prin snplemente an 
acomodat-o studiului florei ungare resp. celei 
transilvane.

3) Koch, Carol, botanic, îl 6 Iun. 1809 în 
Ettersberg, j- 25 Maiu 1879 în Berlin, unul 
dintre puţinii botanişti renumiţi ca dendrologi. 
Publicaţiune importantă: «Hortus dendrologicns», 
1853, Berlin, prima scriere vastă şi temeinică pe 
terenul de aclimatisaţie de lemne exotice pentru 
Europa şi în special pentru Europa centrală, 
mai ales pentru Germania, cât şi în ediţia ulte
rioară (1869, Erlangen) «Dendrologie». [A. Pr.]

Kochanowski, loan, poet polon, il 1530 în 
Syczyn, 'j* 22 Aug. 1584 în Lubtin. A studiat 
în Germania, Padua, Roma, Veneţia, Paris. 
1557 secretar al regelui Sigismund August; mai 
târijiu renunţă la toate diguităţile şi se retrage 
la ţearA Cel mai de frunte poet al Polonilor, 
supranumit poetul-rege. El a introdus în lite
ratura polonă formele apusene. Stilul scrierilor 
sale e raritate de frumseţă. Ca tiner trimisese 
din Paris poesia «Ce voiesci dela noi. Doamne ?» 
producând cu ea entnsiasm aşa de mare, încât 
betrânul Naglovici l-a declarat pe junele înce
pător de cel mai mare poet al Polonilor. A scris: 
Satirul, Peţitorul, elegii (la moartea Acei sale), 
cântece, traducerea în versuri a psalmilor, o 
dramă în forme antice (Respingerea solilor elini). 
Dela el s’a inspirat şi mitropolitul Dosofteiu 
(v. ac.).

Kocher, Emil Teodor, chirurg german, n. 1841 
în Bern; 1872 prof. univ. şi director al clinicei 
de chirurgie în Bern. Scrieri: Die Hemien im 
Eindesalter, 1880; Heber Schusswunden, 1880; 
Chimigische Opeiationslehre, 1892.

Kochia Roth, (botan.)gen de plante ierboase sau 
subfrutescente din familia Chenopodiaceelor, cu 
vr’o 30 specii ce cresc în regiunile temperate şi

2*
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subtemperate din Europa, Asia şi Africa. Dintre 
speciile europene ce cresc şi în România men
ţionam pe: K. arenaria Roth, prin stepe în 
Dohrogea; K. Wrsitfo Nolte, K.prostrata Schrad. 
şi K. scoparia Schrad., aceasta numită de popor 
Mături, Mături de grădină. [S. Şt. R.]

Kock, Paul de, scriitor francez, n. 1794 la 
Passy, a fost fiul unui banchier de orig. olandeză, 
mort pe ghilotină pe timpul marei revoluţiuni. 
K. a debutat cu melodrame şi farse fără mare 
succes. Mai norocos a fost în romanele sale, al 
căror subiect e luat, de regulă, din clasa de jos a 
societăţii (modiste, bucătărese, spălătorese, etc.) 
şi cari se disting prin descrieri vesele şi natu
rale. Partea slabă lui K. e stilul seu neîngrijit. A 
murit 1871 la Paris. (Bibi. »La vie de Charles 
Paul de Kock» par Trimm, Paris 1873.)

Kocsărd, 1) Oldh-K. (Cucerdea-romănă), corn. 
mică în cott. Târnava mică, 1024 loc. (1891) Ro
mâni. 2) Seikely-K. (Gucerdea-aecuiască), corn. 
mică în cott. Turda-Arieş, 1431 loc. (1891) Ma
ghiari şi Români; gară, oficiu postai şi telegrafic. 
Aici se bifurcă din linia ferată Braşov-Cluj, linia 
laterală spre Reghin.

Kocsuba, (Goduha), corn. mică în cott. Bihor, 
cu 1483 loc. (1891) Români.

Kod, (rom. Cheud), corn. mică în Trs., cott. 
Solnoc-Doboka, 1033 loc. (1891) Români. In apro
piere se află ruinele cetăţii Aranyosvâr şi ale 
mănăstire! abaţiei meseşiane a Sf. Margareta.

Koelerla Pers., (botan.) gen din vasta familie 
a Gramineelor, tribul Festuceae, cuprinde ier
buri anuale sau perene, cespitoase. Acest gen 
are vr’o 12 specii, respândite mai cu samă în 
Europa, Asia temperată. Africa boreală şi au
strală, în America extratropicală şi în insulele 
Sandwici. In părţile noastre cresce pe colinele 
şi prin fenaţele uscate K. eristata Pers., etc.

[Z. C. P.j
Koelreuteria Laxm., (botan.) gen monotipic din 

familiaSapindaceelor,subfamiliaSapindeae.Unica 
specie K. paniculata Laxm. este un mic arbore, 
originar din China boreală, care cresce şi în păr
ţile noastre însă numai cultivat prin parcuri şi 
grădini ca plantă decorativă. fZ. C. P.]

Kogălniceanu, Mihail, renumit bărbat de stat 
şi orator parlamentar român, n. 1817 la Iaşi, 
t 1893 la Paris, şi-a făcut studiile la Luneville 
în Francia şi apoi la Berlin, unde s’a ocupat 
mai ales de istorie. La 1834, în vîrstă numai 
de 17 ani, el publicase viaţa poetului Chriso- 
verghi. In Berlin se făcu cunoscut printr'un 
articol tipărit în «Magazin fiir die Litteratur des 
Auslandes» asupra literaturii moldovenesc! (1836) 
şi printr’un studiu în limba franceză asupra 
istoriei, moravurilor şi limbei Ţiganilor (1837), 
pe care îl scrie după îndemnul lui Alexandru 
Humboldt. In fine, tot în acel an, el dete la 
lumină ântâiul volum din Histoire de la Va- 
laohie, de la Moldavie et des Valaques Trans- 
danubiens. Până atunci singura istorie naţională 
publicată dincoace de Carpaţi erau cele două 
volume ale lui Aron Florian, cari se terminau 
cu moartea lui Mihaiu Viteazul. Dacă opera lui 
Aron Florian avea avantajul unei limbi vigu
roase, scrierea lui Kogălniceanu îi era supe
rioară priu faptul, că introducea în cercetările 
sale capitole privitoare la viaţa socială, literară 
şi politică, la instituţiile publice ale Românilor.

Pentru caracterisairea îucrederii ce avea K. în 
bunătatea părintească a Rusiei pentru Români, 
cităm din această operă următorul pasaj: «In 
protecţiunea Rusiei eu văd numai dreptatea, un 
interes inspirat de dragostea creştinească pentru 
popoarele neuorocite. De veacuri există o tradiţie 
in Moldova şi Valachia, care (}ice că mântuirea 
noastră va veni dela nord. Toate ne leagă de 
Rusia, ea este mama noastră...» Când mai târziu 
(1855) i-se aruncară în faţă ca o insultă de căti ă 
lacob Mureşanu pasajele elogioase pentru Rusia, 
K. se apăra (Jicend, că ele i-s’au impus ex 
offlcio şi că fără dînsele nu i-s’ar fi învoit ti
părirea volumului. Reîntors la Iaşi 1838, K. 
scrie în Alăuta românească, iar după suprimarea 
ei de cătră Mihail Sturdza Vodă redactează 1840 
Dacia literară, în care apar schiţe istorice de el, 
novele de C. Negruzzi şi V. Alexandri, etc. Tot 
1840 apare voi. I din Archiva românească. La 
26 Nov. 1843 ţine prima şi unica lecţiune a cur
sului de Istoria naţională în «Academia Mihăi- 
leană» din Iaşi, în urma căreia catedra este supri
mată după cererea consulului rusesc. 1845 publică 
Fragmenta tires des chroniques moldaves et va
laques (Iaşi 2 părţi), şi în acelaşi an începe pu
blicarea Letopiseţelor Ţerii Moldovei cu tom. II, 
tom. in apare 1846, tom. I 1852. Prima ediţie 
e cu litere cirile; a doua ediţie, cu litere la
tine, e publicată de V. A. Urechiă. Afară de 
aceste K. dete la lumină şi alte felurite publi
caţii, cari respândeau în toată ţeara numele lui 
şi întemeiau reputaţia lui de scriitor eminent. 
Intre aceste mai amintim: Foaia sătească a prin
cipatului Moldovei (1839); Ilusii pierdute ale 
unui ântâiu amor (1841); Propăşirea, transfor
mată repede, din causa numelui ei compromi
ţător, în Foaia sciinţifică şi literară (1843); 
Fragmenta historiques (184.5); Album istoric şi 
literar (1854); Steaua Dunării (1855—59). Dar 
activitatea lui K. nu se mărginea în cercul (Jia- 
risticei românesci. Putând scrie tot aşa de bine 
în limba franceză ca în cea germană, el apăra 
în La Presse din Paris, L’Independance Belge 
din Bruxela şi National Zeitung din Berlin drep
turile ţerilor rom. şi stăruia să li-se recunoască 
de cătră marile puteri europene. La 1844, nu 
se scie din ce causă, K. este închis în mănă
stirea Hrişcă sau Rîşca. Scăpând din închisoare, 
el mai petrecu în Moldova până îşi termină pu
blicarea volumului ântâiu din Letopiseţ!, apoi 
plecă în 1845 la Paris, unde făcu cunoscinţă 
cu C. A. Eosetti, cu Nicolae Bălcescu şi cu loau 
Ghica. Raporturile lui cu aceşti tineri doritori 
de reforme repezi, impacienţi de schimbări subite 
şi întinse, adevăraţi revoluţionari crescuţi în 
ideile franceze, avură o înrîurire hotărîtoare 
asupra ideilor lui germane, îl făcură din evo
luţionist revoluţionar. Marea influenţă politică 
a lui K. începe cu mişcarea dela 1848, în 
sensul căreia publică Dorinţele partidei naţio
nale din Moldova. De atunci încoace şi până la 
moartea sa K. stă continuu în mijlocul luptelor 
politice ca un fruntaş liberal, deşi în timpul mi
nisterelor sale foarte autoritar. In divanul ad-hoc 
al Moldovei dela 1857 se distinge prin marea ac
tivitate şi deosebitul talent oratoric intru susţi- 
uerea Unirii, şi sub domnia lui Alexandru loan I 
Cuza, ca ministru-president 1863—65, seculari- 
sează averile mănăstiresc!, organisează lovitura
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de stat 2 Maiu .1864 şi Introduce legea pentru 
împroprietărirea ţeranilor. Sub Carol I este mi
nistru de interne 1868—69 şi ministru de ex
terne 3 Apr. 1877 până 14 Nov. 1878 în timpul 
resboiuJui ruso-româno-turoeso şi al congresului 
dela Berlin, înaintea căruia se presintă împreună 
cu ministrul-president I. Brătianu, fără a pute 
scăpa Basarabia. Ultima manifestare a vioiciunii 
sale politice apare în chestiunea Dunării, pe 
care o tractează şi în broşura cu acelaşi nume 
(1880). K. a fost şi membru al Acad. Bom. Ca 
om de stat in accepţiunea occidentală a cuven- 
tului şi ca orator parlamentar K. este pentru 
vremea lui cel mai de frunte bărbat politic dintre 
Românii moldoveni. In alte privinţe lăsa mult 
de dorit. (Cf. Studiul biografic publicat de Angel 
Demetrescu în «Epoca lit.« redigiată de L. Ca- 
ragiale.)

Kohalom, v. Cohalm.
Koh i noor, unul din diamantele (v. ac.) cele 

mai mari. Provenienţădin India; a avut 186 tarate 
după tăiere în formă de briliant oval 106'/a tarate. 
E astă(}i în tesaurul regal al Angliei. Valoare 
120,000 f. st.

Kiihler, Reinhold, scriitor german, n. 24 Iun. 
1830 în 'Weimar. Dela 1881 bibliotecar acolo. 
A scris şi asupra Basmelor române («Walachische 
Mărchen, mit einer Einleitung iiber das Volt 
der Walaohen u. einem Anhang zur Ertlărung 
der Mărchen*) de fraţii Schott o reoensiune în 
«Zeitsohrift f. deutsche Mythol. u. Sittentunde* 
a lui Wolf, II, 1855, sub titlul «Bemertungen 
zu Scbott’s "Wal. Mărchen».

Kojang, măsură pentru orez şi pond comercial: 
în Bentulen = 33'3 bl., în Padang = 1845'63 tgr., 
în Natal 52'82 bl.

Kokan (în antichitate se numia FerghanaJ, 
un oraş în Turtestan, vecbea capitală a Kba- 
natului de acelaş nume, situat pe ţermurii celor 
două rîuii: Sir-Daria la 40° 45' lat. nord. şi 
68° 14' long. est. înspre nord-est de Samartand 
la o distanţă de 270 tm. Oraşul are strado strimte 
şi nepavate, mai multe moschee, 3 bazare con
struite din piatră, fabrici de bumbăcărie şi mă- 
tăsărie, mătasa se broşează în aceste fabrici în 
fir de aur şi argint. Era principala reşedinţă a 
Gengis-Khanului, are aproximativ 30,000 loc., 
Khanatul are 2.000,000 loc. Oraşele principale 
din Khanat sunt: Khotand, Khodjend, Otrar, 
Marghilan,Namengan. Pământul e foarte muntos, 
în schimb are mine bogate de aur, de aramă, de 
lazulită, etc. PămeutulKhanatului acestuia e destul 
de roditor, cu deosebire pe ţermurii rîului Sir, 
de care e traversat dela est spre vest pentru ca 
în urmă să-şi ia direcţiunea spre nord. Pro
ductele ţeiii sunt: bumbac, grâne, fructe, du(Ji, etc., 
ara numeroşi cai, asini, cămile, berbeci şi în
treţine un comerciu întins, prin caravane, cu 
oiaşele dela frontiera rusească şi Turtestanul 
chinez. Verile sunt foarte calde şi iernile prea 
friguroase. Khanul poate dispune în ori ce mo- 
•inent de 10,000 cai şi 30,000 soldaţi. Actual 
sunt Ruşii stăpânii ţerii.

Kiikenyesdy, Mihail, alias Pap, vicar al Ma- 
lamureşului 1879—87. Sub dînsul s’a înfiinţat 
«Reuniunea docenţilor români din Maramureş» 
şi s’a dotat parochia română a Sigetului. Bărbat 
binemeritat pentni bunăstarea poporului şi a 
şcoalelor,

Kokinoplo, sat arămânesc cu 1200 loc., cari 
se ocupă cu viticultura şi cu industria de ţăsut; 
situat ia Olymp în Tesalia turcească.

Koku, măsură de greutate în Japonia, 756'1 kgr. 
(ca măsură de capacitate 1-815 hl.).

KokuneşI, Gheorghe, arămân din Lângă în 
Albania, renumit haiduc, poreclit Gheorghe Rap, 
adecă Arap.

Kola, oraş cu port în Rusia, guvernam. Ar- 
changel, situat pe peninsula K. \ 615 loc. K. e 
capitala vechei Laponia. 1854 a fost bombardat 
şi aprins de Englezi.

Kola sau Kolat, Cola, numele arborelui Cola 
acuminata Schott. (syn. Sterculia acuminata P. 
Beauv.) din familia Stereuliaceelor, tribul Ster- 
culieae. Seminţele acestui arbore din Africa 
tropicală, cunoscute sub numele de nuci de 
Kola posed proprietăţi excitante şi reconsti- 
tuante ca şi cafeaua şi ceaiul din care causă se 
utilisează în medicină. Nucile de K. sânt în
trebuinţate de Africani ca mastioatorii, avend pro
prietatea de a face potabilă şi recoritoare chiar 
şi apa cea mai caldă şi salmastră. [Z. C. P.]

Kolada, la Slavi un (ţeu al soarelui; totodată 
numele serbătorii nascerei soarelui (24 Deo.), 
identică cu Mihragan (v. ac.) la Perşi şi cu Natalis 
solis invicti la Romani, (v. şi Koleda). [Atm.]

Kolberp, (Colberg), oraş şi până la 1873 cetate 
întărită in guvernam, prus. Kbslin, 18,622 loc. 
(1895); centru de căi ferate; gimnasiu; băi de 
mare şi de nămol; comerciu maritim; renumit 
prin apărarea din 1760—61 şi 1806—7.

KSIcsey, Francisc, poet, critic, orator raagh., 
întemeietorul criticei literare în lit. magh., n. 1790 
în Seuca (Szodemeter) cott. Sălagiu, ţ 1838. 1832 
ales deputat dietal în dieta dela Pojon, întrece 
pe toţi oratorii contimporani şi fu serbătorit ca 
părintele oratoriei artistice. K. a scris sub in- 
fluinţa lui Kazinozy şi a criticilor francezi şi 
germani; cel mai adict elev al şcoalei neolo- 
gilor la 1815, când împreună cu Szemere a 
dat respunsul «Felelet» Ia atacul întitulat »Mon- 
dolat», îndreptat de Alex. Kisfaludy şi consoţii 
săi în contra şcoalei neologilor. Opere mai în
semnate: 1) Poetice: Igazsâg, «Himnus», care 
dela 1844, când Pr. Erkel i-a compus melodia, 
deveui imnul poporului magh., «Râkos nym- 
phâjâhoz», «Zrinyi ket eneke», «Vanitatum va- 
nitas», iar prin poesia «Dobozi» introduse balada 
în lit. magh. 2) Critice: mai însemnate sunt 
criticele despre poesiile lui Berzsenyi, Kis, Cso- 
konai şi Korner. 3) Discursurile oratorice mai 
însemnate sunt: Discursurile academice asupra 
lui Kazincy şi Berzsenyi ; dintre cele destinate 
pentru lectură: «Parainesis», «Vedelem P. J. 
szâmâi’a», «Mohâcs».

^Kolcsey-egyesuleU, societate culturală magh., 
înfiinţată la 15 Dec. 1881 în Arad, cu scopul de a 
înainta cultura şi literatura magh., a propaga 
cunoscinţa limbei magh. şi a popularisa sciinţele 
şi artele. In acest scop aranjează festivităţi şi 
prelegeri publice, împarte premii învăţătorilor 
şi elevilor de altă naţionalitate; a adunat o bi
bliotecă frumoasă pentru usul publicului. A edat: 
Monografia oraşului, cum şi a cott. Arad. [ -f- ]

Koleda la Boemi, Sârbi şi Slovani, Koledy la 
Poloni, Kolad la Ruşi, Kolada (v. ac.) la alte 
popoare slavice, a fost o serbătoare a soarelui.
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ţinută Ia solstiţiul de iarnă; se începea cu apu- 
nerea soarelui în seara de 24 Dec. şi era (}i de 
bucurie generală. K. la Slavii mai târcjiu a fost 
şi serbătoare de cântece şi de aci se deduce, 
că la Bosniaci >Kolendaţi< înseamnă: a cânta 
înainte de nascerea lui Cbristos. [A.tm.]

Koletti, loannis, om politic arămânesc, n. 1788 
Ia Siracu, sat arămânesc în Epir, a studiat me
dicina în Italia, apoi a fost medic la curtea lui 
Aii Paşa. Ca toţi Arămânii de atunci a fost Gre- 
cofil entusiast, şi a luat parte activă la resboiui 
în contra Turcilor, şi i-a învins la Karystos; 
dar e mai renumit ca diplomat, decât ca strateg. 
Mai ântâiu a fost ministru de resboiu, apoi membru 
al diferitelor guverne cari se urmau în Grecia, 
sub regele Oto fu numit prim-ministru 1833, 
dela 1835—43 a fost ambasador în Paris, 1843 
la o vreme foarte critică s’a întors la Atena, 
iarăşi fu numit prim-ministru în 1844 şi a remas 
în postul acesta până la moarte în 1847 (Elio- 
pulos, loannis K., Athen 1890). [G. W.]

Kolin, oraş în Boemia, lâugă rîul Elba cu 
14,000 loc. Cehi. 18 Iunie 1757 bătălia renumită 
între Prusiaci sub conducerea regelui Frideric II 
şi între Austrieci sub Daun. Frideric a pierdut 
14,000 morţi, răniţi şi prisonieri, 29 steaguri 
şi 43 tunuri, iar Austriecii 8000 de oameni. Ur
marea bătăliei a fost că Prusiacii au părăsit 
Boemia. In amintirea acestei învingeri, s’a creat 
ord. Maria Teresia, cel mai însemnat ord mi
litar în Austro-Ungaria. [S. H.l

Kolliker, Aîbert de, anatom, zoolog şi histolog 
german, n. 1817 în Ziirich; dela 1845 prof. de 
flsiologie şi anatomia comparativă în Ziirich, iar 
dela 1847 în Wiirzburg. K. e celebru în tot ce 
privesce anatomia microscopică. Scrieri; Mikro- 
skopische Anatomie, 1850—54; Entwicklungs- 
geschichte des Menschen, 1861; Siphonophoren 
oder Schwimmpolypen'von Messina, 1853. Dela 
1849 redigează împreună cu Siebold şi apoi cu 
Ehlers revista »Zeitschrift fur wissenschaftliche 
Zoologie*.

Kolmaţiune şi colmafiune, astuparea şi nive
larea unor bălţi şi locuri rovinoase cu hopuri şi 
cocoaoe mai mici prin îndreptarea unui curs de 
apă turbure, ca ajungând în linisce acolo să-şi 
depună tot nămolul şi gunoaiele aduse în diso- 
luţiune şi suspensiune. In lipsa de apă tulbure, 
punem eameni cu lopeţi şi furci de fier ca să 
sape şi pună în mişcare năsipul, eventual să 
taie din maluri şi să dea pământul pe apă ca 
să-l ducă mai departe şi să astupe hopurUe şi 
gropile cu el şi să niveleze terenul. K. este un 
mijloc excelent de a însănătoşa terenurile mlă
ştinoase şi insalubre şi a ameliora terenul după 
analogia aluviunilor şi revărsărilor şi nu costă 
aproape nimica.

Koln, oraş, v. Colonia.
Ktilnik, (rom. GâlnieJ, corn. mică în Ung., cott. 

Caraş-Severin, 1982 loc. (1891) Români; oficiu 
postai.

Kolokotronis, 1) K., Teodor, general în res
boiui de libertate al Grecilor, n. 1770 în Kany- 
tena (Arcadia), f 1843. La erumperea resboiului 
(v. Greci) părăsesce armata engleză şi grăbind 
acasă ia conducerea insurecţiunii în Messina, 
bate la Patras (1822) eastea turcească a lui Aii 
Dram, ajunge comandant suprem în Pelopones 
(1823) şi în scwt timp president al consiliului

Bup. împreună cu Mavrocordat. Bate oştirile 
turcesci la St. Lukas (7 Iul.) şi la Cberonea 
(9 Iul.). 1825 închis în Hyra, însă eliberat, ia 
de nou comanda şi bate pe Ibrahim la Nauplia. 
1830 comandant supr. al Moreei, suprimă res- 
coala maioniţilor, şi după moartea lui Capo 
d’Istria (1831) întră în consiliul de şepte al terii. 
1833 e bătut de Francezi, 1834 prins şi judecat 
la moarte, schimbată în 20 ani închisoare de 
fortăreaţă. La încoronarea regelui Otto e graţiat, 
redându-i-se rangul de geueral şi dignitatea de 
consilier. 2) K., Gennaios, fiul lui Teodor, fost 
ministru-president al Greciei (1863) şi în urmă 
şef al afacerilor militare, f 4 Iun. 1868 în Atena.

Kolozs, comitatul, şi K. opidul, v. Gojocna.
Kolozs-Monostor, v. Mănăştur.
Kolozsvăr, oraşul, v. Cluj.
Kolzoff = Massalsky, Elena, v. Dora d’Istria.
Koma, (med.) Goma, stare morbidă caracte- 

risată prin somnolenţă şi pierderea conscienţei. 
Bolnavul, cuprins de K., e palid, cu ochii des
chişi de tot sau numai pe jumătate, cu o reac- 
ţiune a pupilelor greoaie; e fără conscienţă şi 
numai cu greu se poate deştepta din apatia sa; 
nu mişcă de loc; hraţul ridicat cade jos ca mort. 
Numai respiraţia rară şi slabă, întreruptă de 
câte un oftat adânc, arată, că e viaţa în corpul 
bolnavului. E. este numai un simptom de morb. 
Se observă la lesiuni ale creerului, meningită, 
tifus, intoxicaţiuni, diabetes şi uraemie. Terapia 
se orientează după morbul original, v. şi Coma.

Komărom, 1) E., (rom. şi germ. Comorn), co
mitat în Ungaria, pe ambe malurile Dunării, 
teritoriu 2944‘07 kma. cu 159,504 loc. (Maghiari 
137,330, ceialalţi Germani şi Slovaci). Teritoriul 
în mare parte e şes şi rovinos, spre sud cu 
câteva catene de dealuri a căror cea mai mare 
înălţime abia e de 481 metri. E bogat în rîuri şi 
lacuri: Dunărea, Vag, Nyitra, Zsitva, etc.; Lacul 
mare dela Totis, cu isvoare de apă caldă. Lacul 
rotund (Eerekto lângă Mocsa), Lacul muierii 
(Asszonyto), etc. Clima e moderată; limitele tem
peraturii 33’4 şi —18'8 îu Comoru, 36'4 şi — 29'8 
in O.-Gyala, etc. Producte: grâu, orz, secară, 
oves, cucuruz, cartofi, rapiţă, meiu, păstăioase, 
in, cânepă, etc. Mai sărac în vii (dela deva
stările filoxerei) şi în minerale. înfloritoare eco
nomie de vite şi prăsilă de cai.

2) K., (Comorn), capitala comitatului E., oraş 
liber reg. ou 13,076 loc. (1891). Locul nasoerii 
poetului-romancier Jokai. La E. aparţine insula 
Elisabeta, legată cuE. prin podul Elisabeta, clădit 
în 1891—92. Cetatea E. renumită din revoluţia 
din 1848—49, unde RlapTca cu 44,000 ostaşi 
s’a susţinut, chiar şi după capitularea dela Şiria, 
până în 27 Sept. 1849, capitulând atunci sub con- 
diţiuni onorabile, între cari: amnestie completă 
pentru întreagă armata şi poporaţia oraşului.

Komarov, Alexandru Visarionovici, general 
rus., n. 1823, între anii 1882—90 comandant în 
teritoriul transcaspic, 1884 a cucerit Mervul. Cu
noscut pentru un faimos toast ţinut la 18 Iun. 
1898 în Praga cu ooasia festivităţilor Palacky.

Kombabus, un bărbat din Syria, pe care regele 
Antiochos Soter l-a încredinţat să însoţească pe 
regina în o călătorie. E. s’a privat de organele 
sexuale şi le-a predat regelui în e lădiţă si
gilată. Când mai tar(Jiu inimicii sei l-au acusat,
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că ar fi abusat de poaiţia ce a avut-o pe lângă 
regina, K. şi-a dovedit nevinovăţia prin lădiţa 
predată regelui.

Komlos, (ung.) v. Comlăuş şi Comloş.
Komodor, (marină) in unele marini străine 

(americană) funcţiunea de comandant de divi- 
sinne navală, când titularal nu este admirai.

[Constant. B.]
Komoristye, (rom. GomorifteJ, corn. mică în 

Ung., cott. Caraş-Severin, 1372 loc. (1891) Ro
mâni, cassa de păstrare »Comoara«, înfiinţată la 
1890 (capital social 5000 fi., fond de reservă 
2500 fi.).

Komorn, v. Komarom.
Komorzân, v. Camei(}ana.
Komparator, aparat pentru comparai'ea me- 

surilor cu mesura-tip sau mesura normală; se 
folosesce cu deosebire la cotărire (punţare).

Kona, vent de sud-est, aduce ploaie între Dec. 
şi Apr. (insulele Havai).

Konaki, v. Conachi.
Konoa, (rom. Cunţa), corn. mică în Trans., 

cott. Alba inferioară, 472 loc. (1891) Români. 
Sediul preturei, staţiune de cale ferată.

Kongsberg, cel mai mare oraş minier al Nor
vegiei, lângă Laagen, cu 4637 loc.; renumite 
mine de argint.

Konia, vilaiet turcesc in interiorul Asiei mici, 
102,800 kraa. cu 480,000 loc. Capitala K. cu 
25,000 loc. e staţiune principală pentru cara
vane; în vechime se numia Ikomon sau Ico- 
riium (v. ac.).

Konlecpoiskl, general polou, unul din ginerii 
lui Vasile Vodă Lupul (v. ac.), ales într'adins 
de acesta pentru a se strînge tot mai mult le
găturile ou Polonia, rupte de când ou restur- 
narea lui Moise Movilă (1634).

KSnig, 1) K., luliu, cel mai mare matematic 
în viaţă al Maghiarilor, n. 16 Dec. 1849 în Gyor. 
A studiat medicina şi matematica în Viena, 
Heidelberg şi Berlin. Cu disertaţia »Zur Theorie 
der Modulargleichungenc a luat în Heidelberg 
doctoratul. Tot acolo a scris disertaţia fisiologică 
sBeitiuge zur Theorie der elektrischen Nerven- 
reizung» (Sitzb. der k. Akad. der Wissenschaft, 
1870). 1872 numit prof. privat la universitate, 
1874 prof. ord. de matematică la politeohnio. 
1886—90 decan, 1891—93 rector. K. a condus 
reorganisarea politechnicului, a înfiinţat socie
tatea matematică şi fisică; dela 1889 membru 
ord. al Academiei magh. şi secretar la secţia lll 
(matematice). Ser. o mulţime, în 1. germană, 
maghiară şi franceză. In literatura matematică 
ungară a făcut epocă prin opul Analisis, intro
ducere în sistemul matematicei, din care voi. I 
apărut până acum a fost distins de Academie 
ou cel mai mare premiu al ei.

2) Konig, August Ewald, romancier german, 
n. 1833 în Barmen, ţ 1888. Şi-a început ca
riera cu schiţe umoristice cu sujete din viaţa 
militară. Scria şi sub pseudonimul Ernst Kaiser.

3) Konig, Friderie, inventatorul maşinei de 
rotaţiune pentru tipografie, n. 1774 în Eisleben, 
t 17 Ian. 1833. Invenţia (1803) şi-a oferit-o gu
vernului bavarez şi celui austriac, dar a fost res
pins. A cercat în Petersburg, apoi în Londra 
(1807), unde librarul Bensley i-a dat mijloace 
pentru a instala un atelier. 1811 schimbă tipsiile

cu cilindre (perfecţionarea invenţiei). 1818 îşi 
instalează atelier în mănăstirea premontreUor 
din Oberzell (lângă Vurzburg). Intrând în le
gătură (1828) cu librarul Cottă din Stuttgart, au 
înfiinţat în Schwarzach fabrică de maşini şi de 
hârtie. Sub conducerea fiilor sei: Friderie şi 
■Wilhelm, fabrica s’a ridicat la mare renume.

4) Konig, Gfustav, baron, general austr., in
spectorul suprem al infanteriei, n. 13 Oct. 1825 
în Stadthagen. A luptat în resb. din 1848—49, 
1859 s’a distins la Solferino. 1866 colonel şi 
baron. 1872 general-major, 1877 şef de secţie în 
ministeriul de resboiu, 1882 comandant de corp 
în Praga, 1883 în Josefstadt, 1888 în Viena. 
După moartea archiducelui RudoLf (1889) in
spector al infanteriei. 1894 trecut la pensie.

5) Konig, Rudolf, fisician de origine german, 
n. 26 Nov. 1832 în Konigsberg. In 1851 a mers 
la P’aris şi întră ca învăţăcel la fabricantul de 
instrumente musicale loan Vuillaume, unde se 
perfecţiona în acustică, încât la 1858 şi-a des
chis el însuşi o fabrică de aparate acustice. 
Pe lângă fabricarea de aparate şi-a mai câştigat 
merite şi cu lucrările sale sciinţifice din do- 
miniul acusticei.

Kiiniggratz, oraş cu fortificaţiuni lângă rîul 
Elba în Boemia, cu 8000 loc. In 3 Iulie 1866 a 
avut loc aci o mare bătălie între Austriaci şi Pru- 
siaci, (unii, îndeosebi Francezii, o numesc: bă
tălia dela Sadowa). Benedek, comandantul ar
matei austr. a intenţionat concentrarea trupelor 
sale la Miletin, dar armata prusiacă a principelui 
de coroană atacă corpurile singuratice ale Au- 
striacilor în decursul concentrării, încât Benedek 
se vede constrins a se retrage şi a concentra 
armata la K. Trupele austr. ocupă terenul dintre 
păraele Trotina şi Bistriţa, cu al 2 şi 4-lea corp 
intre rîul Elba şi satul Maslowed, frontul cătră 
nord; al 3 şi 10-lea corp în centru la Lipa; 
Saxonii şi al 8-lea corp austr., cari formau aripa 
stângă, la Prim şi Probluş, iar 1 şi 6 corp ca 
reservă, stăteau concentraţi după Langenhof. 
Prusiacii erau despărţiţi în 3 corpuri; cel dintâiu 
la care se afla şi regele Wilhelm cu Bismarck, 
înaintează de dimineaţă cătră centrul austr. spre 
Sadowa. Al doilea corp, sub comanda princi
pelui de coroană Friderie, care era la Gradlitz 
şi Kbniginhof, adecă 20 km. dela K., abia târtjiu 
noaptea (2 spre 3 luUe), a primit porunca regelui, 
ca in (jiua următoare să înainteze spre E. Au- 
striacii şi Saxonii dispuneau de 220,000, iar Pru
siacii de 240,000 de combatanţi. Din punct de 
vedere de apărare, posiţia Austriacilor a fost 
bună, dar a remas posibilă încungiurarea ari
pilor; asemenea un factor nefavorabil era im- 
prejbrarea, că rîul Elba se afla în spatele ar
matei, ce a fost periculos pentru cas de retragere. 
Bătălia a decurs cum urmează: armata primă 
prus. trece păreul Bistriţa ocupă Sadowa şi 
atacă centrul austriac la Lipa, dar fiind arti
leria austr. bine postată şi mai bună ca cea 
adversară, nu poate străbate decât numai la 
aripa stângă între divisiunea Fransecky în pă
durea Swip. Atacul armatei de Elba pe Probluş, 
asemenea se respinge. Cre^endu-se periolitată 
aripa stângă a corpului nr. 4, comandantul ace
stuia din nefericire îşi schimbă frontul şi atacă 
pe adversar în pădurea Swip; nu preste mult 
părăsesce şi al 2-lea corp austr. posiţia sa şi
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întră în pădurea numită, lăsând astfel frontul 
spre nord aproape de tot părăsit. In pădurea Swip 
urmează lupte groasnice; până ce la 12-30' oare 
pădurea e în posesiunea Austriacilor, dar cu 
preţul a 2 corpuri disordonate. In decursul ace
stei lupte artil. austr. din centru s’a dovedit su
perioară celei prus., care a fost constrinsă a-şi 
schimba des posiţia, şi nu a fost în stare a scuti 
infanteria sa de granatele austr. Situaţiunea in
fanteriei prus. din centru deveni tot mai insu
portabilă, ce a îndemnat mai multe despărţe- 
minte a înainta spre Langenhof, dar au fost 
respinse cu mari pierderi. La aripa stângă austr., 
principele de coroană saxon iniţiază o mişcare 
ofensivă spre Hradek, care nu succede, fiindcă 
copul 8 austr. l-a ajutorat prea târziu; a doua 
acţiune ofensivă iar n’a succes peutm că Prus. 
au atacat aripa stângă a corpului nr. 8 prin 
surprindere, iar corpul 1 austr. nu a dat ajutor 
cu destule trupe. La 3 oare d. a. armata de Elba 
a ocupat Probluş. In decursul acestor lupte, ar
mata principelui de coroană Frideric s’a apropiat 
în mod ameninţător eătră aripa dreaptă austr. 
aproape părăsită. La 12-30' d. a. unele baterii 
au început focul, iar la 1 oară d. a. avantgarda 
divisiunii 1 de gardă ocupă dâlma delaHoâenoveă. 
Acum s’a ve(jut, ce eroare a fost părăsirea fron
tului de nord prin corpurile 2 şi 4, şi intrarea 
în pădurea Swip. Dacă era neîncugiurat de lipsă 
respingerea divisiunii Fransecky, atunci trebuiau 
folosite pentru scopul acesta corpurile din re- 
serva armatei. In caşul concret divisiunile dis
ponibile de cavalerie trebuiau mânate în calea 
principelui de coroană, spre al reţine; frontul 
de nord trebuia ocupat prin corpurile nr. 1 şi 6, 
iar stringerea corpurilor 2 şi 4 ar fi fost co- 
respun(Jetoare scopului numai la Cblum. Di-vi- 
siunea 1 de gardă prus. înaintează mereu sub 
scutul terenului şi al negurei, şi ocupă la 3 oare 
d. a. satele Roăberitz şi Cblum, unde era cheia 
posiţiunii austr., iar a 2 divis, de gardă ocupă 
Lipa şi Langenhof. Corpul 2 austr. se retrage 
spre Elba, corpul 4 austr. era aproape nimicit, 
iar brigadele corpurilor 1 şi 6 austr. fac asal
turi repeţite spre Cblum şi Roăberitz, dar faţă 
de atacurile corpurilor pras. nr. 1 şi 6 trebue 
să se retragă. Bătălia era pierdută şi întreaga 
armată austr. în retragere spre Elba, acoperită 
de artileria austr. a cărei ţinute admirabile se 
poate mulţămi că s’a făcut posibilă retragerea. 
Armata prus. obosită de lupta îndelungată, nu 
a urmărit pe Austriaci, ci a bivoacat pe locul 
de luptă. Pierderea Austriacilor şi a Saxonilor 
a fost: 21,000 moiţi şi răniţi, 22,000 prisoneri 
şi 160 tunuri; Prus. au pierdut 9000 oameni.

[S. de Herbay.l
Koniginhof, oraş în nordul Boemiei lângă Elba, 

8635 loc. (1890); 29 Iunie 1866 luptă între Au
striaci şi Prusieni. După acest oraş s’a numit 
codicele din K., douăsprezece toi de pergament 
din seci. XIII sau XIV conţinând poesii epice 
şi lirice cehe; descoperit în K. de Hanka la 
1817. (Cf. Gebaner în »Archiv fiir slavische 
Philologie» tom. 10—11.)

Konigsberg, 1) K., guvei-nament în Prusia 
estică lângă Rusia, 21,110 km*., 1.172,(X)0 loc. 
(1890). 2) K., oraş fortificat şi a doua capitală a 
Prusiei, pe malul rîului Pregel, cu 161,666 loc., 
cu 16 fabrici de bere, altele de locomotive, tutun,

aprinjoare, maşini, ş. a. Comerciu însemnat, cu 
deosebire importul de cereale din Rusia. Edificii 
mai mari: castelul imposant din centrul oraşului, 
locul de încoronare al regilor germani din timpii 
de mai înainte, noua universitate, museul, bise
rica, ş. a. Monumente; statua lui Frideric I, III 
şi IV, statua lui Kant, Albert I, ş. a.; 9 semi- 
narii şi alte şcoale. Are 12 forturi.

Konigshiitte, oraş în Silesia pms., guverna- 
mentul Oppeln, cu 44,697 loc. ,(1895); aci se 
află cea mai mare fonderie a Silesiei (cu 4000 lu
crători); în apropiere sunt mine de cărbuni.

Konon, vestit general atenian. In 405 a. Chr. 
este învins de cătră strategul Lyssandros la lo
calitatea Aegos-Potamos. In 394, X. bate pe 
Pisandru la Knidos în Asia mică. f 390 a. Chr.

[Caion.j
Kont, Ştefan de Hedervăr, conspirator ma

ghiar; 1393 împreună cu 32 soţi ai sei decapitat 
de regele Sigismund în Buda. [t]

Konya, Samuil, chimist iu Iaşi, n. 1845 în 
Braşov. Trecut în Bucuresci a intrat elev la 
farmacia Lochman, 1864 obţine’ în Viena di
ploma de doctor în chimie. 1872 deschide far
macie în Iaşi şi face numeroase analise sciin- 
ţifice asupra apelor minerale din Moldova. Are 
mari merite la popularisarea apei dela Slănic, 
Bălţătesci şi Breaza, şi la desvoltarea stabili
mentului balnear dela Slănic. A fost câtva timp 
prof. de chimie la universitatea din Iaşi. (Cf. 
Dicţ. Cont. p. 109). [t.J

Kopitar, Bartolomeiu, filolog slovean, n. 23 Aug. 
1780 la Repnje (Carniolia superioară), f 11 Aug. 
1844. După terminarea studiilor in Laibach, 
întră ca secretar al protectorului seu, baronul 
Zois; 1808 pleacă la Viena, unde ajunge censor 
pentru cărţile grecesci, slavonesoi şi românesci 
şi custode la biblioteca imperială, post păstrat 
până la moarte. Publicaţii: Grammatik der sla- 
■vischen Sprachen in Krain, Kărnthen und Steier- 
mark. Laibach, 1808; Glagolita Clozianus. Viena, 
1836; Hesychii glossographii discipulus Russus 
seci. XII in ipsa urbe Constantinopoli, Viena, 
1839, şi mai multe alte scrieri mai mici adunate 
de Miklosioh în Barth. Kopitars kleinere Schriften 
sprachwissenschaftlichen, geschichtlichen, etno- 
giaphischen u. rechtshistorischen Inhalts. Viena, 
1857. Însemnată este şi corespondenţa lui K. 
cu prof. Dobrowsky, publicată de JagiC. St. 
Petersburg, 1885. Cf. I. Bogdan, Bartolomeiu 
K. în Convorbiri Literare XXVII, unde se 
arată însemnătatea lui E. în istoria filologiei 
române.

Kopp, Herm., chimist, n. 30 Oct. 1817 în Hanau, 
120 Febr. 1892 în Heidelberg. Elev al lui Liebig, 
fu habihtat ca docent în Giessen în 1841 şi apoi 
în 1843 fu numit profesor de fisică şi chimie 
la aceaşi universitate, când în urma trecu în 
aceaşi calitate la Heidelberg. A scris ca op prin
cipal despre istoria chimiei (1869—75) din tim
purile vechi şi pânăastăZi. Cu Liebig fundă revista 
Jahresbericht fiber die Fortschritte der Cliemie, 
Physik, Mineralogie und Geologie, şi mai târZiu 
Annalen der Chemie und Physik. Lucrările sale 
de chimie se rapoartă mai mult la chimia teo
retică sau fisicolă. [S. M.j

Kopparberg, comitat (Lan) în Svedia cuprin
zând ţinutul Dalarne, 30,041 km*., cu 208,437 loc. 
(1896); udat de rîul Dal-EIf; capitala Falun.
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Koppel, Francisc, poet-scriitor german, n. 7 Dec. 

1838 în Eltville pe Rhin, fost consilier de in- 
tendantură în Dresda. Ser.: Cervantes în voiaj, 
poem epic-humoristio; romane, poesii, drame, 
comedii, tragedii (»Spartacus«, etc.). [t.]

Koppen, 1) E; Petru, geograf şi archeolog rus, 
n. 19 Febr. 1793 în Charcov, f 4 Iunie 1864 
în Carabagh (Crimea). Ser. o mulţime, cu sujet 
geografic, archeologic, etnografic, istoria culturei 
in Rusia, etc., între cari Material Ia istoria cul- 
rurală a Rusiei, Harta etnografică a Rusiei eu- 
topene, etc. 2) K., Vladimir, meteorolog rus, 
n. 1846 în Petersburg.

Koppernik, v. Coppernicus.
Koprii Su, rîu, v. Burymedou.
Korals, (Coray), Adamantios, elenist vestit, 

n. 1748 în Smyrua, f 1833 în Paris. Stabilirea 
limbei literare neogrece, reînvierea activităţii 
literare şi sciinţifice în Grecia (mai ales prin 
»Bibliotbeke hellenike«, pnblicată de el) şi re
deşteptarea spiritului de neatîmare a compa
trioţilor sei sunt în mare parte opera lui K. 
Scrieri principale: Memoire sur l'etat actuel de 
la civilisation en Grece» (1803) şi «Melanges sur 
la litterature grecque modeme», etc., (1828—35).

Korânyl, Frideric, medic maghiar, n. 1828 în 
Nagy-Kâllo, Ungaria; elev al universităţii din 
Viena. Dela 1866 profesor la univei-sitatea din 
Budapesta şi şef al clinicei pentru morbi interni. 
A publicat o mulţime de scrieri medicale; cea 
mai însemnată este: Manual pentru morbii in
terni, lucrat împreună cu profesorii Arpad Bokai 
şi Carol Ketli.

Korff, Modest Andreeviei, om de stat rus, n. 
23 Sept. 1800 în Petersburg. Dela 1861 şef al 
secţiei legislative a dcua. Foarte meritat pe te
renul legislativ, ţ 14 Ian. 1876. Ser.: Urcarea 
pe tron aîmper. Nicolae 1 (nemţesce, 1857); Viaţa 
contelui Speranskjj (1861, 2 voi.) ş. a. ft.]

Korhăny, loan, preposit la Oradea mare, n. 
1809, studiile teologice şi le-a făcut la univ. din 
Viena. După ce a funcţional ca paroch în mai 
multe paroohii, fu numit protopop în Oradea 
mare, apoi canonic, abate, vicariu episcopesc şi 
în urmă preposit capitulai-, f 1881.

Korlnna, poetă lirică la Greci; a trăit pe la 
500 a. Cbr. sub numele Myia, de origine din 
Tanagra în Beoţia; a petrecut mult timp şi în 
Teba. Din poesiile sale scrise în dialect eolic 
abia au remas câteva fragmente, publicate în 
îPoetae lyrici graeci», ed. 1882.

Korinthos, v. Corint.
Korkyra, v. Corfu.
Kormoczbânya, (germ. Kremnitz), vechiu oraş 

montan în uoi'dul Ungariei (cott. Bars), ou ma
gistrat şi cu titlu de oraş liber regesc, la 550 m. 
preste nivelul mării. 9179 loc. (1891), Germani 
(6485), Slovaci (2118), Maghiari (527). Tradiţia 
îi datează originea de prin 750—776, în acte 
şi documente îl aflăm la 1335. Unica monetărie 
a .statului ung., în care se bat anual monete de 
aur şi argint în valoare de 4—5 milioane. 1893 
s’au bătut monete în valoare de 72 mii., 1894 
în val. de 41 mii. 1867—94 de tot 167-1 mii. 
mon. de aur, 129-6 mii. de argint, l-6 mii. aramă, 
8-2 mii. nickel şi 0-6 mii. bronz. [t.]

^ Kornbach, profesor de limbi străine, care petre
când mult timp în Iaşi, la 1850 publică »Studien

liber franzosiche und daco-romanische Spraebe 
und Litteratur» (Lipsea 1850), în care (J*00 
Moldova e »ţeara poligloţiloi-», vorbindu-se în 
clasele culte de pe acel timp limba franceză, 
greaca modernă, germana, rusa, italiana, engleza, 
polona şi turca. (Of. Şăineanu, «Ist. filologiei ro
mâne» pag. 54—55.) [t.]

Korner, VjKarl Teodor (1791—1813), celebru 
poet german, n. în Dresda. Ancă fiind student 
la universitate, în Lipsea, publică un volum de 
poesii. Mugurii (Die Knospen); apoi stabilindu-se 
ca poet al teatrului curţii în Viena, scrise mai 
multe comedii şi drame, imitate după Schiller. 
La 1813 se înrola în armata de vânători vo
luntari a lui Liitzow, în contra lui Napoleon. 
Adevărat Tyrteu al Germaniei în resboiul de 
independenţă, se distinse prin eroismul şi prin 
poesiile salo resboinice, împrovisate cele mai 
multe sub cort, pe câmpul de bătaie. El căiju 
în lupta dela Rosenberg, după ce în noaptea 
precedentă făcuse Cântecul săbiei, care deveni 
Marseillesa Germanilor. Opera principală Lira 
şi sabia (Leier und Schwert), colecţiune de poesii 
resboinice, publicate de tatăl seu, în 1814.

2) K. Christian Gottfried (1756—1831), tatăl 
lui Theodor, magistrat, om politic şi scriitor; amic 
intim al lui Schiller şi Goethe. Cunoscut prin 
corespondenţa sa ou Schiller.

Korniş, Lupu, şef militar al Secuilor din Ardeal 
(1598). Doria şi sfătuia, dimpreună cu episc. 
Naprasdi şi cu Ştef. Bocskai, moşul lui Băthori, 
revenirea fostului domnitor. Şi când Sigismund 
întorcându-se din Silesia, vine travestit în Cluj 
(Aug. 1598), K. îl ajută cu armata făcându-1 
să reia domnia.

Kornya, (rom. CorniaJ, corn. mică în Bănat, cott. 
Caraş-Severin, 1586 loc. (1891) Români. Staţiune 
de cale ferată. La £. se afiă un lung tunel al 
liniei ferate Timişoara-Orşova. Aici e staţiunea 
numită «Porta orientalis».

Kornyareva, (rom. Oorniareva), com. mică în 
Bănat, cott. Caraş-Severin, 4386 loc. (1891) Ro
mâni. Aici se fabrică renumita brânză de oaie 
de K.

Korolenko, Vladimir Galaetionovici, novelisi 
rus, n. 15/27 Iulie 1853 în Shitomir (Volhinia). 
1879—85 exilat în Siberia. Ser.: Schiţe de ale 
unui turist siberian. Visul lui Macărie, In socie
tate rea, ş. a. novele şi scrieri de interes etno
grafic. K. trăiesce în Nişni-Novgorod.

Korond, com. mare în Tm., cott. Odorheiu, 
3022 loc. (1891) Magh. industriaşi olari. K. are 
stabiliment balnear cu 12 case în cari se află 
85 odăi pentru pacienţi, cu 1 isvor de apă acră 
de beut, 2 isvoare de apă acră feruginoasă şi 
unul de saramură pentru scaldă, întrebuinţate la 
anemie, boale de stomac şi de oase. Scaldele se 
află la 534 m. înălţime preste nivelul mării, la di
stanţă de 21/a oare dela staţiunea căii ferate, [t.]

Koroneia, vechiu oraş grecesc în Beoţia, spre 
vest dela lacul Copais, renumit prin învingerea 
Beoţienilor asupra Atenienilor la 447 şi a Spar
tanilor asupra Tebanilor la 394 a. Chr.

Kiiros, l) Nagy-K., oraş în Ungaria, cott. Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, unul dintre oraşele mai im
portante ale şesului ungar. 24,584 loc. (1891) 
Magh., ocupându-se cu agricultura, economia de 
vite, pomăritul şi legilTnăritul; întins comerciu 
de poame (cireşe, vişine, etc. până prin Ger-
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mania şi Rusia) şi de legumi. Staţiune de cale 
ferată, liceu reformat, preparandie ref., şcoală 
Bup. de fete, pensionat de fete, eto. Cincispre
zece societăţi de lectură. £.. există de cel puţin
500 ani; în vechime era dota reginelor. 2) Kis- 
K., oraş în acelaşi comitat, 7878 loc. (1891) 
Magh. şi Slovaci, staţiune de cale ferată, etc.
501 foarte fructifer. Aici s’a născut poetul Petofi
la 1 Ian. 1823, statua lui în piaţă, casa natală 
însemnată cu tablă comemorativă. 1398 Sigis- 
mund convoacă aici dieta. 1718 colonisarea 
Slovaciler. 3) K., cei trei afluenţi ai Tisei, v. 
CVtş. [t.]

Korosbânya, v. Baia de Criş.
Korosl, 1) E.., Choma (Ciorna) Alexandru, 

explorator şi Uinbist maghiar, n. 4 Apr. 1784 
în Criş (Treiscaune), f 11 Apr. 1842 în Dard- 
siling (India). Şi-a făcut studiile în Aiud, căşti- 
gându-şi mijloacele de traiu ca pedel. După ter
minarea lor profesor în clasa de poetică. 1819 
pleacă la Palestina, de aci la Aleppe, Bagdad, 
Teheran (1820), ca să caute pe urmaşii Maghia
rilor remaşi în Asia. In Teheran învaţă limba 
perzană şi engleză. 1821, travestit armean, trece 
prin Bechai'a (18 Nov.), Calcutta (6 Ian. 1822), 
apoi Lahore şi Casimir. Cutrieră văile Himalaiei 
şi întreg Tibetul, a studiat limba tibetiană din 
isvoarele originale, adunând preste 40 mii de 
cuvinte şi compunând un vocabular şi gramatica 
limbei tibetiane. Reîntors la Calcutta editează, 
(1834 în 1. engl.) cu sprijinul societăţii sciinţifîce 
asiene vocabularul şi gramatica tibetiană şi con
tinuă studiile în 1. sanscrită, fiind numit bibUe- 
tecar al societăţii. 1830 ales membru al societăţii. 
1836 pleacă de nou în regiunile Himalaiei, pentru 
studierea poporului daungar dela graniţele Chinei. 
1841 ajunge în Dai’dsiling (7000 urme preste ni
velul mării), unde moare de febră. Colecţia de date 
şi scrieri a lăsat-e guvernului englez est-indian. 
Soc. engl. ind. i-a ridicat monument in Dardsiling. 
(Ed. tuturor scrierilor, de Teodor Duka, Buda
pesta 1885, şi engl. în Londra 1885: »Life and 
Works of Al. Csoma de Kbr6s.«) [t.]

2) Korosi, Josif, statistician magh., n. 1844. 
1870 şef al oficiului statistic al capitalei; redac
tează revistele: >Bulletin annuel des finances des 
grandes villes«, şi «Bulletin bebdomadaire de stat. 
internaţionalei, editează publicaţiunile oficiului 
stat. din Budapesta. S’a ccupat mult de chestia 
mortalităţii, a locuinţei lucrătorilor, a altuirei 
versatului; a lucrat statistica nascerilor. A scris 
o mulţime de opere în diferite limbi, între cari 
Budapest nemzetisegi viszonyai, Hontmegye 
nemzetisegi âllopota (1883).

Kărfisszeg, v. Cheresîg.
Koros-Tarjăn, corn. mică în Ungaria, v. Ta- 

riana.
Korpona, (germ. Karpfen) oraş lib. reg. în 

Ungaria, coti. Hont, cu 3658 loc. (1891) Germ. 
3404, Magh. 202, Slov. 51. In documente figu
rează dela 1135. Locuitorii se numiau »hospites«; 
dela 1412 K. figurează ca »civitas«. Aici a ţinui 
Bocskay (1605) marele sfat în care s’au statorit 
punctele păcii dela Viena (1606). In resboaiele 
lui Bocskay, Thokoly şi Râkoczi Er. II, contra 
dinastiei habsbuigice, K. ţinea partea acestora.

Korting, G-ustav, romanist germ., n. 1845 în 
Dresda, actualmente profesor la univ. din Kiel. 
A scris: »Geschichte der Litteratur Italiens im

Zeitalter der Renaissance* (1878—84); Ency- 
clcpaedie und Methodologie der roman. Philologie 
(1884—88), der engl. Philologie (1888), der franz. 
Philologie* (1894); »Lateinisch-roman. 'Worter- 
buchi (1890), o lucrare foarte meritoasă, etc. 
A fondat împreună cu Koschwitz revistele »Zeit- 
schrift fiir neufranz. Sprache und Litteratur« 
(1879 urm.) şi »Franz6sische Studiem (1881—89).

[Ti.]
Kortşa, (grec. Koryfa, arăm. ‘Kortsauă, turc. 

Ghiordja), oraş în Albania cu 12,000 Icc. în 
pea mai mare parte Albanezi, Turci sunt puţini, 
Arămâni 600. Oraşul e frumos, comerciul cu Al
bania de mijloc e considerabil. E. e reşedinţa 
unui Mutesarif şi a unui episcop grc. Şcoalele 
grec. sunt intr'o stare înfloritoai'e mai cu samă 
prin fundaţiunile unor negustori bogaţi din străi
nătate, originari dinK. Şcoala alb. naţională nu s'a 
putut susţine, şcoala rom. cu doi înv. merge bine.

Korund, mineral, v. Corindon.
Korzakow, Boala lui K., propriu Zis starea 

morbidă ce precedă infecţiunile sau intoxicaţiile 
grave, ea este constituită dintr’un ansamblu de 
turburări psichice şi siraptome polinevritice, adese 
foarte greu de precisat. Starea mintală e din 
cele mai bizare şi presintă o seamă de apropieri 
cu starea mintală normală ce precedă intoxi
caţiile organice fisiologice sau psichice: somnul, 
sugestia, hipnotismul, etc. Ceea ce este mai bine 
definit în boala lui K. sunt simptomele poline
vritice; cele psichice sunt ancă vagi şi puţin de
finite, ca mai aproape toate simptomele secun
dare ale boalelor mintale aşa de complexe şi 
puţin cunoscute. [Vaschide.]

Korzenlowski, (pion. coşen-) losif, poet polon, 
n. 19 Martie 1797 în Brody (Galiţia). Fost di
rector al comisiunei instrucţiunii publice în Var
şovia. A scris numeroase drame şi comedii (Că
lugărul, Goralii carpatini. Iudeii, etc.) şi romane 
sociale (Speculantul, »Kollokacya-, etc.). f IV Sept. 
1863 în Dresda. [t.]

Kos, (turc. IstanJcoi), insulă turcească în vi- 
laietul Insulele Mării Albe, la îutrarea în sinul 
K., 286 km*., cu 10,000 loc.; se produce vin 
bun. In vechime se afla aci un renumit templu 
al lui Aesculap şi icoana Venerei de Apelles. 
Capitala Ko, cu comerciu însemnat.

Kosăly, (Als6-K.), românesce Gheşeiu, corn. 
mică în Trans., cott. Solnoc-Dpbâca, 1310 loc. 
Români (gr.-cat. 1237, gr.-or. 6), Ovrei (48) şi 
Maghiari (19). Odinioară era aici castrul roman 
aperat de «Coliors I Britanicus milliaria» (cives 
Romanorum). In murul castelului cândva al lui 
Bocskay, iar acum al contelui Miguel Eszter- 
hâzy s’a aflat o inscripţie romană de cuprinsul, 
că sub împăratul Goi-dian la 239 d. Chr., Valeriu 
Valentin, edilul Napocei (Cluj) făcend o nouă 
conscripţie de dare pentru ţinuturile Someşului 
dincolo de val, cu ocasia peirecerei sale în Ne- 
mesis (Gheşeiu) a consacrat acolo un altar. 
Această inscripţie a dat îndemn lui Torma 
Kâroly să facă studii asupra valului »Limes 
dacicusi.

Kosclusko, Tadeus, erou polon, n. 12 Febr. 
1746 dintr’o familie nobilă, studia mai ântâiu în 
Varşovia apoi în Francia arta militară, ajunse 
căpitan, părăsi Polonia pentrucă voise să fure 
pe fata ^mareşalului Lituaniei Luisa Sosnowsca, 
merse în America 1777 ca adjutant al lui
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Washington. 1786 se reîntoarce în Polonia şil789 
este numit general-maior spre a organisa armata 
poloneză. 1791 partisan al constituţiuoei. 18 Iun. 
1792 se luptă la Zielenice şi la 17 Iul. se apără 
5 ()ilo eu 4000 Poloni şi 8 tunuri contra 18,000 Euşi 
şi 40 tunuri la Dubienoa. După a doua împărţire 
a Poloniei se aşeză ca docent privat în Leipzig, 
unde primi cetăţenia franceză din partea Âdu- 
nărei legiuitoare. Chiemat de partidul revolu
ţionar, intră 23 Martie 1794 în Cracovia, fu pro
clamat comandant şi dictator. Bate pe Buşi 4 Apr. 
la Raclawice, înaintează contra armatei pruso- 
rusesci, este bătut 8 Iunie la Szczekoczny, se 
retrage la Varşovia, unde potolesce turburarea 
poporului şi respinge asediul aliaţilor. Organisă 
finanţele, asigură justiţia, depuse dictatura în 
manile unei adunări representative. Când Ruşii 
reveniră, îi întimpină 10 Oct la Maciejowice. 
Lupta ţinu 12 oare. Ruşii fură respinşi de 3 ori, 
la a 4 oară eroul fu rănit în luptă, când i-se 
atribue, că ar fi cjis »Pinis Poloniae», cuvinte des- 
minţite de el în urmă. Paul I îi dete libertatea 
1796. Se reti-ase în Anglia, apoi în America, 
revine în Prancia, nu primesce planul lui Na
poleon de a lucra pentru restabilirea Poloniei, 
spre a remâne credincios cuvântului dat lui 
Pa\d I, că nu va lucra contra Rusiei. Stărui ca 
să se dea Poloniei o constituţie şi petrecea la 
moşia sa. f 15 Oct. 1817. Alexandru I i-a aşezat 
corpul în cripta regilor din catedrala Cracoviei 
lângă loan Sobiescbi.

Kosciusko, cel mai înalt munte în Australia, 
în Alpii australieni, 2240 m. înalt. K. se nu- 
mesce şi un deal lângă Cracovia.

Koşer, (ovr.) acomodat, plăcut; după biblia 
V. T. se numesce K. aceea ce după lege este 
iertat Iudeilor să mănânce, să boa sau în general 
să folosească. In limbagiul comun ovreieso se 
numesce K. tot ce e regulat, în bună rânduială.

Koslow, 1) capitala guvernamentului rusesc 
Tambow, cu 40,347 loc. (1895). 2) K. (Eupa- 
toria), oraş litoral in guv. rus. Tauria, la malul 
vestic al Crlmeei, cu 17,915 loc. (1897). La 
1854—55 cartierul principal al Turcilor.

Kossovopoije, v. Câmpul Mierlei.
Kossuth, Ludovic, căpetenia revoluţiunei ma

ghiare din 1848—49, n. 19 Sept. 1802 în Monoc, 
coti Zenipbn, -ţ 20 Martie 1894 în Turin. 
Om de mare talent. începe a juca rol prin anii 
1825—27 în dieta dela Pojon. Prin farmecul 
oratoriei şi agitaţiiinea 4>aristică câştigând tot 
mai multă trecere, şi usând de terenul pregătit 
de agitaţia moderată a contelui Szechenyi, în
tărită tot mai mult spiritul oposiţional până la 
totala ruptură cu dinastia. Şedinţa dietei din 
11 Sept. 1848, sub completa influenţa a lui K. 
ia botărîri revoluţionare, iar în 14 Sept. numit 
dictator, K. cutrieră ţeara şi organisează cetele 
de honveiji, înrolând cu forţa chiar şi oameni 
de altă naţionalitate. 14 Apr. 1849 în dieta dela 
Dobriţin enunţă detronarea dinastiei de Habsburg. 
In lupte nu a luat parte. După suprimarea re
voluţiunei fuge în Turcia, ducând şi coroana, 
dar lângă Orşova o ascunde în pământ. 1850 a 
fost aflată de patru ţerani români. Din Turcia 
trece în Anglia şi America, ţinând conferinţe 
şi pledând pentru oausa revoluţiunei, iar în urmă 
s’a stabilit în Turin, de unde dirigia conspira- 
ţiunile contra casei domnitoai-e până la transacţia

din 1867, pe care n’a voit să o recunoască şi 
nu a primit amnestia, remânând expatriat până 
la moarte. înmormântat la Budapesta pe spesele 
statului. Memoriile publ. sub titlul »Irataini«, 
în limba germană »Meine Scbriften», (Leipzig, 
Haessel). [t.]

Kossyra, insulă, v. Pantellaria.
Kostake, (BoîdurJ, mare familie a Moldovei. 

Strămoşul ei apare în persoana marelui vornic 
Boldur, care s’a distins în resboaiele lui Ştefan 
cel Mare 1490—1513, după cum raportează toţi 
cronicarii între altele la bătăliile dela Lenţesoi 
şi Dumbrava roşie. Ramurile existente ale fa
miliei poaifă câte un supranume, şi sunt is- 
vorite din acelaşi truncbiu comun: Epureanu 
(v. ac.). Negel, Patraşcan Cpstacbe, Talpan şi 
Lăţescu. Dintre membrii acestei familii, cari în- 
totdeuna a fost prin fruntea familiilor din Mol
dova, s’au ilustrat: marele vornic GavriliţS, fiul 
slugerului Eostaki, după oare urmaşii sei puidară 
şi numele de »Gavriliţesci«. El e cunoscut în 
istorie la 1657, ca Hatman 1684. Avea o in- 
fiuenţă considerabilă la curtea Domnilor, mai 
ales a lui Cantemir. Fiul seu Vasile K., mare 
vornic, joacă un rol deosebit la 1690 pe timpul 
lui C. Cantemir, pe care îl pîresce la Poartă, 
şi de care de abia scăpă să fie ucis: »Căci a 
jurat Cantemir Vodă lui Gavriliţă vornicul cel 
bătrân să nu-şi atingă sabia lui de neamul fe
ciorilor lui«. Marele vornic Lupu K., fratele lui 
Vasile, e cel mai însemnat membru al neamului 
şi primul boier al ţerli pe timpul seu. Era un 
mare adversar al lui Petru cel Mare al Rusiei, 
fusese caimacam al ţerii înainte de venirea lui 
Mavrocordat, şi persecutat pe ascuns de acesta 
în faţa Turcilor, pentru care zăcu 2 ani închis 
la Vama împreună cu Antiooh lora. La 1716, 
veni în ţeară ordin dela Vizir ca să-i aducă pe 
Lupu vornicul; ajungând la Ţarigrad fu deca
pitat fără nici o judecată, (1716). Din i'amura 
Epurenilor, e cunoscut capul acestei ramure: 
Logofetul Manolake K. El a fost unul dintre 
boierii exilaţi prin intrigile lui Ion Calimaki şi a 
lui Stavarake, la lonicalisi în Asia. Fiul seu Gri- 
goraş, luă numele acestei ramuri după moşia lor 
veche: Epurenii. Urmaşul lor a fost în secolul 
nostru Manolake K-Epureanu, (v. ac ). Con
stantin K., mare. logofăt, fiul lui Lupu e cu
noscut la 1716 ca consilier şi amic al lui Ra- 
coviţă, în luptele cu Nemţii. La 1727 a fost 
caimacam al Moldovei şi a murit la 1756. Din 
branşa derivată din acest boier, care era po
reclit Negel, din oausa unui semn, se trag Ne- 
geliştii, din cari s’a ilustrat vestitul mitropolit 
al Moldovei: Veniamin Gostache (v. ao.). Afară 
de aceştia mulţi alţi boieri din această familie 
au îmbogăţit istoria Moldovei ou numele lor. Un 
pronume special al neamului K., e acel de «Lupu».

[0. G. L.j
Kostomarov, Nicolae, istoric rus, n. 1817, f 1885. 

Ser. mai însemnate: »Russzkâja Isztorijâ v zsiznje 
opiszanijah jeja glavnjejsib djejatjelej» (în nenu- 
merate ediţiuni, aproape în flecare an câte una), 
Mazepa şi Mazepiştii, Viaţa casnică şi datinile po
porului rus mare în seci. XVI—XVII. Comerciul 
imperiului moscovit în seci. XVI—XVII, etc.

Kostroma, guvern. în Rusia mare, 84,149 kma. 
cu 1.429,228 loc. (1897). Capitala E., la revăr
sarea rîului X. în Volga, are 41,268 loc., ca-
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tedrală frumoasă, episcop gr.-or., industrie de 
bumbac şi in ; comerciu.

Kfiszeg, (germ. Giins), oraş şi cetate în Ung., 
cott. Va.s, 7076 Ioc. (1891); agricultură, pomărit, 
viticultură şi economie de vite; cel mai vechiu 
orfanotrofiu (1749), mulţime de institute culturale 
şi de educaţiune. Renumit în istorie prin eroica 
apărare contra Turcilor (1532); Nicolau Jurisicli 
cu 28 husari, 18 soldaţi germani de cavalerie 
şi 300 terani refugiaţi în cetate susţine 25 (Jil0 
asediul oastei turcesci de 300,000, care s’a re
tras fără nici un resultat. 1893 s’au ţinut la K. 
manevrele împărătesei în presenta împ. Francisc 
losif I., VilFelm II si reg. saxon Albrecht. [t.]

Kdszeghy, Georgiu, vicar român al Maramu
reşului dela 1778—1806. A făcut fundatiune 
pentru o şcoală română, care neîn6intându-se, 
acum din fundaţiune se dau stipendii studenţilor 
nobili români din Maramurăş.

Kotliarewsky, Ivan Petromei, poet malo-rus, 
n. 1769 in Poltava, f 1838 acolo. Fost funcţionar, 
apoi soldat, luând parte în resboaiele turcesci 
şi avansând până la rang de căpitan, în urmă 
proprietar de pensionat de fete în Poltava. Primul, 
care a scris în dialect malo-ins, creatorul lite
raturii ruthene. Cea mai însemnată lucrare e 
travestia Eneidei (Eneida, perelicevannâjâ na 
malorosz jazyk), îu care persiflează pe Cazacii 
efemeiati in urma pierderii libertăţilor lor. Ope
rele complete i-au apărut 1862 în Petersbiu'g, 
şi în urmă în Moseva.

Koto, cea mai importantă familie de instru
mente musicale japoneze, formate dintr’o ladă 
de resonantă sau dintr’o simplă tablă de armonie, 
deasupra căreia e întins un număr de coarde, 
destinate a fi pişcate cu degetul sau cu ajutorul 
unui plectru. Ei cu 13 coarde, numit Sono-K., 
este unul dintre cadourile obligătoare ale mi- 
reselor japoneze. [T. C.]

Kotschy, Teodor, botanist, n. 1813 in Ustron 
(Silesia), f 1866 ca conservator la museul imp. 
din Viena; distins prin călătoriile întreprinse 
în Orient până în Armenia, Persia şi Egipt, 
publică o serie de scrieri mai mici, dar impor
tante pentru Asia mică. Siria, Egipt, Armenia 
şi Persia. Deosebit de importantă ca monografie 
e: »Die Eichen Europas und des Orients», Viena 
1858. Prin el şi Boissier se inaugurează era de 
explorare şi cunoascere mai adâncă a Estme- 
diteranei. [A. Pr.]

Kottabos, numele unui joc predilect al vechilor 
Greoi; sta în desteritatea de a sci arunca anu
mită cantitate de vin în formă de cerc astfel, 
ca să cadă fără să se verse în un vas pus Ia o 
distantă hotărîtă.

Kottbus, oraş în guvernam, prus. Frankfurt, 
lângă Spree, 34,910 loc. (1890); mine de lignit, 
fabrici de postav, hârtie şi maşini.

Kotys, la Thraci o dcitate, al cărei cult s'a 
lăţit preste Grecia şi Italia; serbătoarea ei se 
petrecea ou orgii de noapte. Serbători kotystice 
se numesc toate, cari susţin datine de desfrenări.

Kotzebue, l) August Friedrich Ferdinand 
(1761 până 1819), autor dramatic şi publicist 
german, ocupă loc în istoria literaturii mai mult 
prin fecunditatea spiritului (numai dramele sale, 
Lustspiele, .sunt vr’o 216) şi prin îndemânarea 
punerei în scenă, decât prin cunoscinţele şi 
calităţile stilului. Caracter vulgar şi imoral, spri

jinitor al principiilor despotice şi aristocratice, 
în contra aspiratiunilor liberale ale naţiunii şi 
mai ales ale junimei germane, el fu asasinat de 
un student, C. Land, în casa sa, la Mannheim. 
(Despre influenţa lui asupra teatrului român cf. 
interesantul studiu despre traducătorii lui E., 
publicat de G. Bogdan Duică în voi. »Lui Titu 
Maiorescu, Omagiu», 1900).

2) Kotzebue, Wilhelm von, diplomat rus şi 
autor german, unul din cei 5 fii ai autorului 
dramatic August E., toţi renumiţi în mişcarea 
politică şi culturală a Rusiei moderne, n. 1813 
în Re val, f 1887, e spre sfîrşitul domniei lui 
Mihail Sturdza numit consul rusesc la Iaşi, unde 
se însoară cu o româncă din familia Cantacu- 
zinescilor moldoveni, apoi devine ministru plo- 
nipotentiai- al Rusiei la Earlsruhe, Dresda şi 
Berna. Intre publicările lui germane sunt inte
resante pentru Români: Rumănische Volkspoesie 
(Berlin, 1857;, o bună traducere a unora din 
poesiile populare culese de V. Alexandri, Bilder 
und Skizzen aus der Moldau (Lipsea, 1860) şi 
romanul Laskar Viorescu (Lipsea, 1862), ulti
mele două traduse in românesce de doamna A. M. 
şi publicate în »Convorbiri Literare», apoi în 
volum. Aceste scrieri ale lui E. se disting prin 
o mare vioiciune de stil şi prin o simpatică, şi 
totuşi credincioasă oglindire a moravurilor mol- 
dovenesci din prima jumătate a seci. XIX. Pe 
temeiul lor E. a fost ales membru de onoare 
al Acad. Rom. •

Kovăcs, Meletie, episcop titulai' al Românilor 
uniţi din părţile Oradei mari. După alungarea 
Turcilor şi restaurarea episcopatului romano- 
catolic din Oradea mare. Românii, cari locuiau 
cam în 200 comune pe teritoriul acelui epis
copat, ajunseră sub jurisdicţiunea episcopului 
latin din Oradea mare. Ei însă erau nemulţămiţi 
cu această stare, de o parte pentru că trebuiau 
să plătească decime episcopului romano-catolic, 
iar de alta pentru că nu aveau episcop de ritul 
lor, şi astfel erau siliţi a-şi hirotoni preoţii prin 
episcopii greco-catolici ai Muncaciului şi ai Fă
găraşului. Dorinţa de a ave episcop de ritul lor 
li-o împlini papa Benedict XIV în 12 Iul. 1748, 
când se învoi să li-se pună episcop Meletie E., 
pe atunci paroch în Dioszeg, român de origine 
din Macedonia. Acesta însă numai în ce privesce 
ordul şi titlul era episcop, dar în ce privesce 
jurisdicţiunea nu avea diecesă proprie, ci era 
numai vicar supus episcopului latin din Oradea 
mare. Nici titlul episcopesc nu-1 puiia dela 
Oradea mare, unde locuia, ci dela Tegea, o cetate 
în Arcadia. Pentm întreţinerea sa căpătă la an 
1500 fl. din venitele episcopilor latini, iar lo
cuinţă i-se dădu în curtea, unde locuiesc şi 
astăzi episcopii uniţi din (Drade şi unde mai 
înainte şedea parochul latin. Intru episcop fu 
consacrat de Emanoil Olsavszki, episcopul gr.-cat. 
al Muncaciului pe la 1750. Dar nici cu această 
stai'e de lucruri nu erau mulţămiţi Românii uniţi. 
Meletie nu putea suferi supremaţia episcopului 
latin şi pentru aceea toată viaţa sa se luptă, ca 
să ajungă episcop independent cu diecesă proprie. 
Clerul şi poporul işi temea limba şi aşezămintele 
orientele ale bisericei lor de înriurinţa latinilor. 
La acestea se mai adause şi visitaţiunea, ce o 
făcu cu mare pompă şi cu suită militai’ă episcopul 
serbeso din Arad, Sinesiu Zsivanovits la 1753.
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Acenta promiţend celor ce vor părăsi unirea, 
privilegiile, cari le aveau Serbii, mai pe toti Ro
mânii din colt. Bihor îi făcu să se lapede de 
unirea cu biserica Romei. Această mişcare re
ligioasă nu fu lipsită de turburări şi de violenţe 
împrumutate între preoţii şi credincioşii uniţi 
şi neuniţi. Episcopul latin din Oradea şi cel 
sârbesc din Arad, se plângeau unul asupra altuia 
la curtea din Viena. In urma acestora împ. M. Te- 
resia se ve4u silită a trimite o comisiune, care să 
cerceteze din sat în sat starea adevărată a lu
crului şi să constate, cari locuitori sunt şi voiesc 
a li uniţi şi cari neuniţi. Patru ani lucră această 
comisiune, până în 1759, şi constată, că afară 
de câteva comune, toate celelalte voiesc să fie 
neunite şi supuse episcopului din Arad. înaintea 
acestei comisiuni îşi descoperi şi Meletie K. cu 
clerul şi poporul unit plângerile sale. Intre altele 
ceru consistor separat de al latinilor, şcoale po
porale române, seminar penti'u studenţi, mănă
stire cu călugări basilitani şi dotaţiune mai bună 
pentru protopopi şi parochi. împărăteasa încu
viinţă aceste cereri, dar deşi Meletie a stăruit 
şi în persoană la curtea din Viena în 1759 
pentru publicarea şi efectuirea acestor cereri, 
totuşi afară de îmbunătăţirea dotaţiunei clerului, 
nu dobândi mai nimica, pentru că la toate se 
opunea episcopul latin. Din causa aceasta nici 
unirea nu progresa în comitatul Bihomlui şi 
afară de puţinele comune constatate de comi- 
siunea amintită, numai 11 parocbii se mai uniră 
sub episcopul Meletie. După moartea acestuia 
întâmplată în 1770, stăruinţele Irri pentru eli
berarea Românilor uniţi de jurisdicţiunea epis
copului latin s’au realisat sub episcopul Moise 
Dragoşi (v. ac.). (Cf. Dr. loan Ardelean, Istoria 
diecesei Oradei mari, partea n. Blaj, 1888; R. 
Hurmuzaki, Documente privitoare la ist. rom., 
t. VII. Bucuresci, 1876; Ci pariu. Acte şi frag
mente. Blaj, 1855; Şematismul diecesei Oradei 
mari 1864; Benediotus XIV, De synodo dioe- 
cesana 1. II, c. XII, etc.). [Dr. Aug. Bunea.]

Kfivăry, 1) K., Basiliu, canonic la Oradea 
mare; n. 1802. Studiile teologice şi le-a făcut 
în Oradea, 1830 fu sfinţit preot; după ce a ad
ministrat câteva parochii, devenind văduv a fost 
numit canonic capitular. f 1841.

2) K., Gregoriu, canonic în capitlul de Oradea 
mare; n. 1796, f 1870. Ordinându-se preot mai 
ântâiu funcţionă ca profesor la şcoala normală 
din Beiuş. In 1834 fu numit director la gim- 
nasiul din Beiuş şi în 1851 promovat canonic 
capitular.

3) K., Teodor, preposit capitirlar şi canonic 
în Oradea mare; n. 13 Martie 1819. Studiile teolo
gice le-a făcut la univ. din Budapesta; 1843—60 
profesor de 1. şi liter. grecească şi flsică la gim- 
nasiul din Beiuş, 1860—75 director tot la acest 
gimnasiu. In 1865 fu numit canonic onorar, în 
1871 canonic actual şcol.; a fost şi vicariu episc. 
A scris mai multe disertaţiuni de cuprins sciin- 
ţific în programele gimnasiului.

Kfivăry, Ladislau, istoric şi statistician magh., 
n. 1820 în Turda, membru al Academiei ma
ghiare. A fundat jurnalul »EUen6r« în Cluj. 
Scrierile sale mai însemnate sunt: Erdely tor- 
tenete (Istoria Ardealului); Erdely regisegei; 
Okmanytâr az 1848—49-ik erdelyi esemenyekhez; 
Erdelyorszâg statistikăja, ş. a.

Kowdosero, lac în Rusia, guvernamentul Ar- 
changel, 584 km*.

Kowera, la Slavi deitatea avuţiei şi a tesau- 
relor de suh pământ, (v. Kuwera.)

Kowno, guvern. în vestul Rusiei, 40,641 km2, cu 
1.551,635 loc. (1897); capitala K., lângă Niemen, 
are 73,543 loc.

Kozak, Eugeniu, Dr., profesor şi slavist, o. 
21 Dec. 1857 în Sloho4ia Banilei în Bucovina, 
şi-a finit studiile la univ. din Cernăuţ şi Viena; 
promovat doctor în filosofic 1892, întră ca prac
ticant în archiva ministeriului de finanţe co
mune până la 1894. In 1893 fu sfinţit preot şi 
numit administrator la biserica sârbească din 
Viena; 1896 administrator la parochia Veren- 
ceanca şi după un an la Dobronouţ. In 1899 fu 
numit profesor extraordinar pentru limba şi li
teratul a slavică bisericească la univ. din Cernăuţ. 
A publicat nemţesce o disertaţiune de.spre un 
Zbornic şi Colectaneu .slavic din 1359, aflat în 
mănăstirea Voroneţului şi păstrat acum la mi
tropolia din Cernăuţi; Resultatul cercetărilor sale 
în mănăstirea Suoeviţei din Bucovina în Archiv 
fiir slavische Philologie, t. 14 şi 15; Conspect 
bibliografic asupra literaturii apocrife biblice la 
Slavii meridionali, şi prepară, la îndemnul lui 
Gr. G. Tocilescu, editarea uricilor slavice din 
archiva Braşovului. [Dr. I. G. Shiera.]

Kozmatelke, (rom. Cosma), corn. mică în Trs., 
cott. Cojocna, 1054 loc. (1891) Români. Aici e 
înmormântat principele ardelean Aoaţiu Barcsay, 
prins de 1. Kemeny (1661) la Gurghiu. [t.]

KrăcsfaIva,(rom. GrecesciJ, coin. mică în Ung., 
cott. Marmaţiei, 1068 loc. (1891) Români.

KrafFt-Ebing, Richard baron de, psychiatru, 
n. 1840 în Mannheim. 1872 prof. de psychiatrie 
în Strassburg, dela 1873 în aceeaşi calitate în 
Graz, unde a întemeiat şi un sanatoriu pentru 
neuropaţi; 1889 fu chiemat la universitatea din 
Viena. Lucrările sale literere sunt din dome
niile psychiatriei, psychopatologiei forense şi 
neuropatologiei. Scrieri: GrundziigederKiiminal- 
psychologie, 1872; Lehrhuch der gerichtlichen 
Psychopathologie, 1875; Lehrhuch der Psychia
trie, 1879 ; Psychopathia sexualis, 1886; Eine ex- 
perimentelle Studie auf dem Gebiete des Hypno- 
tismus, 1893.

Kragujevaţ, oraş înSerhia, lângă rîul Lepeniţa, 
14,160 loc. (1895), între cari 374 comercianţi, 
938 industriaşi. Fabrică de arme şi arsenal. Odi
nioară residenţa principilor. După poporaţiune 
al treilea oraş al Sârbiei (Belgrad .59,790, Niş 
21,618, K. 14,160). [t.]

Krain, ducat, v. Carniolia.
Krakau, oraş, v. Cracovia.
Krakko, (rom. OricăuJ, comună mică în Trs., 

cott. Alba inferioară; 1380 loc. (1891) Români 
agricultori şi viticultori. Vinul dela Crioău e 
dintre cele mai renumite vinuri indigene. In 
1848—49 a suferit mult din partea redculaţilor. 
(Cf. Axente Sever, Respuns la «Cartea neagră® 
Braşov, 1896, şi ludita Secula; «Din vremuri 
apuse®, Bucuresci, 1899. [t.]

Kral, Anton, profesor şi publicist, dela 1825 
profesor la gimn. din Cernăuţ; 1836 trecu la 
institutul de studii filosofice de acolo, iar în 
1843 fu numit prefect şi în 1849 director pro- 
visor la reorganisatul gimnasiu de opt olase; de 
aici se strămută la gimn. din Briinn in Moravia.
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In 1848 fu ales representant al oraşului Cer- 
năuţ în parlamentul constituant din Viena. A 
publicat în Osterreichisches Archiv pro 1832 
nr. 82—83 un articol despre Cemău{, capitala 
Bucovinei; în Osterreichische Blătter pro 1847 
nr. 313 ceva despre Lipovenii din Bucovina; 
în gazeta Bucovinei pro 1849 un articol despre 
partidele din parlamentul constituant şi o dare 
de samă despre resultatele deputăţiei sale; a în
registrat în Cronica gimnasiului din Cemăuţ, 
t. I evenimentele istorice şi culturale din anii 
1843—49 şi în Zeitschrift fiir osterr. Gymnasien 
pro 1851 pag. 128 o schiţă despre ducatul Bu
covinei. [Dr. 1. G. Sbiera.]

Kramerla L., (botan.) gen din vasta familie a 
Leguminoaselor-Caesalpineae, tribul Kramerieae, 
cuprinde plante subfrutescente sau erbacee dure 
.mai adesea întinse pe păment şi sericeu to- 
mentoase. Acest gen, care a fost mai înainte 
clasat în familia Polygaleelor, are vr’o 12 specii, 
ce cresc în America tropicală. K. triandra R. 
et Pav. din Bolivia şi Peru este specia cea mai 
importantă, căci rădăcina sa lemnoasă de o co
loare roşietică, cunoscută în medicină sub numele 
de Ratan hi a (iradix Ratanhiae«) se întrebuin
ţează din causa proprietăţii sale adstiingente 
pentru a combate hemoragiile şi diareele cronice, 
catarele cronice ale vaginei şi uretrului, etc.

[Z. C. P.]
Krapf, loan, Ludwig, misionar englez, călător 

african, n. 1810 în Derendingen, Tiibingcn, unde 
a studiat teologia,-şi apoi a întrat în societatea 
misionară anglicană in Abessinia. A călătorit 
aproape întreagă Africa estică, şi s’a făcut ne
muritor prin traducei'ea mai multor scrieri li
turgice aflate în Abessinia.

Krapotkin, Petru Alexejevici, principe, savant 
geograf rus şi revoluţionar, n. 9 Dec. 1842 în 
Moscva. 1862—67 a servit în divisia Cazacilor 
dela Amur ca oficier, făcend în acest timp ex
plorări geografice în provinciile dela malurile 
Amurului şi în partea nordică a Mandjuriei. 
Reîntors la Petersburg a ascultat sciinţele ma
tematice, fiind în acelaş timp secretar al so
cietăţii geografice. 1871, la însărcinarea acestei 
societăţi, a făcut explorări în câmpurile ghie- 
ţoase ale Finlandei şi Svediei, publicând resul
tatele în Studii asupra epocei ghieţoase, ed. 
de fratele seu Alexandru în Petersburg 1876. 
Pentru »Geographie universelle« a lui Bliseu 
Redus a scris geografia Rusiei. 1872 face că
lătorii prin Belgia şi Elveţia, îşi însuşesce prin
cipiile socialiste şi devine cel mai aprig şi mai 
radical aderent al ligei internaţionale. Reîntors 
în Rusia, participă la mişcările nihiliste, sub 
pseudonimul Borodin ţine adunări secrete cu 
lucrătorii; e prins şi internat în fortăreaţa Petru- 
Paul, apoi în temniţele spitalului militar din 
Petersburg. De aici fuge în Geneva şi conduce 
conspiraţiile nihiliste până la uciderea ţarului 
Alexandru U (1881). Expulsat, trece în Prancia 
şi propagă anarchia între lucrătorii fabricei de 
mătasă din Lyon. Cu ocasia unei revolte anar- 
chiste (1883) e prins şi osândit la 5 ani închisoare, 
graţiat 1886. De atunci trăiosce în Londra. Dela 
1872 a scris numai scrieri socialiste şi anarchistice. 
(Cf. Idieru, Econ. pol. voi. II, 318). [t.]

Krasinekl, Sigismund, poet polon, n. 1812 în 
Paris, f 1859. Ser. romane, în cari se observă

influenţa lui “Walter Scott, drame sociale (Nie- 
boska komedya şi Irydion), poesii lirice, ade
vărate mărgăritare, în cari inspiraţia profundă 
filosofică se îmbină în perfectă armonie cu fan
tasia poetică. Operele complete i-au apărut în 
Lemberg (1880—88, 4 voi.) şi Corespondenţa cu 
Gasinszki, Soltan, SlovaSki, etc. în Lemberg 
(1882—86, 4 voi.).

Krasopani, la Slavi dina frumseţei şi amo
rului; sA asemănat dinei Yenus, Luceafărul de 
seara âncă se numesce K. (mândra-doamnă).

Krasser, Dr. Frideric, n. 1818 în Sebeşul 
săsesc, Trans. A studiat medicina în Viena şi 
a practicat ca medic în Sibiiu. t 1895. Sub 
titlul: »Offenes Yisier» a edat 1869 în Lipsea o 
serie de poesii, în cari propagă principii social- 
democratice şi ateiste.

Krassâ şi Krassd-Szdreny, v. Caraş, Caraş- 
Severin şi Căraşova (Krassofo).

Kraszewski, loaif Ignatie, literat polon, n. 
28 lui. 1812 în Varşovia, f 19 Martie 1887 în 
Geneva. După studii la univ. din Viena s’a ocupat 
cu economia, editând în acelaş timp revista 
»Athenaeum« (Vilna, 1841—51), apoi în Var
şovia (1860—62) diai'ul »Gazeta polska«. 1863 
s’a stabilit în Dresda, obţinend (1876) cetăţenia 
saxonă. 1883 osândit la 31/J ani închisoare de 
fortăreaţă pentru tradare de patrie (venduse 
Franciei acte militare). 1885 eliberat, a trecut în 
Italia, apoi în Geneva. A scris preste 350 opere 
(în circa 600 voi). Prin romanele sale (240) de 
sujet istoric polon a scos din usul publicului 
polon romanele franceze şi a dat puternic im
puls spiritului naţional polon.

Krateros, unul dintre generalii lui Alexandru 
cel Mare, guvernator al Macedoniei şi al Greciei 
împreună ou Antipater; f 321 a. Chr. [Caion.l

Krates, 1) K. Cinicul, n. în Teba, discipul al 
lui Diogene; trece de întemeietorul ascetismului 
cinic. 2) Krates academicul, n. în satul ’Erias, 
discipul şi succesor al lui Ptolomeu în capul 
şcoalei academice, cam pe la 313 a. Chr. 3) Krates 
Stoicul, n. în MaLlos, discipul al lui Diogene 
Babyloneanul. (Cf. Teodorescu, Ist. fii. ant. şi 
tiberweg, Gesoh. d. Philos. I). [PI.]

Kraus, 1) K., Frideric, pictor german, n. 
27 Maiu 1826 în Krottingen, -j- 28 Sept. 1894 
în Berlin; membru al Academiei; s’a distins 
mai ales ca portretist. 2) K., Xaver Franeisc, 
teolog catolic german şi archeolog, n. 18 Sept. 
1840 în Trier. Dela 1878 profesor de istoria 
sacră la univ. din Freiburg. 3) K., George, func
ţionar sas, n. 1607 în Sighişoara şi t 1679. 
Bărbat instruit. A scris o cronică detaiată a tim
pului său, remasă ca manuscript, care a fost 
editată de »Siebenbiirgisoher Verein fiir Landes- 
kunde«.

Krause, 1) K, Frnest Ludovic, scriitor germ., 
cunoscut mai mult sub pseudonimul Carus Sterne ; 
n. 22 Nov. 1839 în Zielenzig. Mare aderent 
al teoriei darviniste. 2) K., Wilhem, pictor germ., 
n. 23 Febr. 1803 în Dessau, f 8 Ian. 1864 în 
Berlin Op. mai ales peisage maritime; creatorul 
acestui gen.

Krauss, 1) K, Frideric, limbist şi etnograf, 
n. 1859 în Pojega, secretar la Alliance israelite 
în Viena şi redactor la revista »Am UrquelL. 
Ser.; Sagen u. Mărchen der Siidslaven 2 voi., 
Sitte u. Brauch der Siidslaven, Volksglaube u.
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religioser Brauch der Siidalaven, La fin du roi 
Bonaparte, etc. 2) K., Victor, cavaler, istoric 
austr., n. 2 Nov. 1845 în Fraga. 1870 prof. gimn. 
în Viena (districtul Leopoldin), 1883 ales deputat 
la dieta imp. Ser.: Zur Geschichte Osterreichs 
unter Ferdinand I, Kaiser Maximilian I, etc. A 
publicat corespondenta intimă dintre Maximilian 1 
şi baronul Sigismund Stettenberg. 3) K., Ga- 
briella, i'enumită căntăreaţădeoperă, n. 24Martie 
1842 în Viena. 1860—68 primadonă mult serbăto- 
rită la Opera de curte din Viena. Apoi membră 
a marei opere din Paris, 1878 membră de onoare 
la conservatoriul din Paris. Rolurile principale: 
Aida, Evreica, Valentina (în Hugenoţi). [t.]

Kray, Paul, Baron de Krajova, gen. austr., 
n. 1735 în Kesmârk, a excelat ca colonel în 
resboiul de 7 ani; 1788—89 în contra Turcilor, 
a câştigat crucea ord. Maria Theresia, baronatul, 
şi a avansat de general. In resboiul din Ţerile de 
jos a câştigat 1794 lupta dela Cotrou în contra 
lui Pichegru, iar în 1796 l-a învins pe Kleber 
la Wetzlar, după ce avansează de locotenent- 
mareşal. 1798 bate pe Scherer la Verona, Leg- 
nago şi Magnano şi ocupă ca gen de art. Mantua. 
In 1800 comandează armata de Rhin, dar pierde 
în contra lui Moreau bătăliile dela Stockach şi 
Mbskirch, după cari trece la pensie, j- 1804 
în Pe.sta. El a prins pe Horia şi Cloşca.

Krecsunesd, (rom. CrăciuneseiJ, corn. mică în 
Trs., cott. Hunedoara, în regiunea munţilor auri
feri, 618 loc. (1891) Români agricultori şi băieşi. 
In hotarul comunei se află mine de aur şi argint, 
exploatate de o societate germană, ale cărui sta
bilimente se află în Căinel. [tj

Kreokwitz, George, scriitor trans. din seci. XVII. 
In scrierea «Beschieibung des ganzen Konig- 
reichs Dngam» (Frankfurt, 1685) enumeră ca 
locuitori ai Moldovei Ruşi, Tatari, Poloni, Şerbi, 
Armeni, Bulgari, Maghiari (Ciangăii) şi Ţigani, 
cari în multe privinţe căutau să imiteze pe Ro
mâni, servindu-se chiar de portul şi limba ro
mânească. (Cf. Şăineanu »Ist. filologiei române» 
pag. 53-54.) [t]

Krefeld, capitală de ocol în districtul Diissel- 
dori, 105,376 loc. (1890), cu cea mai înfloritoare 
industrie de mătasă şi catifea. Are 73 fabrici 
pentm lucrarea stofei de mătasă, 52 pentru bo- 
iangerie, 34 pentm ţesetorii de catifea şi 16 sta
bilimente industriale în cari se lucră numai 
stofe de mătasă şi catifea. Cu ţesutul de mă
tasă se ocupă 10,173 stative de mână şi 2571 
meohanice, cu ţesutul de catifea 3593 de mână 
şi 2157 mechanice. Ţesutul mătăsei a fost in
trodus de reformaţii şi mennoniţii imigraţi în 
seci. XVII şi XVIII din ducatul JiUich şi 
Berg. In amintirea învingerii ducelui Ferdi
nand de Braunschweig asupra Francezilor (1758) 
s’a ridicat aici (1858) o statuă pe câmpul de 
resboiu.

Krementschug, capitala guvern, rus. Poltava; 
58,648 loc. (1897); comerciu de lemne, tîrg 
de lână.

Kreml, (Cremlin), cea mai veche parte a ora
şului Moseva (v. ac.).

Kremnitz, 1) K., Mite (Maria), scriitoare ger
mană, n. 4 Ian. 1852 la Greifswald, venită în 
România la 1875 şi căsătorită cu Dr. Wilhelm 
K. PubUoaţii: Rumănische Skizzen 1877, Nene 
rumănische Skizzen 1881, Rumănische Mărchen

1882, sub pseudonimul Georges Allan: Fluch 
der Liebe 1881; Aus der rumănischen Gesell- 
schaft 1881, Ein Fiirstenkind 1882. Afară de 
acestea d-na K. a colaborat la mai multe scrieri 
ale Reginei Eiisabeta, (v. ac.).

2) Kremnitz, Wilhelm, Dr., n. 1846 în Berlin, 
f 21 Iulie 1897 în Sinaia. 1870—71 medic de 
ambulanţă în armata germană. 1874 medic se
cundar, iar dela 1889 medic primar la spitalul 
»Brancovenesc«. Unul dintre cei trei medici cari 
au curat (1897) pe prinţul moştenitor Ferdinand 
al României.

Kremnitz, oraş, v. Kormoczbânya.
Krems, capitală de district în Austria de jos, 

la vărsarea rîului K. în Dunăre. 10,584 loc. 
(1890). Fabricaţiune de muştar şi oţet.

V. şi Alb de X.
Kremsier, (Kromeriz), orăşel autonom în Mo- 

ravia, centrul regiunii mănoase Hanna, deveni 
1110 proprietatea episcopilor de Olmiitz şi re
şedinţa capitulărilor' episcopesci. Renumit ca 
sediu al camerii constituante austriace din 1848 
şi ca loc de întelnire a împeraţilor Austriei 
şi Rusiei în 1885. (Cf. »Tribuna«, nr. 189 din 
1885.)

Kresikus, versul, v. Amphimacer.
Kresilas, sculptor grec din Xydonia pe Creta, 

trăia în seci. V a. Chr. în Atena. Op. princ. 
statua lui Perikles, un rănit muribund, o ama- 
zonă rănită (copie în Museul capit. din Roma).

Kretzulescu, veche familie boierească din Va- 
lachia, înrudită de aproape ou domnii Basarahi, 
din a căror familie erau o ramură. Marele Ban 
Dobromir al Craiovei, ocupă acest scaun la 
1568. Prin părinţii sei descindea din ramura 
Basarabilor 4'Şi Dănesci şi Pârvulesci. Opu- 
nendu-se cu armele la venirea lui Petm Cercel 
în 1583, fu prins de acesta şi decapitat îm
preună cu alţi doi boieri la Tergovisce. Docu
mentele sunt obscure în privinţa urmaşilor sei. 
Fratele seu George logofătul (1586) avu fiu pe 
un Chirca păharnic, care e tatăl doamnei Stanca, 
soţia marelui domn Mihaiu V. Viteazul (1584), 
âncă de pe când acesta era agă. Fratele doamnei 
Stanca e marele ban Dragomir din timpul lui 
Matein Basarab V., boier vestit pe timpul său. 
Muri la 1656 fără urmaşi. Stan vel spătarul, 
care trăia pe la 1500, era unchiu banului Do
bromir şi e trunchiul ramurei K.-lor de astăcji. 
El avu fiu pe Vintilă din Balotesoi, păharnicul, 
însurat cu fica Caplei dela Periş, anume Caplea. 
Nepotul său de fiu: Stan, logofătul din Creţu- 
lesci, zidi biserica din Teigovisce (1647). Fiul 
acestuia e cel mai cunoscut membru al familiei: 
Radu Logofătul K. (1620—80). A tot puternic 
în ţeară, în timpul lui Antonie Vodă, el era în 
capul unei partide, alături cu spătarul Şerban 
Cantacuzino şi cu Măceş Băjescu banul. Din 
ceealaltă partidă adversă erau Bălenii, tata şi fiul, 
Staico Bucşanu, şi alţu. Rivalităţile şi luptele 
dintre aceste partide sunt subiectul cronicelor 
Valacbiei de pe timpul acela, cari şi ele sunt 
împă^te în partisane ale Kretzulescilor şi Can- 
tacuzinilor, sau ale Bălenilor. Cronicele ţerei 
vorbesc pe larg despre toţi aceşti boieri, şi acea 
anonimă susţine în special pe Radu Cretzulescu. 
La 1672 era caimacam al ţerei împreună cu 
Stroe vornicul Leordeanu; iar la 1680 muri. 
Soţia sa era sora lui Şerban Cantacuzino. Fiul
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seu era: Pârvu (1660—90) vel vătaf de aprobi, 
ver cu Vodă Brâncoveanu. La venirea lui Duca 
Vodă fugise în Ardeal cu tatăl seu. Muri tiner, 
lăsând un fiu: lordache vornicul K. (1680—1746), 
crescut la curtea lui Brâncoveanu, pe a cărui 
fică Safta o luă de soţie la 1700, ca postelnic, 
când el nu avea âncă 20 de ani. Mare vornic 
sub Mavrocordat (1717), muri la 1746, şi în 
1722 zidise biserica din Bucuresci, care poartă 
numele neamului seu. Dela fiii sei se despărţiră 
doue ramuri ale familiei.

1) Vornicul Radu însurat cu Safta Leor- 
deanca avu fiu pe clucerul lordache K., însurat 
cu o Cantacuzină, e tatăl lui Alexandru K., mare 
logofet. Dela soţia sa, Ana Câmpineanu, acesta 
a avut patru fii, distinşi bărbaţi politici: Gon- 
atantin (1809—84) maiorul, fost president de 
consiliu la 1867; Scarlat K. colonelul, fost mi
nistru; general Dumitru K. (1824—74), unul 
din capii mişoărei în contra lui Cuza, la 1870 
general de divisie, şi Nicolae K., n. 1812, 
(v. mai jos).

2) Banul Constantin, al doilea fiu al lui lor
dache, continuă prin fiul seu Manolache, mare 
ban, o a doua ramură. Manolake banul avu fiu 
pe Ghiţă (t 1815), şi acesta pe Manolake (t 1878), 
tatăl lui: Emanuil K., fost ministru plenipo
tenţiar (actual), ai cărui fii sunt: Emanuil şi Radu.

[O. L.]
Kreezulescu, Const., om de stat român, n. 

1809 din veche familie boierească, îşi face stu
diile in ţeară la şcoala grecească după obiceiul 
de atunci, apoi întră în armată, şi dela 1840—42 
servesce în administraţie şi justiţie. Conform 
puternicei mişcări spre cultura occidentală din 
generaţia lui, face îndelungate călătorii prin 
Italia, Erancia şi Anglia. 1857 ia parte la lu
crările divanului ad-hoc din Valacbia. La 1867, 
sub Carol I, este pentni scurt timp ministru- 
president şi ministru de interne, j" 1884. Dela 
el: Sumariu al istoriei culturei (1863); Despre 
mărirea naţiunilor (1863).

Krezzuleacu Nic., om de stat român, fratele 
lui K. Const. (v. mai sus), n. 1812, şi-a făcut 
studiile medicale la Paris, do unde a luat di
ploma de doctor. 1840 a deschis o şcoală de 
chirurgie la Bucuresci şi a ţinut lecţiuni de ana
tomie. Exilat la Constantinopole pentru ame
stecul în mişcarea dela 1848, se întoarce după 
doi ani în ţeară şi sub domnia lui Barbu Ştirbei 
şi căimăcămia lui Alex. Ghica este de mai multe 
ori ministru. Culmea autorităţei sale politice o 
atinge însă sub principele Cuza, în timpul domniei 
căruia este ministru-preşedinte şi administrează 
diferite resorturi, 1862—63 şi 1865, până la 
11 Febr. 1866, când Cuza e silit să abdice. După 
suirea pe tron a lui Cai-ol I, K. tace iar parte 
din diferite ministere, şi conservatoare şi li
berale, iar sub ministerul lui I. Brătianu este 
ministru plenipotenţiar la Roma, Petersburg, 
Paris. Retras din politică dela 18ffl încoace, K. 
a fost un membru activ şi câţiva ani şi president 
al Acad. Rom. f 9 Iulie 1900. Dela el: Tractat de 
anatomie (3 volume). Amintiri istorice.

Kreusa, 1) K. fata lui Piiamos, regele Troiei, 
muierea lui Aeneas şi mama lui Ascanius. Când 
Aeneas a fugit din Troia, E. s’a pierdut de el, 
dar i-s’a arătat ca umbră şi a profeţit soartea 
bărbatului. 2) K., fata lui Erechteus, muierea

lui Xuthos şi S)‘K., fata lui Kreon, rege în 
Korinth, logodita lui lason.

Kreutzer, Budolf, violonist şi compositor frc., 
(n. 16 Nov. 1766 în Versailles, T 6 Ian. 1831 
în Geneva). Fiu de violonist, cu tatăl seu îşi 
începu de timpuriu primele sale studii, pe cari 
le continua apoi cu A. Stamitz, şi la versta de 
13 ani debuta cu primul seu concert. In 1790 
debuta la opera din Paris cu »Jeanne d’Arc« 
căreia îi ui'mâ o serie de 40 partiţiuni, opere 
şi opere comice. Dar renumele seu deveni eu
ropean mai cu samă ca virtuoz violonist şi ca 
compositor de musică pentru instrumentul seu, 
isolat sau în combinaţiuni: studii (40), concerte 
(19 şi 2 duble), quartete (15), terţete (15) ş. a. 
împreună cu Rode şi Baillot conlucra K. la 
marea metodă de violină a conservatorului din 
Paris, unde funcţiona ca profesor dela 1795. 
Fratele seu. August (n. 1781 în Versailles; 
f 1832 în Paris), a fost asemenea un violonist 
de valoare şi a scris diferite concerte, duete, 
sonate pentru instrumentul seu, iar un fiu al 
seu, Leon (n. 1817 in Paris, f 1868 în Vichy), 
a fost critic musical şi compositor (sonate, qartete, 
sinfonii, ş. a.).

Kreuzer, Konradin, compositor german (n. 
22 Nov. 1780 în Baden, f 14 Dec. 1849 în Riga), 
a scris 30 opere, între cari Nachtlager in Granada 
şi Der Verschwender, musică instrumentală (cu 
piano) şi mai multe coruri bărbătesci dintre cari 
unele au devenit populare. [T. C.]

Krleghammer, Edmund, baron, general de 
cav. austro-ung. şi ministru de resboiu, n. 1832 
în Landshut din Moravia; 1869 major şi adju
tant împărătesc. Ca colonel a comandat al 10 
şi 3-lea regiment de dragoni, în 1879 coman
dantul unei brigade de călăreţi; 1884 locotenent- 
mareşal; în 1886 primesce comanda divisiunei 
de cav. din Lemberg, iar în 1889 comanda cor
pului I de armata în Krakau. In 1891 gen. de 
cavalerie şi 1893 e numit ministru comun de 
resboiu. In 1899 capătă baronatul. [S. H.]

Kriemhilda, v. Brunhilda.
Krilov, loan Andrejevici, însemnat fabulist 

rus, u. 1768 în Moscva, t 1844 în Petersburg. 
1830—41 consilier de stat. Fabulele sale, bogate 
în umorul viu al povestirilor rusesci, au apărut 
în numeroase ediţiuni; cea mai frumoasă e ed. 
Orlov (Paris 1825) cu o traducere în patru limbi. 
Comediile nu-i sunt succese. Are monument 
pompos în Petersburg. [t.j

Krisbaher, semnul cerebro-cardiopatic al lui 
E., este neurastenia (v. ac.), în patologia ner
voasă slujesce adesea ca o denumire soienţifică 
a acestei boale devenită din ce în ce mai întinsă 
şi mai populară, pe măsură ce lupta pentru viaţă 
e mai încinsă. [V.]

Krischna, în mitol. Iniilor (}eul Wisohnu, care 
în transfigurarea a opta s’a făcut om şi s’a numit 
K., a trăit 125 ani ca om şi după ce şi-a îm
plinit scopul pentni fericirea Iniilor, a părăsit 
lumea. Mai mulţi l-au asemenat cu Christos. (v. 
Kalenda.) [Atm.]

Kristyor, (Hunyad-Kristyor, rom. GriaciorJ, 
comună mică în Trs., cott. Hunedoara pe ambe 
malurile Crişuiui alb, 1300 loc. (1898) aproape 
toţi Români gr.-or. Odinioară reşedinţa voivodului 
(cneazului) Românilor zărandeni. 1404 voivod 
Boalia, fiul lui Boaru; că4ut în disgraţie, regelo
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Sigismund îl decapitează şi-i confiscă averile 
prin corniţele Timişoarei: Pypo de Ozora. Fini 
aeu Vlad câştigă de nou graţia regelui şi e restituit 
în voivodat şi în averi. Crisciorul, Zdrapţii, Rişca 
şi Ţereţelul erau moşiile voivodului. Biserica 
gr.-or., veche de ca. 500 ani, e zidită de voi
vodul Bela. Familia lui, mai târfiiu catolică, apoi 
reformată, s’a maghiarisat, luând numele M- 
styori, de cari şi acum se mai află câţiva în K. 
şi pe airea. (Cf. Densuşian »Rev. lui Horia« şi 
Kemeny în »Uj Magyar Muzeum», II 1854.) In 
partea numită «Valea-Arsului* se află mine de aur 
exploatate de societatea germană »12 Apostoli* 
(v. Brad). Pe hotarul comunei soc. »12 Ap.« clă- 
desce stabilimente mari, sistem american, cu spese 
preliminate la aproape două milioane de franci.

Kristyor, corn. mică în Ungaria, cott. Bihor 
V. Criscior (cu rectificarea, că nu acela, ei K. din 
fostul Zarand, [acum Hunedoară] era residenţa 
voivoijilor români). [t.]

Kriti, Creta (v. ac.).
Kritlas, cel mai ager, dar şi cel mai volnic 

dintre cei 30 tirani, cari au stăpânit Atena; 
descendent al unei familii nobile, înrudit cu 
Plato. S’a distins ca scriitor politic, filosof şi 
orator; a scris şi poesii elegice.

Krltzimo, cetăţuie româno-hulgară, pusă de 
împăratul loniţă sub comanda lui Ivancu, uci
gaşul lui Asan, refugiat dela Bizantini. Manoil 
Kamytzes isbutesce să o ia cu asalt (1198), dar 
mai în urmă e bătut şi prins.

Kriwe, în mitol. Pruşilor şi Litbvanilor un 
arcbiereu, care a avut cunosciinţă despre toate 
lucrurile din lume; se credea, că tot sufletul, 
în calea sa spre lumea cealaltă, trece prin casa 
lui K., pentru ce rudeniile celui repausat îl în
trebau: că trecut-a sufletul respectivului prin 
casa lui ? iar’ K. respundea şi spunea starea su
fletului. [Atm.]

Kroesus, (560—546 a. Cbr.), cel din urmă rege 
al Lidiei şi renumit prin bogăţiile ce poseda. 
Faima bogăţiilor sale provenite din nisipurile 
aurifere din Pactola, făcu numele seu prover
bial. Legenda spune că atenianul Solon visitând 
pe K., acesta întrebă pe marele Solon, dacă 
cunoasce un om mai fericit ca regele Lidiei. 
Solon respunse că nimeni înainte de moartea 
sa nu poate fi numit fericit. K. bătut şi făcut pri- 
sonier de cătră Cyrus laTunbreia, fu condamnat 
la moarte. Când era să fie ars, îşi aminti de 
vorbele lui Solon şi pronunţă de trei ori numele 
legislatorului atenian. Cyrus mirat întrebă pe 
K. să-i explice rostul cuvintelor (Jise ; suveranul 
lidian povesti cjisele lui Solon, la cari înduio- 
şându-se Cynis, K. fu iertat şi numit sfetnic 
al monarcbului persan. [Caion.]

Kronawetter, Ferdinand, om politic austr., 
n. 1833 la Viena, după absolvarea studiilor ju
ridice întră în serviciul oraşului Viena şi fu 
ales 1873 deputat în cameră, unde combătu par
tidul liberal şi profesa direcţiunea democratică. 
Iu present el este singurul representant al frac
ţiunii social-politice în camera austriacă.

Krones, Francisc, istoric austr., n. 19 Nov. 
1835 în Ungariscb-Ostrau. Dela 1865 profesor 
de istoria austr. la univ. din Viena. A scris 
mulţime de opere şi tractate istorice, dintre cari 
multe privesc de aproape istoria Ungariei şi a 
popoarelor rnărginaşe cu Austria. Pentru «Hand-

Kliciclopodia romuuă. Voi. UI.

bucb der Geschichte Osterreichs* (5 voi. Viena 
1876—79), i-s’a conferit titlul »cav. de Marcbland*. 
E membru la numeroase societăţi de sciiuţă şi 
Academii.

Kronos, în mitol. grec., un Titan (v. ac.). 
Uranos (ceriul) şi Gaea (pămentul) au născut pe 
Titani, dintre cari cel mai renumit a fost K. 
(asemenea ceriul). Muierea sa Rbea (pămentul) 
a născut pe Zeus (lupiter), Poseidon (Neptunus), 
Aidoneos (Pluto) şi Hera (luno), iar după Hesiod 
şi pe Demeter (Ceres) şi Bestia (Vesta). Lui K. 
i-s’a profeţit, că el prin un fiu al seu va fi în
vins şi depus din domnie, şi pentru aceasta E. 
şi-a înghiţit pruncii, anume pe Poseidon şi Ai
doneos. Rbea după ce a născut pe Zeus, cel 
mai mic, de teamă că şi acesta va fi înghiţit de K., 
a învelit o piatră şi i-a dat-o să o înghită, iar 
pe Zeus l-a ascuns pe insula Creta. Zeus în
văţat de mamă-sa, silesce pe tatăl seu, ca pe cei 
doi fraţi înghiţiţi să-i vomeze, şi cum i-a vomat, 
fraţii încep luptă, ca să depună pe E. din domnie, 
peii se împart între E. şi Zeus; cei mai pu
ternici ţin ou Zeus, iar cu E. e fratele seu la- 
petos. Lupta a fost grea, dar Zeus a eliberat pe 
Ciclopi din tartar şi aceştia aducend trăsnete şi 
fulgere, au ajutat pe Zeus, care a ridicat şi pe 
fraţii săi la domnie, şi anume lui Poseidon i-a 
dat imperiul preste mări şi ape şi lui Aidoneos 
imperiul întunerecului, unde locuiesc morţii, iar 
sieşi şi-a ţinut imperiul asupra ceriului şi a lii- 
minei. E. la Romani se identifică cu Saturnus. 
In Attica luna secerişului se numia Eronion şi 
serbătoarea secerişului Eronia, la Romani Sa- 
tumalia. [Atm.]

Kronstadt, cetate maritimă şi cel mai impor
tant port al Rusiei în golful finnic, la 49 km. 
distanţă dela Petersburg; 59,539 loc. (1897); sta
ţiunea flotei, rusesci din Marea Estică. La est 
portul militar, la vest cel comercial putend acosta 
în el 1000 corăbii. Mari şantiere, casarme, ar
senale şi dockuri, mai multe şcoale medii şi po
porale, şcoală de marină şi statua ţarului Petru 
cel Mare. Apărat prin 14 forturi, dintre cari 7 
sunt plutitoare. Legat cu Petersburg prin golful 
estic. Basele i-s’au pus la 1703.

Kronstadt, oraş în Trs., v. Braşov.
Kroton, în antichitate oraş renumit în Bruttium 

lângă rîui Aisaros, înfiinţat de Acbivi şi Spartani 
la 710 a. Cbr. Primul oraş al Italiei de jos 
(Grecia mare) atât în ce privesce bogăţiile cât 
şi moravurile. Aici era şcoala lui Pithagora. 
195 a. Cbr. colonie romană.

Krug, Wilhelm Traugott, filosof şi literat 
german, n. 1770 în Etadis, f 1842 în Leipzig. 
Fost profesor-ajutor la facultatea din 'W’ittem- 
berg, apoi la univ. din Francfort pe Oder. A 
scris în 1803 Filosofia fundamentală. Apoi a fost 
profesor de logică şi metaflsică la Eonigsbeig în 
locul lui Eant, mai în urmă la Leipzig. Ca filosof 
a fost adeptul lui Eant, pe care cearcă să-l mo
difice. Sistemul său e numit syntetism transcen
dental, o împăcare a idealismului lui Eant şi a 
doctrinelor realiste. Printre lucrările lui mai im
portante cităm: Scrisori asupra perfectibilităţii 
religiei revelate; încercarea unei Enciclopedii 
sistematice a sciinţelor; Aforisme pentru a servi 
la filosofia dreptului; Filosofia căsătoriei; Sistemul 
filosofiei teoretice, opera sa principală; Sistem de 
filosofio practică, etc. [Nigrim.]



34 Kriiger — Kugler

Kriiger, Paul Ştefan loan, pi-esidentul lepu- 
blicei din Transvaal, n. 10 Oct. 1825 în colonia 
Cap, distr. Colesberg. Pe timpul anexiunei en
gleze era vicepresidentul republicei. 1880 co
mandant suprem în resboiul de apeiare contra 
Englezilor; după resboiu ales president (1883, 
1889, 1893, 1899). Sub el s’au înfiin(at căile 
ferate în Transvaal, s’a început exploatarea câm
purilor de aur dela "Witwater, şi a ajuns sub 
protectoratul republicei teritoriul Svazi (1895). 
Mare contrar al tendinţelor engleze în Africa 
de sud. 1 Ian. 1896 lameson cu trupele socie
tăţii engl. din Natal »Chartered Company» nă- 
vălesce cu surprisă în Transvaal, dar e bătut 
şi făcut prisoner. K. îl extradâ Angliei să-1 ju
dece ea. 1897 încheie alianţă defensivă cu re
publica Orange contra »ininiicului comun». 1898 
respinge protectoratul engl. oferit de Cham- 
berlain şi pretensiunile Angliei de a da colonilor 
englezi săpători de aur (Uitlanders) egale drepturi 
politice cu locuitorii autochtoni. Din aceasta 
erumpe resboiul (Oct. 1899).

Kruglt, mineral, sulfat de potasiu, magnesiu 
şi ealciu; rar. Se găsesce la Stassfurt.

Krumbacher, Carol, etimolog germ., n. 23 Sept. 
1856 în ICiirnach (Bavaria). A făcut călătorii 
de studiu prin Grecia şi Turcia, dând samă despre 
acestea în »Griechische Reise» (1886). De mare 
valoare e »Geschichte der byzantinischen Litte- 
ratur» (1890), tractând epoca dela lustinian până 
la căderea imperiului bizantin (527—1453). Dela 
1890 profesor extraordinar la univ. din Miinchen 
şi redactor la »Byzantinische ZeitschrifU.

Krupenski, familie boierească din Moldova, de 
veche origine polonă. Ea apare în Moldova de 
pe la 1650 prin strămoşul ei Andronachi. In 
cronioele Moldovei nu întâlnim decât un membru 
al acestei familii. Sandu K. vel jicnicer, de care 
se vorbesce la 1710 în chestiunea birului ţerii. 
Dintre urmaşii de a(}i e: Nieolae K. numismat 
şi publicist, directorul monetăriei statului român.

[O. L.]
Krupp, Alfred, metalurgist german, n. 1812 

la Essen, f 1887. La moartea tatălui seu (Fri- 
deric), el moşteni o usină pentru fabricarea 
medaliilor, nasturilor, etc. în care nu se între
buinţau decât 5—6 lucrători; în scurt timp el 
ajunse ca usina sa să devină cea mai celebră 
şi una din cele mai vaste din lume. Usina K. 
este renumită mai cu samă prin fabiicarea tu
nurilor K. El căpetă numele de; regele de fier. 
Astătji averea industrială a usinei IC. este de 
mai multe .sute de milioane şi întrebuinţează 
preste 25,000 lucrători cari mai toţi locuiesc în 
clădirile casei K. Până în 1887, adecă înainte 
de refacerea aitileriei germane de câmp, usina K. 
a construit preste 23,000 tunuri.

Krusch ă 40 Divani, o monetă arabă de ar
gint = l/0 Mahmudi = Cor. P96.

Kryoscopla, metodă Hsică pe care se basează 
determinarea penderei moleculare a unui corp 
oarecare şi consistă în a disolva corpul într’un 
mediu lichid şi a observa întânjierea ])unotului 
de congelaţiune a disolvantului. Raoult, acela care 
a generalisat şi simplificat această metodă, a de
monstrat, că întârzierea în punctul de oonge- 
laţie este legată pe de o parte de ponderea iar 
pe de alta de mărimea moleculară a sărurilor 
disolvate.

Krypto—, (grec.) în compos. înseamnă: secret, 
ascuns. (Kryptobranchus, Kiyptogame, Kiypto- 
meria şi Kryptophthalmus v. sub Crypto —.)

Kryptographia, scrisoare secretă, cifrată (v. ac.).
Kryptophon, (grec.) un instrument electric in

ventat 1883 de cătră colonelul franc. R. Heni'y 
şi perfecţionat 1887. K. servesce pentru supra- 
veghierea unui loc din o distanţă mai mare. E 
un fel de microfon, ce comunică mişcările din 
cutare loc observatorului depărtat.

Ktesias, vestit istoric şi medic grec al lui 
Artaxerxes Mnemon, n. la Cnid, a trăit in 
seci. V a. Chr. A scris douo opere mai însem
nate; una asupra Persîei şi alta asupra Indiei.

[Caion.j
Kteslphon, (la Arabi El-Madain), oraş for

tificat lângă Tigris (Asia), ntai în urmă capitala 
imperiului Părţilor, 637 a fost distrus de Arabi. 
Acum numai ruinele palatului »Tak-i-kesra« se 
mai ved.

Kuango, rîu, v. Cvango.
Kuangsi, (Kvangsi), provincie la sudul Chinei, 

200,000 kma. cu 5'2 milioane loc. Capitala Kuelin.
Kuantung, (Kvantung), prov. chineză la lito

ralul sudic, 225,000 km’1., dimpreună cu insula 
Hainan 259,100 kma. şi 29s/4 milioane loc. Ca
pitala Canton.

Kubbah, (arat) cupolă, mai ales monumentul 
în formă do capelă făcut de asupra mormintelor 
sfinţilor mahomedani. Acelaşi nume se da însă 
şi altor temple, în special moscheei lui Omar, 
din Ierusalim, în care se păstrează stânca de
spre care musulmanii cred că este fundamentul 
lumii.

Kubelik, Jean, celebru violonist, fiul unui 
grădinar boem. Elev al prof. de musică Sevfiik 
din Praga. Abia de 18 ani, în Dec. 1899 a con
certat de prima dată în Viena, apoi în Buda
pesta şi alte oraşe mari. Publicul şi critica îl 
aseamenă cu Paganini.

Kubfn, (magh) v. Cubin şi Cuvin.
Kubitiskoje, lac în Rusia, guvernam. Vologda, 

393 kms.; se scurge prin Suchona. Canalul K. 
leagă Porosoviţa (un afluent al lacului K.) cu 
Şeksna şi prin aceasta cu Dvina şi Volga.

Kublai-Chan, împerat chinez, o. 1214, nepotul 
lui Temugin, pătrunse 1250 în China şi urmă 
1259 ca mare Chan fratelui seu Mangu. Re- 
sturnâ dinastia Sung, îşi aşeză capitala în Peohin, 
supuse Tibetul, Pegu şi Cocinchina, se converti 
la Budhism, încuraja agricultura şi meseriile. La 
curtea lui a petrecut 17 ani Marco Polo. f 1294.

Kucî Behar, fCooch BeharJ, stat vasal în India 
britică, 3385 kma. şi 602,624 loc.

Kueiciu, provincie în sudul Chinei, 174,000 km11, 
cu 7a/a milioane loc. (între cari şi Miaoce la 
munţi). Capitala Kueijang.

Kuenliin sau Kven-lun, munţi foarte extiuşi 
în China, nu departe de isvoarele rîului Hoangbo, 
se ramifică şi întind preste partea medie a Asiei. 
Ramificaţiunile de nord se ridică până la o înăl
ţime de 6000 m.; cele de est până la 4800 in. 
In timp de vară servesc ca păşuni turmelor po
poarelor nomade. [M. Bodiu.J

Kufstein, oraş în nordul Tirolului lângă j îul 
Inn, 2545 loc. De8.supra oraşului se ridică for
tăreaţa K., folosită ca închisoare de stat.

Kugler, 1) K. Bernard, istoric german, n. 
14 Iunie 1837 în Greifswald.' f 7 Apr. 1898;
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fost prof. la iiniv. din Tiibingen. împreună cu 
baronul Stillfried a editat opul festiv »Die Ho- 
benzollern und das deutsohe Vaterland». 2) K. 
Francisc, istoric şi poet, n. 1808 în Stettin,
-f- 1858 în Berlin, fost prof. de ist. ai'telor la 
uriiv. din Berlin. Ser.: »Handbuch der Gescbichte 
der Malerei, v. Konstantin d. Grossen bis auf 
die neuere Zeit» (Berlin 1837), Handbuch der 
Kunstgescbicbte (Stuttgart 1841—42) ş. a.

Kuhac, Francisc, compositor şi scriiter mu- 
sical croat, n. 20 Nov. 1834. A. adunat toate da
tele referitoare la cântecele şi melodiile poporale 
croate. Ser.: Biografiile compositorilor sudslavi. 
Melodiile cântecelor poporale sudslave, etc.

Kuhn, 1) K. Adalbert, limbist, n. 19 Nov. 
1812 în Konigsberg, f 5 Maiu 1881; fost prof. 
gimn. In Berlin. S’a distins în filologia compa
rativă şi pe terenul mitologiei indo-gormane.

2) Kuhn, Francisc, baron, scriitor militar, 
fost ministm do resboiu în Viena, n. 15 Iulie 
1817 în Prossnitz (Moravia), f 25 Maiu 1896 
în Gorita. Ca soldat s’a distins îndeosebi la 
Santa-Lucia şi la Custozza. 1852 baron, 1856 
prof. de strategică în Viena. A luptat în resb. 
din 1859 şi 1866 ca şef de stat major, resp. 
comandant în Tirol. 1868 ministru de resbeiu. 
1874 comandant general al armatei în Graz. 
1888 pensionat. Cel mai enrdit oficier al armatei 
austro-ungare; pe scriitorii strategici Elini şi 
Romani îi cetia în original. »Der Gebirgskrieg» 
(ed. II 1878) şi numeroasele conferinţe astro
nomice şi de isteria strategiei i-au câştigat re
nume mare.

Kiihne, 1) K., Augustin, (pseudonimul literar 
Johannes van DewallJ, romancier .german, n. 
1829 în Herford, 1 1883 în Wiesbaden. Ca ofi- 
cierde gardăaluat parte la resb. 1866 şi 1870—71. 
Retras din viaţa militară (1875) cu rang de sub- 
colonel, s’a dedicat literaturei. 2) Kiihne Mau- 
riciu, general prusiac, scriitor militar, n. 1835. 
Ca şef de stat maior a luat parte in resb. din 
1866 şi 1870—71. Dintre ser. sale e de valoare 
permanentă »Kiitische u. unkritiscbe Wande- 
rungen uber die Gefeclitsfelder der preussischen 
Armeen in Bolimen, 1866» (Berlin, 1870—78).

Kiikiillovăr, (magh.J v. Cetatea de baltă.
Kuli, (ind. Coolie), numele (jilei'ului lipsit de 

ori ce avere. K. există în Indii, în Cbina şi 
Japan; mulţi emigrează, pentru a săvîi’şî munca 
negrilor de pe timpul comerciului de sclavi (v. 
Tipuri americane).

Kulturegylet, v. Emke.
Kulugll, (originar kul-oglu, fiii servilor), popor 

în Berberia şi Algiria, descendenţi din Turci 
cu femeile indigene. Sub Turci se bucurau de 
anumite privilegii faţă cu Berberii, Arabii şi 
Maurii. După ocupaţia franceză, situaţia li-s’a 
uşurat mult; comerciul intern e exclusiv în 
mâna lor.

Kumase, capitala provinciei Aşanti (v. ac.).
Kumys, (Koumys, keffir koumysj, licoare al

coolică destilată de Tatari din lapte de iapă fer
mentat. Unii îl beau la boale de piept.

Kundt, August, fisician germ., n. 18 Nev. 1838 
în Schwerin (Mecklenburg), j- 21 Maiu 1895. 
La 1868 ajunge profesor la politechnicul din 
Ziiriob, la 1870 trecu la univ. din Wiirzburg, 
k 1872 la Strassburg, la 1888 la Berlin. A lucrat 
în mai multe ramuri ale fisicei. Cu deosebire e

vestit metodul seu pentru determinarea cele
rităţii sunetului în gazuri şi în corpuri solide.

Kunene, rîu în Africa sud-vestică, isvoresce 
spre sud dela Bihe; în cursul seu inferior for
mează graniţa între posesiunile Portughezilor 
şi ale Germanilor, se varsă în Oceanul Atlantic 
după un curs de 1200 km.

Kunigunda, Sfântă, flea lui Sigfrid, conte de 
Luxemburg, măritată după princ. bavarez Henric, 
care apoi deveni împărat (Henric II). La început 
au trăit bine, dar nisce clevetitori au acusat-o 
de necredinţă cătră bărbatul ei, care a supus-o 
la proba de foc, de care însă a remas nevătă
mată, şi astfel i-s'a dovedit nevinovăţia. După 
moartea soţului ei s’a retras în mănăstire şi 
t în 3 Martie 1033. Papa Inocenţiu m a oa- 
nonisat-o 1200.

Kunos, Ignatie, etimelog, n. 1862 în Samson 
(1. Dobriţin). A petrecut 5 ani în Turcia spre a 
face studii limbistice. Dela 1899 director la aca
demia orientală din Budapesta. A călătorit în 
Orient, Germania, Olanda, Francia, Belgia, Sved- 
Nervegia şi Anglia pentru a scruta manuscripte 
orientale. Membru coresp. al Academiei ma
ghiare şi membru extern la »Societe asiatique« 
din Paris.

Kun-Szent-Mărton, oraş în Ung., cott. Jâsz- 
Nagykuu-Szolnok, la malul stâng al Crişului, 
12,554 loc. (1891) Maghiari (260 Ovrei); ocu
paţia principală agricultura şi economia de vite, 
avend hotar de 17,073 ha. foarte roditor. Şcoală 
industrială, joagăr şi moară cu vapor.

Kun-Szfillfis, (Constanţa, Lunga), corn. mică 
în Ung., cott. Torontal, 1127 loc. (1891) Ger
mani şi Români.

Kuoplo, guvernament rusesc în Finnlanda, 
42,730 km*., ou 300,291 loc. (1896). Capitala K. 
are 9334 loc.; reşedinţa unui episcop.

Kupalo la Slavii vechi serbătoarea luminii şi 
focului; s’a ţinut în 25 Maiu şi 25 Iunie.

[Atm.J
Kupczanko, Gregoriu, publicist rus, n. 1849 

în Berhomet pe Prut (Bucovina), a studiat în 
Cernăuţ şi Viena (dreptul şi filosofia), se ocupă 
apoi cu (jiaristica; în 1875 apăru dela el in 
Chiev un ep rusesc despre locuitorii din Bu
covina şi o colecţiune de presto trei sute de 
cântece rusesci dela ei; publică apoi mai multe 
broşuri, despre Rutenii bucovineni, etc. Toată 
activitatea sa a fost şi este dedicată intereselor 
conaţionalilor săi ruşi. [Dr. I. G. Sbiera.]

Kuprili (şi Koprili, Kiuperli, Kdprili), cinci 
mari-viziri turcesoi. 1) K., Mohamed, fiul unui 
emigrant albanez, stabilit în Asia mică. Distins 
în resboaie contra Ciprului şi Persiei, e numit 
locţiitor în Damasc. 1656, în etate de 70 ani, 
e numit mare-vizir de mama minorului Mo
hamed IV. Era sbiciu al creştinilor, a sufocat 
numeroase revolte, a reorganisat armata, în 
fruntea căreia a bătut Veneţia, şi a prădat 
mult în Ardeal şi Ungaria. El a detronat pe G. 
Rnkoczi II pentru că a mers cu resboiu contra 
Poloniei fără a cere învoirea Porţii, a pus prin
cipe pe Acaţiu Baresay, pe care âncă l-a alungat 
din tron (v. şi Ke'meny). Multe mii de ardeleni 
au fost duşi în robie de bordeie acestui K. 
j‘ 11 Oct. 1661 în Adriauopol. 2) K., Ahmed, 
fiul lui K. Mohamed, n. 1630, t 30 Oct. 1676. 
Numit mare-vizir îu etate abia de 26 ani. A

3*
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purtat multe resboaie, mai ales îu Ungaria şi 
Transilvania; 1668 se resboiesce în Ung. cu 
100,000 de ostaşi, spulberând oştirile creştine 
la Ersekujvâr, Pârkâny, Zerin, Canija mai'e, 
Comornul mic, Bgerzseg, Kbrmend şi pleacă 
spre Stiria. Montecucculi îi ţine calea la Sanct- 
Gotthardt, îl bate (1 Aug. 1664) şi încheie pe 
20 ani pacea dela Vas vâr. 3) K., Mustafa, fra
tele lui K. Ahmed, ajuns mare-vizir (1689). K. 
înduplecă pe Soliman să trimită pe Thokbli cu 
oaste şi cu bani în Ardeal, iar el strimtorează 
oştirile austriace în Serbia, Bosnia, la Vidin, 
Nissa, Golumbaţ, Semendria şi cuceresce de nou 
Belgradul. 1691 continuă resboiul, dar la Slan- 
kamen pierde lupta faţă cu Ludovic de Baden 
(9 Aug.) şi moare în luptă. 4) K., Amudsasade 
Huaaein, nepotul lui K. Mohamed. 1697 mare- 
vizir, cunoscend slăbiciunea Turciei, mai ales 
după victoria lui Eugen de Savoia la Zenta 
(11 Sept. 1697) insistă pentru încheierea păcii; 
la intervenţia Angliei şi Olandei se încheie apoi 
pacea dela Carloveţ (26 Ian. 1699). t 1702. 5) K, 
Niuman, fiul lui K. Mustafa. Mare-vizir doue 
luni (1710), destituit şi trimis locţiitor în Ne- 
groponte, fiindcă nu voise se declare Rusiei res- 
boiu de dragul lui Carol XII al Svediei. [t.]

Kura, (grec. Kyros), afluent al lacului Caspic, 
isvoresce în Armenia rusească, curge spre sud- 
est prin Georgia şi se varsă în Caspic spre sud 
dela peninsula Apşeron; 960 km. lung. Cel mai 
însemnat afluent al lui e Aras.

Kurgane, movile uriaşe de păment, ridicate 
din timpuri străvechi, de mână omenească, fie 
pentru ca să însemne un mormânt sau punct 
de observare, fie ca să arete calea celor ce ră
tăcesc prin şesurile întinse. Sunt numeroase în 
România, şi se deosebesc între dînsele după 
mărime, fermă şi orânduire. Archeologul Odo- 
bescu le desparte în trei grupe. Unele numite 
Măguri, mai mărunte şi rânduite în preajma 
ruinelor de cetăţi vechi sau în lungul căilor 
mari, conţin mai totdeuna cosciuge de piatră 
sau de lemn. Altele, (ţise Movile, ceva mai înalte, 
de forme ţuguiate sau turtite la vîrf, sunt ri
sipite, isolate sau în grupe prin şesurile întinse 
din România, Rusia, Polonia şi Ungaria. Asupra 
acestora nu putem spune cu siguranţă de sunt 
toate morminte sau sunt unele simple monu
mente comemorative. In al treilea rând sunt 
Kurganele, movile mai mari, uneori dela 25—35 m. 
înălţime, ale căror forme variază între cercuri 
lunguieţe şi pătrate ou feţe neregulate. Ele siint 
adevărate osuare.

E greu de precisat data când au fost clădite 
mormintele acestea. Totuşi prin alăturarea cu 
valul lui Novac şi căile romane din Muntenia, 
dar mai ales prin raportarea lor la E. din vestul 
Europei, această datare poate fi făcută cu apro
ximaţie. Seim ce sunt valurile numite Trojan 
sau Novac: nisce şanţuri adânci cu lărgimea la 
basă de 8 m., iar ridicătura de 3 m. Hămentul 
scos din şanţ este aruncat spre sud, un semn 
că ele au fost săpate ca să slujească drept apă
rare popoarelor din valea Dunărei, coutia unor 
vrăjmaşi, cari ar fi locuit pe clinele sudice ale 
Carpaţilor. Acest val, care se întinde cu între- 
niperi dela Severin şi până în Basarabia, taie 
însă mai multe E., un semn că fusese săpat în 
prma înălţării mormintelor. Pe de altă parte

calea romană, care pornesce dela Dunăre în 
lungul Oltului spre Ardeal, taie brazda lui Novac 
la satul Greci în Oltenia. Aceasta n’ai' fi avut 
loc de sigur, dacă numita cale romană n’ar fi 
fost posterior clădită. Din această alăturare 
reiese aşadar vechimea acestor E., cari au trebuit 
să fie din timpuri anterioare invasiunei romane 
în Dacia.

Din analcgia cu E. din sudul Rusiei însă, 
această datare poate fi şi mai precisă. Societatea 
archeologică din Petersburg, disprmend de mij
loace mari bănesci, a tăiat c mare mulţime de 
E. din părţile Crimeei. Judecând după obiectele, 
fie de metal preţios, fie numai de lut, desco
perite, mai toate sunt din veacurile IV, V sau 
al VI a. Chr.

Dar cea mai mare parte dintre aceste E. sunt 
cu mult mai vechi. Multe dintr’însele sunt din 
perioada de bronz, unele chiar, dar mai puţine, 
sunt din epoca de piatra cioplită. (Cf. Al. I. 
Odobescu, Scrieri literare şi istorice, vot. II, 
p. 261; John Lubbock, L’homme prehistorique 
voi. I, p. 131 sq.; Sophus Miiller, Nordische 
Altertumskunde 1897, voi. I, p. 328 sq.).

[Teohar Antonescu.]
Kursk, guvernament în Rusia mare, 46,456 km*., 

cu 2.396,577 loc. (1897). Capitala K., situată 
lângă rîul Tuskara, are 52,896 loc.; industrie 
însemnată, cu deosebire tăbăcărie.

Kurtakâr, v. Cheri.
Kurz, Anton, un german imigrat în Trans., 

care s’a ocupat mult cu istoria acestei ţeri. 1848 
s’a alăturat la partidul unionist şi a devenit adju
tantul lui Bem. t în lupta dela Sighişoara, 1849.

Kurzbiik, losif, tipograf. In sensul § 66 al 
Regulamentului naţiunii illirice, s’a întemeiat 
la 1777 în Viena prima tipografie illirică şi a 
limbilor orientale, sub conducerea nobilului E., 
»a resărituluî tipograf». In această tipografie s'au 
tipărit pe la finea seci. XVIII o mulţime de 
manuale didactice. (Cf. Şcoalele rom. bănăţene 
îu seci. XVIII, de luliu Vuia, p. 102—108). 
Mai apoi tipografia a ajuns sub conducerea «■agen
tului curţii Novaoovici», iar la 1795 a fost cum- 
perată şî strămutată la Pesta.

Kussmaul, Adolf, medic german, n. 1822 în 
Graben (1. (jarlsrahe), fost prof. în Heidelberg, 
Erlangen, Freiburg şi Strassburg. A făcut studii 
asupra epilepsiei, a întrodus thoracocentesa şi 
pompa stomacală, etc.

Boala lui Kussmaul, un simplu diagnostic 
diferenţial în multiplele forme ale afasiilor, şi 
se înţelege prin ea mutismul volimtar, ce-şi 
impun unii alienaţi, mai ales aceia atinşi de de
liruri mistice.

Semnul lui K., consistând în existenţa unui 
puls ifiliform», de abia accentuat şi cu dicro- 
tismul şters ou desăvîrşire, având loc în timpul 
inspiraţiei; este ceea ce se numesce de obiceiu 
puls paradoxal. Pulsul paradoxal se întâlnesoe 
în multe boale nervoase, precum şi multe din 
stările noastre emotive, fisice şi intelectuale, pre- 
sentându-se sub forme mai mult sau mai puţin 
variate.

Respiraţia lui K. este forma respiratorie a 
comei diabetice; ea consistă dintr’o inspiraţie 
adâncă urmată de o expiraţie superficială.

Sindromul lui K. este denumire' clinică a 
comei diabetice. [Vaschide.]
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Kuten, regele Cuman ucis de Unguri, sub pre
supunerea că ar H înţeles cu Tătarii, năvălitori 
în Ungaria (Martie 1241), şi a cărui moarte 
adaugă la grozăviile năvălirii şi rescoala Cu
manilor.

Kuuk, loan, canonic gr.-cat. român şi abate 
de Kâcs, n. 15 Febr. 1810 în Ruşi, coti. Satu- 
niare, f 15 Aug. 1888 în Oradea m., absolvând 
filoHofia în Satu mare şi teologia în Sâmbăta mare, 
la 10 Nov. 1834 s’a hirotonit preot, a păstorit 
în parochiile Chegea, Giungi, Cocod, în 1849 
deveni paroch şi protopop în Supurul de jos. 
In 1865 fii numit canonic, la 1875 abate. A 
lăsat o fundaţie pentru crescerea tinerimei ro
mâne în seminariul gr.-cat. român leopoldin din 
Oradea mare. [-I-]

Kuun, 1) K., Kocsărd, conte, comite suprem 
în cott. Hunedoara; în 1848—49 comisar gu- 
bernial; preşedinte on. al societăţii culturale ar
delene »Emke«, n. 25 Iun. 18()3 în Geoagiu, 
t 11 Ian. 1895 tot acolo. In 1848, după cata
strofa dela Şiria, fu prins şi închis şese ani în 
cetatea Comorn, secuestrându-i-se toate bunurile. 
In 1865 şi-a redobândit libertatea şi averile, în 
1866 fu deputat dietal, în 1867 comite suprem, 
dar în scurt timp s’a retras. E. a restaurat gimn. 
ev. ref. din Orăştie pe spesele sale, şi pentru asi
gurarea existenţei institutului a depus 120,000 11. 
fundaţie, iar restul averii sale în valoare de 
250,000 fl. a testat-o societăţii culturale ma
ghiare »Emke«. [-I-]

2) Kuun, Victor (Geza), conte, orientalist; 
n. 1837 în Sibiiu. A desvoltat o activitate mă
noasă pe terenul literaturii orientale. Ser.: Codex 
Cnmanicus, 1880, pentru care fu ales membru 
on. al Academiei magh.; Relationum Hunga- 
rorum cum oriente Gentibusque orientalibus ori- 
ginum Historia ab antiquisaimis (1893). [-I-]

Kuwera, la Inc]! (ţeul avuţiei; locuia pe Eailasa, 
dealul sfânt şi la lacul Manasa. La In(ji Eubera 
şi Kevira înseamnă bogăţie, avuţie, (v. Kowera).

Kyesamecanism, denumire ce înseamnă con- 
diţiunile organice, ce se opun sau împiedecă 
crescerea; după Eimer, autorul care întrebuin
ţează des această expresie, E. resultă din »mo- 
dificaţia celulelor sexuale corelative variaţiilor 
somatice determinate de agenţi externi.» In timpul 
din urmă această expresie revine des în discu

ţiile asupra originei speciilor. (Cf. Eimer, Die 
Abbildung u. Verwandtschaft bei den Schmetter- 
lingen. Theil II. Jen^ 1895.) [Vaschide.J

KyfFhauser, deal isolat la Harzul inferior, 
486 m. înalt; renumit prin tradiţiunea, că aci 
a fost vrăjit împeratul Frideric I; minele ca
stelului Eyffhausen şi peştera lui Barbarossa; 
monumentul împ. Wilhehn I.

Kylon, un fruntaş atenian, care cu ajutoriul 
tiranului Theagenos din Megara a voit să alunge 
pe Oligarhi din Atena şi să cuprindă Acropolis.

Kyme, în vechime cel mai mare oraş în Aeolis, 
întemeiat de Locrieni. O colonie a acestui oraş 
a fost Cumae în sudul Italiei.

Kymograf, numele aparatului lui Ludwig, menit 
a mesura presiunea sângelui în vasele sanguine, 
înregistrând grafic în acelaşi timp. E. nu e în 
fond decât modificarea vechiului manometru in- 
scriptor, utilisat în fisiologie pe la începutul se
colului curent (1829). O ramură e în legătură 
cu o arteră printr’un tub de cauciuc, căruia 
i-s’a adaptat o canulă, după ce a fost umplut 
cu o soluţiune fisiologică, sulfat sau carbonat de 
sodă, etc., iar cealaltă ramură e prove4ută cu 
o. pîrghie delicată ce plutesce în mercur şi care 
înscrie pe un cilindru înegrit cu fum de lumi
nare mişcările mercuriului, resultante ale miş- 
cărei undei sanguine. Nivelul curbei înscrise 
exprimă in centimetri cubi valoarea absolută a 
presiunii în artere. [N. VaschideJ

Kynoskephalae, («capete de câni» acum Ka- 
radagh), şir de coline în sudul Tessaliei; aci 
a murit Pelopidas 364 a. Chr. şi tot aci a învins 
197 a. Chr. T. Q. Flamininus pe Filip EI Ma
cedoneanul.

Kyphosis, Malum Pottii, încovoiarea spinării, 
formându-se une-ori un ghib. E. e causată de 
etatea înaintată, purtarea de poveri mari, Ra- 
chitis, procese tuberculoase la os. Terapia trebue 
să aibă în vedere atât delăturarea diformităţii 
cât şi a morbului, ce a pricinuit pe aceasta; se 
vor aplica remedii ortopedice, diete roborante, 
oleu de pesce. Cf. şi art. Lordosis şi Scoliosis.

Kythera, insulă, v. Cerigo.
Kyzikos, oraş comercial şi maritim în Mysia, 

lângă Marea Marmara; aci a învins 410 a. Chr. 
Alcibiades pe Spartani; 675 d. Chr. fu cucerit 
de Arabi, acum nu mai există.



L
L, a 4eoea literă îd alfabetul latiu, una dintre 

consonantele palatale ale limbei româno. [*J
L. a., (med.) se scrie pe retete in loc de lege 

artia, adecă după regulele farmacologiei.
Laa, oraş în Austria infer. 3148 (1890) loc.
Laaland, (Lolland), insulă daneză spre sud 

dela Seeland, 1157 km9., capitala Maribo.
Laas, JErnest, filosof şi pedagog german con

timporan, n. 1837, prof. de filosofie în Strassburg. 
E remarcabil îndeosebi prin lucrările sale asupra 
metodicei limbei germane, în care tratează toate 
chestiunile ce agită actualitatea în această ma
terie. Notăm îndeosebi: »Der deutsche Unter- 
richt auf hoheren Lehranstalten» (Berlin, 1872). 
t 1885.

Laban, v. lacob.
Labarum, (lat.) numele stindardului împără

tesc întrodus în armata romană de Constantin 
cel Mare.

Labei, (botan.) labellum, buză mică, o por
ţiune de formă specială din floarea dela Oanacee, 
Zingiberacee şi Orchidee. La Canacee L. pro
vine din o stamină anterioară şi internă, care e 
colorată, lăţită ca o frunză şi sucită spiral. La 
Zingiberacee L. e format din două stamine an
terioare şi interne transformate în staminode, 
la Orchidee este una din frunzele interne ale 
periantului. [S. Şt. R.]

Labeo, Marcus Antistius, vestit juiisconsult 
roman pe timpul împăratului Augustus, înte
meia o şcoală proprie numită a Proculiavilor, 
după numele învăţăcelului seu Semprouius Pro- 
culia; în Digesta este adeseori citat ca autoritate.

Laberius Decimus, (105—43), cavaler roman 
şi poet mimic. In 46 silit de dictatorul Cesar 
să se presinte însuşi pe scenă în una din pie
sele sale, în care concura cu Publilius Syrus. 
Piesele sale, 40 la număr, astăcji le avem numai 
în fragmente din cari reiesă spiritul său glumeţ 
şi o francheţă deosebită. Piesele sale poartă nu
mele tipurilor, pe cari şi le-a ales de obiect, s. e. 
Fullo, Colax, Aries, Anna Perenna. (Cf. Ribbeck, 
•Comicorum latinorum reliquiae«. Lipsea, 1873.)

Labial, ce privesce buzele, ce se rostesoe cu 
buzele (v. Consonante). [*]

Labiat, v. bilabiat, calice, corola.
Lablatae Endl., (botan.) familie de plante 

dicotyledonate-gamopetale aromatice, erbacee, 
subfrutescente sau frutescente, rar arborescente 
sau acăţătoare. A.ceaslă vastă şi importantă fa
milie cuprinde vr’o 136 genuri cu vr’o 2600 
specii, respândite pe întreaga suprafaţă a glo
bului. După numărul staminelor, după forma 
caliciului şi a corolei, familia L. se divide în ur
mătoarele opt triburi; I, trib. Ocimoideae din 
care menţionăm genurile: Ocimum L., Coleus 
Lour, Lavandula L. IL trib. Satureineae din 
care menţionăm genurile: Pogostemon Desf.,

PerillaL., MenthaL., LycopusL., OriganumL., 
Thymus L., Satureia L., Hyssopus L., Gala- 
mintha Moench., Melissa L. III, trib. Monardeae 
dintre cari însemnăm; SalviaL., Rosmarinush., 
Monarda Ii. IV, trib. Nepeteae dintre cari men
ţionăm ; Nepeta L., Dracocephalum L. V, trib. 
Stachydeae dintre cari însemnăm genurile: Scu- 
tellaria L., Marrubium L., Staehys L., La- 
mium L. VI, trib. Prasieae menţionăm genul 
Prasium L. VII, trib. Prostanthereae cu genuri 
australiane din cari menţionăm pe Prostanthera 
Labili, şi în fine tribul VIII, Ajugoideae din cari 
menţionăm genurile: Teucrium L. şi Ajuga L.

[Z. C. P.]
Labiche, Eugene-Marin, autor dramatic frc., 

n. 1815 în Paris. El urmă câtva timp cursurile 
de drept, pe cari le părăsi spre a se consacra 
literaturei. La 20 ani el scrise novele, cari apă- 
rură în diverse (Jiare- Ii 1838 debuta ca vo- 
devilist. După această epocă vodevilele şi co
mediile curgeau din condeiul nesecat al lui L. 
Dotat cu multă vervă şi spirit, însă de un spirit 
mai mult aplecat spre bufonerie, el scrise mai 
ales pentru teatrul Palais-Royal. Le Chapeau de 
paille d’Italie, Cagnotte, Le plus heureux dos 
trois, etc., sunt capete de operă în acest gen. 
L. a scris multe din piesele sale în colabo- 
raţiune cu Marc-Miohail, Le Franc, Delacour, 
Martin, etc. In 1870 primi crucea de oficier al 
legiunei de onoare, şi în acelaş an, la începutul 
resboiului franco-prusian, a format în Sologne, 
unde avea mari proprietăţi, o companie de 
franctirori, f 1888.

Labirint, v. Labyrint.
Labium, (latj buză; în zool. buza inferioară 

dela insecte (v. ac.).
Labium leporinum, (med.) defect unilateral sau 

bilateral al buzei superioare, care adese se con
tinuă şi asupra palatului. L. împiedecă graiul şi 
la copii mici sugerea. Este congenital sau se 
desvoaltă mai târziu după ulceraţiuni sau lesiuni. 
Se poate delătura numai prin operaţiune plastică.

Lablab Savi, (botan.) secţiune din genul Do- 
lichos L. (v. ac.j.

La B-moll, (mus.) v. As. La B-tnoll major, 
V. As-dur. La B-moll minor, v. As-moll.

Laboratoriu, local întocmit pentru lucrări 
practice mai ales de chimie, apoi institut pentru 
scrutări şi experimente sciinţifice şi technice. 
In armate: local unde se fabrică muniţiunea.

Laborţ, rîuleţ în nordul Ungariei; isvoresce 
din munţii comitatului Zemplin, făcend cale de 
130 km. în direcţie sudică până la vărsarea in 
Ondava, care cu 5 km. mai în jos, împreu- 
nându-se cuLatorţa, formează rîul Bodrog. Con
form Chronicei Anonimului (cap. 13) rîul îşi 
are numirea dela castelanul L. al cetăţei Hung, 
pe care oştirile lui Almos bătendu-o, L. a voit



Labouohere — Lac. 39
siî fugă, dar a fost prins şi spânzurat la mar
ginea riului.

Labouchere, Henry, om politic englez, u. 1831 
în J/jndra, 1854—64 diplomat, apoi membru al 
parlamentului, proprietar şi editor al foii sa- 
tirice »Truth«, până la 1892 a colaborat şi la 
»Daily News».

Labourdan, finul în sudul Fraudei şi în Spania, 
locuit de Gasconi; loc principal Bayonne.

Labourdonnaye, Bertrand Frangois Mdhe, 
(1699—1753), marinar francez; s’a ilustrat ca 
guvernor al insulelor de France şi Bourbon; ca 
comandant al unei divisiuni navale a luat dela 
Etiglezi oraşul Madras din Indii. A murit dis- 
gratiat şi săi-ac, din causa caracterului seu vi
clean şi egoist. [Constant B.]

Labrador, peninsulă mare în America nordică, 
între Oceanul Atlantic, golful Hudson şi strîm- 
toarea Hudson, 1.100,000 km». O parte mare 
a peninsulei este nefructiferă. Din causa tem- 
j)oraturei aspre şi selbatice, cerealele mai de 
preţ nu se produc; secara arareori se coace. 
Dintre animalele selbatice în numer mare se 
află: uj'sul de mare, lupul, vulpea polară, cerbul; 
animale domestice sunt: cânele şi cerbul. Ţermii 
sunt bogaţi în pesce, spre a căror pescuire se 
adună mulţi pescari din Anglia şi Fundlanda 
nouă. Partea cea mai mare a peninsulei L. 
aparţine la Canada, numai partea nordică la 
peninsula propriu ()isă, unde cu deosebire lo
cuiesc Escliinioşi; cu Indiani cu tot, numeră 
10,000 loc. [M. Bodiu.]

Labrador, mineral, feldspat oaloosodic; intră 
în L'onstituţiunea multor roce eruptive, ca gabro, 
diaiit, basalt, labradorit, etc. L. presintă uneori 
colori frumoase de irisaţie şi e întrebuinţat atunci 
şi în bijuterie. Această varietate so găsesce în 
peninsula L., în Rusia, Australia, etc.

Labradorit, rocă eruptivă. Petrografii francezi 
numesc L. andesitele, al căror feldspat e labrador.

Labrax, lupus, v. Branzinul.
Labroidei, (zool.) familie numeroasă de pesci 

(ou 400 specii) din subordinul Plectognaţilor; au 
corp lungăreţ, solzi mărişori şi fălci puter
nice, pe spinare o singură ari[)ioară. Cele mai 
multe specii sunt splendid colorate. Aparţin: 
Crenilabrus Bailloni C. et V. şi Cossypus axil- 
laris Bl.

Labrum, (zool.) buza .superioară dela insecte 
(v. ac.).

Labrunie, Gerard. supranumit Gerard de 
Nerval, literator francez (1808—55). A publicat 
poesii, o traducere a lui »Faust», câteva drame 
în colaborare cu Dumas şi o carte: »Les illu- 
inines ou precurseurs du socialisme.»

La Bruyere, Jean, scriitor şi moralist franc. 
(1645-96), imitator al lui Theophrast, întrece 
cu mult pe acesta în «Caracterele» sale. Stilul 
seu e concis, elegant, variat.'Din causa portre
telor Adele ce le dă în cartea sa, avu mulţi 
duşmani, dar în schimb se bucura de prietenia 
lui Bossuet, Raoine, Boileau. L. e tradus aproape 
în toate limbile.

Laburnum Griseb., (botan.) mic gen din vasta 
familie a Leguminoaselor-Papilionaceae, tribul 
Genisteae, cuprinde arbori sau tufe glabre sau 
puberule. Acest gen are vr'o 3 specii, respândite 
prin Europa şi Asia mică. L. vulgare Griseb. 
(syn. Cytisus L.), cunoscut de poporul nostru sub

numirea de Salcâm galben, se cultivă adesea 
prin grădini ca plantă decorativă. [Z. C. P.]

Labyrint, la Grecii vechi în general o zidire 
gigantică cu multe chilii şi ambite aşezate cruciş 
şi curmeziş, într’o foi'mă foarte încâlcită, dar 
numai cu o uşe do întrare şi de ieşire, aşa încât 
acela, care a întrat în L., sau n’a putut ieşi 
nici când, sau numai cu greu. L. egiptic a fost 
în Egiptul de mijloc, aproape de Arsinoo pe 
ţermul nordic al lacului Moeris, la Egipteni, 
numit Loperohunt (palatul la întrarea lacului), 
zidit din pietri la 2221 a. Chr.,.se compunea 
din 12 curţi sub uu acoperiş, şi a avut 3000 de 
chilii, din cari 1500 erau sub pământ. Scopul 
zidirii apriat nu se scie; se crede, că a fo.st 
mormânt pentru dinastia care l-a zidit, sau un 
pantheon pentru (joii Egiptului, mai probabil e, 
că a fost o zidire pentru temple. L. din Creta, 
aproape de oraşul Knosos, după mit a fost zidit 
de Daedalos (v. ac.) ca locuinţă pentru monstrul 
Minotauros (v. ac. şi Ariadne, Theseos). E pro
babil, că în Creta sub L. se înţelegeau rîpele 
şi peşterile din munţii Cretei. Se scie ancă de 
un L. lemneic şi de altul italic, anume etruscic.

[Atm.]
Labyrint, (med.) conduct încovăiat în pro

funzimea urechei, care conţine melcul osos şi 
canalele semicirculare. In acestea se termină 
flrele nervului auditiv, ca şi când ar A mii de 
clape ale unui pian, şi cari primesc sunetele 1 
din afară.

Labyrintodon, un amAbiu antediluvian. Mai în
semnat este Labyrinthodon Ruetimeyeri, găsit 
în pietrile năsipoase de lângă Basel (Elveţia).

Lac, massă mai mare de apă adunată intr’un 
basin natural pe suprşfaţa uscatului. Lacurile 
de pe pământ difer atât în privinţa mărimii 
(unele se numesc chiar «mări»), cât şi în pri
vinţa afunZimii, a posiţiei faţă de nivelul mării, 
a origiuei, apei lor, etc. Cele mai multe lacuri, 
cele cu scui’gere toate, au apă dulce, unele au 
apă sărată.

Câteva lacuri din Europa:
lacul 

Ladoga 
Wener 
Enare 
Constanţa 
Lago Maggiore 
Balaton 
Plan

ţeara
Rusia
Svedia
Finlanda
Elveţia
Italia
Ungaria
Tirol

maninea 
în km*.

18,129
5,976
1,421

539
210
690

3-6

Inftiţ. dela 
niv. raftrit 

în m.
5

44
115
398
197
130
973

în alte continente:
lacul

Caspic 
Superior 
Viot. Nyanza 
Maracaibo 
Tengri Nor 
Marea Moaitâ 
Eyre

continent 
Asia 
America 
Africa 
America 
Asia (Tibet)

„ (Palest.) 
Australia

supraf.
436,452
83,627
83,310
16,360
2,250

915
9,5(X)

înalţ;. 
-26 

186 
1190 

0
4630 

—394 
1

cari avândLacuri intermitente sunt acelea, 
afluenţă suterană, cantitatea apei scade ori cresce 
după cum e timp uscat sau ploios, s. e. lacul 
Kopais în Grecia şi Zirknitz in Craina.

Lac, o reşină brună roşcată ce se extrage din 
ramurile unor plante, ca Croton, Aleurites lac-
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cifera şi Butea froodosa, ori ficusuri originare 
de prin estul Indiei, în urma înţepării acestora de 
cătră o insecta (]isă Coccus-lacco. Ea se presintă 
în oomerciu sub diferite forme ca in bastoane, 
boabe, etc. Conţine 70—80% reşină, 10% o ma
terie colorantă ca carmin şi 4—6% ceară.

Schellack (lacco in tdbulis), acelaşi lac cu 
deosebirea că coloarea e înlăturată în mare 
parte prin spălare cu sodă şi apoi turnat în 
plăci cu o coloratiune puţin brună, solubil uşor 
in alcool ferbinte. El mai conţine pe lângă prin
cipiile de mai sus şi o gelatină vegetală. £ cu 
atât mai preţuit cu cât e mai incolor.

Lac (vemis) de reţină, un oleu sicativ în- 
tiebuin^t pentru a da obiectelor un luciu mai 
intens, sau a le preserva în contra acţiunii ae
rului, umidităţii ori prafului. De ordinar se 
întrebuinţează în pictură dând colorilor un luciu 
şi frecându-le să apară mai vii. £1 constă din 
disolvarea unei reşine sau a unei gume-reşine în 
vr’un mediu dizolvant, ca benzina, alcoolul, etc.

Lac Laquea, un lac colorat în roşiu, preparat 
din aceleaşi producte ca şi gumilac.

Lacuri colorate, sunt combinaţiuni ale aci
dului carminic cu hidrat de aluminiu şi de zinc, 
rezultate cu deosebire din fierberea resturilor 
de coşenile cu alaun (piatră acră) şi apoi adău
gate cu o sare de zinc şi precipitate cu carbonat 
de sodiu. Ele sunt cunoscute în cnmerciu ca 
lacuri fiorentine, veneţiane, vieneze, parisiene, etc.

Laccadivele, grupă de insule în partea sud- 
estică a Mării Arabice, nu departe de India ant.; 
consistă din 10 insule mai mari şi alte nume
roase insule mai mici, cu extensiune de 35 km9, 
şi 14,440 loc.

Lacedemona, un alt nume dat Spartei.
Lacepede, Jean de, poet franc., n. 1550 la 

Maiseille, f 1625. A lăsat câteva poesii reli
gioase şi o carte »Theoremes spirituels».

Lacerna, (lat.) o mantea largă pe care o îm- 
brăcan Romanii preste togă sau preste alt veşt- 
ment. La gât se încheia cu un nasture, iar 
înderept avea un fel de capotă, care se putea 
trage preste cap şi faţă.

Lacerta, v. Şoperle.
Lachaise, Frangois de, iesuit franc, şi du

hovnicul lui Ludovic XIV, n. 1624. A avut mare 
influinţă asupra regelui, f 10 Ian. 1709. După 
numele lui se numesce un vestit cimiter (Pere 
Lachaise) de lângă Paris, fiindcă se întinde pe 
locul unde odinioară L. avuse o vilă pompoasă. 
In acel cimiter se află mormintele multor cele
brităţi franceze..

La Chausaee, Pierre Claude Nivelle de, dra
maturg francez, n. 1692 în Paris, f 1754; a 
scris; >Epitre â Clio«, care provocă o adevărată 
revolnţiune ingenui dramatic. A mai publicat: 
>Melanide<, »L’Ecole des meres», »La Gouver- 
nante». I-se reproşează un stil plângător, jalnic.

Lachesis, la Greci una dintre Moirai (Parcae 
la Romani).

Lacheu, (franc, laquais, ital. lacche), ficior 
de casă.

Lachlptl, veche poporaţiune romană din Creta, 
locuind in munţii Albi, unde sunt refugiaţi de când 
cu năvălirea Sarazinilor în acea insulă.

Lachuiana, Karl (1793—1851), renumit filolog 
şi critic german, n. în Braunschweig, începu 
cariera de profesor în Gottingen prin o ediţiune

critică a lui Properţiu. Luă parte ca vânător 
voluntar la resboiul pentru libertate în 1815, 
apoi fu prof. la univ. din Berlin şi Konigsberg. 
Are mari merite pentru filologia clasică şi pentru 
filologia veche germană. Lucrările principale: 
Cercetări despre cântecul Nibelungilor (»Zu den 
Nibelungen und zur Klage«, 1836), despre Homer 
(»Betiachtungen liber die Dias« mit Zusătzen von 
Haupt, 3 ed. 1874), ediţinnea Noului Testament 
cu textul primitiv; Cercetările metrice »De cho- 
ricis systematis tragicorum Graecorum«, »De 
mensura tragoediarum<, >Specimina linguae fran- 
cicae<, ş. a.

Lachner, Fram, compositor germ., n. 1803 
la Rain în Bavaria. A fost organist şi şef de 
orchestră Ia Viena, unde s’a bucurat de amiciţia 
lui Schubert. De pe la 1835 s’a stabilit în Miin- 
chen. A scris mai multe Suite pentru orchestră, 
8 sinfonii; operele; die Biirgsohaft (1828), Alidia 
(1839), Cathai'ino Cornai'o (1841), Benvenuto 
Cellini (1849); oratoriile Moses şi Die vier 
Menschenălter, Lieder, etc. In 1872 univ. din 
Mlinchen îi conferi titlul de Dr. în filosofie 
honoris causa. f 1890.

Laciniat, (botan.) organ lat (frunză, sepal, 
petal) divisat în segmente, lacinii, profunde şi 
cu vîrful ascuţit, s. e. la o frunză (v. ac.) fidă sau 
partită. Dacă laciniile sunt neregulate organul 
se (Jice lacerat.

Lacinlum promontorlum, numele unui pro
montoriu stâncos în partea estică a ţinutului 
Bruttium (Calabria); aici era odinioară templul 
renumit al (Jeiţei luno (luno Lacinia). Beliducele 
Eannibal a aşezat aici o placă de metal, pe care 
cu litere punice a gravat faptele sale belice; 
placa a vă(}ut-o Plinius. A()i Capo delle colonne.

Lackdyo, o materie colorantă, care conţine un 
lac ^s acid lacdinic 10—şi 16—18% acid 
silicic, argilă şi calce.

Lackfy, familie veehe maghiară, din care mulţi 
membri au avut rol însemnat în istoria seel. XIV 
până XV, ca generali, fişpani, bani, voivozi ar
deleni şi înalţi dignitarî de curte. Voivozi ar
deleni au fost: 1) L. Ştefan (f 1354), a fost şi 
el în oastea lui Carol Robert, bătută cumplit 
de Alexandra Basarab la Gherghiţa (1330). 2) L. 
Andreiu, locţiitorul regelui Ludovic în Neapol 
(1350—52). In doue rândnri voivod al Transil
vaniei, t 1359. 3) L. Dionisie, 1359 voivod, 
1365 ia parte la expediţia contra Bulgariei, 1366 
comandantul cetăţii Vidin şi comite al Timişului. 
4) L. Nicolae, 1367 voivod, 1369 întră cu oaste 
în Valachia, dar e bătut lângă Ialomiţa, murind 
însuşi pe câmpul de luptă. 5) L. Emeric, fiul 
lui Ştefan, 1369—72 voivod, 1372—75 palatin. 
6) L. Ştefan (II), 1371 ban al Croaţiei şi Dal
maţiei, 1372—76 voivod, trimis cu oaste în 
Neapol (1372—73), cade în prinsoare; 1383 iarăşi 
ban. Implicat în conspiraţia contra regelui Si- 
gismund, are totuşi curajul să se presinte la 
dieta convocată în Crijeva. Regele îl decapi
tează în sala adunării şi îi aruncă trapul pe 
fereastră, pentru ă intimida pe partisanii lui 
(27 Febr. 1397). Ultimul L. e Ladislau, 1421 co
mite al Aradului. (Cf. Por Antal, »Nagy Lajos» şi 
«Tortenelmi es regeszeti firtesit6«, 1887). [t.]

Lacmus, materie colorantă albastră extrasă din 
plantele Roccella, Variolaria şi cu deosebire Leca- 
nora. Ţesutul vegetal al acestor plante se macerează
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un timp îndelungat cu calce, potasă şi amoniac. Iar 
Bolutiunea care conţine colorantul, restrinsă sub 
un volum mic, se amestecă cu ghips şi carbonat 
do calce, de unde se formează o pastă, care se taie 
în forme de cuburi şi astfel se servesoe în co- 
raerciu. L. se presintă albastru închis, mat, e 
solubil în apă şi la tratare cu aci(}i soluţia devine 
roşie, iar cu alcalii îşi reia coloarea primă. Ca 
principiu colorant important oe se găsesce în L. 
e Azolitmin C7 H7 N04. El servă ca reactiv în 
analise, determinând starea neutrală, acidă sau 
alcalină a unei soluţiuni. In laborator se usează 
sau ca tinctură 4isă şi de turnesol, sau ca hârtie 
inhibată ou acest colorant.

Lăcomie, v. Cupiditate.
Laconia, partea sud-estică a Feloponesului 

în Grecia, înti-e Arcadie la nord, spre sud 
golful laconic şi messenic, la vest Messenia, 
spre est Marea Egeică, cu întindere de 4240 km2., 
138,462 loc. (1896). [M. Bodiu.]

Laconic, scurt, concis, după datina vechilor 
Laconieni.

Laconicum sau Sudatorium, baie de asudat, 
un despărţement al băilor romane, în care cir
cula aer încălzit.

Lacordaire, Jean Baptist Henri Dominic, 
predicator franc., n. 1802. Împreună cu Mon- 
talambert şi Lamennais fu unul din redactorii 
jurnalului liberal-catolic: «L’Avenir». 1840 a in
trat în oi’dul Dominicanilor şi a scris viaţa Sf. 
Dominic. După revoluţiunea din Februarie 1848 
a fost ales membru în adunarea naţională, iar 
1860 membru al academiei franceze. Predicile 
sale s’au-publicat sub titlul: »Conferences de 
Notre Dame de Paris* (3 voi.) Paris, 1835—50.

[Dr. I. Radu.]
Lacrima, picătură de umoare limpede, ce 

curge din ochiţi, cu 1% sare, şi causată de îm- 
presiuni din afară, fîsice sau morale. Lacrimele 
se produc în glandula lacrimală, care se găsesce 
sub inarginea temporală superioară a orbitei, 
cum şi din transudaţiunea pleopelor şi a glan- 
dulelor din pleope. Scopul lor este de a umecta 
necontenit ochiul şi de regulă trec toate în nas 
prin canaliculele lacrimale (fântânica ochiului, 
(Jice poporul); iar când prisosesc, iasă ca lacrimi 
din oohiu. Copiii şi femeile plâng mai uşor, dar 
noinăscuţii nu au lacrimi în primele 6 septe- 
mâni, pentru că nu percep înriuririle din afară.

[Dr. C.]
Lacrimae Christi, (lat.) nume dat unui vin 

lichoric, ce se stoarce în cantităţi mici din stru
gurii Lacrima de pe Vesuv.

Laorimi de sticlă, (Picături de Batavia), bu
căţi de sticlă terminate cu co(}i lungi, obţinute 
din turnarea sticlei topite în apă rece şi cari 
imediat ce se frâng pe loc întreaga massă a lor 
devine o pulbere. Efect datorit slabei coesiuni.

Lăcrimioara, Lăcrămioare, numele românesc 
al plantei Convallaria majahs L. (v. ac.).

Lactarlus Pr., (botan.) gen de Ciuperci Aga- 
rioinee (v. ac.) ; pălăria (fructul) lor conţine latex 
(v. ac.) diferit colorat, roşu-gălbiu, alb, ş. a. 
Unele specii, ca L. deliciosus Fr., cu pălăria şi 
latexul roşu-gălbiu, cunoscut de popor sub nu
mele de Bureţi dulci, Sîţcovi, Opintici, L. pi- 
peratus Fr., Bureţi iuţi, B. usturaşi, L. vo- 
lemus Fr., etc., sunt comestibile. Alte specii sunt 1

otrăvitoare, ca L. torminosus Fr., cu pălăria gal
benă, roşie-brună şi latex-alb; L. rufus Fr., ş. a.

[S. Şt. H.l
Lactat, sărurile acidului lactic (inactiv). So

lubil în apă sunt cele alcaline, şi insolubile 
acelea ale metalelor terose şi grele. Printre cei 
mai însemnaţi notăm: L. de Bismut, (Cn H6 0B)4 
Bia O, Calcium lactat [C2 H4 {cuo] Ca+5Hao
Magnesium lactat. Zinc lactat, Ferum lacticum 
oxidulatum.

Lactocrlt, instrument .pentru determinarea 
untului conţinut în lapte.

Lactometru, Lactodensimetru, Galactometru, 
(v. ac.) instrument pentru determinarea den.si- 
tăţii laptelui.

Lactosa, Galactosa, Ce Ela Oe, se produce 
alăturea cu glucosa la fierberea zahărului din 
lapte a plantei Agur-agar şi a Carageenului, 
precum şi alăturea de arabinosă la fierberea 
gumiarabicului cu acid sulfuric diluat. Se pre
sintă în cristale albe prismatice, 168° punctul de 
fusiune, uşor solubilă în apă, cu gustul dulceag. 
Insolubilă în alcool, reduce licorea lui Teling. 
Aceste caractere sunt ale G. dextrogire. Cea 
brogiră se obţine la fermentaţi unea cu drojdie 
de bere a Galactosel inactive. Galactosa inactivă 
se obţine prin reducerea anhidridei acidului ga- 
lactonic cu amalgamul de sodiu. [S. M.J

Lactoserln, substanţa albuminoidă conţinută 
în lapte, cu deosebire în epoca alăptării.

Lactosurle, apariţia lactosei (zahăr de lapte) în 
urină; se observă la copii mici hrăniţi artificial 
cu un amestec de lapte şi apă, cămia i-se adauge 
prea multă lactosă (L. alimentară). [Vi I.]

Lactuca L., (botan.) gen din vasta fam. a 
Compositelor, trib. Cichoriaceae, cuprinde plante 
erbacee cu suc lăptos, cu flori hermafrodite, 
homomorfe, galbene sau albăstrii. L. are vr’o 
60 specii, respândite prin Europa, Asia, Africa 
şi America boreală. In părţile noastre cresc mai 
multe specii, dintre cari menţionăm numai pe 
L. sutiva L., cultivată pentru trebuinţe culinare, 
şi cunoscută de popor sub numirile de: Sa
lată, Lăptuci, Marule sau Marole.

[Z. C. P.j
Lactucarium, este un product vegetal brun- 

roşetic cu miros neplăcut şi gust amar; se ex
trage prin incisiuni din diveise specii de Lactuca 
şi mai cu samă din L. virosa L. plantă otră- 
vicioasă, ce cresce şi în părţile noastre. L. este 
un calmant, care se întrebuinţează în medicină 
spre a combate insomnia, palpitaţiunile inimei, 
nevralgiile intestinale, bronchitele uşoare, etc.

[Z. C. P.]
Lăculete sau Loculeţe, sat în Rom., j. Dâm- 

boviţa, V. Glodeni.
Lacu lui Baban, (CostandoiuJ, corn. rur. în 

Rom., j. R.-Sărat, compusă din 6 căi, cu 1617 loc. 
(Dicţ. geogr. 189fjJ, cari se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor; în comună sunt 3 biserici 
şi 1 şcoală.

Lacul-Sărat, una din cele mai elegante sta
ţiuni balneare în Rom., cu vHe frumoase şi bo
gate plantaţiuni, situată în depărtare de 51/, km. 
la sud-vest de oraşul Brăila; se compune din 
2 basinuri: unul mai mare, unde se află stabi
limentul balnear şi altul mai mic spre sud-vest 
dela cel dintâiu; ambele basinuri comunică unul
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cu altul, câud apa este mare, aveuci îu luugime 
o întiudere de preste 2 km., iar în lăţime basinul 
cel mai mare 250—300 Jii., şi cel mai mic 
150—200 m. Adâncimea cea mai mare în anii 
ploioşi e de l-20 m. Nămolul dela L.-S. e de 
coloare neagră, bogat în substanţe minei ale (41u/o) 
şi în principii organice diferite (59%L avend o 
grosime de 20—40 cm.; apa este limpede şi 
foarte sărată, avend calităţi minerale superioai’e 
şi conţinend pe lângă alte substanţe clorurile, 
iodurile şi sulfatele de sodiu şi magnesiu. Nă
molul şi apa dela L.-S. au efecte uimitoare 
asupra următoarelor afecţiuni; scrofulosă, reu
matism, sililis, boale nervoase, boale de piele, etc. 
In 1899 băile de aici au fost visitate de 3400 
persoane.

Lacune, (botan.) spaţii intercelulare de dimen
siuni variabile din organele plantelor. In inte
riorul lor mai des se află aer sau alteori apă, 
şume, oleuri, latex, etc. Se întâlnesc mai des 
in parenohimul spongios al frunzelor şi sânt 
foarte desvoltate la plantele aquatice submerse 
sau plătitoare şi la cele cu rădăcini aeriane. Au 
uneori forma de tuburi sau de canale (v. Canale 
aerifere). Aerul din lăuntru lor formează at
mosfera internă a plantei, iar la cele acustice 
plutitoare sau submerse, mai ajută şi la micşo
rarea greutăţii corpului lor, înlesnind plutirea.

[S. Şt. R.]
Lăcustă, Ştefan, nepot lui Ştefan cel Mare 

după fiul seu mai vîrstnic Alexandru, domn al 
Moldovei ţNov. 1538 până în Dec. 1540). E 
primul domnitor moldovean numit de Turci, 
nu ales de ţeară, contra tratatului din 1511, 
şi rodul politicei lui Petru Rareş. A fost aşezat 
domn de cătră sultanul Soliman, care gonise în 
persoană pe Rareş Vodă din Moldova. Cu toate 
bunele relaţiuni ce le încheie cu Polonii (Febr. 
1539), L. nu se putea odihni de teama lui Petru 
Rareş închis în Ciceu. Voise să pună mâna pe 
el prin tradare, apoi, când Zâpolya capitulă pe 
Rareş, L. se grăbi a-1 cere, şi mai ales a face 
aceasta prin Turci, protectorii lui Zâpolya. Nu 
isbuti, ba âncă Rareş căpăta voie a merge la 
Constantinopole spre a se desvi novaţi. Niei în 
lăuntru L. nu fu mai norocit. Ţeara săracă mai 
fu sărăcită de lăcustele ce băntuiră holdele în 
vremea aceea, de unde şi supranumele domni
torului, şi de dăjdiile lui Vodă. Boierii se re- 
sculară şi uciseră pe L. în foişorul palatului seu 
la Suceava, pe când dormia, chiemând la tron 
pe Alex. Cornea (1540). [Aguletti.]

Lăcuste, Lăcuste, nume ce se dă de comun 
la trei familii de insecte aparţinătoare ord. Or- 
thopterelor (v. ac.), şi anume: Acridae (v. art. 
Acrida), Gryllidae (v. art. Greeij şi Locustidae 
(v. ac. şi Căluţ de iarbă).

Lacustre, plante, acelea cari trăiesc pe mar
ginea lacurilor, ca Stuhul, Papura, Pipirigul, Ro
gozul, Lânăriţa cu o parte din corpul lor în 
apă, parte în aer; sau cu frunzele lor pluti
toare, iar restul corpului fixat şi acoperit de 
apă, ca Nufărul galben şi alb sau Pluta, Ciulina, 
Marsilia quadrifolia; sau sunt plutitoare, dar 
libere, netixate, ca Lintiţa, Muşcatul broascei, 
Salvinia; ori sunt complot acoperite de apă 
(submerse) şi sau sunt fixate, sau libere, ca Bros- 
cariţa, Cosorul sau Brădişul, Otrăţolul, Drenţele, 
Hippuris, Najas, Valisneria, Characee, ş. a.;

în fine unele sunt amflbii (v. ac.), ca Săgeata 
apei. Limba broascei. Mărarul bălţilor, etc.

Lacustro-salmastru, tipul L., (geol.) în geo
logie numirea unui tip din cele două ale siste
mului pliocenic (v. ac.).

Lada, la Ruşii vechi (jina frumseţii şi a iu
birii. Serbătorile ei s’au ţinut mai ales în Litvania 
la 25 Maiu şi 25 Iunie, şi cei căsătoriţi îi sa
crificau. Ladon, (amabilul) a fost (ţeul amorului 
bărbătesc, iar L. a representat elementul femeiesc.

[Atm.]
Ladanum, o răşină extrasă din planta Cistus 

creticus, originară din sudul Europei: Creta, 
Cipru. La destilaţie dă un oleu eteric cu mirosul 
ambrei, care se solidifică la rece. (v. Cistus.)

Lăday, Augustin de Korossust, jurisconsult 
rom., n. 11 Aug. 1815 în Băgău. A studiat teo
logia la Blaj, de unde la 1838, s’a dus la Oşorheiu, 
la studii juridice. Sub absolutism a ocupat fe
lurite funcţiuni de stat; la 25 Apr. 1861 a fost 
numit comite supr., în fostul cott. al Albei super. 
La 1867 a trecut ca jude la Curie. La 1881 s’a 
reti'as în pensiune şi a fost decorat cu ordinul 
leopoldin în gradul de cavaler, t 20 Mariie 1893 
lăsându-şi averea consistoriului din Blaj pentru 
stipendii, ajutarea institutelor de înveţăment, etc.

Ladin, se numesce dialectul unei părţi de lo
cuitori ai Elveţiei şi Tirolului, cam 450,000, deo
sebit de celelalte limbi romanice. Locuitorii îl 
numesc Rumonş. In special se chiamă ladin dia
lectul vorbit la sorgintea rîului Inn. (v. Rhaeto- 
Romani.)

Ladinos, în Mexico nume dat descendenţilor 
din tată european şi mamă indiană.

Ladislau, (în unele scrieri i.storice române 
*LăslăutJ, cinci regi ung. 1) L. I Sfântul, fiul 
regelui Băla I, n. cam prin 1040 în Polonia, 
t 25 Iulie 1095. Al 7-lea rege din dinastia ar- 
padiană, ales şi încoronat la 1077. Sub vărul 
seu Solomon a luptat vitejesce contra Cuma
nilor. Ca rege âncă a purtat în două rânduri 
resboiu contra Cumanilor, (1085 şi 1091). 20 Maiu 
1092 a ţinut sinod în Sabolci, luând disposiţiuni 
pentru asigurarea creştinismului între Maghiari. 
Sinodul dela Pincenza l-a ales comandant al oşti
rilor cruciate, dar a murit înainte de plecarea 
acestora. A remas de el o fată, Parasca, soţia 
împăratului bizantin loăn Comnenul. 1192 a 
fost canonisat între sfinţi. Este înmormântat în 
cripta bisericei din Oradea mare, zidită de el. 
2) L., II, fiul lui Boia II Orbul, n. 1131. A 
crescut Ia curtea impăi'atului bizantin Emauuil. 
Ales rege în 15 Iulie 1162, a domnit până la 
14 Ian. 1163. 3) L., III, fiul lui Emeric, n. 1199, 
t 7 Maiu 1205. încoronat âncă în viaţa tatălui 
său şi remas orfan, a domnit în locu-i tutorul 
şi unchiul seu Andreiu (II). Văduva regină s’a 
refugiat cu el în Austria la ducele Leopold, 
unde L. a murit înainte de s’ar fi început pentru 
el resboiul între Andreiu şi Leopold. 4) L. IV 
Cumanul, rege al Ungariei 1272—90, n. 1262, 
încoronat după moartea tatălui seu Ştefan V, 
fiind însă abia de 10 ani, mamă-sa şi loachim, 
banul Croaţiei şi Slavoniei au guvernat ţeara. 
Anarchia, jaful şi rescoalele s’au urmat într’un 
şir infinit. Ladislau se aliază cu Rudolf de Habs- 
burg 1276 şi 1277 împotriva lui Ottocar, rege 
boem. In acest an se căsătoresce cu Isabella şi 
începe a guverna însuşi. 1278 merge în ajutorul
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lui Eudolf; 1281 învinge rescoala lui Finta; 
1285 îl reaşează pe ti'on pe principele^ polon 
Lesko; dela 1286 vecjend că nu poate înfrâna 
po nobilii jăfuilori îşi caută distracţie în pe
treceri şi desfrânâri în societatea Cumanilor; 
se luptă apoi în contra Iui Ivan Nemetujvâry, 
care l-a aousat la papa, pentru maltratarea so
ţiei sale Isabella şi pentru viaţa sa desfrânată, 
din oare causă Nicolae IV a anunţat resboiu 
cruciat îti contra Cumanilor, îndreptat însă mai 
mult împotriva regelui. 1289 iarăşi e rescoala, 
regele pleacă să bată pe resculaţi, dar fu ucis 
de ducii Cumanilor lângă Korosszeg, 10 Iulie 
1290. 0) L. V Posihumul, fiul lui Albert din 
casa dc Habsburg şi al Elisabetei, fica regelui 
fsigismund; n. 22 Febr. 1440 (după moartea ta
tălui seu), t 28 Nov. 1457 în Fraga. Ales fiind 
Vladislav (v. I. Hunyadi), mamă-sa ou coroana 
furată din tesaur l-a încoronat rege şi a fugit 
cu el la Frideric III în Austria, ducând şi co
roana. După moartea lui Vladislav e ales rege, 
dar nu s’a interesat de afacerile ţerii, ba 
punea chiar pedeci lui Hunyadi întru organi- 
sarea acţiunii de aperaro contra Turcilor. 1453 
ales şi încoronat rege al Boemiei, petrecea mai 
mult în Fraga. 16 Martie 1457, ascultând de 
duşmanii Hunyadeştilor, decapitează pe Ladislau 
Hunyadi în piaţa Sf. George din Buda, apoi te- 
mendu-se de resbunare, fuge la Fraga (Sept. 1457) 
ducând cu sine pe Mateiu H. Aici moare subit, 
când tocmai făcea pregătiri de primire pentru 
mireasa sa, fica regelui francez Carol VII. Se 
cjice că l-ar fi otrăvit guvernorul boem George 
Podiebrad şi preotul husitan Rokyozana. [t.]

Ladislau, voivodul Transilvaniei. După moartea 
regelui Andreiu UI nu a voit să recunoască lui 
Carol Robert nici un drept asupra Transilvaniei. 
Contra-regele Otto voind să-l aibă pe partea sa, 
i-a cerut fica, mergând însă în Trs. la cununie, 
L. l-a arestat şi i-a luat coroana, pe oare numai 
după îndelungate târguieli a predat-o regelui C. 
Robert în urma contractului dela Seghedin din 
8 Apr. 1310. Fiii sei L. sen. şi L. jun. în 1316 
au făcut rescoală contra lui C. Robert, dar au 
fost bătuţi. Pe fica sa şi-a măritat-o după Ştefan 
fiul Iui Uroş, principele Serbiei.

Ladislau, archiduce austriac, fiul archiducelui 
losif, (v. ac.).

Lado, localitate în Sudan, de-a stânga rîului 
Nil, capitala provinciei equatoriale, fundată de 
guvernorul Gordon în locul localităţei Ismaîlia.

Ladoga, cel mai mare Iac continental al Eu
ropei, situat la nord-vestul Rusiei, 18,129 km2., 
100—223 m. afund; bogat în pesoe. L. are 
70 afluenţi şi se scurge prin Neva.

Ladon, la Greci: 1) Draconul (bălaurul) hes- 
perio cu 100 capete, fetul lui Typhon cu Eohidua; 
L. a păzit merele de aur ale Hesperideloi1 şi a 
fost ucis de Heracles. 2) L., un (Jeu al râurilor 
în Arcadia, fiul lui Oceanos cu Tethys, tata 
Daphnei. [Atm.]

' Ladoii, v. Lada.
Ladrone, insule, v. Mariane.
Ladu, al doilea fiu al lui Dragoş cel Tiuer, 

voevod din Maramureş, care capătă cu tatăl seu 
şi fratele seu Gyrrla, pământuri dela regele uugir- 
resc (1360), spre resplătirea slirjbelor făcute în 
expediţiile unguresc! pentru supunerea Moldovei.

Lady este numirea ce se dă în Anglia unei

dame nobile. Decât ou acest cuvânt se desig
nează în acelaş timp ori ce doamnă ori dom
nişoară bine crescută şi instruită.

Ladysmlth, oraş în Natal, renunrit prin resi- 
stenţa ce a arătat în timp de mai multe luni 
încercărilor din partea Burilor de a-1 cuceri în 
resboiul dintre republicele Oranje şi Transvaal 
şi între Anglia (1899—1900).

Laella Lindl., (botan.) gen de Orchidee, cu 
vr’o 20 specii ce trăiesc epifîte prin America 
tropicală; unele specii din causa florilor lor mari 
şi frumoase se cultivă în florării calde, s. e. L. 
albida Batem, L. purpurata Lindl et Paxt., ş. a.

Laellus Cajus (235—165 a. Chr.), orator roman 
vestit şi bun prietin al lui Scipion Africanul. 
In 554 a ocupat funcţiunea de pretoi', iar 559 
(dela fundarea Romei) este consul. Devenind 
propretor în Spania a învins pe faitnosul Viriat. 
L. s’a distins piintr’o vigiiroasă combatere a 
propunerii lui C. Lioinius Crasu, care tindea să 
facă din demnitarii clerului nisce magistraţi aleşi 
de popor. L. este şi principalul personaj din 
opera lui Cicero: »L. sive De amiciţia dialogus».

[Caion.]
La Enclna sau De la Encina, Juan, poet 

spaniol, 1468 - 1534; ca music excelent, avii di
recţiunea capelei lui Leon X. Considerat ca unul 
din fundatorii teatrului spaniol, a scris epiloguri, 
drame cu subiecte politice contemporane; auto 
da fe, scene religioase jucate la Fasci, la Crăciun, 
şi alte serbători; ecloge, luate din viaţa reală; 
Vision del templo de la Faina y glorias de Ca
stilia; Arte de trouvar, un fel de artă poetică ş. a.

Laennec, Rene Theophile Hyacinthe, n. 1781 
în Quimper (Bretagne), "f 1826. A fost prof. de 
medicina internă în Faris. L. este descoperi
torul stethoscopului, şi a întrodus în medicină 
auscultaţiunea mijlocită prin percursiuni.

Laertes, în initol. grec. tata lui Odysseos, a 
luat parte la călătoria Aigonauţilor .şi trăia când 
Odysseos s’a reîntors acasă la Ithaca.

Laerte Diogenes, v. Diogenes 2).
Lafayette, Mărie Madeleine, comtesse de, 

scriitoare franceză, n. 1634 în Faris, -ţ 1693. 
A fost amica lui de La Rocbefoucauld, lui La 
Fontaine, etc., şi frecuenta întrunirile literare 
dela Hotel de Rambouillet. A compus mai multe 
scrieri de valoare: La Frincesse de Cleves; 
Zaîde; La Comtesse de Montpensier, etc.

Lafayette, loan Maria Paul Roeh Yves 
Gilbert Motier, marchis, om de stat şi genei’al 
franc., n. 6 Sept. 1757, f 20 Maiu 1834 în Faris. 
A luat parte la resboiul de secesiune al Americei 
de nord şi la evenimentele revoluţiei franceze; 
el a presentat adunării naţionale constituante 
))roiectul de lege despre «drepturile omului». 
După demolarea Bastillei a luat comanda gardei 
naţionale. In resboiul contra Austriei şi Frusiei 
a avut comanda armatei dela nord. Declarat 
trădător din partea jadicalilor ajunşi la putere 
în urma derutelor resboiului, L. e abandonat de ' 
tmpe şi fuge în străinătate. Frins de austriac! 
este închis în Olmiitz, de unde scapă (1797) la 
întrevenirea lui Napoleon. După desastrul dela 
Waterloo L. a pretins abdicarea lui Napoleon. 
In parlament aparţinea partidului radical. In re
voluţia din 1830 avea comanda gardei naţionale 
din întreagă ţeara. 1883 i-s’a ridicat monument 
în Fuy. [t.]
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Lafeta, afet, dispositivul care susţine gurile 
de foc ale artileriei şi care primesce toată foiţa 
de recul a piesei când se dă foc; se compune 
din 2 fălcele, care la partea superioară primesc 
umerii tunului, iar capotul de jos al fălcelelor 
împreunate se aşează pe păment în timpul tra
gerii ; aceste fălcele înainte erau de lemn, în 
present însă se construiesc din table de otel.

Lafontaine, Jean de, cel mai marc fabulist 
franc., n. 1621 în Cliăteau-Thierry, 1695 în 
Paris. La început fu trimis la seminariul Saint- 
Magloire, dar vocaţiunea sa poetică îl atrase 
mai mult spre studii laice, în special ale auto
rilor antici. Fouquet descoperind talentul seu 
poetic îl numi poetul seu, cu o plată de 1000 libre, 
cu condiţiunea ca la flecare quartal să scrie o 
bucată de versuri. Nu mai puţin folositoare a 
fost pentru L. protecţiunea d-nei dela Sabliere 
în timp de 20 ani. In 1684 fu admis în Acad. 
franc. Adevăratul seu titlu de glorie sunt »Fa- 
bles« cari excelează prin graţia, simplitatea şi 
varietatea stilului şi prin o limbă perfectă. L. a 
mai scris; »Contes et Nouvelles«, cari păcătuiesc 
prin o prea mare licenţiositate; »Psyolie«, roman 
mitologic; »Pbilemon et Baucis», poemă, etc.

Lagenaria Ser., (bol an.) gen monotipic din fam. 
Cucurbitaceelor, trib. Cucumerineae. tJ nica specie 
L. vulgaris Ser. ce cresce în Asia şi Africa 
tropicală este o plantă erbacee înaltă, scandentă 
şi pubescentă. Se cultivă şi prin părţile noastre 
şi este cunoscută sub numirile de: Tidvă, 
Cucurbetă, Troacă, Tîlv. [Z. C. P.]

Lagi(ji , dinastie egipteană întemeiată 325 a. Chr. 
de cătră Ptolomeu, fiul lui Lagus şi unul din ge
neralii lui Alexandru cel Mare. Această dinastie 
durează dela 325 până la 30 a. Chr. La începutul 
acestei dinastii s’au distins trei mari suverani 
şi anume: Ptolomeu-Soter (Salvatorul), care 
domnesce dela 325—285; Ptolomeu-Filadelful 
(caro îşi iubesce fraţii), rege care guvernează 
Egiptul din 285—246 şi Ptolomeu-Evergetul 
(Binefăcătorul), oare domnesce dela . 246—221. 
Dinastia aceasta se stinge în anul 30. [Caion.]

Lago Maggiore, lac situat la poalele sudice ale 
Alpilor, între cantonul Tesin al Elveţiei şi între 
Lombardia Italiei. 210 kma. posedând o lungime 
de 64 şi o lăţime medie de 9 km. Suprafaţa 
lacului zace 197 m. preste suprafaţa mării; 
altcum s’au constatat afun4imi până la 375 m. 
împrejurimea lacului, precum şi deosebit in
sulele borotneice dintrînsul, cu bogata lor ve- 
getaţiune sudică, sunt de o frumseţă extraor
dinară, din care causă se şi visitează de mulţime 
de străini. Prin lac trece rîul Ticino, cel ce 
isvoresca în apropiere de muntele Gotardo şi se 
varsă la Pavia în Po. Pe timpul Romanilor antici 
L. m. se numia Lacus Verbanus, şi âncă pe 
atunci, această regiune romantică era visitată 
şi folosită ou predilecţiune de locuitorii câmpiei 
italice ca loc de petrecere preste vară. 1 Al

Lagomya, v. Leporidae.
Lagophthalmus, ochiu zgîit, adecă uecrosân- 

du-se o parte din pleopăşi cicatrizându-se, ochiul 
nu se poate închide bine, de aceea şi numirea 
(ochiu de iepure).

Lagopus, (zool.) potârniche albă, pasere din 
ordinul Galinaceelor; pe picioare ai'e pene până 
în verful degetelor, unghii în formă de lopată 
şi un cioc cu creastă. Trăiesce la nord şi pe

munţi înalţi, vara e galbin pistriţată, iar iarna 
de tot albă.

Lagos, (Echo, oni la indigeni), insulă în golful 
Benin în Guinea de sus, aproape de coastele 
sclavilor, de 189 km*., cu 75,000 loc. De pre- 
sent este în posesiunea Angliei şi este un pu
ternic punct de oomerciu.

Lagrimoso, fital.) = plângător, cuvent între
buinţat în nmsică ca termin de ex|)resiune.

La Guaira, port, v. Caracas.
Laguna, (ital.) ţermuri mocirloşi, cu deosebire 

ţinutul bogat în insule dela ţermurul nord-vestic 
al Adriaticei dela gura rîului lonzo până la delta 
Fadului, unde se află şi Veneţia («oraşul La- 
guneloro).

Lagurus L., (botan.) gen monotipic din fam. 
Gramineelor, trib. Agrostideae. Unica specie L. 
ovatus L., cresce în regiunea mediteraniană, 
extin(Jendu-se din insulele Canarice până în 
Orient şi până în insula Jersey (Europa occi
dentală). Ba este o plantă erbacee anuală.

Laharpe, 1) L. Frederic Gesar de, sau La 
Harpe (1754—1838), om de stat elveţian şi ge
neral rus. După ce fusese în Rusia la curtea 
Caterinei II, reveni şi întră în Directoratul exe
cutiv. Din motive politice se refugia în Rusia, 
unde domnea Alexandru I, fostul seu elev, şi 
care în 1814 îl numi locotenent general şi con
silier aulic. La congresul dela Viena el stărui 
mult pentm independenţa Elveţiei. [L.]

2) L. Jean Frangois de, critic şi poet frc., 
n. 1739, 1803. A scris «Le Comte de Warwick»,
tragedie in 5 acte, prima şi cea mai bună operă 
a sa. Mai puţin succes avură tragediile: «Timo- 
leon«, »Pharamond«, «Gustave Vasa«. Mai târziu 
publică critice literare în «Mercure de France». 
La Harpe îmbrăţişa cu ardoare ideile revolu
ţionare şi se arătă un jacobin convins. închis 
sub teroare şi-a schimbat opiniunile şi deveni 
adversar al partidei fllosoflce. Eliberat din tem
niţă, el continuă lecţiunile sale literare la »Lycee« 
(aţi Athenee) în cuis de 12 ani. Cea mai bună 
ediţie din operele lui L. H. e acea de Lefevre, 
Paris 1816, 15 voi. 8°.

Lahor, (Lahore), cap. prov. indobritice Pan- 
geab, cu 170,854 loc. (1891); fortăreaţă. Pe lângă 
multe ruine ale gloriei şi splendoare! de odinioară 
se mai află numeroase palate, moschee, mausolee, 
bazare frumoase; industrie şi comerciu viu.

Lahovari, 1) L., Alexandru, însemnat bărbat 
politic român, n. 1841, f 1897, şi-a făcut stu
diile liceale şi cele juridice cu un deosebit succes 
la Paris, de unde s’a întors 1865 ou diploma 
de doctor în drept. Numit 1867 director al mi- 
nisteriului de externe, el se distinge de acum 
înainte ca membrul cel mai energic al partidului 
conservator, atât în administraţie cât şi ca im
petuos orator parlamentar. Apr. 1870 e pentru 
prima oară ministru în cabinetul junei drepte 
al lui Mauolache Kostaki, apoi iarăşi ministru 
de justiţie în mai durabilul ministeriu Lascar 
Catargiu până la 1876, când este împreună cu 
alţi colegi ai sei din acest cabinet dat în ju
decată de camera liberală pentru cause curat 
politice. După retragerea nechibzuitei acusări 
in 1878, A. L. este sub îndelungatul ministeriu 
loaii Brătianu de mai multe ori ales deputat în 
oposiţie şi se semnalează prin neobosita luptă 
în contra partidului liberal. După căderea lui
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Brătdaou a devenit din nou ministru de domenii 
în cabinetul »junimist« al lui Teodor Eosetti din 
1888, şi a remas apoi în diferitele ministere 
conservatoare până la Oct. 1895 ministru de 
externe. Publicarea unei colecţii a discursurilor 
sale parlamentare e în preparare. (Of. T. Ma- 
iorescu, Discurs, pariam,, 3 voi.).

2) Lahovari, Gheorghe I., n. 1 Iun. 1838 în 
Kâmnicul-Velcei. Primele studii le-a făcut în 
Bucm'esci, pe cele secundare la Berlin, iar cele 
superioare la universitatea din Heidelberg şi 
şcoala politechnică din Karlsruhe. întors în ţeară 
(1862) serve.sce ca inginer, apoi (1871—76) ca 
director general al poştelor şi telegrafelor; 1876 
este numit consilier la înalta curte de compturi; 
dela 1893 este presidentul acestei înalte cui'ţi. Ca 
director al poştelor a luat parte la primul con
gres postai internaţional (1874), a încheiat con- 
venţiuni poştale şi telegrafice cu mai multe state, 
a desfiinţat serviciile poştale străine, făcute de 
vapoarele austriace de pe Dunăre şi de birourile 
franceze din Galaţi şi Brăila, a întrodus pentm 
prima oară la noi cărţile şi mandatele poştale 
şi a publicat prima lucrare statistică asupra 
jiostelor şi telegrafelor. In calitate de consilier 
şi mai târziu de president al curţii de compturi 
a colaborat la facerea legilor comptabilităţii ge
nerale a statului, la organisarea acestei îmiltu 
curţi cum şi la mai multe regulamente. La 1875 
după îndemnul regelui Carol I, L. a fondat îm
preună ou alţii «Societatea geografică română« 
(v. ac.) al cărei secretar general este ancă dela 
fondarea ei. Prin îngrijirea lui L. se publică 
buletinul acestei societăţi şi s’au adunat şi pu
blicat materialele necesare unui dicţionar geo
grafic al ţerii. De mai bine de 20 ani, L. e.ste 
vice-preşedinte şi apoi preşedinte al «Societăţii 
pentru învăţătura poporului român», pentru a 
cărei prosperitate a contribuit mult. A publicat 
în «Convorbiri literare» sub numele de «Hârtii 
vechi» o serie de acte şi documente vechi şi 
interesante, iar sub pseudonimul «Gil» mai multe 
novele şi schiţe.

3) Lahovary, lacob, geneial de brigadă, mi
nistru de resboiu dela 27 Martie 1898, n. 16 lan. 
1846, după absolvarea cure. liceale întră în şcoala 
militară din Bucuresci (1862) de unde iese 
sub-locot. în artilerie (1864), locotenent în 1868, 
căpitan în 1871, maior în 1874, locot.-colonel 
în 1877, colonel în 1883, general de brigadă 
în 1891, comandantul divisiei Dobrogea (1898). 
L. este unul din oficierii cei mai instruiţi şi mai 
valoroşi ai armatei române. A absolvat cursurile 
şcoalei de resboiu din Paris, urmând în acelaş 
timp cureurile dela Sorbonne, şi se întoarce 
în ţeară cu dupla diplomă de oficier de stat 
maior şi cea de licenţiat in sciinţele matematice, 
ceea ce îl desemnează la funcţiunile alese de 
pj’ofesor de calculul infinitesimal la universitatea 
din Bucuresci, de oficier de stat maior la de- 
posit (1873), mai târcjiu de şef al secţiunei II, 
do sub-şef (1882—91) şi in fine de şef al stat 
maiorului general al armatei (1894—95). A luat 
parte ca oficier de stat maior la M. St. g-al al 
armatei în campania din 1877 contra Turcilor. 
L. a mai ocupat funcţiunile de ministru de res
boiu dela 1891—94, în care timp a săvîrşit mai 
multe reforme însemnate în armată, între cari fu- 
sionarea infanteriei, pe care a înarmat-o cu arma

Mannlicher calibru redus şi pulbere fără fum; a 
completat organisarea artileriei şi cavaleriei, a 
făcut să se voteze credite însemnate pentru termi
narea fortificaţiunilor cetăţii Bucuresci şi casar- 
mamentului trupelor divereelor garnisoane, etc. 
Generalul L. posedă mai multe ordine străine 
şi rom., între cari: Legiunea de onoare (oficier, 
1879); St. Stanislas cl. II (1883); Albrecht Corn. 
cl. I (Saxonia, 1890); Coroana de fier cl. I 
(Austria, 1891); Ord. casei Ernestine m. cruce 
(Saxa-Meiningen, 1892); Leopold, marea cruce 
(Belgia, 1894); Sf. Olaf de Norvegia (Svedia); 
Sf. Ana cl. I (Rusia, 1894); Sf. Alexandru m. 
cruce (Bulgaria, 1898); Oi’d. Sf. Vladimir de 
resboiu cl. IV (1877); Ordinul casei de Hohen- 
zollern cl. II.

4) Lahovari, loan, al treilea frate al lui Ale
xandru, n. 1848, şi-a făcut cu distincţiune studiile 
juridice la Paris, apoi a exercitat profesiunea 
de advocat în Bucuresci; ales deputat în camera 
dela 1871 el e.ste ca şi fraţii sei membru al 
partidului conservator. 1892—95 a fost ministru 
plenipotenţiar la Paris şi dela 11 Apr. 1899 până 
Iulie 1900 a fost ministru de externe în cabi
netul G. Gr. Cantacuzino.

Laibach, 1) L., ailuent pe dreapta al rîului 
Sava în Craina, trece prin peştera dela Adels- 
berg. 2) L., (sloven. LjubljanaJ, oraş, capitala 
Crainei, situată lângă rîul L., 30,505 loc. (1890); 
reşedinţă episcopească; museu; industrie de 
bumbac, comerciu; castel (dărîmat la 1813). 
Dela 1809—13 L. era reşedinţa guvernatorului 
general francez al prov. ilirice. In timpul din 
urmă L. a suferit de cutremure dese de pământ.

Laibăr, haină femeiască, fără de mâneci şi 
scobită la gât. L. se poartă de ţeranoele române 
şi se lucrează din felurite catifele broşate, tivite 
cu panglici colorate. L. se numesce de popor şi 
brasieră purtată de femei în scop de a strîngo 
corpul. [M. B.]

Laic, (grec.) în sens bisericesc mirean, acel 
individ, care a întrat în sinul bisericei prin 
botez. L. formează poporul credincios sau turma 
cuvântătoare, în oposiţie cu clericii (v. ac.), cari 
în vîrtutea ordinaţiunii lor sacramentele au 
putere mai mare decât laicii (Mirean). Laicii 
aparţin bisericei ascultătcare. (Cf. Dr. I. Raţiu, 
Instituţiunile Dreptului bisericesc. Blaj, 1877 
§§ 193—205). [i-m.]

Lăleţi, V. Ţigani.
Laima, în mitol. litvanică elementul femeiesc 

al puterii primitive; domnitoare universală în 
cer şi pe pământ; isvorul originii, vieţii şi al 
trecerii. Se aseamănă (jinei Hera la Greci, Maja 
la In(}i. [Atm.]

Lainici, trecătoare, v. Vulcan.
Laiot, Basarab, voevod, v. Basaraba.
Lais, două hetere (v. ac.). Una trăia pe timpul 

resboaielor peloponesiace, era amica filosofilor 
Diogenes şi Aristippos; A doua, fica Timandrei, 
a amicei lui Alkibiades, numera între amicii ei 
po pictorul Apelles şi pe retorul Hypereides. 
Probabil că Afroditele lui Apelles represintă pe 
aceasta L. Femeile tessaliene invidind-o pentru 
fi-umseţa ei, au ucis-o în templul Afroditei.

Laista, (arămânesce LacaJ, corn. arămâuească 
în Zagori, în Epirul nordic, cu 2250 loc.

Laita, Leitha, atluept pe dreapta al Dunării, 
desparte la vest o parte a Austriei de Ungaria,
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de nnde cele doue părţi ale mouarcliiei Austro- 
Ungaria poartă nninele de Traas- şi Cislaitania. 
L. isvoresce din Alpii austriaci, curgead spre 
est paralel cu inuuţii Laita, se vai'să in un braţ 
al Dunăiii. [M. Bodiu.]

LaJi, neguţători turci, caii în nuiner de mai 
multe mii se încuibaseră in principatele române, 
•ucigând pe negustorii oei de loc, mistuind pe să
raci cu dobânda, luându-le câte 4 parale la leu 
pe lună, lăpădfindu-le banii cu sila prin sate, 
necinstind familiile locuitorilor, iar pe bărbaţi go- 
nindu-i cu săbiile.» Au fost goniţi de Const. Ma- 
vrocordat (1741—49) în timpul domniilor lui şi 
în Muntenia şi în Moldova.

Lakhnau, (LucnovJ, capitala prov. iudobritice 
Audh, 273,028 loc. (1891); numeroase palate 
pompoase, temple indice, moschee şi morminte, 
şcoală înaltă.

Lakkollth, (geol.) numele unei masse de roce 
eruptive, care e acoperită de straturi mai vechi 
sau se găsesce între acestea.

Lalasînţ, comună mr. în Ung., colt. Caraş- 
Severin, cu 141.0 loc. Români, cari în mare parte 
se ocupă cu vărăritul. Se atlă in comună o fa
brică de var.

Lalea sau Laiee, numele popular ol plantei 
Tulipa silvestris L. (v. ac.).

Lallemantla Fisch. et Mey (botan.) gen de 
Labiate cu 4 specii, ierburi glaore sau păroase 
şi cu flori mici albăstrii, trăiesc în Caucas, Hi
malaia, Asia mică, speciile L. caneseem Fisch. 
et Mey, L. peltata Fisch. et Mey, L. iberica.

[S. Şt. R.]
Lally-Tollendal, 1) Toma, conte de L. fi baron 

de T., general franc., n. 1702; de origine en
gleză, 1756 guvernator al coloniilor franc, din 
India. Victorios în numeroase resboaie. Acusat de 
tradare, e închis în Bastille şi decapitat (6 Maiu 
1766) ca trădător. La stăruinţele fiului seu şi 
ale lui Voltaire — după 10 ani — procesul i-se 
pertractează de nou şi regele prin rescript îi 
rehabilitează onoarea. 2) Trofim Gerard, fiul 
lui Toma, n. 1751, f 1^0. S’a oferit ca apă
rător al regelui Lud. XVI, dar respins de convent, 
L. şi-a publicat pledoanil sub titlul »Plaidcyer 
poui' Louis XVI« (1795). [t.]

Lalo, V. Adansonia.
Laloşiu, corn. rur. în Rcm., j. Vâlcea, com

pusă din 4 căt. cu 18(X) loc. (Dicţ. geogr. 1893), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelcr; 
în corn. snnt 2 biserici şi 1 şcoală.

Lama, (tibet, suprem) este titlul preoţilor şi 
egumenilor unei secte bndistice, Lamaism, din 
Tibet şi ţerile dela nordul rînrilor Gange şi Ind 
şi a munţilor Himalaia. Se găsesc Lamaiţi chiar 
în China, in Japonia şi în Corea, şi la Peking 
se ved destule mănăstiri lamaitice. Lamaiţii sunt 
despărţiţi in două secte, una mai veche cu mifaă 
roşie, alta mai riguroasă cu mitră galbenă. Capul 
celei dintâiu. Dalai Lania, residează în Lhassa, 
cap. Tibetului, iar şeful gal binilor, Bogdo Lama, 
la Taşi Lhumpo, oraş de mănăstiri tot în Tibet. 
Aceşti doi capi sunt în acelaş timp şi guver
natorii politici ai Tibetului, şi au sub dinşii o 
ierarchie întreagă de tot felul de L. Preste fie
care provincie este pus un Chutuău, iar dre- 
gătoriile celelalte se ocupă numai cu un L. din 
nenumeraţii Chubilehani. Toate aceste funcţiuni 
se perpetuiază prin renascere, adecă prin tineri.

presupuşi metempsicosa titularilor decedaţi. Cât 
pentru teologi şi canonişti, ei se aleg dintre în
văţaţii khanpo, cîoîge şi rabgiampa. L. egumeni 
se numesc tot khanpo, noviţii gethul şi fraţii 
laici bandi sau banta. Toţi aceşti călugări, preoţi 
sau teologi sunt celibatari şi au mcncpolul soi- 
inţelor adevărate şi oculte. Afară de ei există 
şi călugăriţe cu superioare provenite tot din re
nascere sau incarnaţiuce. (Desgodins, Le Thibet. 
Paris, 1885; Amănunte interesante dă şi Landor, 
Pe căi cprite, tradus în »piarul călătorilor», ed. 
Universul. Buc., 1899).

Lama, (Auchenia lama), mamifer, din ordinul 
Artiodactylelor, fam. Camelidelor, ara înfăţişarea 
unei capre. Urechi lungi şi ascuţite, grumazul 
lung, îl poartă drept în sus. Are păr lung, lânos 
de diferite colori (sunt lame albe, negre, bmne 
şi pătate cu rcşu, brune-închise, gălbinii, vulpii), 
înălţimea 18 m. Trăiesce în vestul Americei 
de sud. Se ţine pe lângă casă, pentru ducerea 
greutăţilor. Carnea se mânca, pielea .se tăbă- 
cesce, părul pentru ţesături. Alte specii mai 
sunt: Guanaco (A. huanaco), Paco (A. paccs), 
Vicunia (A. vicunna).

Lama, partea tăietoare a cuţitului. (Chirurgii 
români împrumută acest termin dela Francezi).

Lamachos, general athenian, fiul lui Xeno- 
phanes. S’a distins în reshoiul pelcponesiac şi 
în cel sicilian, t 414 a. Chr. la asediul Siracusei.

Lămâie, numele vulgar al fructelor de Citrus 
Limonum Risso (v. ac.).

Lămâlţa, numele popular al plantei cultivate 
Lippia citriodora H. B. & K. (v. ac.).

Lămâiu, numele vulgar al arborelui exotic 
Citrus Limonum Risso (v. ac.).

La major, (mus.) v. A-dur.
La Manche, («mânecă») canal, o strimtoare de 

mare, între Francia şi Anglia care leagă Oceanul 
Atlantic cu Marea de nord. In vechime: Fretum 
Gallicum sau Fretum Britannicum. întreagă 
lungimea este 560, partea cea mai lată este 
240 km. [M. Bodiu.]

Lamantin, (Manatus), un gen de mamifere 
aquatice din ordinul sirenelor. In tinereţe au 
dinţi incisivi, cari cad în curând, la bătrâneţe 
au numai măsele. Trăiesc pe lângă America, pe 
ţermurii Oceanului Atlantic, între 25° lat. nor
dică şi 19° lat. sudică, în rîurile ce curg în 
acest ccean precum şi în Africa între 20u lat. 
nord. şi 10° lat. sud. Cele mai însemnate specii: 
Manatus latirostris, lung de 3 .m., greu 300 kgr.; 
M. inunguis. L. au plămâni foarte mari, beşica 
de înotat foarte mare, stomacal are mai multe 
cavităţi intestinele, lungi preste 30 m.

Lamarck, Jean Baptiste Antoine PierreMonet 
de, unul din cei mai de samă naturalişti fran
cezi, n. 1744 în Picardia, f 1829. El a preparat 
şi agitat prin lucrările şi cercetările sale teoria 
transformismului şi a evoluţionismnlui înaintea 
şcoalei engleze. Lui L. i-se datoresc o samă de 
lucrări privitoare la »Flora franceză» şi în ge
neral la botanică. După c viaţă agitată L. a fost 
numit deja în vîrstă profesor la Mu.seum în 
1793, unde a profesat până la moarte. Ser. princ.: 
•Recherches sur Torganisme des corps vivants, 
sursoncrigine, ses diveloppements etses progres», 
publicată în 1802, în care L. discuta natura forţei 
vii a vitalităţii organice, p lucrare asupra ani
malelor nevertebrate. [Vaschide.]
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La Marmora, Alfonso Ferrero, general Ual, 

II. 17 Nov. 1804 în Turin, t 5 Iau. 1878 în 
Firenza. S’a distins deosebi în lupta dela Cer- 
iiaia (Crini). Ministru de marină, apoi şet de .stat 
major în resboiul cu Austria (1859). După pacea 
dela Villafranoa (11 Iulie 1859) miuistru-pre- 
sident şi miuistru de resboiu. 1870—71 regent 
îii Roma. Mare contrar al lui Bisinarck. (Ser.: 
>1 segreti di stato nel governo oonstituzionale» 
1877). l-s’a ridicat monument în Turin.

Lamartine, Alfonse, poet şi scriitor franc., 
n. 1790 la Mâcon, | 1869 la Paris, a fost ini
ţiatorul poesiei frc. in seci. XIX şi »Meditations« 
sunt primul moment al poesiei lirice moderne. 
Dotat cu spirit înalt şi pur I,. a cântat pe Dum- 
iiecleu, natura şi amorul; inspiraţiunea sa mai 
ales e melancolică, iar stilul seu păoătuesce prin 
oarecare moliciune. L. a mai publicat: »Nou- 
vellos Meditations», «Harmonies poetiques et re- 
ligieuses», »Recueillements», ».Tocelyn« (idilă epică). 
In prosă: »Histoire des Girondins«; »Voyage 
en Orient».

Lamb, v. Melbourue.
Lamballe, Maria Teresa Luisa de Savoia- 

Carignan, Principesă, n. 1749, asasinată 1792 
la Paris. Amică cu Maria Antoinetta, avea sar
cina de supraintendentă a casei acesteia, cn care 
mai târejiu fu captivă la Temple. După oi' fu 
transportată la »la Force», pieri în masacrele din 
Septembre 1792. Capul seu fîi plimbat în vîrful 
unei suliţe. S’aupublicat, după notele princesei de 
L. «Memorii relative la familia regală a Franciei.» 
Lescure a scris viaţa ei. [O. L.]

Lambda, numirea elină a literei 1 (A. X.). Lamb- 
daeism, (lat. lallatio) defect de pronunţare, dând 
literei r sunet de 1. In graiu poporal fiţeăoire.

Lamberg, Francisc Philipp, conte, general 
austr., n, 1791. In 1848 a fost trimis ou in
strucţiuni secrete la Pesta; totodată numit co
misar şi comandant suprem al puterii militare 
din Ungaria. In 27 Sept.- îmbrăcat în haine 
civile, voia se treacă preste podul Dunării la 
Pesta, ou scop de a enunţa închiderea parla
mentului, însă a fost recunoscut şi omorît.

Lambeth, subm-bie a Londrei spre sud de Ta- 
misa, 275,203 loc. (1891).

Lambreqiiln, ornamente de bucăţi de stofă, cari 
se desfăşură pe părţile unui blason sau scut, 
începând din dosul cascei. Odinioară ele se purtau 
de cavaleri la cască şi fluturau până pe umeri. 
In desemnurile şi picturile heraldice, artiştii le 
represintă ca nisce foi do achantă. Faţa L -lor 
în foi învîrtite trebue să fie de coloarea fun
dului scutului, iar marginile din dosul lor de 
coloarea unui metal (aur sau argint) ce se gă- 
sesce în scut. Ele fiind un simplu ornament, nu 
e de rigoare a se desemna totdeuna pe lângă 
blasou. [O. L.]

Lambrino, familie boierească, de origine greacă- 
bizantină, stabilită în ţerile române la începutul 
seci. XVIII, probabil şi mai înainte; căci un 
păharnic C. L., în timpul lui Cautemir la 1692, 
rudă cu vornicul Lupu Costake, fugi în Mun
tenia la Briincoveanu. La curtea acestui domn, 
in Valachia, era marele han Manolake L., m- 
surat ou Pica lui Brâneoveanu, Domniţa Balaşa. 
Dela aceasta au remas în Bucuresci biserica şi 
tundaţiunea ce poartă numele ei. Manolake L. 
avea titlul de ban 1735, iar la 1731 era mare

logofăt. Urmaşii acestei familii au remas până 
a(}i în Moldova. [L.]

Lambrior, Alexandru, filolog român, m. coresp. 
al Acad. rom.; n. 10 Sept. 1846 din părinţi 
agricultori, în satul Soci- (Neamţu). După ter
minarea studiilor în Iaşi, ajunge profesor la liceul 
din Botoşani, post diu care este destituit de ge
neralul Teii, ministrul insti'ucţiunii. Ocupă însă 
curând după aceea catedra de istorie dela şcoala 
militară din Iaşi şi publică în «Convorbiri Li
terare® câteva studii, între altele şi unul asupra 
manuscriptului lui lordachi Golescul «Pilde, po- 
văţuiri i cuvinte adevărate şi poveşti» (C. L. 
anul VIII), pentru care în 1875, Titu Maiorescu, 
ministrul instrucţiunii publice de pe atunci, îi 
dă un stipendiu pentm a-şi continua studiile îu 
străinătate. L. se duce la Paris şi urmează cur
suri de limbile romanice la şcoala de studii înalte, 
publicând în revista «Komauia» mai multe cer
cetări asupra limbii române. întors în ţeară este 
numit profesor la liceul din Iaşi, publică mai multe 
articole în «Convorbiri Literare» între cari mai 
ales unul intitulat Indreptariu (anul XV) merită 
toată atenţia, căci în el L. pune basele sciinţiflee 
ale ortografiei fonetice, ortografie care n'a de
venit generala numai diu causa exagerărilor unor 
adepţi prea fervenţi, cari au cam intimidat pe 
altă lume. Mai publică şi o «Carte de cetire cu 
litere cirilice», laşi, 1882, cu o luugă şi însem
nată introducere filologică; -f- 20 Sept. 1883. 
L. a fost poate cel dintâiu filolog român bine 
pregătit pentru meseria sa. Meartea l-a împie
decat să facă tot ce se aştepta dela dînsul. Ideile 
sale au fost apoi adunate şi desvoltate de I. 
Nădejde în gramatica sa.

Lamela, o bucată de metal, de sticlă sau de 
alt corp, lătăreaţii şi subţire. L. se mai uumesce 
şi lamă, lumină sau lespede.

Lamellibranchiate, (zool.) clasă a moluscelor. 
L. sunt caracterisate prin un corp simetric fără 
cap separat, prin o manta formată de 2 lame 
libere, o prelungire a pielii de pe partea dorsală 
a animalelor de o parte şi alta, prin o cochilă 
cu 2 valve reunite în o ţîţînă, cari se desfac 
şi închid cu ajutorul unui sau doi muscali, şi 
prin 2 branchii în formă de lame. In partea 
posterioară a lamelor mantalei se găsesc 2 oi'i- 
fioii, cari conduc în nisce tuburi (sifoane), prin 
un orificiu întră apa, iar prin celalalt se elimi- 
nează excrementele. Pe pântece se află un picior 
cărnos şi cavernos, care în partea sa superioară 
cuprinde viscerele. Cele mai multe L. au se- 
xurile deosebite, unele însă sunt bisexuate. Toate 
L. trăiesc în apă, cele mai multe în mare. Sunt 
cunoscute I4,{Î(X) de specii, dintre cari 8—9000 
fosile. Se împart în Siphoniate şi Asiphoniate, 
după cum adecă au sau nu au tuburile respi- 
ratorice amintite mai sus. (v. şi art. Stridie 
şi Scoică).

Lamellicornia, sinonim cu Scardbaeide, familie 
de insecte coleoptere, ale căror antene scurte 
se termină cu un mănunchiu de mai multe la
mele, cari se dispun ca foile unei cărţi. Cuprinde 
genurile Lucanus, Melolontha, Cetonia, Oryetes.

Lamellirostres, (zool.) paseii aparţinetoare or
dinului Palmipedelor (v. ac.). Sunt caracterisate 
prin un plisc pielos, la vîrf coniferm şi tare, 
la margini proveijut cu nisce lamele cornoase, 
cari împreună cu alte lamele, ce se găsesc pe
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marginile limbii, formează un fel de ciur, care 
reţine hrana şi lasă apa să se scurgă. De L. se 
ţin l-aţele, gâscele şi lebedele.

Lamennais, De L., Hugues Filicite Robert 
(1782—1854), scriitor francez. A scris; »Refle- 
xions sur l'etat de l’Eglise», »Essai sur l’indif- 
ference en matiere de religion.« Apoi fonda 
(Jiarul »L’Avenir« pentru a apera ideile catoli
cismului liberal, piarul fu condamnat de curtea 
din Koma şi încetă puţin în urmă. L. fîi de o 
imaginaţiune violentă, incapabil de disciplină. 
Stilul seu e plin de relief şi de tonuri brusche.

LathentaţiunI, tânguiri, plângeri. Profetul le- 
remie a scris Cartea plângerilor (lamentatione.s), 
în care deplânge soartea cea tristă a poporului 
seu israiltean şi a Ierusalimului. [i—m.]

Lamettrie, Iul. Offray de, 1709—51, medic 
şi Klosof francez, care cu deosebită frivolitate 
a încercat să dea temeiu de adever vederilor 
materialistice ale naturalismului francez din 
.seci. XVIII. In acest scop el a scris: Histoire 
naturelle de Fâme, L’homme machiene, L’homme 
plante, cari împreună cu alte scrieri ale sale 
au fost publicate apoi la 1751 sub numirea de 
Oeuvros philosoptuques. [PI.]

Lamia, în superstiţiunea Grecilor vechi o nă
lucă femeiască, grozav de urîtă şi răpitoare de 
prunci. De origine a fost frumoasă şi amoreza 
lui Zeus; dar după ce Hera, muierea lui Zeus, 
i-a răpit copiii, L. a devenit selbatecă şi furioasă 
şi răpesce copiii, crecjend că sunt ai ei. (v. şi 
Empusa).

Lamia, (turc. Zituni), oraş în Grecia de mijloc, 
capitala districtului Phthiotis şi Phokis, zace la 
poala muntelui Otrys, are o citadelă din evul 
mediu. Aici s’a dat lupta purtată de Greci în 
contra lui Antipater.

Resboiul Lamiae. Cea mai mare parte din 
popoarele Greciei centrale şi mai multe din Pe- 
loponez, după moai-tea lui Alexandru al Mace
doniei, formară o ligă contra Macedoniei. An
tipater care represinta această ţeară, surprins 
fiind de forţele confederaţiei grecesci, se refu
giază în oraşul întărit Lamia din Tessalia, de 
unde acest resboiu luă şi numele de L. La în
ceput confederaţia fu victorioasă, mai târ(Jiu însă 
Antipater o învinge la Cranon în 322 a. Chr.

[Caion.l
Lamiarii, (zool.) insecte aparţinetoare familiei 

Cerambycidelor (v. ac.).
Lamil, Mohamed ben Osman, AU al Ndkkăsch, 

renumit poet turc, sub domnia Sultanului So- 
liman II cel Mare; trăi în Brussa, f 1531. Mai 
bogat în imagini şi ornamente de stil decât în 
idei originale. Imită pe poeţii mistici persani, din 
cari a tradus multe poesii. Plîzmaior a tradus 
multe poesii din L. sub titlul »Verherrliohung der 
Stadt Brussa«, Viena, 1839.

Laminaria Lamx., (botan.) gen de Alge brune, 
familia Laminariaceelor, cu vr’o 30 specii ce 
trăiesc mai ales. în mări: nordul Oc. Pacific, 
noi-dul şi coastele Oc. Atlantic, coastele Mânecei. 
Trăiesc fixate pe stânci prin ajutorul unor fila
mente ramificate şi îndoite canisce cârlige (Cram- 
poane). Ajung în total lungimi până la 4—5 m. 
Fiindcă conţin iod şi manită se folosesc spre a 
scoate aceste substanţe; se mai folosesc şi ca 
furagiu şi îngrâişăment. L. saccharina Lamx., se 
folosesce ca aliment de Chinezi şi Japonezi; L.

digitala Lamx., pentru că conţine mucilagiu, se 
întrebuinţează în chirurgie, sub numele de Sti- 
pites Laminariae, spre a dilata orificiile plă
gilor, etc. [S. Şt. R.]

Laminarlacee, (botan.) familie de Alge brune 
Phaeosporee cu vr’o 20 de genuri ce trăiesc 
toate în mări. Corpul lor, la unele atingând lun
gimi mari, până la 300 m. (s. e. Macrocystis), e 
împărţit în rădăcină, tulpină şi frunze (toate însă 
neadeverate). Ca genuri menţionăm: Agarum 
Rupr., Alaria Grev., Laminaria (v. ac.), Les- 
sonia Bory., Macrocystis Ag., ş. a. [S. Şt. R.],

La minor, (mus.) v. A-moll.
Lamium L., (botan.) gen diu fam. Labiatelor, 

trib. Staehydeae, cuprinde plante erbacee anuale 
sau perene, are vr’o 40 de specii, respândite 
prin Europa, Africa boreală şi Asia extratropi- 
cală. Genul L. se divide în următoarele patru 
secţiuni; 1) Orvala L., 2) Lamiopsts Opiz., 3) 
Lamiotypus şi 4) Galeobdolon Adans. In păiţile 
noastre cresce prin locuri cultivate şi inculte 
L. amplexieaule L., L. purpureum L., cunoscut 
de poporul nostru sub numirile de P . . . . ţi- 
găncei, Sugel, Urzică moartă, iar prin 
locurile umede din păduri şi tufişuri cresce L. 
maculatum L., etc. [Z. C. P.]

Lamnungia, ordinul auimalelor cu unghii co
pite, a căror membre dindoret au la partea din
lăuntru a degetelor în loc de copită o ghiară, 
copitele celoralalte degete sunt turtite, de forma 
unei unghii. N’au dinţi canini. La acest ordiu 
aparţin numai doue specii, cel mai însemnat este 
Hyrax syriacus, are 4 degete la membrele dina
inte şi31a cele dinapoi. Lung. corpului 35—40 cm. 
Trăiesce în Siria şi pe Iflugă Marea Roşia, prin 
stânci. Seamănă la aspect cu marmotele. Se nu- 
tresce cu fructe, rădăcini. In biblie se amin- 
tesce sub numele de Safan.

Lamothe, (pron. lamot) Ioana, n. 1756, t 1791 
în Londra. Ini-udită cu familia de Valois; eroina 
scandalului cu procesul colierului (v. Colier). 
18 Aug. 1785 osândită la batere cu vergi, în
fierare cu fier roşu şi robie pe viaţă. Osânda 
corporală i-s’a aplicat, iar de robie se refugiază 
la Londra, unde după un timp de viaţă destră
bălată se aruncă din etajul 3 al unei case de 
petreceri.

Lampa, un aparat pentru luminarea chiliilor, 
stradelor precum şi a altor locuri şi localităţi, 
aparat în care o materie lichidă arde cu flacără 
luminătoare. L. cele mai vechi sunt cele cu 
oleu. Aceste la început erau foarte simple, lu
minau rău şi respândiau fum şi funingine; abia 
pe la 1550 s’au aQat larape cu oleu mai practice. 
Dela 1850 au început a se generalisa lampele 
cu petroleu, cai'i dau lumină mai intensivă şi 
nu afumă. Numirea de lampă a trecut şi la apa
ratele ce luminează cu electricitate, deşi în ele 
nu este lichid, (v. Iluminarea locuinţelor.)

Lampa de incandescenţă, lampă electrică, ce 
consistă din o sferă de stielă golită de aer, în 
lăuntrul căreia luminează o spirală subţire de 
cărbune, înfierbântată prin curent electric. Cu
rentul electric întră în lampă prin nisce ace 
sau sirme scurte de platină feruminate sau to
pite în păreţi.

Lampa de mine, o lampă cu oleu, a cărei 
flacără se ridică într’un hornuleţ de ţesătură 
de sirmă de fier. L. d. m. se numesce şi lampă
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de siguranţă, căci scutesce în contra explosiu- 
nilor gazului detunâtor (metanul) din mine, mai 
ales din minele de cărbuni. Anume flacăra nu 
poate ieşi din hornulet, şi nu poate aprinde gazul 
detunător din mină. Ce e drept, gazul detunător 
pătrunde în lăuntnil lampei şi arde, cel din 
afară însă nu se poate înfierbânta într'atâta, 
încât să se aprindă, deoarece hornuleţul opresce 
căldura.

Lampa suflătorilor de sticlă, lampă de spirt 
sau de gaz de luminat, a cărei temperatură se 
ridică prin curentul de aer suflat sau întrodus 
in ea. Curentul de aer se poate produce sau 
prin o ţeve strîmtă, în care suflăm cu gura, 
sau, şi mai bine, cu nisce foi.

Lampele de oxigen,, sunt proprie lampe de 
hidrogen, în flacăra căruia se introduce un cu
rent de oxigen. L. d. o. dă o lumină foarte pu
ternică, mai ales dacă în flacără se pune var, 
căci varul devine incandescent şi luminează şi el.

Lămpi electrice, aparate întrebuinţate pentru 
a ilumina prin electricitate farurile, stradele ora
şelor, etc. Există L. cu arc valtaic şi L. incan
descente. Cele dintâiu se împart la rândul lor 
în L. cu cărbuni mobile sau cu regulator şi L. 
cu cărbuni fixe sau luminări electrice:

\) L. cu cărbuni mobile. Când producem arcul 
electric intre doue conuri de cărbuni, aceste se 
usează şi spaţiul dintre vîrfurile lor se măresce, 
şi lumina s’ar stinge, dacă, prin ajutorul unor 
regulatoare, conurile de cărbuni n'ar fi menţinute 
la aceeaşi îndepărtare, menţinând cu o intensitate 
aproape constantă lumina produsă între ele.

2) L. eu cărbuni fixe. Jablochkoff a imaginat 
o altă disposiţiune, pentru ca lumina arcului 
electric să remănă aproape constantă. El ia 
doue cilindre de cărbune, aşezate paralel unul 
lungă altul şi separate între dînsele prin o pă
tură de ipsos, care e râu conducător de electrici
tate şi e fusibil la temperaturi ridicate. La partea 
superioară cilindrele sunt reunite între dînsele 
prin o placă de grafit. Dacă punem cUindrele 
la partea lor inferioară, în comunicaţiune cu 
polurile unei maşini de inducţiune puternică, 
curentul electric trece prin placa de grafit, o 
topesce, şi arcul se produce între vîrfurile ci- 
lindrelor de cărbuni. Căldura arcului fiind foarte 
mare, ipsosul se topesce şi se volatilisează astfel, 
încât pe când cărbunii se usează, în acelaş timp 
dispare şi ipsosul dintre dînşii. Consumându-se 
cărbunii întocmai ca o luminare ordinară, i-s’a 
dat nume de luminare electrică.

3) L. incandescente. L. în cari curentul trece 
prin un corp puţin conductor, care încăl(}indu-se 
devine incandescent şi respândesce lumină în 
jurul seu. Astfel de L. se compun do obiceiu 
dintr'un fir subţire de cărbune, întors în forma 
de spirală, şi închis într’un glob de sticlă, din 
care s’a scos aerul. L. cu incandescenţe, deşi 
i'elativ cu puterea lor luminătoai'e sunt mult 
mai scumpe decât acele ou arc voltaic, totuşi 
fiind de o intensitate luminoasă mult mai mică, 
vin întrebuinţate foarte mult pentru iluminatul 
interior al locuinţelor şi al stabilimentelor in
dustriale şi publice, şi chiar în exterior pe stradele 
secundare ale oraşelor, şi în punctele unde nu 
e nevoie de a se instala focare luminoase foarte 
intense, cari în acelaş timp sunt şi scumpe. L. 
ou arc voltaic dau o lumină de o intensitate de
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mai multe sute de luminări, iar L. incandescente 
cele ordinare, de tipul descris mai sus, dau o lu
mină de intensitate mai mică decât o sută de lu
minări de obiceiu de 5,10, 16, 20 şi 32 luminări.

Lampodarii, oficiali bisericesci, cari se în- 
grijau de ţinerea în curăţenie şi rânduială a 
candelelor şi a luminărilor numite »lampodar», 
adecă policandro de cele mari, întocmite pentru 
mai multe lumini sau candele, şi cari atîrnau 
de boltitura bisericei. (Cf. Dr. G. lacob, »Die 
Eunst im Dienste der Eirche»).

Lampreta de rîu, (Petromyzon fluviatilis), un 
pesce din ordinul cyclostomilor, e de forma unui 
ţipar. n’are solzi, nici aripioare pectorale şi ven
trale. De coloare verejie-brună pe spate, găl- 
binie-sură sau arginţie pe de lături, alb pe burtă. 
Gura e rotundă, lângă cap are 7 ^uri ce-i ser
vesc la respiraţiune (branchii). Ochii au irisul 
galbin-petat. Lungimea 30—50 cm. Trăiesce prin 
rîurile Europei, Americei şi Japoniei. Toamna 
întră din mări în rîuri, iar primăvara, în Aprilie 
şi Maiu, îşi depune ouele şi piere după aceasta. 
Carnea e gustoasă.

Lampyris, insect, v. Licuriciu.
Lămurire, (silvic.) numire cumulativă pentru 

acele tăieturi, cari urmează după tăietura in- 
semânţetoare cu scopul de a elibera sucrescenţa 
de sub umbra coi)acilor. L. se face de regulă 
în mai multe rânduri şi se poate aplica numai 
după ce masivul rărit prin tăietura insemân- 
ţetoare a produs destulă şi bună semânţă, şi 
după ce s’a desvoltat binişor sucrescenţa.

Lâna, perul des cu care este acoperit trupul 
mai multor animale sugătoare. Sub L. se înţe
lege însă mai cu samă perul de oaie din care 
se prepară prin anumite proceduri stofele de 
lână, precum: postavul, flanele şi alte ţesături. 
Calitatea lânei se deosebesce in general după 
grosimea şi lungimea firului, precum şi după 
luciul, elasticitatea şi nervul ei. Modul de viaţă, 
rassa şi tratarea animalelor influinţează asupra 
calităţii lânei. Astfel între soiurile europene ex
celează L. spaniolă dela oaia Merino. Mai este 
L. germană, L. engleză, franceză, italiană şi L. 
austro-ungară aşa numită: bârsană, stogoasă, 
ţigae şi ţurcană. L. vine în comerciu de re- 
^ă aşa cum este tunsă de pe oaie io lâni 
întregi, în cari se află năvălite laţele tunse, 
de pe cap, de pe picioare şi de pe coadă. 
După modul de obţinere deosebim lâna de o 
tunsoare, dacă oaia se tunde numai în Iunie, şi 
de două tunsori, dacă provine sau dela tun
soarea de primăvară fL. de iarnă), sau dela tun
soarea de toamnă (L. de vară). Miţele, adecă 
lâna de oi tinere (cârlani), este fină, dar fii'ele 
sunt fără nerv. L. dela oile tăiate pentru carne, 
smultura, adecă lâna smulsă de pe piele, este 
de mai puţină valoare.

Lânărie. Toate stofele ţesute din lână, precum 
şi magasinul în care se vând.

Lâna de aur, ordinul, (Toison d’or), ordin 
cavaleresc instituit în 1429 la Bruges de cătră 
Eilip cel Bun, duce de Bourgogne, în onoarea 
amantei sale Maria de Crumbrugge, al cărei per 
era auriu roşcat. La început oid. era compus 
din 24 cavaleri, al căror numer se ridică la 50; 
mare măiestru era ducele de Burşundia. La 
stingerea casei de Burgundia, ea trecu la casa de 
Austria. Carol V o transmise regilor Spaniei.
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Mai târziu Spania şi îinperatnl Germaniei îşi 
disputară onoarea de mare măiestru, şi de atunci, 
ordinul e conferit de o potrivă de regii Spaniei 
şi de împăratul Austriei, având fiecare câte 20 de 
membri-cavaleri ai ordinului. însemnele sunt o 
lână de aur atârnată de un lauţ la gât de aur, 
compus din ornamente, litera B (Bourgogne) şi 
pietri din cari ies scântei. [0. L.]

Lâna philosophică, oxid de zinc. obţinut prin 
arderea zincului metal in aer liber. Din causa 
asemănării cu lâna i-s’a (}is de cei vechi astfel.

Lanark, (Glydesdale), comitat în sudul Scoţiei, 
2302 km», ou 1.045,787 loc. (1891); pământul 
e bogat în cărbune, plumb şi fier, deci are şi 
industrie însemnată (cu centrul în Glasgow); 
Capitala L., lângă rîul Clyde, are 5537 loc.

Lânăriţa sau Bumbăcariţa, numiri populare 
ale plantei Eriophorum latifolium Hoppe. (v. ac.).

Lanat, lanuginos, (botan.) acoperit cu peri 
lungi, subţiri şi moi la pipăit, cum sunt s. e. 
frunzele de Stachys germanica, etc.

Lancashlre, comitat la nord-vestul EngUterei, 
4889 km», ou 3.926,798 loc. (1891); grandioase 
mine de cărbuni (se scot 20 milioane tone pe 
an), de aceea s'a desvoltat aci însemnată in
dustrie de bumbac, lână, maşine, fierării, etc. Ca
pitala Lancaster.

Lancaster, capitala comitatului englez Lan- 
cashire, lângă Lune şi canalul L. (165 km. lung), 
cu 31,038 loc. (1891); fabrici de bumbac şi mă- 
tasă; port şi comerciu maritim. L. e totodată 
capitala ducatului L., care în evul mediu a fost 
dat ca feud unei linii mai tinere a familiei Plan- 
tagenet, care ocupase tronul ţerii între anii 
1399—1461 şi al cărei representant şi acum 
are şedere şi vot în cabinet.

Lancaster, titlu de conţi şi duci în Anglia, 
purtat de unele ramuri ale familiei domnitoare 
Plantagenet. Trei dintre L. au fost şi regi (v. 
Henric).

Lance, armă de atao, întrebuinţată de po- 
poai'ele antice, compusă din un fier ascuţit fixat 
la capătul unei lungi coade de lemn. Cu per
fecţionarea armelor, L. nu se mai întrebuinţează 
decât de cavalerie; capătul de jos al L. este 
vîrit într’un toc fixat la scara călăreţului, iar 
la înălţimea mânei se află o curea.

Lance, lancetă, cuţit în formă de suliţă cu 
care operezi prin înţepare şi tăiere, sau vaccinezi.

Lancelot dela Lac, erou mitic germ., unul 
din eroii ciclului breton de tradiţiuni despre 
regele Artus şi masa rotundă, şi subiectul a două 
romane, unul provensal şi altul francez din 
seci. Xin, tradus şi în alte limbi. Se numesce 
dela Lac după 4'na Viviana, numită doamna 
Laoului, care l-a crescut după ce remase orfan 
de tatăl său, regele Ban, şi l-a ajutat în aven
turile lui.

Lanceolat, (botan.) în forma fierului de lance, 
adecă lung eliptic, oblong, cu lungimea mult mai 
mare ca lăţimea, ori cel puţin de două ori mai 
maro; s. e. frunzele de Salcie.

Lăncerl, trupe de cavalerie armate cu lănci; 
ei apar mai ântâiu în Germania şi Austria în 
seci. XVIII, iar în Francia în seci. XIX. După 
resboiul din 1870—71, Francezii vecjend că trupele 
de lăncerl nu le aduc serviciile la cari se aşteptau, 
suprimară această armă, mai târziu însă se con

stată că era suficient de a da lancea numai la 
oamenii din rândul ântâiu.

Lanclers, (franc.) (pronunţă lansie), lănceri, 
nume dat unei varietăţi de cadril (v. ac.) dansat 
de obiceiu de 4 părechi. Figurile 1, 3 şi 4 sunt 
în măsura e/8, 2 şi 5 în »/4.

Lancrăm, (magh. Ldmkerik, germ. Langen- 
dorf), corn. mare în Trs., cott. Sibiiu, 1613 loc. 
(1891) Români gr.-or.; şcoală cu patru învăţă
tori. însemnată economie de câmp şi viticultură. 
Varza dela L. se bucură de mare trecere.

Landau, Marcu, literat, n. 21 Nov. 1837 în 
Brody (Galiţia), stabilit 1869 în Viena. A scris 
despre isvoarele «Decameronului^ şi autorul ace
stuia, despre literatura ital. la curtea vieneză, 
istoria lui Carol VI ca rege al Spaniei, etc.

Landau, trăsură mare pe arcuri, cu patru roate; 
coperişul la mijloc se poate deschide şi îndoi.

Lander, Eichard, călător afric., n. 1804 în 
Cornwall; 1825 trece în Africa şi în expedi- 
ţiunea căpitanului Clapperton cercetează părţile 
de jos ale rîului Niger şi străbate până la Sokoto. 
După moartea lui Clapperton, din însărcinarea 
guvernului Angliei, cercetează mai intensiv-rîul 
Niger şi constată, că acesta se varsă pe mai 
multe guri în golful Benin. In 1832 din nou 
pleacă spre a scruta mai departe rîul Niger, 
insă e atacat de indigeni şi rănit grav, în urma 
cărei răniri + 1834. In cercetările sale a fost 
însoţit de fratele seu John (n. 1807).

Landes, (franc.) stepe, păşuni, cu deosebire 
ţermurul francez al Golfului Viscaya dintre Gi- 
ronde şi Piiinei. Departamentul L. are suprafaţă 
de 9321 km», şi 297,842 loc. (1891); 3 aron- 
dismente; capitala Mont-de-Marsan.

Landgraf (eomes provincialis), titlul princi
pilor în imperiul german vechiu. L.-ii erau egali 
în rang cu ducii.

Laiidolphia Beauv., (botan.) gen. de Apocynee 
cu vr’o 11 specii din Africa tropicală şi australă, 
Madagascar, cele mai multe arbuşti căţărători 
sau liane ce produc cauciuc (v. ac.); aşa este L. 
Heudelotii A. DC., L. florida Benth., L. owa- 
riensis Beauv., L. kirkii Dyer, ş. a. [S. Şt. R.]

Landon. Charles Paul, pictor şi critic francez, 
n. 1760 in Nonant, ţ 1826. Fost elev al lui 
Regnault, mare premiu de Roma. L. e consi
derat ca un pictor mediocru, ale cărui tablouri 
sunt reci, lipsite de desemn, deşi având un co
lorit fraged. Intre lucrările lui picturale de că
petenie se citează: «Lecţiune maternă», «Vinerea 
şi Amor», «Paul şi Virginia». Intre scrierile lui: 
«Viaţa şi operele pictorilor celor mai celebri din 
toate şcoalele», etc.

Landor, Wodter Savage, scriitor engl., n. 1775. 
E1 şi-a făcut studiile la univ. din Oxford, unde 
student fiind a publicat un mic volum de poesii 
1795. L. a plecat în Francia, apoi în 1816 a 
trecut definitiv în Florenţa, unde s’a ocupat cu 
scrierile sale: Imaginary conversations of literaiy 
men and statesman (1824, 2 voi.). Această scriere 
conţine multe idei frumoase şi adânci, pe lângă 
o mulţime de paradoxe şi bizarării. L. a mai 
scris de altă parte poesii: «Gebir» 1798, Couut 
Iulian, o tragedie scrisă în 1812; Pericles and 
Aspasia (1836, 2 voi.); Examiner, în latinesce 
şi oolecţia lui de poesii: The last fruit of an 
old tree (1854); Heroio idylls and poems (1863). 
Toate operele lui L. s’au publicat sub titlul:
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■W. S. Landor’s works and life, (8 voi. Londra 
1876). L. a murit 17 Sept. 1864 în Florenţa.

Landsknecht, soldaţi pedestrii, cari serviau pe 
plată şi se recratau numai din terile germane. 
Imperatul Maximilian I a fost cel dintâiu, care 
cu scop de a înfrânge influenta nobilime!, a 
format mai multe regimente de L. înarmarea 
lor era analogă ca a Sviterilor, cu suliţe lungi 
şi cu spade mari, iar mai târdiu şi cu arme de 
foc. L. cari aveau un bun renume în seci. 
până XVI şi Iau stricat mai târcjiu, prin lipsa 
de disciplină, excese, etc. [Herbay.]

Lane, butelia lui L., electrometnj, ce ser- 
vesce pentru măsurarea lungimei scânteilor elec
trice şi pentru determinarea gradului de încăr
cătură cu electricitate. L nu e altceva decât o 
Sutelie a lui Leiden (v. ac.), ale cărei armaturi 
sunt puse în legătură cu nisce globule; distanta 
acestora se poate schimba după plac.

Lanfrey, Pierre, istoric frc., n. 1828, f 1877. 
In parlament era aderent al lui Thiers, 1875 
ales pe viată în senat. Ser. principale: »Histoire 
de Napoleon I« (5 voi. 1867—75) în care pe 
basa documentelor restoarnă legenda napoleo- 
nidă introdusă în istorie de Thiers. Op. complete 
i-au apărut în 1879 sequs.

Lang, 1) L. Wilheîm, literat germ., n. 16 Iulie 
1882 în Tuttlingen. Colaborator la »Miinchener 
Allgemeiue Zeitung*, apoi (dela 1860) redactor 
la «Schwăbischer Merkur» în Stuttgart. Versat 
cunoscător al literaturii italiene. 2) L., Ludovic, 
prof. univ., n. 13 Oct. 1849 în Budapesta. Re
întors dela studii (Berlin şi Paris) a fost pu
blicist (1880 red. la »Ellen6r«, 1882 la »Nemzet«), 
apoi (1883) prof. de statistică la univ. din Buda
pesta. 1890 secretar de stat în minisţeriul de 
lin an (e, 1893 reîntors la catedră. 18'96 vioe- 
president al camerei până la 1898, când îm
preună cu Szilăgyi şi-a dat dimisia. Ser.; Sta
tistica Ungariei (2 voi. 1884), Propunere pentru 
statorirea cuotei (1897), Naţionalităţile în Un
garia şi Austria. Dela 1897 consilier intim. 3) 
L., Ambroaiu din Langenthal, medicul de curte 
al lui Prancisc Râkoczi II, pe care l-a însoţit şi 
în pribegie, f 14 Iunie 1725 în Constantinopole.

Langavie, ornament architectonic în formă de 
flori şi fructe.

Lange, Friedr. Alb., filosof german şi scriitor 
în scîinţele economiei naţionale, n. 1828, a trăit 
până la 1875 ca profesor la gimnasiu şi de filo- 
sofie la universităţile din Ziirich şi Marburg. 
Adept al filosofiei lui Kant pe care a desvoltat-o 
într’un fel de subiectivism, şi-a expus vederile 
sale în cea mai însemnată operă a sa: »Ge- 
schichte des Mateiialismus», apoi în »Die Ar- 
beiterfrage» şi în »Grundlegung der mathema- 
tischen Psychologie.i [PI.]

Langenscheidt, Gustav, librar şi linguist, n. 
21 Oct. 1832 în Berlin, f 10 Nov. 1895. In 
conipanie cu Carol Toussaint (v. ac.) a publicat 
(1856) cursul de limba franceză şi în formă de 
epistole (ed. 43 în 1893) şi de limba engleză în 
aceeaşi formă (ed. 42 în 1893). A editat nume
roase dicţionare.

Langhedoc, v. Languedoc.
Langiewlcz, Marian, conducătorul insurecţiunii 

polone din 1863; n. 5 Aug. 1827, f 11 Maiu 1887. 
1860 a luptat în legiunea lui Garibaldi. 22 Ian. 
1863 se pune în fruntea insurgenţilor poloni şi

bate oştirile ruseşti, înaintând până la Zagos. 
Aici Ruşii primind ajutor, L. a fost bătut, prins 
pe teritoriu austriac şi internat în Tamow, apoi 
în losefstadt. Elveţia reclamându-1 ca sudit al 
ei, a fost eliberat după doi ani de robie, a trăit 
apoi în Elveţia şi Constantinopole.

Lingoare, nume popular pentru Febra tifoidă 
(v. ac.).

Langrand-Dumonceau, Andreiu, conte papal, 
n. 1826; dela 1852 a înfiinţat pentru »cristiani- 
sarea capitalului»: 24 bănci în Belgia şi străină
tate, la cari a pierdut prin speculaţiuni sume 
enorme. Fugit în America a fost condamnat 
1879 în contumaoiam la 15 ani robie.

Langsdorffia Mart., (botan.) gen de Balano- 
phoree (v. ac.) cu 2 specii din America tropi
cală: L. hypogaea Mart. (în Mexic) şi L. Mo- 
ritziana Elotzsch et Earst. (în Grenada nouă). 
Trăiesc părăsite pe rădăcini de Palmieri şi Ficuşi. 
Prima specie, fiind foarte avută în ceară, se folo- 
sesce în Columbia la facerea torţelor şi a lumină
rilor; indigenii din Brasilia folosesc sucul proaspăt 
al rădăcinilor ei ca afrodisiac. [S. Şt. R.]

Languedoc, fostă provincie în sudul Franciei, 
numită după dialectul francez dela sud; capitala 
Toulouse; 46,314 km*, cuprinzând actualele opt 
departamente: Garonne super., Tam, Aude, He- 
rault. Gard, Ardeche, Lozere şi Loire super.

Canalul Languedoc (Canalul du Midi), canal 
in sudul Franciei, ce leagă Garonne cu Medi- 
terana, 242 km. lung.

Languente, (ital., frc. Languissant), lănguros 
sau lânced; L. termin întrebuinţat in musică, 
pentru o expresiune şi interpretare duioasă.

Langusta, rac de mare, v. Salinurus.
Lanifer, ce poartă lână.
Lanildae, (zool.) gen de paseri, aparţinător 

ord. Păserelelor, cu ca. 25() specii. Afară de 
America de sud. India vestică şi Seelanda nouă, 
se găsesc pretutindea; se hrănesc cu insecte, 
şoareci şi paseri mici. Lama de deasupra a cio
cului e încârligată la vîrf şi provăZută cu un 
dinte. Mai cunoscute sunt: Lanius excubitor L., 
L. minor Gm., L. rufus Briss., L. collurio L. 
Numele poporal românesc pentru L. e: lupul 
insectelor sau şoimnţ.

Lanneo, (pron. lann), loaii, general francez, 
duce de Montebello, n. 1769 în Lectoure. A fost 
văpsitor de odăi; 1792 întră în armată şi prin 
vitejie atrage atenţia lui Napoleon. Avansează în 
scurt timp până la gradul de mareşal. In lupta 
dela Aspern avea comanda centrului; rănit aici 
fu dus la Viena, unde a murit 31 Maiu 1809. 
Monument în Lectoure.

Lannoy, Cfuillebert de, ambasadorul regelui 
francez (jarol VI şi al celui englez Henric V, 
cătră mai mulţi principi orientali. A trecut prin 
Moldova, pe vremea lui Alex. cel Bun (1421), 
venind din Litvania, spre Cetatea Albă, şi a 
păţit o mare călcare de hoţi în drumul său, pe 
lângă Nistru.

Lanolina, un amestec de colesterină, de con
sistenţă moale, aspect cremos, extras din seul 
de oaie prin eter. Punctul de fusiune 138°. Se 
întrebuinţează în farmacie ca excipient.

Lansada, (frc. Lanşado), nume dat săriturii 
calului, când acesta se ridică şi sare înainte în 
forma unui arc. Latisare, a împinge, a emite.

Lanskenet, v. Landsknecht.
4*
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Lanţ electric sau baterie galvanică, lanţ 
format din mai multe pile electrice.

Lanţ de măsurat este obicinuit de 10 stânjini 
sau 20 m. lungime după mesura legală a ţerii, 
şi împărţit în unităţi, cari sunt marcate cu verigi 
de aramă. Cu lanţul se mesură direct distanţele 
mai mari dintre două puncte pe faţa pământului. 
In timpul mai nou se preferă la măsurătoarea 
distanţelor panglicele de oţel, caii sunt late ca 
de 2 om. şi lungi de 10 sau 20 m. şi împărţite 
în metri, jumătăţi de metri şi decimetri. Ele 
sunt mai portative şi mai exacte.

Lanţ, măsură de suprafaţă, identic cu ju- 
gărul (V. ac.).

Lantana L., (botan.) gen din familia Yerbe- 
nacee; are 40—50 specii prin America tropicală 
şi subtropic., puţine în Africa şi Asia; toate 
sunt arbuşti sau ierburi înalte, unele odorife- 
rante, cu flori albe, portocalii, rcşii sau multi
colore şi ou fructul o drupă. L. brasiliensia 
Link, ce cresce în Brasilia, se folosesce aci ca 
antipiretică şi contra frigurilor intermitente, iar 
alte specii ca L. Camara L., L. lilacina Desf., 
L. Sellowiana Link et Otto, se cultivă ca deco
rative, iarna în florării, vara în aer liber.

[S. Şt. R.]
Lanterna lui Aristotel, (zool.) un aparat ma- 

sticator cu cai'e este înarmată gura Ecbînidelor.
V. şi Laterna magica.
Lanţeta, instrument chirurgical pentru împuns 

şi tăiat, subţire cu două tăişuri.
Lanuvium, în antichitate oraş în Latium, lângă 

Via Appia, pe la 338 a. Chr. municipiu roman; 
renumit prin templul lunonei Sospita.

Lanza, Giovanni, ministru ital., n. 1815, f 1882. 
1855 minstru de instrucţie, 1858 de finanţe sub 
Cavour, 1864 de interne sub La Marmora, 1869 
ministru-president. Sub el s’a votat legea ga
ranţiei (pentru papa) şi s’a transpus residenţa 
din Firenze în Roma. 1873 demisionat.

Lao, (Laua), popor în interiorul şi nordul 
Indiei inferioare, ou deosebire în Siamul de nord 
(aci 1 mii. capete).

Laodamela, (mit.) v. Protesilaos.
Laodlke, în mitol. gro. fata lui Priamos, rege 

în Troia; alta L. a fost fata lui Agamemnon şi 
a Elytamnestrei.

Laodlkeia, (Laodicea), oraş în Frigia, lângă 
rîul Lykos; aci s’au ţinut sinoade la 363 şi 476. 
La 1402 a fost distrus.

Laokoon, un preot al (joului Apollon, care a 
sfătuit pe Troiani, să se păzească de calul de 
lemn, ce Grecii l-an lăsat în Troia (v. ac.), 
pentru ce a fost sugrumat împreună cu doi fli 
ai săi de doi şerpi monstruoşi. Grupa Laokoon, 
una dintre cele mai renumite opere ale plasticei 
grecesci, lucrată de sculptorii Agesandros, Po- 
lydoros şi Athenodoros. Desgropată la 1506 în 
Roma; a^i în Vatican.

Laomedon, în jnitol. grc., fiul lui Uos, tata 
lui Priamos, rege în Troia, şi al Hesionei, pe care 
a expus-o bălanrului. In resboiul asupra Troiei 
L. cade cu toţi fiii săi, afară de Podarkes. El 
a avut multe turme, pe cari însuşi Apollon le-a 
păstorit pe muntele Ida.

Laon, oraş fortificat în Francia, capitala de- 
pai-tam. Aisne, 12,959 loc. (1891). Aci a bătut 
Bliicher fie Napoleon în 9 şi 10 Mai-tie 1814. 
Citadela fu aruncată în aer la 1870.

Lao-tse, (Laokiun, LipeyangJ, un înţelept 
chinez, întemeietorul sectei chineze taotiste, 
n. ca. 565 a. Chr. In »Ta6-the king« (Legea vir
tuţii) presintă drept scop principal al omenimii: 
apropierea cât mai mult de vecinicul şi cu mintea 
omenească nepătrunsul Tao (virtutea). »Ta6-the- 
king< e tradus şi explicat în limba germană de 
Strauss (Lipsea 1870) şi Plănkner (Lipsea 1870), 
iar în limba franceză de lulien Stanislas »Le livre 
de la voie et de la vertu«, (Paris 1842).

Lăpădare, v. Abortus.
Laparotomia, deschiderea abdomenului (pân- 

tecelui, burtei) pentru a scoate puroiu, pe când 
iu Cesarotomia să scoate fătul din uter (ma
trice). Asepsia şi antisepsia riguroasă de aiji face 
că mai toate L. reuşesc.

La Paz, (La Pae de Ayacucho), capitala Bo- 
hviei (America de sud), intre muntele Illimani 
şi lacul Titicaca, la înălţime de 3648 m. dea
supra nivelului mării; 45,007 loc. (1892); uni
versitate; în apropiere mine de aur.

Lăpădatu, loan Al., poet şi scriitor român, 
n. 6 Iulie 1844 în Colun lângă Sibiiu, din părinţi 
ţerani. A studiat la gimnasiul rom.-cat. de stat din 
Sibiiu până 1868. In Mpsa mijloacelor materiale 
de a-şi pute continua studiile, L. pleacă la Bu- 
curesci. Prin câteva încercări literare, mai cu 
samă versuri, pe cari le publicase în »Familia«, 
»Albina Pindului» şi în (Jiarul »Traian«, el atrase 
în scurtă vreme asupra sa atenţiunea mai multor 
bărbaţi de distincţiune din România. In toamna 
1868 L. fu trimis de soc. «Transilvania» la Paris, 
ca să-şi continue studiile, ascultând cursuri de 
literatură şi de fllosofie. Aici remase L. până la 
1870, când în urma erumperei resboiului francez- 
german trecu la Bruxela, unde luă la 1871 doc
toratul îh litere şi fllosofie, şi apoi în toamna 
aceluiaşi an fu ales profesor de filologia clasică 
la gimnasiul din Braşov, unde remase până la 
moartea sa, 25 Martie 1878. L. îşi începu ac
tivitatea sa literară âncă fiind pe băncile liceului 
din Sibiiu; unele din încercările sale în versuri 
apărui’ă âncă pe la 1866 în «Familia»; aceste 
încercări le continuă el şi în capitala franceză, 
cari apărură tot în «Familia» şi în (jiurul «Traian»; 
deşi a murit tiner a lăsat după sine un numer 
însemnat de lucrări în versuri şi presă, cele 
mai multe împrăsciate prin diferite foi; puţine 
numai dintr’însele sunt adunate în cele doue 
cărticele apărute la Braşov: una întitulată «în
cercări în literatură» (1874) şi a doua: «Asupra 
situaţiunii» (1877). Cele mai multe din piesele 
în versuri ale lui L. sunt poesii lirice, dar deşi 
lirismul poetului nu înfăţişează acele manifestări 
puternice ale sufletului, însoţite de o adâncă 
refiexiune, ca la poeţii de mai târijiu, totuşi poe- 
siile lui nu sunt lipsite nici de sinceritatea sim- 
ţirei, nici de căldura expresiunei, nici de vioi
ciunea expunerii. Drama «Tribunul», publicată 
mai ântâiu în «Familia» şi apoi reprodusă în 
«încercări în literatură», este o încercare ne- 
succeasă. Cărticica «Asupra situaţiunei» dă mai 
multe articole de cuprins social şi pedagogic, 
reproduse din «Orientul Latin», la care L. era 
unul din primii oolaborateri. Ultima întreprin
dere literară a lui L. e «Albina CarpaţUor», una 
din cele mai bine redigiate foi beletristice în 
Transilvania, întemeiată în înţelegere cu edi
torul Visarion Roman, pe care L. o conduse din
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Aug. 1877 până în Martie 1878; în această foaie 
publică el patru novele istorice din trecutul po
porului român întitulate; Amor şi resbunare, 
O tiagedie din (jile betrâne, Moartea lui Asan 
şi O duşmănie cu bun sfîrşit, câteva poesii, doue 
schiţe de călătorie şi altele. (Cf. A. Bârseanu, 
loan L. discurs comemorativ, în Anuarul XXXIV 
al gimnasiului mare public român do rel. gr.-or. 
din Braşov 1898).

Lapârouse, Jean Franfoia, celebru navigator 
frc., 1741—88; ca oBcier al marinei militare a 
făcut mai multe campanii în contra Englezilor. 
La 1782 guvernul francez îl trimise cu vasele 
»Bouasole« şi »Astrolabe« pe urmele navigato
rului englez Cook; a trecut Capul Horn, se urcă 
apoi dealungul coastei americane; trecu Oceanul 
in insulele Sandwich şi de aci în Asia, unde 
descoperi atrîmtoarea ce-i poartă numele; se 
întoarse spre sud în Oceania şi în cele din 
urmă fir ucis de selbateci în insulele Hebride, 
fără să se scie nimic despre soartea expediţiunei 
până la 1826, când un navigator engl. descoperi 
in fundul mării, la insula Vanikoro, resturile 
expediţiunei. [B.]

Lapidar, flat.J de forma inscripţiunilor săpate 
in piatră. Litere lapidare, literele unciale sau 
majusculele, in cari se făceau inscripţiunrle să
pate în piatră: Stil L., lig. stil concis.

Lapidafiune, ucidere cu pietri.
Lapides cancri astaci sau Oculi eancri astaci, 

vulgar ochii de rac, concremente văroase for
mate îu stomacul racilor, se întrebuinţau odi
nioară în medicină ca absorbant şi antiacid.

Lapis, piatra iadului, nitrat de argint, ce se 
întroouinţăază mult la cauterisarea, arderea ra- 
nelor. Şi la granulaţiunile şi inflamaţiile ochilor 
se întrebuinţează din timpuri clasice.

LapiaLazuli, mineral, un sulfosilicat aluminos 
de sodiu, rar cristalisat, mai în totdeuna în masse 
opace, de un albastru f. frumos, ce variază între 
alb de indigo şi alb-ver4iu. E în general asociat 
cu pirită în calcai-uri. Se exploatează în Ba- 
dakschan pe Oxus (nord-est Afganistan), pe lacul 
Baikal, în Chili, munţii Albani. Se întrebuin
ţează în bijuterie şi ca piatră de ornament. Mai 
înainte var. alb. pnlv. au fost întreb, ca coloare 
ultramarin.

Lapis crucifer sau ehiaatolit, varietate de 
analusit, ale cărei secţiuni transversale permit a 
distinge o cruce în internul cristalului.

Lapis tiburtinus al Romanilor e travertin, 
un tuf calcar.

Lapis manalls, în mitol. romană o piatră, ce s’a 
conservat în templul lui Marş; ea avea formă 
de cilindru, şi preoţii în timpul secetei o ro- 
stogoliau prin Roma, ca să vină ploaia (v. Aqui- 
licium). [Atm.]

Lapis [M\oao\t]\\wx,piatraîn(elepciunii,piatra 
filoaofală numiau cabaliştii şi alchimiştii evului 
mediu mijlocul de a preface ori ce materie în 
aur, mijlocul prin care se pot înlătura din corp 
toate relele şi prin care se poate reînoi viaţa. 
Tot aşa se numi a şi mijlocul universal de solu- 
ţiune (menstrum universale). Cu acest înţeles 
expresiunea se află chiar într’o scriere atribuită 
lui Aristoteles: De practica lapidis philosophici. 
Iu înţeles figurat sub «piatra înţelepciunii» se 
înţelege astătji puterea şi agerimea spiritului de 
a afla cu înlesnire mijlocul pentru resolvirea

vr’unei probleme, deslegarea vr’unei chestiuni 
pusă în discuţiune. [PI.]

Laplthll, în mit. grc. un popor selbateo pe 
muntele Peneios in Thessalia. Se (Jicea, că L. 
se derivă dela Lapithea, un fiu al lui Apollon 
şi că au trăit în resboaie cu Centaurii. Mai târcjiu 
au fost respinşi în partea nordică a muntelui.

Laplace, Pierre Simon, mar^uis de, matematic 
şi astronom frc., n. 28 Martie 1749 în Beau- 
mont-en-Auge, depart. Calvados şi j- 5 Martie 
1827 în Paris. Mai ântâiu a fost prof. la şcoala 
militară din locul seu natal, de unde ajunse în 
Paris ca examinator la corpul de artilerie; câtva 
timp a fost şi ministini de interne. L. s’a ocupat mai 
cu samă cu chestiuni astronomice şi în scrierea 
sa «Trăite de la mecanique celeste* (1799—1825) 
a cercat să dee soluţiune pe cale analitică tu
turor problemelor astronomiei mai noue. L. a 
dovedit pentru prima dată .stabilitatea depărtă
rilor medii ale planeţilor dela soare, variaţiunea 
mişcării sateliţilor lui lupiter, perturbaţiunilor 
planeţilor lupiter şi Saturn. Mai celebru a de
venit însă prin descoperirea sistemului seu cos
mogonic. Ser.; Trăite de la mecanique celeste, 
1799—1825; Exposition du systeme du monde, 
1796; Theorie analytique des probabilites, 1812.

La-Plata, 1) oraş şi capitala provinciei Buenos- 
Ayres, în America de sud, republica Argentina, 
are 65,000 loc., între cari sunt mulţi Francezi 
şi Germani.

2) Bio de la Plata («rîul de argint*), estuariu 
în America sudică, format din confluenţa rîu- 
rilor Parana şi Uruguay, 320 km. lung, 225 km. 
lat; basinul 4.040,000 km*.

Laponi, popor din seminţia finn-ugrică, în re
giunea nordică a peninsulei scandinave, cam 
25,000. Se ocupă cu pescăritul şi venatul; în 
parte trăiesc viaţă nomadă, fiindu-le unica avere 
ciopoarele de cerbi-elani şi reni. Teritorul lo
cuit de L. aparţine Svediei, Norvegiei şi Rusiei, 
(v. Tipuri asiatice, tom. L, pag. 287.)

Laponia, ţeai'a locuită de Laponi, la nordul 
Europei; în privinţa politică L. e împărţită la 
trei ţeri: Lappmark cu 6848 loc. aparţine Sve
diei; Pinnmarken, cu 18,287 loc. e a Norvegiei, 
iar restul (Finnlauda de nord şi peninsula Kola) 
cu ca. 3400 loc. e a Rusiei.

Lappa, (bot.) Arctium L. (v. ac.)
Laprade, Victor de, poet frc., (1812—1883), 

stă cu totul sub influent lui Lainartine. Poema 
sa cea mai remarcabilă se numesce «Psyche*. 
Fu ales academician în locul lui A. de Musset. 
L. a mai publicat: «Odes et poemes*, «Poemes 
evangeliques*, «Le livre d’un pere*, etc.

Lapsana L., sin. Lampsana Juss., (botan.) mic 
gen din fam. Compositelor, trib. Cichoriaceelor, 
cuprinde vr’o 3 sau 4 specii de plante erbacee 
anuale cu frunze alterne, cu flori galbine, dispuse 
în mici capitule homogame liguliflore, cari la 
rândul lor sunt şi ele dispuse în panicule laxe. 
In părţile noastre cresce prin tufişuri şi păduri. 
L. communiua L. numită de popor Sgrăbun- 
ţică, Salata cânelui, Iarbă de sgaibă. 
Iarba sgaibei. [Z. C. P.]

Lapsi, (lat.J nume dat în vechime creştinilor, 
cari sub presiunea persecuţiunilor păgâne s’au 
lăpedat de creştinism.

Lapsus, [lat.) eroare, cădere; Lapsus Galami, 
V. Calamus.



54 Lăptăria — Lapte.

Liptărla sau industria modernă a laptelui a 
luat o desvoltare enormă numai îu timpurile din 
urmă dela anii 1870 încoace dela inventarea 
sistemei de a smăntâni laptele dulce prin forţă 
centrifugală, care a dat loc la o industrie din 
cele mai grandioase şi pretutindenea a păşit prin
cipiul asociaţiunii în locul productiunii particu
lare şi de casă. Lăptăriile mari cooperative sunt 
adi adevărate fabrici, ca clădiri, instalaţiuni tech- 
nice, maşinerîi, daraveri bănesci, etc. L. mari 
societare prelucrează d'lnic între 2—10,000 litri 
de lapte, pe cari îl transformă prin forţă de 
abur, apă ori cu motor de benzin în unt şi 
brănzături, pentini a-i da o valoare mai mare 
sub un volum mai mic, şi a spori couservarea 
şi transportabilitatea laptelui. Prin forţa centri
fugală se alege smântână din laptele dulce fără 
a-l lăsa să se stringă ori înăcrească, şi apoi îl 
smăntânesce până la 0'25°/o, pe când la sistema 
veche tot mai remânea 0 5—0-75% de unt în 
el. Din laptele astfel smântânit se produce şi 
un unt fin de un gust şi aromă delicată, care îl 
face apt pentru comerciul mare în stare proaspătă 
sărat ori nesărat. Sistemele mai des usitate la 
smăntânirea laptelui sunt: Separatorul lui de 
Laval; centrifuga daneză a lui Wain şi Bur- 
meister; centrifuga de lapte a lui Lefeld şi Leutsch, 
1885, şi sistema mai veche a svedezului Svartz, 
prin punerea laptelui in băi cu apă rece.

Lapte, lichidul secretat de glandele mamelare 
ale femeii şi ale animalelor mamifere de sex 
femeiesc după nascerea fătului, destinat a con
stitui primul Iui aliment; luat dela unele ani
male domestice (vacă, bivoliţă, oaie, capră) prin 
mulgere regulată, L. servă şi pentru hrana oame
nilor de toate etăţile. Pentru copilul nou-uăscut 
L. de femeie este singurul aliment potrivit, din 
causă că conţine în proporţiune justă materiile 
necesare pentru formarea corpului omenesc, 
pentru înlocuirea substanţelor lui pierdute, pentru 
întreţinerea funcţiunilor vitale. Pentru omul adult 
sănătos L. diferitelor animale nu poate servi ca 
aliment exclusiv, din causă că materiile nutri
tive ale L.-lui sunt diluate cu o cantitate prea 
mare de apă, astfel că omul adult ar trebui să 
consume 4Vi litri de lapte pe (Ji, cantitate pe 
care n’ar pute să o digere, să o utiliseze complet; 
pe lângă alte mâncări şi ca constituent al dife
ritelor bucate, L. este uu aliment preţios şi pentru 
omul adult, şi popoarele civilisate cari produc 
şi cousumă cantităţi mari de L., ca Svedezii, 
Olandezii, parte din Germani, prosperă. Este re
gretabil, că în România producţiunea şi con
sumul de L. sunt slabe, că ţeranul ca şi pro
prietarul mare concentrează toată activitatea în 
cultura cerealelor şi neglijează crescerea vitelor,
Îl reducerea de carne, de lapte şi de derivatele 
aptelui, că vaca ţeranului dă puţin lapte, din 

causă că nu este îugrijită, că nu este ţinută 
curat, nu este bine adăpostită şi nu de ajuns 
hrănită. Prin satele române este prea mic nu- 
merul vacilor cu lapte cari ar pute da hrana 
copiilor, mai ales celor de curând înţărcaţi, şi 
tocmai nutrirea copiilor mici ou alte alimente 
în loc de L. este causa deselor gastro-enterite 
mortale. L. este un lichid alb sau alb-gălbuiu, 
cu gust dulceag, cu miros caracteristic, o emul- 
siune a untului, o soluţiune apoasă de albumină, 
caseină, lactosă (zahăr de lapte) şi de săruri mi

nerale în cari înoată globule mici de unt. Pro- 
porţiunea acestor materii variază nu numai la 
diferite genuri de animale, ci şi la animalele de 
aceeaşi specie după timpul petrecut dela nas- 
oerea fetului, după hrana şi îngrijirea anima
lului, după sănătatea lui, după timpul când L. 
a fost muls (seai'a laptele conţine mai mult unt 
decât dimineaţa). Femeia dă în termin mediu 
1 Htru şi jumătate de lapte pe vaca dă 
5—30 litri pe di timp de 150—360 d>lb. Vacile 
şi bivoliţe castrate (căror s’au scos amândoi 
ovarii) dau lapte şi 2 ani. Greutatea specifică a 
laptelui variază dela 1-029 până la 1-034 (apa =
1- 000). Composiţia medie a diferitelor feluri de 
L. este cea următoare: 100 părţi de L. conţin:

Sărarl
Apa Caseină Albnm. Unt Zahăr mioer.

L. femeiei 87-— 0-60 1-25 3-90 6-— 0-45
„vacii 87-— 3-— 0-50 3-70 4-80 0-70
„ bivoliţei 84-— 3-50 0-50 7-— 4 — 0-87
„ măgăriţei 89-50 0-67 1-55 P64 6-— 0-50
„ caprei 87-30 3-— 0-50 4-— 4-40 0 80
„oaiei 8130 5-— 1— 6-80 4-70 0-80

Substanţele minerale conţinute în la]ite sunt: 
potasă, sodă, calce, magnesie, oxid de fier, acid 
fosforic, acid sulfuric şi chior; L. de femeie 
conţine mai multă potasă, acid sulfuric şi chior, 
L. de vacă mai multă calce şi acid fosforic. L. 
de femeie are reacţiune alcalină, L. de vacă re- 
acţiune amfoteră (în acelaş timp alcalină şi acidă). 
L. animalelor carnivore reacţiune acidă. Colostru 
se numesce L. gros dela finele gestaţiunei, sărac 
în caseină, bogat în albumină şi în săruri mi
nerale, care ai-e o acţiune purgativă; după facere 
se restabilesce composiţia normală a L.-lui. Com- 
posiţiunea L.-lui de femeie difere de acela de 
vacă, este dar natural, că în primele luni ale 
vieţei copilul nu se poate bine hrăni cu L. de 
vacă nemodificat, i-se adaugă dar 18% aPa şi
2- 5% lactosă (zahăr de L.), Gărtner mai adaugă 
şi o mică cantitate do unt, separat cu ajutorul 
aparatului centrifug. Această modificare este greu 
de executat afară de laboratorii speciale, cari 
dau garanţii de operaţiune corectă; afară de 
aceasta caseiua L.-lui femeiesc coagulează în 
presenţa acidilor stomacului, formând flocoane 
subţiri, cari se disolvă lesne, deoarece caseina 
L.-lui de vacă închiagă în bucăţi groase, cari 
se digeră anevoie. Apoi după ieşirea din glandele 
mamelare L. se descompune lesne dacă nu este 
bine conservat, de aceea trebue să recurgem îu 
primele luni ale vioţei copilului la nutrirea lui 
artificială cu L. de vacă numai în caşul extrem, 
când mama copilului se află în imposibilitatea 
absolută a alăpta .singură copilul şi când n’are 
mijloace a-i procura o doică. Femeia este da
toare să-şi alăpteze singură copilul şi numai 
unele boale o pot scuti de împlinirea acestei 
datorii. Mortalitatea copiilor proprii ai doicelor 
este excesiv de mare din causa nutrirei lor 
iraţionale.

Deoarece Ia alăptarea naturală L. întră direct 
şi nemodificat din sfîrcul ţiţei în gura sugarului. 
Ia nutrirea artificială, în lungul drum ce face 
dela ţiţele vacei sau ale bivohţei până la buzele 
copilului, L. are multe ocasiuni a se descompune 
şi a se infecta. Dela ujerul necurăţit al vacei, 
dela manile nespălate ale persoanei oare o mulge, 
dela vasele reu întreţinute în cari se culege şi
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se traospoartă L., din atmosfera murdară a lo
calelor în cari se păstrează, din apa infectă cu 
care se falsifică L., întră întrînsul diferiţi micro- 
organismi cari provoacă fermentarea lui şi for
marea de corpuri noui, în parte de natura toxică, 
cari n’au existat în L. cnrat, corpuri capabile 
a produce intoxicaţiunea organismului fraged al 
micului copil, diferiţi germi patogeni, capabili 
a provoca boalo infecţioase. Chiar în L. curat 
şi bine conservat se observă după un timp oare
care prefaceri spontanee, caseina se separă dela 
celelalte constitnante şi apoi se pot deosebi trei 
straturi; deasupra smântână (crema), care cu
prinde cea mai mare parte a untului din L.; Ia 
mijloc serul L.-lui, bogat în lactosă şi în sărari 
minerale; la fund cea mai mare parte a caseinei 
L.-lui. Dintre bacterii, cari după întrarea lor 
accidentală în L. produc stricarea lui, este cel 
mai comun bacilul acidului lactic care transformă 
lactosa în acid lactic, şi dacă fermentatiunea 
înaintează se nasce şi acid acetic şi alcool. Când 
cantitatea acidului lactic a ajuns la 2°/o(( L. coa
gulează. L. închiagă şi după adăugire de ori 
ca?e alt acid, de alcool ori de chiag, stomac de 
miel sau de viţel uscat, de care se servă ciobanii 
la prepararea caşului; cu 1 gram chiag se pot 
coagula 30 litri de L. Chimistul francez Du- 
claux a găsit în L. reu conservat, mai ales în 
acela ţinut in localuri calde, mai multe alte 
fermente aerobii (cari trăiesc numai în presenţa 
aerului)j dintre cari cele mai importante sunt; 
Tyrothrix tenuis, T. filiformis, T. geniculatus, 
T. distortus, T. turgidus, T. scaber, T. virgula, 
cari modifică colită^e albuminei şi caseinei din 
L., şi mai multe specii de Tyrothrice anaerobii 
(cari trăiesc fără aer) în L. care începe a pu- 
tiocji. Aceşti microorganismi produc în L. sub
stanţe toxice, cari explică vărsăturile şi diareele 
choluriforme, observate mai ales în timpul verei 
la copii mici hrăniţi cu L. reu conservat. Di
ferite boale ale animalelor cari ne dau L. îi pot 
comunica calităţi vătemătoare, mai ales dacă 
boala s’a localisat în uger; în general însă aceste 
calităţi sunt moderate prin fierberea prelungită 
a L.-lui. Boalele cari în această privinţă ne in
teresează sunt; Febra aftoasă (durerea de gură 
şi de unghii), Dălacul (Pustula maligna. Căr
bune), Turbarea, Canoerm, Febrea puerperală şi 
alto Septicemii, Tuberculosa. Se impune dar pe 
de o parte controlul sanitar (veterinar) eficace 
al grajdurilor, al producătorilor şi comercianţilor 
de L., priveghierea procedărei la mulgere (spă
larea metodică a ugerului, a mânilor, a vaselor, 
filtrarea L.-lui prin pânză curată, culegerea lui 
îu vase curate, în local curat şi reooros), iar 
pe de alta trebue să se recomande consumato
rilor fierberea L.-lui, să se oprească pe cât e 
posibil mâncarea de L. crud. L. a fost acusat 
că servă drept mediu pentru transmiterea unor 
boale infecţioase, că dacă într’o casă a apămt 
Scarlatina, Pojar, Variola, Febra tifoidă, Dif- 
teria, Oholera, L. care vine din aceea casă, 
transpoartă boala în casele consumatorilor; în 
asemenea caşuri sau lăptarul însuşi constitue 
vehiculul de transmitere, sau vasele de L. au 
fost spălate cu apa murdai’ă care conţinea germii 
boalelor în chestiune.

Pentm distrugerea microorganismilor din L., 
încălcjim L. proaspăt timp de o jumătate oară

la 65°—70° C, punend vasul cu lapte îutr’un 
alt vas mai mare umplut cu apă fierbinte, această 
încălzire ajunge pentru caşurile ordinare, prin 
ea să omoare bacteriile Tuberculosei, Febrei ti
foide, Cholerei, ale supuraţiunei, nu însă şi 
sporii bacteriilor. Unii igienişti mai exigenţi re
comandă sterilisarea L.-lui proaspăt prin încăl- 
(jirea în timp de o oară cu ajutorul de vapori 
fierbinţi, după Hueppe şi Soxhlet la 100° C, după 
Pasteur la 120° C. La încălfiirea până la 120° C 
se modifică gustul şi aspectul L.-lui şi unii spori 
resistă chiar la această temperatură; este dar 
necesar să îngrijim ca L. să provină dela ani
male sănătoase.

L. se falsifică; prin scoaterea smântânei şi ven- 
(jarea L. lipsit de unt drept L. complet; prin 
adăugire de apă; prin amendouă manipulaţii de 
odată (sustragerea de smântână şi adaugirea de 
apă); prin amestecarea cu făină ori cu scroheală 
a L. decremat sau diluat cu apă; prin adăugirea 
de materii conservatrice cari opresc fermentarea 
şi prin urmare coagularea L., ca Soda, Bicar
bonat de Soda, Acid boric. Acid salicilic. Acid 
benzoic, Formalina (AJdeida formică). La exa
minarea L. se cercetează mai ântâiu aspectul, 
coloarea, consistenţa, odoarea, gustul şi cu Lacto- 
densimetrul greutatea lui specifică. L. de vacă 
natural are greutate specifică de 1'029—1'034, 
L. de bivoliţă de 1032; după adăugire de apă 
greutatea specifică a L. scade; după scoaterea 
smântânei greutatea lui specifică cresce; iar în 
caşul când L. a fost falsificat deodată prin de
părtarea smântânei şi prin adăugirea de apă, 
greutatea lui specifică poate fi aceea a L. normal. 
Singura examinare cu Lactodensimetrul este dar 
suficientă numai în caşul negativ, când resul- 
tatul nu corespunde cu densitatea L. normal, 
iar în caşul când densitatea este normală trebue 
să completăm examenul prin determinarea chi
mică a cantităţii de unt, să constatăm prin re
active chimice presenţa diferitelor substanţe con- 
servatrice. In Regatul Român este oprită atât 
vencţarea de L. smântânit (L. din care s’a scos 
smântână) precum şi adăugirea de materii con
servatrice şi antiseptice chiar în cantitate mi
nimă. L. constitue un bun aliment sub diferite 
forme; ca L. dulce, smântână dulce, smântână 
acră, L. acru, L. covăsit, iaurt, L. bătut, Kefir 
(L. acrit prin adăugirea unui ferment de acid 
lactic special, baccil caucasic), asemenea ne dau 
derivatele L.-lui; untul, brânza, urda, caşul dulce, 
caşcavalul alimente preţioase. Serul de L., li
chidul bogat în lactosă (zahăr) şi în sărurile 
minerale ale L.-lui se întrebuinţează la gătirea 
unor mâncări şi pentru îngrăşarea unor bolnavi 
slabi. Conservarea L.-ui este dificilă, din: causă 
că conţine o cantitate mare do apă şi că la eva
porarea ei încheagă parte diu caseină şi albu- 
mină, formând pe suprafaţa fierturei o pieliţă care 
se depărtează pentru ca să nu oprească evapo
rarea ulterioară. In unele conserve de L. aceasta 
pierdere este îndreptată prin adăugire de albuş de 
oue. L. elveţian condensat mai conţine 8% zahăr 
cristalisat. Nici una din conservele de L. nu cu
prinde toate constituantele L -lui în aceeaşi pro- 
porţiune ca in L. normal. L. se poate păstra 
nestricat mai multe la temperatura scăzută 
de cel puţin + 7° C., mai ales dacă a fost fiert. 
Încercările făcute cu îngheţarea L.-lui şi cu
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transportarea lui în bastimente şi vagoane fri- 
gorifere n’au dat până acum resultate practice. 
In multe oraşe mari există stabilimente spe
ciale, conduse de oameni înzestraţi cu cunos- 
cinţele necesarie, aflate sub controlul scrupulos 
al administraţiunii sanitare, cari pun în comerciu 
în vase închise ermetic diferite feluri de L. 
a cărui puritate este garantată, care provine 
numai dela animale sănătoase şi care a fost 
muls şi umplut în vase cu toate precauţinnile 
de asepsie; ele vend pe lângă L. natural, L. ste- 
rilisat, imitaţiune L.-lui de femee preparat după 
indicaţiunea lui Gaertner, puse şi în sticluţe 
mici de câte 150 grame, pentruca prin destu- 
parea repetată a unui vas mare şi prin trans- 
fnsiunea L.-lui în sticluţe mici să nu i-se dea 
ocasiune a-se infecta prin gerinii cari înoată în 
atmosferă. Acele stabilimente se servesc la fa
bricarea L.-lui lui Gaertner de aparate centri
fuge pentru separarea untului; trebue să se in
terzică ca residuele scoase din aparat, bogate 
în microorganismi, să nu fie întrebuinţate pentru 
hrana animalelor, spre a nu se da ocasiune la 
infecţiuni nuoi mai ales de natură tuberculosă. 
Dintre surogatele de L. cel mai respândit este 
făina Nestle, pulvere groasă preparată din pes- 
meţi muiaţi în L. curat; stomacnl copiilor mici 
ancă nu produce fermentul diastatic necesar 
pentru digerarea alimentelor amilacee, de aceea 
făina Nestle nu se poate da copiilor în primele 
5—ti luni ale vieţei.

(Lit.: I. Felix, Crescerea igienică a copiilor, 
instrucţii populare pentru mame. Bucuresci, Im
primeria statului 1882; Regulamentul asupra pri
veghere! sanitare a alimentelor şi beuturilor. 
Bucuresci, Imprimeria statului 1895; Instrucţii 
pentru controlul şi examinarea laptelui din co
merciu. Bucuresci, Imprimeria statului 1897; 
S. Stoica, Dietetica poporală. Braşov, 1897; P. 
I. Oceanu, Ovariotomia la iapă, vacă, bivoliţă, 
scroafă şi căţea. Bucuresci, 1899; A. Poltzer, 
Analisa alimentelor şi beuturilor. Bucur., 1900; 
Ecaterina Arbore-Ralli, Mama şi copilul. Bucu
resci, 1900; D. Buzenchi, Priviri critice asupra 
agriculturei şi prăsilei vitelor. Iaşi, 1900.)

[I. Felix.]
Lapte de magneela, soluţie zaharoasă, ameste

cată cu magnesia carbonică.
Laptele cânelui şi laptele cucului, numiri popu

lare ale mai multor specii de Euphorbia L., şi 
mai cu samă ale speciilor: Euphorbia helioscopia 
L. şi Euphorbia plathypbylos L.

Lapte virginal, un cosmetic pentru piele, compus 
din Tinctura alcoolică de reşină de Benzoe ame
stecată ou apă.

Lăptuci, numele vulgar al plantei alimentare 
Lactuca sativa L. (v. ac.).

Lăptucu oalei, numirea populară a plantei Te- 
lekia speciosa Bmgt. (v. ac.).

Lăpuş, Munţi, grupă de munţi în Ungaria, 
în regiunea, unde vin în atingere comitatele 
Maramureş şi Solnoc-Dobâca. Piseul cel mai înalt 
e Prislopul (1336 m.). Se compune din trachyt; 
in el se află mine în mai multe locuri.

Lăpuşul unguresc, (magh. Magyar-Lâpos) co
mună mare înTrs., cott. Solnoc-Dobâca; 2014 loc. 
Români şi Maghiari; are judecătorie cerc., pre
tură, şcoală elementară română gr.-cat., etc. şi 
tîrguri de ţeară vestite.

Lăpuşul românesc, comună mare, cott. Solnoc- 
Dobâca, 2708loc. Români în majoritate şi Magh., 
cu turnătorie de fler.

Lăpuş, protopopiat gr.-cat., apai’ţinetor die- 
cesei Gherlei. Se compune din 12 parochii şi 
câteva fllii,-cu 10,696 de credincioşi.

Lăpuşata, corn. nir. în Rom., j. Vâlcea, com
pusă din 4 căt. cu 1853 loc. (Dioţ. geogr. 1893), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
se cultivă şi gândacii de mătasă; corn. ate 4 bi
serici şi o şcoală.

Lăpuşna, 1) L. sau Lopuşna, afluent al Pru
tului şi vechiu ţinut în Basarabia. Rîul L. curge 
în judeţul Bălţi, posede un braţ cu numele Mârză. 
Tot în acelaş judeţ se mai află şi un sat cu nu
mele Lopuşna, care are preste 2000 loc. Români.

2) Lăpuşna sau Lopuşna, sat în Bucovina, 
renumit ca loc de scalde reci şi de recreaţiune; 
atenentă la parochia Berhomet pe Şirete, moşie 
boierească în căp. şi j. Vijniţii, are 1090 loc. 
(835 ort.-or., 136 rom.-cat., 119 mos.), o şcoală 
primară, staţiune de cale ferată.

Lăpuşneanu, Alexandru, domnul Moldovei, v. 
Alexandru, IV. 7), tom. I., p. 101 b.

Lăpuşnlo, 1) L. corn. mică în Banat, cott. 
Caraş-Severin, 1986 loc. (1891) Români; hotar 
9589 jug. cat. 2) L. corn. mică în acelaş comitat, 
275 loc. Români; hotar 2233 jug. cat. 3) L. (ung. 
Lapusnyak), cbm. mică în Trs., cott. Hunedoara, 
557 loc. Români; hotar, 1617 jug. cat.

Lăpuşnicel, corn. mică în Ung., cott. Caraş- 
Severin, 739 loc. Români, hotar 3012 jug. cat.

Lar, (Hylohates Lar, Simia longimana), numit 
şi gibon cu mâni albe, o măimuţă din genul 
Jibonilor (hylobates), fam. Catarrhinelor, ord. 
Pithecilor. Are perul negru sau gălbiniu, înalt 
de vr’o 90 cm. Trăiesce în peninsula malaică 
şi Tenasserim.

Lara, (Larunda), o Zeitate veche latină. Zeitate 
a pămentulni, mor^i şi a tăcerii. După un mit 
mai nou, L. a fost o nimfă, care a descoperit 
lunonii tainele lui lupiter cu Zina luturna, pentru 
care lupiter i-a răpit graiul, iar Mercurius a dus-o 
la Manii din lumea de jos, însă a iubit-o şi ea 
i-a născut pe Lari (Lares). [Atin.]

La recherche de la paternite est interdite, (frc.) 
o regulă de drept civil şi de ordine publică, re
gulă care există şi în cod. civ. român, la ai-t. 307. 
Astfel, un copil n’are voie să dovedească cine 
e tatăl seu, dacă mama sa l-a născut în timpul 
pe când nu era căsătorită. Totuşi, la cas de ră
pire a mamei, când epoca răpirei va corespunde 
cu aceea a zămislire! copilului, răpitorul va pute 
fl declarat, după cererea părţilor interesate, pă
rinte al copilului. Aoea.stă declarare este însă 
platonică, căci copilul n’are nici un drept la 
moştenirea tatălui seu natural. Cercetarea ma
ternităţii, în schimb, e totdeuna permisă, de
oarece : mater semper certa, pe când tatăl e 
semper incertus. Această disposiţiuue e nedreaptă 
şi va trebui să dispară din lege.

Larental, (Larentalia), în mit. romană o ser- 
bătoare, ţinută în 22 Dec. pentru Acea Larenţia, 
oare toată avuţia sa a lăsat-o poporului roman. 
In acea Zi i-s’a adus sacrificiu de moarte (po
mană) în Velabrum, unde a fost mormentul ei.

Lares, (în sing. lar) adecă: larii, la Latini 
spirite metamorfosate (strămutate), considerate



X^aringele omtilui.

Laringele vecjut dinainte.
1) Osul hyoid. 2) Caitilagiul tiroid. 3) Cornul superior al 
acestuia. 4) Aparatul liganientar între Osul nyoid şi 
Cartilagiul tiroid. 5) Ligamentul crico-tiroid mediu. 6)Mus- 
culul sterno-hyoid. 7) şi 8) Musculul thyreo-hyoid. 9) Mus* 
cuiul storno-tiroid. 10) Mnsculnl crico-tiroid. 11) Carti

lagiul cricoid. 12) Trachea.

Laringele ve(}ut dinapoi, după depărtarea 
musculaturei.

1) Epiglota. 2) Cornul superior şi 3) inferior al Cartila- 
giului tiroid. 4) Cartilagiul cricoid. 5) Cartilagiul aryte- 
noid. 6) Cartilagiul lui Santorini. 7) Cartilagiul lui Wris- 

berg. 8) Mucoasa. 9) Trachea.

5. Orificiul superior al laringelui veijut prin 
laryngoscop, în timpul fonaţiunii.

1) Epiglota. 2) Cartilagiul lui ’Wrisborg. 3) Cartilagiul lui 
Santonni. 4) Glotta (închisă). 6) Coarda vocală. 6) Ven

tricul. 7) Ligamentul tireo-arytenoid superior.

2. Laringele ve(}ut dinapoi.
1) Epiglota. 2) Cornul superior şi 3) inferior al Carti- 
lagiului tiroid. 4) Cartilagiul cricoid. 5) Cartilagiul lui 
SVrisberg. 6) Cartilagiul iui Santorini. 7) Musculul 
arytenoid oblicuu şi 8) transvers. 9) Masculul crico- 

arytenoid posterior. 10) Trachea.

4. Laringele în legătură cu Osul hyoid 
şi Trachea.

I) Osul hyoid. 2) Cornul mic şi 3) mare al acestuia. 
4) Epiglota. 5) Cartilagiul tiroid. 6) Cornul superior 
al acestuia. 7) Cartilagiul cricoid. 8) Ligamentul crico- 
tiroid mediu. 9) Cartilage de ale Tracheei. 10) Trachea.
II) Locul pentru tracheotomie. 12) Bifurcaţia Tracheei.

13) Ramul stâng şi 14) drept al Tracheei.
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oa genii aperători ai caselor, iar la Romani 
an fost sufletele bune şi curate ale moşilor şi 
strămoşilor din familie. La început se venera 
numai un >lar familiaris*, care se închipuia 
ca geniul apărător al familiei şi al casei (»lar 
pater»), mai tânjiu se credea, că fiecare familie 
sau cosă are câte doi lari. In Atrium se aşezau 
icoanele cioplite din lemn ale Larilor. Serbă- 
toarea mare a Larilor, numită Laralia, se ţinea 
în 1 Maiu, dar numai în familie, şi fără con
cursul vre-unui preot, căci în cultul Larilor, stă
pâna şi stăpânul casei împliniau toate cele re
ligioase. Afară de larii familiari se mai venerau 
şi viales (de drumuri), compitales (de respântii), 
rurales (de câmpuri), praestites (apărătorii ce
tăţilor), publici (apărătorii statului), militares 
(ostăşesci) şi augusti (genii apărători ai lui Au
gust) şi alţii. L. în sens general sunt şi Manes 
(V. ac.) şi se asemănau şi Geniilor (v. ac.) (v. 
Lemures). [Atm.]

Larghetto, (ital.) lărguţ, încetişor, în musică 
termin de mişcare, corespundând metronomic la 
60—72 timpi pe minut.

Lărgime, lăţrme (v. ac.), una din dimensiunile 
(v. ac.) suprafeţelor şi volumelor.

Largo, fUal.J larg, rar, termin de mişcare în 
musică, corespundând metronomic la 40—60 timpi 
pe minut. Molto L. e acelaş lucru,' şi se ra- 
poartă Ia mişcări apropiindu-se de limita infe
rioară a lui L. Cât pentru Pocoi., e o expresiune 
care ar pute fi cu avantaj înlocuită prin Larghetto.

[T. C.]
Laring —, v. la Laryng —.
Laringe, (Larynx), organul vocei; el e situat 

Ia partea anterioară şi mijlocie a gâtului şi co
munică în BUS cu faringele, iar în jos cu trachea, 
astfel că aerul expirat din plămâni pune în joc 
coaidele vocale inferioare şi produce vocea.

L. e format de: 1) un sohelet cartilaginos, 
compus din cartilagele: tiroid, ericoid şi ari- 
tenoid, a lui Wrisberg, Santorin şi epiglota, 
şi din diferite membrane ligamentoase, cari unesc 
cartilagele între ele, 2) muşchii, 3) mucoasa, 
4) arţarii, 5) vine, 6) limfatice şi 7) nervii. 
Muşchii sunt în număr de 11, ei mişcă carti
lagele şi au de scop de a schimba tensiunea 
coardelor vocale şi forma orificiului dintre ele 
(glotta). Mucoasa acopere toată suprafaţa internă 
a laringelui şi e foarte sensibilă, căci cea mai 
mică iritaţie provoacă o tuşă violentă; ea se 
continuă în sus cu mucoasa faringelui, iar în 
jos cu aceea a tracheei; epiteliul ei e cilindric 
cn oilivibratile, afară de bardul liber al coar
delor vocale inferioare, unde e pavimentos. Ar- 
teriile L.-lui sunt ramificaţiuni ale art. thyrioi- 
diane superioare şi inferioare. Vinele au aceleaşi 
numiri ca şi arteriile şi se varsă în vîna ju
gulară internă. Vasele limfatice formează o reţea 
bogată în mucoasă. Nervii sunt: nervul laringeu 
superior şi inferior, ramificaţiuni ale pneunio- 
gastricului. L. are forma unei piramide triun
ghiulare trunchiate cu basa în sus şi cu vîriul 
111 jos, iar în interior presintă o cavitate. In 
această cavitate distingem de sus în jos: a) ori- 
liciul superior al L., mărginit prin ligamentele 
ari-epiglotice, şi care se închide prin epiglotă, 
când bolul alimentar trece preste ea în esofag; 
b) vestibulul glotei, situat la partea internă a 
ligamentelor ari-epiglotice; o) coardele vocale

superioare şi orificiul situat între ele; d) coardele 
vocale inferioare şi orificiul situat între ele 
(glotta)j e) ventriculul, o mică cavitate, situată 
lateral intre coardele vocale ale aceleiaşi părţi; 
f) sub coardele vocale inferioare vine porţiunea 
subglotică a L., care e mai largă şi limitată de 
oartilagiul cricoid (care se continuă cu trachea). 
Partea cea mai importantă pentru fonaţiune sunt 
coardele vocale inferioare, cari puse în vibra- 
ţiune prin aerul expirat şi întinse prin muşchi, 
produc vocea. Intre boalele L. e mai frecuent ca
tarul (guturaiu), crupul (guşter), ftisia cu stin
gerea vocei, polipi, cancer, etc. Coardele vocale 
sufer de crampe sau de paralisii. Tratament 
chirurgical, inhalaţiuni, hăi de Reichenhall, etc.

[V. Imerwol.]
Larinus, gen de insecte din ord. Coleopterilor, 

fam. Curculionidelor. Specia cea mai importantă 
a acestui gen este L. nidificans Guib., care se 
găsesce în Persia şi în Siria, mai cu deosebire 
in deşertul dintre Alep şi Bagdad. Larvele sale 
fac pe raniurile plantei Echinops un fel de co
coni, în interiorul cărora ele se transformă în 
nimfe şi apoi în insecte adulte. La Constanti- 
nopole aceşti coconi se vând sub numele de 
Tricala sau Trehala, au o formă ovoidă nere
gulată, sunt mari cât un ou de vrabie, şi conţin 
feculă, puţină gumă, săruri şi un zahăr special, 
pe care Berthelot l-a numit trehalosă. Apa la 
temperatura ordinară le tumeflază, dar nu le 
disoalvă complet, apa iodată colorează pariea 
ainilacee în albastru închis. In Turcia şi Siria se 
prescrie un decoct de aceşti coconi contra afeo- 
ţiunilor bronchice şi oatarale. [Dr. N. Leon.]

Lario, (ital.) numele lacului Como (v. ac.).
Larissa, capitala Tesaliei, lângă rîul Salam- 

vrias, cu ca. 1.5,000 loc., în cea mai mare parte 
Greci, puţini Turci, cari mai înainte erau nu
meroşi în acest oraş, dar după anexarea Te
saliei de cătră Grecia, au emigrat în Mace
donia şi Asia mică; Arămăni sunt puţini, numai 
iarna este o mahala întreagă plină de Arămâni. L. 
e reşedinţa unui archiepiscop, unui consul turcesc 
şi a autorităţilor pentru provincia Tesalia.

Larix MilL, (botan.) gen din fam. Coniferelor, 
trib. Abietineae, cuprinde frumoşi arbori cu 
frunzele aciculare dens-fasciculate caduce, flo
rile monoice, conurile reflexe. Acest geu are 
vr’o 8 specii, respândite prin regiunile tempe
rate ale emisferei boreale. In părţile noastre 
cresce L. sibirica Led., iai' L. europaea DC. 
oresoe numai cultivat ca plantă decorativă. Am
bele aceste specii sunt cunoscute de poporul 
nostru sub numirile de: Zad, Zadă, Zadră 
şi Crin în Moldova de sus. (judeţul Neamţu.)

rZ. C. P.]
La Rochefoucauld, veche familie nobiliară frc., 

datează de prin seci. XI; în seci. XVI ridi
cată la rang de duce. Membri mai marcanţi: 
1) Frandsc (VI) duce de Marsillac, disgraţiat 
pentru participare la intrigile contra cancela
rilor Richelieu şi Mazarin, a recâştigat graţia 
regelui la întrevenirea amantei sale, ducesa de 
Longueville. Interesante şi de valoare social- 
istorică sunt Memoriile şi Maximele lui, ambe 
oglindi fidele ale moravurilor de pe atunci. 
■f 17 Martie 1680. 2) Frandsc losif de L.- 
Bayers, episcop în Beauvais. In adunarea na
ţională apărător al clerului şi dinastiei, pentru ce
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împreună cu fratele seu Petru Ludovic, episcop 
în Saintes, a fost guilotinat (2 Sept. 1792). 3) 
Ludovic Alexandru, ostaş, 1789 ales de no
bilime în adunarea naţională, a pledat pentru 
emanciparea sclavilor negri, conti'a secularisării 
bunurilor biser. şi penti’u restituirea libertăţii 
de presă. 1792 ajuns în conflict cu Petion, a 
trebuit să fugă din Paris. Prins în Forges şi 
excortat la Parîs, pe cale a fost ucis cu pietri 
în Gisors (14 Sept. 1792). 4) Pruncise Ale
xandru Frideric, n. 1747, 1789—91 membru 
în adunarea naţ., 1795—97 în America. Pre- 
sident al societăţii catolice şi membru al gu
vernului, a lucrat mult pentru îmbunătăţirea 
penitenţiarelor, industriei, agriculturei şi spita
lelor. El a înfiinţat prima cassă de păstrare in 
Francia. Membru al Academiei. 1861 i-s’a ridicat 
monument în Liancourt. f 27 Mart. 1827.

La Roche sur Yon, oraş în Francia, capitala de- 
paifamentului Vendee. lângă rîul Ton, 11,390 loc. 
(1891); fundat la 1804. Mai înainte se numia 
Bourbon Vendee şi Napoleon Vendee.

„La Roumanie“, (jiar politic ce apare in limba 
franc. în Bucuresci, a fost înfiinţat la 15 Oct 
1899, prin Alex. G. Florescu, directorul lui politic. 
Acest (jiar susţine ideile conservatoare. Tiragiu 
de vr’o 6000 ex.

Larousse, Pierre, enciclopedist frc., n. 1817 
în Toucy, t 1875. Fuse câtva timp directorul 
şcoalei profesionale, fondată de Guizot în acel 
oraş. In 1851 deschise la Paris o librărie cla
sică şi publică «Fleurs latines», »Fleurs histo- 
riques«. In 1864 întreprinse publicarea memo
rabilei lucrări »Grand Dictionnaire universel du 
XIX siecle®, terminată în 1878 (16 voi. în 4°).

Larrey, Jean Lominique, baron, vestitul medic 
al lui Napoleon 1, n. 1766 şi f 1842. L. este 
pi'imul, care a făcut relaţiune asupra morbului 
egiptean de ochi, şi a organisat primele laza
rete ambulante. Scrierea sa principală este: Me- 
raoires de medicine et de chirurgie militaires, et 
campagnes.

L’Arronge, (pron. laronj), Adolf, poet dramatic, 
n. 1638 în Hamburg. Dela 1883 director la 
«Deutsches Theater» în Berlin. Ser. lui L. se 
disting prin umor şi caracterisări nimerite: »Mein 
Leopold», «Hasemanns Tochter», »Wohlthătige 
Frauen«, etc.

Larunda, identică cu Lara (v. ac.).
Larva, mască pe cai'e o puneau actorii ro

mani când jucau. Cuvântul larvă mai are înţe
lesul de fantomă, strigoiu, apariţie înfricoşătoare, 
şi de păpuşe. [Caion.]

Larva, prima faşă a insectelor la eşirea lor din 
ou. L. insectelor cu metamorfosă necompletă 
(hemiptere, ortoptere, etc.) se aseamena cu in
sectele adulte şi nu se deosebesc decât prin 
absenţa organelor de sbor. L. insectelor cu me
tamorfosă completă însă (lepidoptere, coleop- 
tere, etc.) au o formă cu totul deosebită de 
insecta adultă, în general sunt vermiforme, mă
nâncă cu varacitate şi fac stricăciuni considera
bile. In limbajul vulgar se numesc: vermi sau 
germi larvele dipterelor din cadavre şi larvele 
din fructe; muţa}ă 1. Muştei voinitoria; trîngi 1. 
de Oestrus equi; codaţi 1. de Eristalis tenax; 
germi de rană 1. de Sarcophaga; careţi şi bondrefi 
(j. Mehedinţi), 1. cari se fac în abcesele din 
gură. Omiiţi 1. de fluturi; oue de furnici 1. fur-

nicelor; stupitul cucului şi somn 1. de Gastro- 
pacha neustria şi Bombyx neustria; viermusi 
de gogofi de rug 1. de Cynips rosae; cari larvele 
de Lucanus cervus, etc. [Dr. N. Leon.]

Laryngismus stridulus, laringifă striduloasă, 
falş crup. Lai'ingită acută a micilor copii, înso
ţită de accidente de sufocaţie, adeseori grave. 
E causată de o receală şi apare noaptea, când 
copilul se trezesce foarte agitat, cu o tuşă răgu
şită şi sgomotoasă, cu vocea stînsă, sufocaţie şi 
faţa congestionată. Accesul poate să dureze dela 
Vs—l’/i oaie şi să reapară noaptea viitoare. 
Boala nu e gravă şi numai rareori mortală. 
Tratamentul constă în aplicarea pe pariea ante
rioară a gâtului de cataplasme foarte calde sau 
a unui burete muiat în apă ferbinte, în inha
laţii cu vapori de apă caldă şi în administrarea 
de lapte sau o poţiune gumoasă caldă, a unui 
vomitiv, etc. [V. 1.1

Laryngitis, Laringita, infiamaţiunea laringelui. 
L. acută, e causată de receală, ţipete, inspi- 

rare de pulbere şi gazuri iritante; ea se observă 
de asemenea în decursul pojarului, scarlatinei, 
erisipelului, febrei tifoide, etc. Simptoamele ei: 
vocea răguşită şi chiar stinsă, tusa dureroasă, 
respiraţie puţin îngreuiată şi rareori febră. Tra
tamentul: beuturi calde şi dîaforetice (ceaiu de 
teiu), calmante, revulsive sau comprese Friessnitz 
la partea anterioară a gâtului.

L. chronică se desvoaltă din cea acută sau 
apare ca chronică deodată. Ea se observă la 
fumători, alcoolici, cântăreţi, şi e caracterisată 
prin: vocea răguşită sau stînsă, tuşă, lipsă de 
simptoame generale. Tratamentul constă în: in- 
halaţluni de vapori de apă caldă, oauterisări 
intra-laringeale cu soluţii de nitrat de argint, de 
sulfat de cupru, revulsive înaintea gâtului, re
pausul vocei, evitarea căuşelor, cari au produs-o, 
o cură de ape minerale (Slănic, Ems, Vichi, etc.).

[V.I.]
Laryngochirurgia, chirurgia laringelui, este to

talitatea operaţiunilor chirurgicale, ce se practică 
asupra laringelui. [V. I.l

Laryngophtisis, laringită tuberculoasă. E o la- 
ringită ulceroasă, de natură tuberculoasă, care 
complică adese tuberculosa pulmonară şi e carac
terisată prin tubercule, situate pe coardele vo
cale inferioare, epiglotă şi în ţesutul submucos, 
care apoi se ulcerează. Simptoamele sunt: tuşă 
f. penibilă, voce răguşită sau stînsă, expectoraţie 
muco-purulentă şi câte odată sanguinolentă, în
ghiţirea dureroasă, câte odată accese de sufocaţie, 
datorite unul edem al glotei, şi starea generală 
slăbită. Decursul e încet şi sfîrşitul fatal. Tra
tamentul constă în aplicare de caustice şi cal
mante. [V. I.]

Laryngoscop, instrument destinat pentru exa
minarea interiorului laringelui. El e compus din 
o oglindă mică rotundă sau ovală, fixată pe un 
mâner şi care se introduce în fundul faringelui. 
Cu o altă oglindă (reflectorul) se proiectează 
lumina unei lămpi, pe părţile de examinat şi 
în L. se vede imaginea interiorului laringelui.

[V. I.]
Laryngospasm, o contracţiune tonică (spasm) 

al muşchilor constrictori şi tensori ai coardelor 
vocale determinată de o iritabilitate abnormă a 
centrului respirator, care se observă la copii, 
până la vîrsta de un an. Orificiul glotei, prin
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oare trece aerul la plămâni, se închide, respi- 
ratiunea se îngreoie, asfixia apare, copilul se 
învinetesce şi remâne în nemişcare. Acest acces 
poate dura până la 20 secunde, apoi copilul re
vine, făoend câteva respiraţiuni sonore; uneori 
poate muri în acces. Accesele se pot repeta de 
mai multe ori pe 4> Ş' îu timp de mai multe 
(Jile sau septemâni; alteori sunt isolate. In marea 
maioritate a casuritor L. e determinat de rachi- 
lism; cate odată survine la finele unui acces 
lung de tuşă măgărească. El se poate complica 
cu convulsiuni epilepti-forme şi tetanie. Trata
mentul constă în momentul accesului în; stropire 
ou apă rece, flagelare, tracţiuni ritmice ale limbei, 
gâdilirea mucoasei nasale cu o pană introdusă 
în nas, aplicare de electricitate, inhalaţii de câteva 
picături de chloroform. In contra reîntoarcerei 
accesului: băi călduţe, muşc, chloral, bromură, 
cari cele mai adeseori nu sunt cu efect; medi- 
caţiunea cea mai eficace e acea a rachitismului; 
administrare de oleu fosforat. [V. I.]

Laryngotomia, operaţinne care are de scop 
a incisa păretele anteiior al laringelui spre a ex
tirpa un polyp sau o tumoare; sunt diferite pro
cedee operatorii: L. supra-tirioidiană şi L. sub- 
criooideană. [V. I.J

Laryngotracheitis, infiamaţiune a laringelui şi 
a tracheei, care adese e însoţită şi de bronchită. 
Aceleaşi cause o determină şi acelaş tratament 
se aplică, ca la laringită şi bronchită. Ea e ca- 
racterisată prin o dureie la partea superioară 
a sternului. [V. I.]

Larynx, v. Laringe.
Laeare, adecă Cetitori, o sectă de protestanţi 

fanatici, lăţită mai ales în Svedia. Se numesce 
aşa fiindcă membrii ei se ocupă foarte mult cu 
cetirea Bibliei şi a scrierilor lui Luther.

Lascar, Vasile, ministru rom., n. 1854 în 
oraşul Tîrgu-Jiu, unde părintele seu era pre
şedinte al tribunalului, după terminarea studiilor 
umanitare în liceul din Craiova, studiază dreptul 
la Paris şi în 1877 se reîntoarce în oraşul seu 
natal, unde se instalează ca advocat. Face po
litică liberală şi se alese în 1879 primar al ora
şului, preşedinte al consiliului general şi în 1883 
deputat. Se strămută în Bucuresci, fiind numit 
advocat al creditului fonciar. După căderea li
beralilor dela putere nu mai este ales în ca
meră până în 1895, când ia loc în majoritatea 
favorabilă guvernului Sturdza. După detronarea 
mitropolitului Gbenadie, întră ca ministru de 
interne în cabinetul Aurelian; refusă a remâne 
ministru sub presidenţa lui D. Sturdza şi se 
alege vice-preşedinţe al camerei. Curând demi
sionează din această demnitate şi face oposi- 
ţiuţie guvernului Sturdza. Dela venirea conserva
torilor (Aprilie 1899) nu mai e ales în cameră.

Lascarls, numele familiar al mai multor îm- 
peraţi de Nicea. 1204, pe când Bizanţul era ase
diat de cruciaţi şi de trupele veneţiane, e ales 
împ. Theodor L., nepotul lui Alexiu Angbel 111, 
care după căderea Bizanţului şi-a transpus re- 
sidenţa în Asia mică, formând imperiul nicean. 
I-a ui mat (1222) ginerele seu loan III L., ace
stuia Theodor L. II, (1255), f 1258. Fiul seu, 
7o(ta L. IV, îi urmează în vîrstă de 6 ani. 
După un an tutorul seu Micbail Paleologul îi 
scoate ochii şi îl aruncă în temniţă. După el 
ajung la tron Paleologii.

Lascarls, 1) L., Constantin, savant grec din 
Constantinopole, trecut (1454) în Italia, propagă 
limba ebnă. f după 1550. 2) L., Andreiu loan, 
fratele lui C., n. ca. 1445, f 1535 în Roma. 
Binemeritat pentru propagarea studiilor clasice.

Lascaroff, consulul rus din Bucur., pe vremea 
domniei lui Nicolae Caragea-Vodă (1782—83), 
om periculos pentru împărăţia otomană.

Las Casas, Bartolomeu, episcop spaniol, n. 
1474 înSevilla. In 1502 misionar în St.-Domingo, 
a predicat evanghelia printre Indiani. S’a în- 
trevenit la guvernul spaniol pentni oprirea per- 
secuţiunii şi apăsării indigenilor. Mulţi duşmani; 
ceea ce l-a îndemnat să între într’o mănăstire 
a Dominicanilor. A scris: »Historia general de 
las Indias<şiBrevissimarelacionde la destrnccion 
de las Indias<, tradusă în mai multe bmbi. j-1566.

Las Cases, Emanuel Augustin Dieudonne, 
conte, amic al lui Napoleon I, n. 1766. Emigrat, 
luptă contra Franciei 1792, fuge în Anglia, se 
aşează în Paris ca librar 1799, după ce primul 
consul permite întoarcerea emigraţilor. Publică 
un Atlas historique, chronologique, geographique 
et genealogique (P. 1803—1804), care atrage 
asupra-i atenţia împăratului. 1808 făcut baron 
al imperiului, 1809 camerist al împăratului, este 
întrebuinţat în diferite inspecţiuni. După a dona 
abdicare însoţi la St.-Helena pe Napoleon, care 
îi dictă o parte din »Memoires«. Fiindcă servia 
ca legătură cu Europa, fu despărţit de împărat 
şi readus în Europa. Se stabili la Frankfiirt pe 
Main. f 1842. A scris Memorial de St.-Helene.

Laşchiuca sau Laşcuvca, Nouă fi Veche, co
mune rurale, cea Nouă e parochie, iar cea Veche 
atenenţă la parcchia Vitiliuca, moşie boierească 
în căpitănatul şi j. Coţmanului în Bucovina, are 
1748 loc. (1532 ort.-or., 87 rom.-cat., 129 mos.), 
o şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.j

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate, (Hal.) 
un vers din insoripţiunea de pe poarta infer
nului lui Dante, devenit proverb; înseamnă ori 
ce situaţiune desperată.

Lascivitate, inclinaţiune pentru viaţă sensuală 
desfrânată.

Laserpitium L., (botan.) gen din fam Um- 
belliferelor, trib. Laserpitieae, cuprinde plante 
erbacee vivace. Acest gen are vr’o 20 de specii, 
respândite piin Europa, Africa de nord. Asia 
occidentală şi rusească. In pâinile noastre cresce 
prin tufişuri, prin fânaţe umede şi prin poenile 
din regiunea montană L. latifolium L., vulgar 
Smeoaică, Somnoroasă, L. pruthenicum h., 
vulgar Somnoroasă, L.archangelica Wulf.,eto. 
Aceste plante sunt amare şi aromatice din care 
causăs se întrebuinţau cdinioară în medicină ca 
purgative, tonice, diuretice şi emenagoge.

[Z. C. R]
Laşitate, poltronerie, lipsa de ouragiu (v. ac.), 

faptă josnică, nedeamnă. L consistă în incli- 
naţiunea de a-şi determina faptele sub influenţa 
fricei (v. ac.). L. militară este călcarea datoriei 
militare de frica unui pericol personal. In timp 
de resboiu L., şi anume fuga, sau îndemnarea 
altora la fugă prin cuvinte sau semne, se pe- 
depsesce cu moarte.

Lasker, Eduard, politic german, n. 1829 în 
Jarotschin, j- 5 Ian. 1884 in New-York, fost 
deputat în dieta prus., în dieta imperială, distins 
membru al partidului naţional-liberal. Ser. »Zur
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Verfassungsgeschichte Preusaens», tWege u. Ziele 
der Kulturentwickelung».

Laskl, familie nobiliară polonă, puternică în 
seci. XV—XVI, din care mulţi membri au avut 
rol de’ fnmte în istoria pol. şi bis. 1) Jerom, 
(n. 27 Sept. 1496, t 22 Dec. 1541), figură mar
cantă în istoria Ungariei şi Transilvaniei sub 
loan Zâpolya şi Ferdinand I, ca unul dintre cei 
mai iscusiţi agenţi diplomatici. Aliat cu Gritti 
(v. ac.) pentru resturnarea lui Zâpolya, e dat 
de gol şi închis în Buda. Scăpat, trece în ser
viciul lui Ferdinand. 2) L. Albert, fiul lui Jerom 
(n. 1536, f după 1583 în Londra), sprijinise cu 
bani şi oameni, în mai mult* rânduri, pe lacob 
Heraclide, să ia tronul Moldovei dela Alex. Vodă 
Lăpuşneanu (1560—61). După isbânda lui Despot, 
L. se îiiduşmănesce cu acesta din daraveri bă- 
nesci, şi pe de o parte îl pâresce la Poartă, iar 
pe de alta hotăresce, împreună cu capul Caza
cilor, a-1 scoate din scaun. N'apucă a săvirşi 
aceasta, căci o revoltă a boierilor îi apucă mai 
înainte întru a fugări şi ucide pe Despot (Nov. 
1563). Mai târcjiu L., sprijinind candidatura la 
tronul Poloniei a lui Henric de Anjou, doresce 
în schimb a lua şi el scaunul Moldovei (1572). 
Nu isbutesce însă, căci Henric n’apucă să se 
aşeze bine in scaunul polon şi în curând pleacă 
pentru a moşteni tronul Franciei (1574). Mai 
încearcă L., tot fără succes, a pune mâna pe 
scaunul Moldovei pe vremea domniei lui Petru 
Şchiopul (1579).

V. şi Latsco.
Lăslău, regi ungari, v. Ladislau.
Lăslău, 1) Lăslăul român (O-Szent-Lâszlo), 

com. mică în Trs., cott. Târnava mică, 733 loc. 
Români, hotar 1254 jug. cat. 2) L săsesc (Kis- 
Szent-Lâszlo), comună mică în acelaş comitat, 
683 loc. (1891) Saşi şi Români; hotar 1933 jug. cat.

Laslea mare (Szâsz-Szt.-Lăszl6), com. mare 
în Trs., cott. Târnava mare, 1305 loo. (1891) 
Români şi Saşi; hotar 5008 jug. oatastrale.

Lassalle, Ferdinand, socialist democrat, agi
tator, de origine israelită, n. 11 Apr. 1825 în 
Breslau. A studiat dreptul, filosofia şi filologia 
la Breslau şi la Berlin. Viaţa lui L. nu e decât 
o agitaţie continuă. A fost redactor la Noua 
Gazetă Rhenană alui Marx, punendu-se în fruntea 
agitaţiei din guvernamentul Diisseldorf. A fost 
de câteva ori închis. La 1859 publică la Berlin 
»Franz von Sickingen«, tragedie mai mult politică, 
în care desvolta ideia, că marile schimbări ale 
lumii nu se împlinesc decât prin foc şi fier. In 
politică a fost radical, adoptând ideile lui Hegel. 
El visa alianţa Germaniei cu Francia şi Italia. 
La 1861 publică Sistemul drepturilor câştigate, 
în care condamna proprietatea individuală şi 
dreptul de moştenire. La 1862 începu marea 
campanie de agitaţie socialistă, luptând contra 
ideilor lui Schulze-Delitzsch, care voia amelio
rarea sorţii muncitorilor fără intervenţia statului. 
Era de părere ca muncitorii să se constituiască 
într’un gnip politic independent şi având ca ţintă 
sufragiul univeisal. La 23 Maiu 1863 se fonda 
la Leipzig o asociaţie generală a muncitorilor 
sub direcţia lui. Opere principale: Sistemul drep
turilor câştigate; Sciinţa şi muncitorii; Impo- 
situl indirect şi situaţia claselor muncitoare; 
apoi un pamflet foarte muşcător: BastiatSchulze 
de Delitzsch, lulianul cel economic, sau capital şi

muncă. Ţinta practică a operei lui L. era for
marea de întinse asociaţii de muncitori sub ad
ministraţia statului, distrugând capitalul indi
vidual şi având de scop împărţirea produselor 
propoiţional cu munca şi nevoile fiecăruia. L. 
a murit în Elveţia trei dile în urma unui duel 
cu un român (lancu Racoviţă), avut în 1864.

[Nigrim.]
Lasso, (spân. lazo), laţ, curea lungă de 15 m., 

cu un capăt legat de şea, iar la celalalt căpet 
cu laţ, bilţ. II folosesc ciurdarii şi stăvarii în 
America sudică pentru a prinde vitele.

Lasso, Orlando di (Rolland de Latre), com- 
positor flamand, (n. 1520 în Mons, f 14 Iun. 
1594 în Miinchen), unul din cei mai mari contra- 
punctişti ai seci. XVI, supranumit de contim
porani «Principele musicei», «Orfeul belgian». 
După mai multe peregiinaţiuni prin capelele 
curţilor şi catedralelor de prin Italia, Francia 
şi Anglia, mai ântâiu ca copil in cor, apoi ca 
şef, în 1557 se stabili la Miinchen, unde în 1562 
obţinu postul de şef al capelei curţii. Numărul 
composiţiunilor sale trece de 2(X)0: madrigale, 
cântece şi mai cu samă musică religioasă în 4, 
5 şi 6 voci.

Lăstari, (silvic.) crângile ce le produc esenţele 
foiose după tăiarea trunchiului, parte pe trunchiu 
parte din rădăcină. Capacitatea de a produce L. 
formează basa la regimul crângului simplu şi 
compus (pădure mixtă), în oare reîmpopu- 
larea se face pe cale naturală prin L. Foarte 
bine lăstăresoe gorunul, ulmul, castanul, arinul 
şi salca.

Lasteyrie du Saillant, Ferdinand Charles 
Lion, conte, archeolog frc., membru al insti
tutului, m. on. al Acad. rom., n. 15 Iun. 1810 
la Paris, ţ 14 Maiu 1879; a luat parte la luptele 
politice din Francia, şi a publicat o sumă de lu
crări, între cari cităm: Histoire de la peinture 
sur verre d’aprâs ses monumente en France, 
1837—56; Rapport sur Ies manufactures de 
Sevres et des Gobelins, 1850; Theorie de la 
peinture sur verre, 1853; La cathâdrale d'Aoste, 
1854; o serie de studii aroheologice asupra bi
sericilor din Alpi, etc.

Lasthi, munţi, v. Dikte.
Lastră, ţesătură de niătasă, termin întrebuinţat 

la costumele vechi boieresci.
Lăstrygonii, în mitol. grc. un popor selbatec 

uriaş, antropofag, locuiau la apusul lumii şi au 
fost cercetaţi de Odysseos. Grecii mai târijii 
li-au pus locuinţa pe la muntele Aetna, iar poeţii 
Romani pe ţermul sudic al Laţiului.

Lăstun, pasere, v. Drepneaua.
Lasur, mineral de o coloare albastră, ce servă 

ca piatră preţioasă; constă din un dublu silicat 
de aluminium cu sulfuri şi sulfaţi de sodiu. B 
sinonim cu Lavis Lazuli. Se găsesoe piin Si
beria, China, şi cristalisează în dodecaedri. In 
pulbere e cunoscut sub numele de Ultramarin 
şi se întrebuinţa ca coloare albastră. Astăiji însă 
Ultramarinul se poate produce în mare cantitate 
pe cale artificială.

Latania Comm., (botan.) gen de Palmieri, tribul 
Borassee, cu 3 specii din insulele Mascarine; 
frunzele lor sunt mari, lung peţiolate şi palmate- 
flabeliforme. Specia L. Commersonii J. F. Gmel. 
(L. borbonica Lam.), se cultivă foarte mult prin 
apartamente, florării, ca decorativă; prin ţinu-
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tarile de origine ale ei se folosesc frunzele la 
facere de evantaliuri, pălării, feţe de mese, ş. a.

[S. Şt. R.]
Laţcu, V. Latsco.
Latent, ascuns. Căldura latentă, v. Căldura.
Lateran, palat papal în Roma, numit aşa după 

vechia familie romană Lateranus; Constantin 
cel Mare a zidit pe locul L. o biserică care se 
(}ioe a fi fost cpa dintâiu unde cultul creştin s’a 
deprins în deplină libertate. Lângă biserică âncă 
din vechime a fost şi un palat în care au lo
cuit papii până la strămutarea lor în Avignon. 
In L. s’au ţinut şi 5 sinoade (v. ac.). Paiaţă de 
a4i a inceput a se zidi la I.ISG; în el se află un 
museu bogat în antichităţi. Biserica actuală zidită 
1560—1746 şi renovată de cătră papa Leon XIII, 
este una din cele mai frumoaso şi monumentale 
biserici din lume. [Dr. I. Radu.]

Laterlta, o rocă argiloasă, de coloare roşie 
până brună; constitue în parte solul regiunilor 
tropicale din India, Africa, America.

Laterna magica, un aparat optic, cu ajutorul 
căruia putem mări şi proiecta sau arunca ima
ginile de pe lamele de sticlă pe o pânză, pe un 
paravan sau pe un părete. L. m. consistă din 
o căsulie, înlăuntrul căreia se aQă una sau mai 
multe lentile şi o lampă. Lamela de sticlă, pe 
care se află imaginea, se pune între lampă şi 
lentilă. Razele de lumină trec prin lamelă şi 
duc imaginea de pe ea în linte. Aci razele se 
refrâng şi ieşind reproduc pe paravan sau pă
rete imaginea mărită.

Latex. (botan.) suc produs de plante, analog 
ou laptele Mamiferelor, ca şi acesta avend co
loarea de obioeiu albă, rai'eori galbenă sau por
tocalie (ca la Rostopască). E format dintr’un 
amestec intim sau emulsiune de apă, peptone, 
zahăr, tanin, pepsină, diferiţi alcaloiiji, substanţe 
solide, ca amidon, grăsimi, ceară, răşină, cau
ciuc, etc. L. are rol în nutriţia plantei, în ace
laşi timp conţine şi substanţele eliminate din 
plantă. Din causa composiţiunii sale L. se fo- 
losesce de om: la extragerea cauciucului şi gutla- 
[lerchei, a opiului şi altor alcaloicji; ori se 
consumă întocmai ca laptele, ca L. dela Galacto- 
dendron utilis Arborele vacă, cum îi 4>c 
Indigenii din America tropicală; sau are pro
prietăţi veninoase, ca L. de Antiaris toxicaria 
folosit de Indigenii din Java ca să-şi otrăvească 
săgeţile. [S. Şt. R.]

Lathraea L., (botan.) gen din familia Oro- 
buuchaceae. cuprinde plante erbacee, părăsite 
pe rădăcinile arborilor şi lipsite de chlorophyl. 
Acest gen are vr’o 3 specii, ce cresc prin Eu
ropa şi Asia. In părţile noastre cresce prin păduri 
umede şi umbroase L. Squamaria L. numită de 
poporul nostru: Mama pădurii. Floarea 
şerpelui. Cucuruz de pădure, etc.

[Z. C. P.]
Lathyrismus, (med.) intoxicaţie cronică, ce 

provine din consumarea îndelungată şi exclu
sivă a seminţei speciei Lathyrus; în scrierile 
vechi e numită Crurum Exsolutio, Crurum Im- 
potentia sau Imbecillia. Sunt aficiate măduva 
spinării, musculatura şi nervii extremităţilor in- 
ferioare, ceea ce causează un mers caracteristic.

Lathyrus L., (botan.) gen din fam. Legumi- 
noaselor-Papilionaceae, trib. Vicieae, cuprinde 
plante erbacee uneori acăţătoare. Acest gen are

vr’o 100 de specii bine limitate, ce sunt res- 
pândite prin emisfera boreală şi în America de ' 
sud. Dintre speciile ce cresc în păi'ţile noastre 
menţionăm: L. Aphaca L., L. hirsutus L., L. 
tuberosus L., cunoscut de poporul nostru sub 
numirile de Făsuiţă, Fasoli că, Măzărică; 
tuberculele comestibile ale acestei plante se cu
nosc în Muntenia sub numele de Oreşniţă iai- 
în Transilvania sub numele de Ci uni. L. odo- 
ratus L., originar din Asia se cultivă adesea ca 
plantă ornamentală şi este cunoscut sub numirile 
de Indruşaim sau Sângele voinicului.

[Z. C. P.j
Laticlava, tunica împrejmuită cu purpură ce 

purtau senatorii şi proconsulii Romei.
Latifundii, domenii, moşii mari de ijecimi de 

pogoane, cari dispun de multe mijloace şi au 
tot felul de culturi pe ele.

Lăţime, lărgime, una din cele trei dimensiuni 
(v. ac.) ale corpurilor.

VAiin, imperiul, întemeiat (1204) de cruciaţi în 
Constantinopole pe ruinele imperiului est-roman. 
După 57 ani Balduin II e alungat din Constanti
nopole, şi imperiul e desflinţat de Mihail Paleo- 
logul, împ. nicean. (v. Cruciadele şi Asanescii.)

Latină, limba, numită astfel după provincia 
Laţiu unde ea se vorbia la început, face parte 
din familia limbilor indo-europene, formând, îm
preună cu limba greacă, una din ramurile cele 
mai importante ale ei. In măsura ce Romanii 
îşi întind stăpânirea, L. se respândesce tot mai 
mult atât în Italia, cât şi în celelalte ţeri cu
cerite de Romani, mai ântâiu cu limba clasei 
domnitoare şi a armatei, pe urmă pătrun4end 
şi în păturile de jos, unde se suplantează idio- 
melor indigene. L. cultă (lingua urbana) ajunge 
la cea mai înaltă a ei înflorire prin seci. I. a. Cbr. 
(perioada clasicităţii: Cicero, Cesar), apoi de
cade sub împăraţi şi se stinge în fine cu totul 
ca limbă vorbită în primii secoli d. Chi1. împreună 
cu cultiu'a romană. In locul ei se ridică limbile 
romanice, ieşite din L. vorbită de popor (lingua 
rustica). Ca limbă literară L. se bucură de uii 
traiu mult mai îndelungat. De ea se servesce 
sciinţa în tot evul mediu (L. medievală), diplo
maţia până în seci. XVII şi biserica rom.-cat. 
până în 4îlele noastre. Gramatici de Euhner, 
Zumpt, Madvig ş. a.; dicţionare de Forcellini, 
Freund, Georges, Quicherat, Ducange (L. medie
vală) ş. a.; lucrări speciale de Cor.ssen, Seel- 
mann, Lindsay (pronunţarea, fonologia), Neue 
(morfologia), Drăger (sintaxa), Vanidek (etimo
logia), etc.

L. culinară se numesce idiomul ce se vorbia 
în evul mediu de călugării occidentului, o latină 
stricată şi amestecată cu nenumerate cuvinte 
străine. [Ti.]

V. şi art. Romană, literatura.
Latină, biserica, v. Romano-cat., biserica.
Latină, convenţia monetară, încheiată (23. Dec. 

1865) între Francia, Italia, Belgia şi Elveţia în 
scopul unităţii sistemului monetar pe basa va
lutei duple (aur şi argint).

Latini, popor italic, după poveste ieşit din ame
stecul Troienilor aduşi de Eneas şi a doue po
poare italice aborigenii de pe lângă Roate şi Si- 
chelii; după scunţa filologiei popor indo-eui'opean, 
frate cu ceilalţi Italioţi, cu Grecii, cu Germanii 
şi venit în Italia cam pe la 1500 a. Chr. Aşezaţi
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pe un teritoriu strimt cam de 1500 km2, erau 
păstori şi aveau pe înălţimi castele, în cari se 
retrăgeau cu turmele la vreme de resboiu. Erau 
30 de castele în cap cu Albalonga. Pe la 753 
se ridică altă cetate, Borna, la ântâietate, care 
se luptă cu L., îi supuse, apoi făcu o confede- 
raţiune cu ei. L. încearcă să rupă federaţiunea 
după alungarea regilor, sunt însă învinşi la lacul 
Regillus (496) şi de nou primiţi în confederatiune. 
Încearcă din nou în 340 să sc despartă de 
Roma, şi din nou sunt bătuţi, de astădată sunt 
primiţi ca supuşi, însă supuşi privilegiaţi. Afară 
de puţine cetăţi reniase tot confederate, celelalte 
erau declarate municipii, adecă aveau dreptul 
roman, fără cel de vot, li-se mărginea dreptul de 
a se administra singure şi li-se interzicea dreptul 
de comerciu şi de căsătorie între ele, pe când 
li-se înlesnia dreptul de a veni la Roma şi a 
întră în cetăţenia romană. In urmă L. fură ore- 
dincioşi Romanilor chiar în timpul lui Haonibal, 
asigurând astfel mântuirea Romei. Drepturile lor 
se întinseră apoi în 90 prin lex lulia şi Plautia 
Papiria asupra Italicilor dm -sudul şi mijlocul 
peninsulei, în 49 luliu Cesar le întinde asupra 
nordului Italiei, împăraţii asupra altor provincii, 
până când Caracalla 312 dă dreptul roman tu
turor locuitorilor liberi din imperiu.

Latinist, curentul. îndată ce Românii ajunseră 
la consciinţa că sunt un neam deosebit de toate 
cele cari trăiesc în sinul şi în jurul lor, şi că 
sunt urmaşii direcţi ai Romanilor, au căutat să 
dovedească această ilustră origină prin probe 
istorice şi filologice. Dar fiindcă toţi cărturarii 
străini, caid se ocupau şi de noi, ne confundau 
cu alte neamuri şi nu ne recunoşteau de urmaşi 
ai Romanilor, fie din nesciinţă, fie din rea voinţă, 
natural, nici ai noştri n’au putut păstra măsura 
obiectivă şi au început să exagereze probele 
istorice sau filologice, ce le aveau. Aşa, ei nu 
s’au mulţămit cu faptul că suntem descendenţii 
coloniştilor lui Traian, oi au susţinut că suntem 
Romani curaţi, deoarece Dacii ar fi fost nimiciţi 
şi alungaţi cu toţii, iar cu alte neamuri barbare 
nu ne-am fi amestecat. Nu le-a fost deajuns că 
limba română este romanică, ci au căutat s’o 
apropie cât mai mult de latina clasică, eliminând 
toate cuvintele străine şi apropiind pe cele latine 
în sunet, formă şi ortografie de originalele lor 
clasice; ba, ce e mai mult, imitând şi sintaxa 
latină. Acest curent, care domină cultura noastră 
timp de aproape un secol (1780—1870), şi care, 
dacă ar fi învins pe deplin, ne-ar fi creat, ca 
şi la Greoii moderni, o limbă literară conven
ţională şi cu totul deosebită de cea vie a popo
rului, se numesco curentul latinist. El începe 
cuElementa linguae daoo-romanae sive valachicae 
ale lui Micul şi Şincai, Viena, 1780, în care se 
pun basele scrierii limbii noa.stre cu alfabetul 
latin, se continuă cu Lexiconul dela Buda (182.5) 
în care se găsesce însemnatul «Dialog» al lui 
Petru Maior asupra limbii vomâne, cu Istoria 
pentru începutul Românilor în Dacia, 1812 a 
aceluiaş autor, cu deosebitele scrieri ale lui Ci- 
pariu, scrieri de o valoare incomparabil supe
rioare celorlalte din acest curent (cf. Cipariu) 
şi culminează în lucrările baroce ale lui A. Treb. 
Laurian, Tentamen criticum in originem, deriva- 
tionem et formam linguae romanicae in utraque 
Dacia vigentis vulgo Valachicae, Viena, 1848 şi

Dictionariulu limbei romane după insarcinarea 
data de Societatea academica Romana de A. T. 
Laurianu şi I. C. Massimu, 1871. Ca totdeuna însă 
şi ca pretutindenea, adevăraţii scriitori de talent, 
în special scriitorii Moldoveni, Alexandri, Ne- 
gruzzi, Cogălniceanu, etc. n’au voit să scie de 
acest curent transilvan şi cu întemeiarea în Iaşi 
a societăţii «Junimea» şi a revistei «Convorbiri 
literare» curentul primesoe lovitura de moarte 
dela Titu Maiorescu şi dela bărbaţii grupaţi în 
jurul său. (Cf. Lazăr Şăineanu, Istoria filologiei 
române.)

Latinus, în mitol. romană fiul lui Paunus ou 
nimfa Marioa. dar se Zice Şi fiul lui Odysseos 
cu Circe, ori al lui Telemachos cu Ciroe; băr
batul Amatei, tata Laviniei, soţiei lui Aeneas.

Latitudine, întindere, drept, libertate de a face 
ceva. In geografie L. e distanţa dintre un loc 
şi equator, măsurată pe gradele meridianului 
respectiv.

Latium, ţeara Latinilor, plană, udată de Tibrul 
de jos şi încungiurată de Apenini spre est şi 
nord-est, centrul peninsulei italice. Ţeară uni
formă, fără porturi, năsipoasă, băltoasă. Solul 
de oi'igine vulcanică, era plin de cratere stinse 
sau umplute cu apă, ca lacul Regillus, renumit 
prin lupta dintre Latini şi Romani (496), cele 
mai frumoase sunt însă în teritoriul Albanilor. 
Cele mai însemnate localităţi în L. erau: Tus- 
culum, Veliti'ae, Lanuvium, Aricia, Albalonga, 
Setia, Gabii, Praeneste, Anagnia, Ostia, Ardea, 
Antium, Ciroeii făi'ă a socoti Roma.

Latona, la Romani, identică cu Leto (v. ac.) 
a Grecilor.

Latorcza, rîu în Ungaria, isvoresce din Carpaţii 
nord-estioi, la marginea nordică a cott. Bereg; 
se împreună cu Ondava, luând numirea Bodrog. 
L. percurge distanţă de 190 km. 1816—24 ca- 
nalisată pe întindere de 4780 m.

Latour, Theodor, conte de Baillet, general 
austr., n. 1780 în Linz; s’a distins în resboaiele 
1813—14; 1846 general de artilerie, 1848 mi- 
nistm de resboiu. Brumpend în Viena revoluţia 
de Octobre, poporul în 6 Oct. 1848 a luat cu 
asalt edificiul ministeriului de resboiu, la care 
ocasiune L. a fost omorît.

- Latour d’Auvergne, (pron. lătur deverul), fa
milie nobiliară franceză, a cărei origine datează 
de prin seci. XIII. Din o spiţă laterală derivă 
L. TeofU Malo Corret, supranumit de împ. 
Napoleon «primul grenadir al Franciei» pentni 
eroismul în resboaie, n. 23 Nov. 1743 în Car- 
haix, a căZut în lupta dela Neuburg (Bavaria) 
în 27 Iun. 1800.

Latrina, v. Closet.
Latria, (grec.) adorare, închinare. De aci ido

latria, închinare la idoli.
Latsco, domn al Moldovei, 1365—73, fiul şi 

următorul lui Bogdan I (v. ac.). Numele L. este 
forma deminutivă a lui Vladialav, întrebuinţată 
pe acel timp în Ungaria. Despre domnia lui L. 
cronicele moldovenesc! n’au altă scire decât că 
a domnit opt ani. Documentele externe relative 
la domnia lui se rapoartă numai la episcopatul 
catolic de Şiret (în Bucovina), înfiinţat de dînsul.

Propaganda catolică în Moldova, începută cu 
înfiinţarea episcopatului cuman (1217) şi între
ruptă în timpul stăpânirii tătare (1241—1345), 
a fost reluată după retragerea Tătarilor din Mol-
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dova. In a. 1347 papa Clemente VI restaura 
fostul episcopat cuman, cu numele nou de epis
copat al Milcovului (episcopatul Mileoviensis). 
In acelaş timp se găsesc misionari catolici din 
ordinul Mineriţilor şi la Şiret, unde unii din ei 
fură ucişi în 1349, când Bogdan ocupă Moldova. 
Sub Bogdan, duşmanul neîmpăcat al Ungariei 
catolice, nu vedem că s’ar fi continuat această 
propagandă; chiar şi episcopatul de Milcov (al 
cărui scaun nu era pe teritoriul stăpânit de 
Bogdan, dar cu jurisdicţiune mai ales asupra 
Moldovei) încetează activitatea sa în timpul 
domniei acestuia. Sub L. începe din nou o vie 
propagandă catolică în Moldova. In domnia lui 
se află în Şiret doi minoriţi, Nicolae de Melsak 
şi Paul de Schweidnitz. Aceştia reuşiră se câ
ştige pe L. peutru catolicism. Ei comunică papei 
că domnul Moldovei, «Laczko dux Moldaviensis« 
voiesoe să treacă, împreună cu poporul seu, la 
la biserica romană; el cere ca papa să înfiin
ţeze un episcopat catolic în tîrgul Sirot şi ca 
ţeara lui să fie scoasă de sub jurisdicţiunea epi
scopatului ortodox de Halici, căruia ea era sub- 
oidinată până atunci. In 24 Iulie 1370 papa 
Urban V ordonă archiepiscopilor din Cracovia, 
din Breslau şi din Fraga să cerceteze caşul şi, 
primind pe L. în sinul bisericei catolice, să des
facă biserica Moldovei de jurisdicţiunea episco
patului de Halici, să institue un episcop catolic 
în tîrgul Şiret şi să cbirotonească episcop pe 
minoritul Andreiu din Cracovia, cerut de L. 
însuşi. In 9 Martie 1371 Andreiu fu chirotonit 
episcop de Şiret de cătră archiepisoopul de Cra
covia şi instalat apoi în scaunul seu, după ce 
L. cu o samă de boieri şi o parte a poporului 
trecuse în mod solemn la biserica romană. In 
3 Sept. acelaşi an, papa Grigore XI numi şi un 
episcop de Milcov, care scaun remăsese de câtva 
timp vacant. Astfel propaganda catolică în Mol
dova ajunse, în domnia lui L., la un succes deplin.

Motivul de care L. a fost condus la această 
schimbare de credinţă era şi politic şi personal. 
Sub scutul Romei, el putea spera să asigure 
ţei ii sale, ameninţată şi de Unguri şi de Poloni, 
o desvoltare mai priincioasă, cum şi să-şi în
drepte situaţia faţă de puternicii vecini catolici. 
Ue altă partd, neatârnarea bisericească de epi
scopatul de Halici, dobândită în acest mod, era 
uu pas hotărîtor pentru asigurarea indepen
denţei ţerii sale, şi în privinţă bisericească şi 
în privinţă politică. In afară de aceasta, L. avea 
şi un motiv personal pentru îmbrăţişarea cato
licismului. El voia să se despartă de soţia sa, 
cum se pare, din causa lipsei de moştenitori 
bărbătesci, şi spera să obţină despărţirea mai 
lesne dela biserica romană. Dar această cerere 
nu i-a fost acordată nici de papa. In o scrisoare 
cătră L., din 25 Ian. 1372, papa Grigore XI îi 
rospunde, la cererea lui pentru desfacerea că
sătoriei, că taina căsătoriei este sfântă şi nu 
poate fi desfăcută. Aceasta este ultima scire ce 
avem despre dînsul.

L. a fost înmormântat în biserica dela Ră
dăuţi, lângă tatăl seu Bogdan. Inscripţia de pe 
inormentul lui este pusă de Ştefan cel Mare, 

data morţii. El lăsă o fică Anastasia, că
sătorită ou Roman, fiul lui Coatea Muţat, prin 
care moştenirea tronului Moldovei trecu la casa

|D. On.] .

Lattun, '’alamă.
Lăture, (geom.) ori ce linie ce formează con

turul unui corp. Fig. Faţă, aspect.
Laube, Henric, (1806—84) însemnat scriitor 

german, n. la Sprottau în Silesia. Luând parte 
la mişcarea politică a Germaniei June, fu mai 
de multe ori închis, şi scrierile sale osândite. Fost 
director al teatrelor din Leipzig şi Viena. Nu
meroase opere: dramatice, istorice, nuvele, ro
mane, suvenir!. Cele mai însemnate: GrafEssex, 
dramă; Resbpiul german, 9 voi. (istoria resbo- 
iului de 30 ani); Tinera Europa, roman în 
4 voi., ş. a.

Laud, (pron. lăd) Wilhelm, archiepiscop de 
Canterbury, n. 1573 în Reading. Sub Carol I 
episcop de Bath şi Wels, 1628 de Londra şi 
ministru-president, 1633 archiepiscop. Duşman 
al puritanismului. Ajungând la putere contrarii 
sei, 1 Martie 1640 l-au aruncat în închisoare, 
iar în 1645, osândit la moarte de ambele par
lamente, a fost decapitat 10 lan. 1645.

Lauda, flat.) cuvintele de bine ce le spune 
un om despre altul, relevându-i calităţile per
sonale sau meritele.

Laudanum, atâta cât opiu (v. ac.); numire 
introdusă de Paracelsus.

Laudator temporis acti, frasă întrebuinţată 
mai ântâiu de Horaţ (Ais poetica, vers 173) cu 
privire la cei cari nu află nimic bun în timpurile 
presente, ci laudă tot numai vremurile bune 
din betrâni.

Laude, cântare bisericească, ce formează parte 
întregitoare a oficiului divin de »Mânecare« sau 
de dimineaţă, întocmit pentru (jile de Duminecă 
şi de serbătoare; în L. se preamăresce obiectul 
special al serbătoarei respective.

Laudemium, (lat.J taxa pentru luarea în primire 
a feudului. In dreptul roman competinţa ce tre
buia plătită proprietarului la contractarea aren- 
(Jilor ereditare (emphyteusis), Vso parte din va
loarea arenejii, iar la donaţiuni ‘/sg din valoarea 
donaţiunii. In dreptul german competea ase
menea taxă domnului feudal.

Laudon, Gedeon Ernest, baron, general au
striac, u. 1717 ÎQ Livlanda, din o familie sco
ţiană. Din 1732—42 a servit în armata rusă, 
excelând în mai multe resboaie; apoi înti'ă în 
armata austriacă ca căpitan în corpul voluntar 
slavon al lui Trenck. In decursul resboiului de 
7 ani L. excelează prin mult spirit de între
prindere. Luptele dela Hirschberg 1757 şi Dom- 
stadtl în 1758, cât şi participarea lui la bătălia 
dela Hochkirch, l-au făcut renumit. In 1759 
scapă la Kunersdorf armata rusă deja bătută, 
şi câştigă bătălia, pentru care faptă împărăteasa 
Maria Teresia îl numesce general de artilerie. 
In 1760 L. bate pe Fouque la Landeshut în Si
lesia şi ocupă cu asalt cetatea Glatz. Din vina 
lui Lascy pierde bătălia dela Liegnitz. Iu 1761 
comandează o armată de 60,000 oameni şi ocupă 
cetatea Schweidnitz. In 1778 este numit ma
reşal; 1789 ocupă Belgradul şi Semendiia, şi 
termină resboiul cu Turcii în favoml Austria- 
cilor, pentru care faptă primesce crucea mare 
a ordului Maria Teresia. f 1790 în Neutitschein. 
Din anul 1888 regimentul c. şi r. nr. 29 poartă 
numele lui L. [Herbay.]

Lauenburg, fost ducat germ., dela 1676 aron- 
disment în departamentul prus. Schleswig, pe
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malul drept al Elbei, între Holstein $1 Meckleu- 
bui-g. llsS kma., 50,831 loc. (1895). Bismarck, 
care a fost aici proprietarul pădurei saxone, a 
primit 1890 titlul de Duce de L. Ducatul v. a 
fcst înfiinţat 1250 de Johann, fiul lui Albrecht 1 
de Saxonia, şi 1876 încoipoiat Prusiei.

Laur, una din numirile populare ale plantei 
Datura Stramonium L. (v. ac.).

Laura, (grec.) Lavra, mănăstire, comunitate de 
călugări, cari duc viaţă eremitică; singuraticele 
cele (chilii) călugăresci dau aspectul unui sat. (Cf. 
Suidas sub V. Laura.) L. se distinge de cenobiu 
sau mănăstire prin aceea, că în cenobiu sau mă
năstiri locuiesc cei ce duc viaţă comună, pe 
când în L. fiecare anachoret îşi are cela proprie 
şi separată de ale altora; însă toate stau sub 
un egumen. (Cf. Dom. Macri, Hierolexicon. Ve- 
netiis, 1765.) [i—m.]

Laura, de Noves, celebră prin cultul adus ei 
de Petrarca în poesiile sale. Despre originea şi 
viaţa ei nu se scie nimic sigur. Biografii mai 
vechi ai poetului nu o amintesc; scriitorii din 
seci. XIV şi XV cred a fi fost nemăritată, fe
cioară din Avignon. Abatele de Sade, în ale sale 
iMemoires pour la vie de Petrarque» (1764), sus
ţine că L. a fost fiica unui nobil, Audibert de 
Noves, n. 1308, măritată după un Hugo de Sade, 
mamă a 11 copii, f 6 Aprilie 1348 de ciumă, 
în Avignon. Ori cum ar fi, iubirea platonică a 
adoratorului ei, permisă de obiceiul cui'ţilor de 
amor ale timpului, a făcut din L. ca şi amorul 
lui Dante din Beatrice, un ideal al poesiei şi al 
vieţii contemplative.

Lauracee, (botan.) familie de plante dialipetale 
perigyne, cuprin4end arbori cu frunze coiiace, 
bogate in celule, cu oleiu sau mucilagiu, ce se 
găsesc şi în scoarţa lor; florile sunt homochla- 
mydee, etaminele, pe 3—4 cicluri, au anterele 
cu dehiscenţă valvicidă. Se divide în doue sub- 
familii; Perseoidee, eugen. Cinnatnomum (v. ac.), 
Persea, Sassafraa, etc. şi Lauroidee, cu gen. 
Laurus (v. ac.), Cassyiha ş. a. Mai toate trăiesc 
în regiunile calde, numai Laurus e şi în regiunile 
temperate. Gassyţha L, este părăsită, cum e Cu- 
acuta din regiunile noastre. [S. Şt. K.]

Lauran, Auguatin, Pr., canonic, vicar episco- 
pesc şi rector semin. în Oradea mare; n. 5 Dec. 
1844 in Pete, cott. Sătmar. A studiat filos. şi 
teolog. în Roma, unde s'a hirotonit de preot. 
Pe terenul literar a aperat drepturile şi căuşele 
bisericei catolice. Ser. mai însemnate: Creştinul 
gr.-cat. deprins în legea sa. Oradea, 1878. Cres- 
cerea poporală. Manual pedag.-didactic pentru 
luminătorii poporului. Oradea mare, 1879. Dr. Ies. 
Pappszilâgyi de lllyesfalva. Enchiridion luris 
Ecclesiae Orientalis cath. Editio secunda (1880). 
Korszem egyhâzpolitikai kerdesek (Chestiuni ac
tuale religioase-politioe). A szent Unio. A magyar 
szent korona alatt âllo gor.-kath. românok vddel- 
mere (Sf. Unire. Intru apărarea Românilor gr.-cat. 
de sub sf. coroană a Ungariei). Egyhâzpolitikai 
helyzetiink (Situaţia noastră eclesiastico-politică). 
Mive lett a kath. Magyarorszâg (Ce a devenit 
Ungaria cea catolică), etc.

Laureat, fPoeta laureatuaj, se (Jice autorul, 
care primesce dela un principe sau dela o aca
demie o coroană sau un premiu, resplată care 
se dă adeseori în urma unui concurs cu anu
mite condiţiuni. In evul mediu şi timpul re-

nascerei se numeau laureaţi poeţii dela curţile 
suveranilor, însărcinaţi să celebreze serbările şi 
evenimentele; misiunea lor era egală cu a isto
riografilor curţii şi mai mult o funcţiune decât o 
onoare; obiceiu păstrat până aeji în Anglia.

Laurens, Jean Paul, pictor frc., n. 1838, elev 
al lui Cogniet, trăiesce în Paris. A lucrat mai 
ales tablouri istorice, tot composiţiuni mari şi 
pronunţat realistice (Moartea lui Tiberius, Mo
mentele ultime ale lui Maximilian deMexico, etc ).

Laurentica, formaţiunea, (geol.) este etagiul 
inferior al terenului primitiv din America de nord, 
numită astfel dela fluviul Saint-Laurent; este 
constituit mai cu seamă din gneis. Formaţiunea 
L. în Canada cuprinde 3 feluri de roce: 1) Gneisuri 
cu orthosă, granitoide la basă cu quartzite, am- 
phibolosisturi şi micasisturi; 2) Calcaruri albe 
cristaline şi dolomite cu serpentine, graphite, 
apatite, fluorine; 3) Roci de feldspath plagioclas 
cu hypersten, piroxen şi amphibol.

Laurentiu, golf şi fluviu, v. Sau-Lorenzo.
Laurenţiu, sfânt, diacon al bisericii din Roma 

pe timpul papei Sixtus II; a suferit moarte de 
martir 258 în goana creştinilor Înscenată de 
împer. Valerian, fiind ars de viu. piua comemor. 
10 Aug.

Laurenţiu, episcopul Milcoviei pe la 1096. 
Această episcopie, a cărui reşedinţă era în 
Moldova, fără însă a i-se cunoasce locul, fusese 
distrusă de cătră Pacinaţi, şi nu se putu re
staura din causa indiferenţei Ungurilor şi a Se
cuilor dela graniţă, eparchioţii ei. Mai târziu 
veniră asupra ei şi Cumanii. Aceştia fură însă 
bătuţi cumplit de Ladislau cei Sfânt, regele Un
gariei, care în urmă rezidi episcopia Milcoviei, 
o dotă cu moşii, o supuse archiepiscopului de 
Gran, şi-i dote de episcop pe un Michail. L. a 
fost urmaşul lui, şi avu să se trudească mult 
pentni a termina clădirile începute sub prede
cesorul seu; în această causă el adresă Secuilor 
săi o scrisoare, ce ne-a remas, cerendu-le ajutor 
bănesc. (Benko, Milcovia, Viennae, 1781, p. 56,85; 
Xen., Ist. Rom. I, 555.)

Laurenţiu, comite de Câmpu-Lung, căpetenia 
Saşilor din acest oraş, existent înainte de des
călecarea lui Radu-Negru. Oraşul, deşi era ro
mânesc, dar fiind în apropierea ţerii Bârsei, se 
împopuiase cu o numeroasă colonie de Saşi.

Laurian, 1)L., August Treboniu, publicist, pro
fesor, membru al Acad. Rom., n. 20 Iulie 1810 
la Fofeldea, lângă Sibiiu. îşi începu studiile la 
Sibiiu, le continuă la Cluj şi le isprăvi la Viena, 
unde ascultă sciinţele matematice, fisice, filo
sofice şi politice. După 1840 fu chiemat pro
fesor la Bucuresoi, unde ia 1845 împreună ou 
Bălcescu, începu să publice Magazinul istoric 
pentru Dacia. La 1848 trecu în Transilvania şi 
jucă un rol de frunte împreună cu Bărnuţ şi 
Papiu Ilarian la mişcarea Românilor de acolo. 
La 1850 fiind chiemat de Gr. Ghica, organisează 
în calitate de inspector general şcoalele din Mol
dova şi publică pentru prima oară cronica lui 
Şincai. La 1858 trece la Bucuresci, este numit 
efor al şcoalelor şi profesor de literaturile clasice 
la Universitate şi publică revista Instrucţiunea 
publică (Nov. 1859—Iulie 1861), în care afară 
de partea aproape oficială relativă la şcoale, se 
găsesc şi scurte studii asupra literaturii eline 
şi celei latine, f 25 Febr. 1881. Afară de cele
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doue reviste amintite, L. a publicat un mare 
numer de lucrări, din cari multe sunt didactice, 
câteva însă au un caracter sciinţific. lată-le în 
ordine cronologică: Tentamen criticum in ori- 
gioem, derivationem et formam linguae Romanae 
in utraque Dacia vigentis vulgo valachicae, 
Viennae 1840, o gramatică a unei limbi ideale, 
pe care autorul o dă ca limba vorbită în amen- 
doue Daciile; Cuvent academic, 1845; Brevis 
oonspectus flistoriae Romanorum in utraque 
Dacia degentiam, Hilariopoli, 1846, operă pu
blicată şi în limbile franceză şi germană; Ma
nual de filosofie, tr. după A. Delavigne, 1846; 
Manual de filosofie şi de literatura filosofică, tr. 
după W. Traug. Krug, 1847; în colab. cu Băl- 
cescn: Temişiana sau scurtă istorie a Banatului 
Teinişian, 1848, publicată şi în limba franceză; 
Die Romănen der oesterreichischen Monarchie, 
Wien 1849—51, 3 voi., colecţie de petiţii, me
morii şi acte relative la revoluţia din 48—49; 
Istoria Românilor, cu un supliment: Despre mă
suri, Iaşi 1853, urmată de mai multe ediţii; mai 
multe manuale didactice de geografie, cosmo
grafie, învăţătură, etc. pentru deosebite clase 
ale şcoalelor primare, 1854—1864; Calendar şi 
lunar şi pascale pre fundamentul calendariului 
Iulian, comparat cu anul tropic şi cu cel side
rale dela anul 2300 înainte de Christ până la anul 
3172 după Christ, 1864; Atlante geografic după 
L. Bonefont, 1868; Harta Daciei moderne, 1868; 
Fastii consulari cuadausulu fapteloru memorabili, 
1869; Istoria Romanilor din timpurile cele mai 
vechi până în (Jfiele neastre, precesă de geo
grafia modernă a Daciei, 1869, şi în sfîrşit lu
crarea cea mai însemnată a lui L. este Dicţio
narul limbei române in două volume, urmate 
de un al treilea: glosariul, care cuprinde vor
bele din limba română străine prin originea sau 
forma lor şi cele de origine îndoioasă, publicat 
în colab. cu I. Massim după însărcinarea dată 
de Societatea academică română, 1871—76, lu
crare în caro L. a căutat să-şi realiseze vechile 
sale idei din Tentamen criticum, şi a cărei puţină 
seriositate sciinţifică a fost recunoscută âncă 
dela 1874 de majoritatea membrilor numitei 
societăţi, care începuse în fine să se convingă 
oă datoria unui dicţionar e să înregistreze limba 
existentă, nu să inventeze o alta imaginară, 
(v. şi art. Latinist, ourentul.)

2) Laurian, Dimitrie Aug., n. 1846 în Bucu- 
icBoi, fiul lui Aug. Treb., om de şcoală, şi unul 
din cei mai distinşi (Jiarişti români, şi-a făcut 
studiile liceale şi universitare în Buouresci, şi 
a luat diploma de doctor în filosofie la Bruxelles. 
Dela 1871 e profesor de filosofie la liceu şi a 
funcţionat de mai multe ori ca director geueral 
al ministeriului cultelor şi instr. publ. 1888—95 
a fost ales deputat şi senator conservator-juni- 
mist. De mare valoare este activitatea lui (}ia- 
ristioă, în care excelează prin claritate de idei, 
piecum şi prin energia şi totodată eleganţa sti
lului. El a fundat ^România liberă*, devenită 
oelcbiă prin articolele din timpul resboiului inde
pendenţei, 1877—78, şi astăzi transformată în 
'Constituţionalul*, organul politic al Junimi
ştilor, pe care-1 redactează.

Laurion, complex de munţi în Atica sudică, 
cu renumite mine de argint âncă din timpurile 
antice. Dela 1864 le exploatează societatea fran- 
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ceză »Mines de Laurium», iar mai târziu şi una 
grecească.

Laurus L., (botan.) gen din familia Lauracee, 
ou 2 specii de arbuşti sau arbori cu frunze per
sistente, una din regiunea mediterană, alta din 
insulele Canare. L. nobilis L., laurul lui Apolon, 
specie din Europa sudică, se cultivă în regiunile 
noastre ca plantă decorativă; frunzele, cunoscute 
sub numele de frunze de Dafin, se folosesc ca 
aromatisante în bucătărie; din carnea drupelor se 
scoate un oleu esenţial şi unt de laur folosite în 
medicină ca stimulante. [8. Şt. R.]

Lăurusca sau Viţa selbatică, numiri populare 
alo plantei Vitis vinifera L. (v. ac.).

Lausanne, capitala cantonului elveţian Waadt, 
la 2 km. de Iacul de Geneva, situat frumos pe 
trei coline, 34,049 loc. (1891); catedrală gotică, 
museu, universitate.

Lauser, Wilhelm, scriitor germ., n. 1836 în 
Stuttgart, a trăit în Paris, Spania, Viena; acum 
director la «Noi-dd. Allg. Zeitung» în Charlotten- 
burg. Ser. istorice şi romane.

Lausitz, V. Lusaţia,
Lauta, V. Alăuta.
Lăutar, nume dat de sigur la început instru

mentiştilor cari acompaniau cu lăuta sau alăuta 
pe cântăreţii ambulanţi. Lăuta turcească a dis
părut de mult din ţerile românesci, înlocuită 
prin cobza rusească; numele de L. âncă a per
sistat, generalisându-şi semnificaţiunea şi apli- 
cându-se tuturor musicanţilor ambulanţi, fie cân
tăreţi, fie instrumentişti cu cobză, scripcă, naiu 
sau ori ce alt instrument, executând totdeauna 
musica fără note, din memorie şi după au(|. Astfel 
în acest cuvent găsim concentrată toată musica 
profesională a ţerilor noastre în secoUi trecuţi. 
Bandele de L-i, numite tot cu un nume venit 
prin Turci, taraf, făceau deliciul balurilor, me
selor şi petrecerilor boieresci, şi era ceva ne mai 
pomenit: »Nuntă fără lăutari». Chiar alaiurile 
domnesci, până la introducerea mehterhanelei 
prin domnii fanarioţi, erau însoţite de tarafuri 
de L. Cea mai mare parte dintre aceştia erau 
Ţigani, cari în totdeuna şi în toate părţile au 
arătat disposiţiuni particulare pentru musica prac
ticată în acest mod. Un timp ei formau corpo- 
raţiuni organisate, cu un staroste în fruntea 
lor, obiceiu ce s’a menţinut până pe la mijlocul 
seci. XIX. Din prima jumătate a acestui secol 
se citează câteva tarafuri de lăutari cari se bu
curau de un adevărat renume în ţeară; astfel 
au fost acelo în frunte cu Barbu (v. ac.) şi An- 
gheluţă în Iaşi, Nastase în Botoşani, Nicolescu 
în Bucuresci, Chrisoscoleu în Buzău, ş. a. De pe 
la 1830 încoace, noua direoţiune ce luă musica 
în ţerile românesci, clasele înalte începând a 
nu mai considera ca o degradare practicarea ei, 
aduce primele încercări de şcoale musicale (v. 
Filarmonic şi Conservator). Arta lăutărească de
generează din ce în ce; vechii lăutari îşi trimit 
copiii la şcoalele musicale, unde aceştia învăţând 
principiile musicei clasice, afecţienează şi popu- 
larisează banalităţile modei, despreţuind genul 
cântecelor bătrânesc! cu cari făceau furori pă
rinţii lor; ei devin musicanţi artişti, roşind de 
titlul de L. şi contribuind astfel a degrada titlul 
părinţilor lor, care astăiji tinde a se mărgini la 
gradul cel mai inferior al ierarohiei musicale.

IT. G.j
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Lăuzia se numesco periodul care urmează 
imediat după finele saroinei, după expulsiunea 
sau extracţiunea fetului şi a anexelor sale 
din organele genitale ale femeii însărcinate, 
period caracterisat prin lucrarea regresivă, me
nită a stinge cele mai multe din modificările 
pe cari le sufere prin sarcină corpul matern. 
Secreţiunea de lapte nu aparţine în mod strict 
numai periodului L. Dintre lucrările regresive 
ale L.. cea mai importantă este involuţiunea 
uterului, restringerea lui la volumul normal prin 
resorbirea părţii fibrelor musculare cari au su
ferit degenerescenţa grăsoasă. Imediat după fa
cere, uterul gol cantăresce 800—1200 grame, îi 
trebue 5—6 septemâni pentru ca greutatea lui 
să scadă treptat la 40—60 grame, în acelaş timp 
se regenerează şi membrana mucoasă a uterului. 
In cele dântâiu 2—3 septemâni ale L. se scurg din 
organele sexuale locbiele, lichid serosanguinolent, 
compus din epitel descuamat după suprafaţa 
membranei mucoase a vaginei, din resturile 
membranei care căptuşise interiorul uterului 
gravid, din puţin sânge şi din serositate, care 
iasă din cavitatea uterului desbrăcat de epitel 
protector. In primele ijile ale L., femeia sufere 
de colici uterine, cari însoţesc contracţiunile pro
vocate de involuţiunea uterului, cari pot insă 
să fie causate şi de mici coagule de sânge re- 
mase în cavitatea uterină. Femeia lăuză trebue 
să fie îngrijită cu curăţenia scrupuloasă, pre- 
cauţiunile antiseptice indicate înaintea nascerei 
şi în timpul nascerei, sunt indispensabile şi in 
timpul L., persoanele cari servesc pe L. trebue 
să-şi desinfecte manile şi antibraţele înainte de 
a atinge corpul ei şi mai ales organele ei genitale, 
ele să acopere cu vata sterilisată şi cu pânzeturi 
curate, după spălarea prealabilă a vaginei (nu a 
uterului) prin injectarea cu irigator de soluţiuni 
antiseptice slabe (acid fenic 2 la 100, sublimat 
1 la 4000—2000) făcute de doue ori pe (Ji. Toate 
obiectele de cari se servesce lăuza trebue să fie 
curăţite cu minuţiositate, aşternutul şi rufele 
trebue să se premenească adeseori. Chiar dela 
început lăuza se poate nutri ca în stare nor
mală, în primele 4'te i-se recomandă lapte în 
abundenţă. Este utfi ca lăuza să nu părăsească 
patul înainte de 16 (jile dela nascere, posiţiunea 
orizontală a corpului înlesnesce involuţiunea ute
rului şi femeile lăuze, cari puţine după 
facere se dedau ocupaţiunilor lor ordinare, sunt 
expuse la boale cronice ale organelor sexuale, 
cari între alte rele pot face şi sterile. L. anor
mală este caracterisată mai ales prin febre, care 
este cu atât mai gravă, cu cât apare mai curând 
după facere. Febrea constitue primul simptom 
al infecţiunei puerperale (febrei puerperale), 
datorite invasiunei în corp a microorganismilor 
septici, a germilor putrefacţiunei, a streptoco
cilor, prin cavitatea uterului, care după expul- 
sarea placentei este lipsită de stratul apărător, 
de epitel, şi prin rănile şi rupturile vaginei 
şi ale perineului, cari se ivesc la faceri grele. 
Ca vehicul al infecţiunei puerperale pot seivi 
mânile, degetele, unghiile nespălate, nedesinfec- 
tate, instrumente, vase, cârpe, tampoane mur
dare, bureţi impregnaţi ou materii putrede. Fa
cerile grele, Însoţite de operaţiuni obstetricale, cari 
produc contusiuni ale organelor genitale, pro
voacă în lipsa unei antisepsii riguroase mai

adeseori infecţiunea puerperală. Ea se manifestă 
în diferite moduri, după cum caracterul ei 
este mai mult local sau general. Infecţiunea 
puerperală localisată produce endometrita, peri- 
metrita, salpingeta (infecţia tubelor), flegmonul 
ligamentului larg, celulita pelviană difusă, care 
represintă deja o transiţiune spre infecţiunea 
generală, şi ca manifestaţiune tardivă Phlegmasia 
albadolens (Flebita obliterantă). Infecţiunea puer
perală generală apare sub forma de Peritoiîită 
generalisată, de Piemie şi de Septicemie, şi se 
termină în cele mai multe caşuri cu moartea L. 
O complicaţiune tardivă a L., care face alăptarea 
dificilă şi chiar imposibilă, şi care obicinuit se 
poate preveni prin antisepsia sfîrcului ţiţei, constă 
în apariţiune de erosiuni, ulceraţiuni, crepături 
ale sfîrcului şi în mastita (inflamaţia mamelelor). 
In maternităţi, în spitale, la femeile asistate de 
moaşe cu cunoscinţe moderne, morbiditatea şi 
mortalitatea puerperală ar trebui să nu existe; 
altfel este la ţeară, în comune lipsite de moaşe, 
unde nasoerile sunt conduse de femei ignorante, 
murdare, cari nu voiesc să renunţe la rutina 
veche, să se deprindă cu antisepsia, cari nu 
cunosc nici măcar peria de unghii. Este dar ne
cesar ca să se respândească în popor noţiunile 
asupra infecţiunei puerperale şi asupra prevenirei 
ei, ca prin conferinţe speciale medicii şi înveţă- 
toarele să lumineze pe femeile tinere şi bătrâne 
asupra modului cum trebue să-şi apere sănătatea 
şi viaţa sieşi şi copiilor lor. [I. Felix.]

Lava, nume dat massei minerale incandescente 
şi fluide, aruncată în timpul erupţiunii unui 
vulcan. Ea apai'ţine, după unii, minereurilor 
(}ise basalte, traohite şi fonolite, servă ca ma
terial de construcţie, iar în pulbere la cimenturi. 
Alte varietăţi e aşa (jisa Obsidiana, care servă 
la confecţionarea unor obiecte de ornament.

Laval, capit. departamentului francez Mayenne, 
cu 28,905 loc. (1891); reşedinţă episcopească; 
însemnate pânzării.

La Valetta, capit. insulei Malta, situată pe coasta 
sud-estică a insulei, oraş întărit; 70,000 loc.; 
universitate, observatoriu astronomic; catedrală 
pompoasă; port larg. 1530—1798 reşedinţa or- 
dulni loaniţilor.

Lavalette, 1) L. Antoine Mărie Chamans, 
conte de, adict al lui Napoleon I, n. 1769 în 
Paris, 1804 director general al poştelor, 1815 
condamnat la moarte, dar scăpat de soţia .sa; 
1 1830 în Paris. Ser.: «Memoires et souvenirs». 
2) L., Charles Jean Mărie Felix, marquis de, 
diplomat francez, n. 1806 în Senlis, f 1881 în 
Paris, 1865—69 ministru, în diferite rânduri 
trimis şi ambasador la Alexandria, Kassel, Con- 
stantinopole şi la curtea papală.

Lavandula L., (botan.) gen din fam. Labiatelor, 
trib. Ocimoideae, cuprinde plante aromatice, er
bacee, perene, subfrutescente sau frutescente. 
Acest gen are vr’o 20 de specii, respândite în re
giunea mediteraniană, din insulele Canarice până 
in peninsula Indiei orientale. In părţile noastre se 
cultivă foarte mult L. vera DC. (syn. L. Spica L ) 
şi este cunoscută de poporul nostru sub numirile 
de: Aspic, Levenţică, etc. [Z.C.P.J

Lavater, loan Gaspar, scriitor germ., n. 16Nov. 
1741 în Ziirich. Ancă de tiner a publicat poe- 
siile sale »Schweizerlieder«, 1768 şi «Aussichten 
in die Ewigkeit», Ziirich 1768—73, 3 voi. Din
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1769 a funcţionat ca preot protestant în oraşul 
seu natal. In anii 1775—78 a publicat opul: 
oPhysiognomische Fragmente zur Beforderung 
der Menschenkenntniss und Menscbenliebe«,
4 voi., prin care a devenit întemeietoriul phi- 
siognomicei. Acest op a făcut mare sensaţie pe 
timpul seu; acum însă e constatat că observă
rile şi combinaţiunile lui L. sunt lipsite de basă 
sciinţifică. f Ian’ 1801.

Lavatera L., (botan.) gen din fam. Malvaceelor, 
tribul Malveae, cuprinde plante erbacee, frutes- 
cente sau arborescente tomentoase sau hirsute. 
Acest gen are vr'o 18 specii, respândite prin 
regiunea temperată a vechiului centinent şi în 
Australia. In părţile noastre cresce prin poeni, 
tenaţe, câmpuri şi tufişuri L. thuringiaca L. 
Se cultivă uneori ca plantă decorativă L. tri- 
mestria L. [Z. C. P.]

La veohi, vent, v. Sirocco.
Laveleye, Emile de, economist belman, n.

5 Apr. 1822. Primele studii şi-le făcu Ta Gând,
după care voiaja în Europa, pentru a studia 
chestiunile politice, econcmice şi sociale. El de
buta ca publicist in (Jiarele şi revistele belgiane 
liberale, după aceea colabora la Journal des Eco- 
Domistes, l'Economiste franşais şi la Hevue des 
Deux Mondes, precum şi la alte reviste engleze 
şi americane. Numit profesor de economie po
litică la universitatea din Liege, în 1863, el se 
distinse atât ca profesor, de unde propovedui 
idei socialiste, căpetându-şi numele de ^Socialist 
dela catedră», cât şi ca publicist, în care direc
ţiune dădu exemplu de o producţiune conside
rabilă. 1-se atribue vr'o 300 de studii. L. nu 
face parte din şcoala economică ortodoxă, căci 
ol înclină mai mult spre socialism; dar în toate 
scrierile lui a dat probă de un mare talent de 
expunere. L. a murit subit, la Doyon, la 2 Ian. 
1892. El era membru corespondent al Instituim 
din ITrancia. Scrieri principale: Essai sur l’Eco- 
nomie rurale de la Belgique (1862 şi 1875); 
L'Instmction du peuple (1872); La Propriete et 
ses formes primitives (1874 şi 1891); Le Socia- 
lisine contemporain (1881); Elements d'economie 
politique (1882); La Monnaie et le bimetalUsme 
internaţional (1891); Le Marche monetaire et 
sos crises depuis cinquante ans (1865); Le Gou- 
vornement dans la democraţie (1891). In urma 
unui voiaj făcut în România, L. a publicat în 
Rovue de Belgique (15 Ian. 1886), nisoe note 
foarte instructive asupra României economice 
şi sociale, sub titlu: En Roumanie, souvenirs 
de voyage. [I. I. Nacian.]

Lavement, injectare de apă sau lichid me- 
dioanientos în rectum, cu ajutorul unui clistir 
sau irigator. Ele sunt de mai multe feluri: L. 
purgative au scopul de a muia massele fecale şi 
a determina o contracţiune a musculaturei in
testinale, pentru a le elimina; ele se fac cu o 
caiititate mai mare de lichide: de 200 gr. până 
la 2 litri (după vîrstă) ou apă curată sau ame
stecată cu uht-de-lemn, o soluţiune de sulfat 
do inagnesiu, etc. L. hrănitoare se fac în scopul, 
când bolnavul nu se poate hrăni pe gură, ca 
lichidul injectat să se resoarbă şi să hrănească 
individul; lichidul este lapte sau e compus din 
jui amestec de bulion, ou şi vin, peptonă, pul
bere de carne, la care se adaugă câteva pică
turi de Laudanum, şi nu trebue să fie în can

titate mai mare de 200—300 gr. deodată. L. 
narcotic, compus din tinct. de opiu, morfină, 
solvită în o mică cantitate de apă, dat pentru 
a calma. L. adstringent compus din o soluţie 
(în cantitate cam de 2(X) gr.) de tanină, alumen, 
nitrat de argint, etc., administrat pentru a de
termina o acţiune adstringentă asupra mucoasei 
intestinale, în caşuri de disenterie, enterită, L. 
vermifug, L. antispaamodic, etc. Toate aceste 
lavemente (afară de cel purgativ) trebuesc ad
ministrate după un L. purgativ, pentru a goli 
mai ântâiu intestinul. [V. I.]

Laveran, medic militar francez, descoperitorul 
microbului frigurilor băltoase, malaria, (v. ac.) 
Scrierile sale relative încep de acum doueijeci 
de ani.

Laveranla, sinonim cu Haemamoeba (v. ac.), 
numire dată de Grassi în onoarea descoperi- 
toriului acesteia.

Laverna, la Romani o 4<Da a lumii de jos, a 
întunerecului şi apărătoarea lotrilor.

Lavina, avalanşa, (geol.) massă enormă de 
zăpadă, ce în timpul primăverii se rupe din ză- 
peijile perpetue ale munţilor şi se rostoşolesce 
in vale. In rostogolirea ei impetuoasă L. isbesce 
şi rupe stânci şi arbori, uneori ajunge până în 
sate, sfărâmând case şi omorând oameni.

Lavinia, fata lui Latinus, regele din Latium. 
Acesta a promis-o regelui Turnus, dar a mă
ritat-o după Aeneas, căruia i-a născut pe Aeneas 
Silvius.

Lavlnlum, vechiu oraş în Latium, întemeiat, 
după tradiţie, de Aeneas în onoarea soţiei sale 
Lavinia.

Lavoisier, (pron. lavoasie), Antoine Laurent, 
chimist frc., n. 16 Aug. 1743 în Paris, f 8 Maiu 
1794, ghilotinat. A studiat sciinţele juridice şi 
naturale. La 1768 a fost ales membru al aca
demiei frauceze. L. e fundatorul chimiei mo
derne, dinsul a introdus în chimie analisa can
titativă. La 1774 a aretat, că la ardere se consumă 
oxigen, la 1781 că apa nu e element, ci com- 
binaţiune din oxigen şi hidrogen. Acestea sunt însă 
numai câteva din interesantele lui descoperiri şi 
lucrări sciinţifice. Opul seu principal e «Trăite 
elementaire de chimie».

Lavra, v. Cenobiu şi Laura.
Law, (pron. lăS), John, financiar renumit, n. 

1671 în Edinburg, înfiinţă în Paris o bancă par
ticulară pe acţiuni, care la 1718 fu prefăcută în 
bancă de stat, apoi o societate comercială pe 
acţiuni (Compagnie des îndes) cu scopul de a 
exploata şi colonisa ţerile de lângă Mississippi; 
1720 consilier de stat şi controlor general al 
finanţelor; L. a accelerat ruina creditului pubhc 
prin mesuri volnice, cari aveau să împiedece 
presentarea notelor de bancă -spre escomptare; 
urmărit de ura poporului, fugi la Briissel; f 1729 
în Veneţia. (Cf. Thiers, 1878 şi Alexi 1884).

Lawn tennls, (pron. lahn t—), v. Tennis.
Lawrence, John, vice-rege al Indiei, n. 4 Mart. 

1811 la Richmond, cott. de York. El şi-a făcut 
educaţia în colegiul Hailegbury pentru a fi func
ţionar al companiei indiene. Intr’adever la 1829 
fu numit secretar al acestei companii. In urmă 
ocupă mai multe funcţiuni înalte administrative 
şi financiare, în cari se distinse. Cu deosebire 
în timpul revoluţiei indiene din 1857, L. isbuti 
să potolească revolta în districtul seu, aşa încât

5*
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paTlamentul englez îi aduse mulţămiri publice. 
Regina îl ridică la rangul de baronet în 1858. 
La 1859 se întoarse în Anglia, dar fu retrimis 
în Indii în calitate de vice-rege (1863). La 1869 
fu rechiemat din acest post şi numit lord. In 
camera lor(}ilor era adversarul lui BeaconsQeld. 
t 26 Iunie 1879, e înmormentat în biserica 
Westminster.

Lawsonia L., (botan.) gen de plante .din fam. 
Lythrariee, cu o singură specie L. inermis L. 
(= L. alba Lam.), un arbust ce cresce îu Africa 
de nord şi în Orient până în India estică. Din 
frunzele sale uscate şi pulverisate se obţine pro
dusul 4>s henna, henne, folosit de popoai'ele 
orientale ca să-şi văpsească în galben vîrful un
ghiilor, palmele şi tălpile. Se mai foiosesce tot 
pe acolo în boalele de piele, la colorarea pieilor şi 
a mătasei; amestecat cu indigo la văpsirea pe
rului în negru; diu flori Arabii prepară un oleu 
parfumat întrebuinţat ca cosmetic. [S. Şt. R.]

Laxantia, (med.) laxative, remedii cari produc 
evacuarea canalului intestinal. Se împart în: 
Eecoprotica sau Lenitiva, remedii cari laxează 
numai în dose mari, Laxantia şi Purgantia, 
remedii cari deja în dose mici laxează, şi In fine 
Drastica, cari produc evacuări profuse şi îm
preunate cu dureri. L. sunt: oleul de olive, fructe 
zaharoase, magnesla, oleu de ricin, calomel, 
sulfat de natriu, Aloe, Rhabarber, Senna, oleu 
de- Croton.

Laxenburg, orăşel în Austria de jos, cercul 
Baden, la 15 km. dela Viena, cu 1126 loc. (1890); 
castel împărătesc şi parc renumit.

Laz şi lazuri, sinonim cu islaz şi islazuri, loo 
curăţit de tufe şi rădăcini, servind pentru pă- 
şunatul vitelor şi pentru coasă, uneori şi ca 
arătură.

Lază, corn. rur. în Rom., j. Vasluiu, la 15 km. 
distanţă de acest oraş. Dela 1894 s’a înfiinţat una 
din fermele model ale statului, sub ministeriul 
P. P. Carp. Terenul însă este accidentat şi co- 
municaţiunea dificilă între diferitele trupuri ale 
moşiei. Clima este însă potrivită.

Lazar, prietinul Iui Isus, fratele Măriei şi al 
Martei din Vitania, după evang. loan, cap II. 
L. a fost înviat din morţi de Isus. ţ)iua lui L. 
este Sâmbăta înainte de Florii.

Lazar, George, fundatorul şcoalelor naţionale 
în România, n. 1779 în satul Avrig, în Tran
silvania, fîi cel mai mic din cinci copii ai pă
rinţilor sei, George şi Maria. Prin ajutorul ba
ronului Brukenthal, proprietarul Avrigului, L. 
urmă ăntâiu învăţăturile la academia din Cluj, 
apoi studiile la facultatea de sciinţe fisico-matc- 
matice şi în urmă la facultatea de teologie a 
universităţii din Viena. întors la Sibiiu, fu hi
rotonit întru archidiacou al scaunului episcopal 
şi numit profesor-catichet Ia seminariul teologic. 
L. nu stătu mult acî; căci după o predică ful
gerătoare în contra stării lucrurilor de atunci 
şi după o mustrare ce i-se făcu de episcopul 
Moga, el pMăsi Sihiiul şi, cu cartea în mână, 
trecu munţii să spună Românilor de sub Fana
rioţi, că ei erau Români.

In Bucuresci la 1816, L. se adresă cătră Eforia 
şcoalelor (compusă din mitropolitul ţerii şi din 
trei boieri, aleşi dintre membrii divanului dom
nesc) cu o programă ce proiectase, arătând că 
voia să deschidă aci o şcoală românească cu

diferite învăţături şi sciinţe, toate predate în 
limba naţională a Românilor. După multe tră- 
gănări i-se încuviinţă cererea şi i-se dete un 
mic local din spaţiosul edificiu dela Sf. Sava, 
unde îşi aşeză şcoala cu numărul de şcolari 
ce-şi putu recruta printre Românii iubitori de 
sciinţă. învăţăturile sale nu puteau fi un curs 
sistematic, deoarece auditoriul său nu poseda cu- 
noscinţele pregătitoare, indispensabile pentm în
ţelegerea subiectelor de sciinţă mai aprofundâtă. 
De aceea L. împestriţa lecţiunile sale cu un fel 
de conferinţe, căutând a deştepta prin ele, în 
auditoriul său, gustul de sciinţă şi mai presus 
de toate plăcerea pentru limba românească, apoi 
a-i inspira sentimente naţionale, deşteptând con- 
sciinţa de Român. Şcoala sa prindea astfel, din 
(Ji în (ţi, tot mai adânci rădăcini; iar şcolarii 
săi, după ce învăţau ântâiu gramatica, aritmetica, 
geografia, desemnul, etc. înaintau la studii mai 
speciale în filosofie şi matematică, aplicând aceasta 
din urmă la ridicarea de planuri topografice şi 
alte desemnuri constructive.

Iu curs de cinci ani, cât dură şcoala lui L., 
mulţi elevi se distinseră, precum: George Paladi, 
care a întrodus metoda laucasteriană în şcoalele 
primare, apoi loan Eliade Rădulescu, profesor 
in şcoala lui L. şi urmaş al său, continuă a cultiva 
patriotismul şi consciinţa naţională a Românilor 
din Muntenia. Din îndemnul lui L. se trimiscră, 
de cătră Eforia şcoalelor, la universitatea din 
Pisa, în Italia, patru tineri: Eufrosin Poteca, 
Constantin Moroiu, S. Marcovici şi Pândele, 
pentru a se prepara de profesori la şcoalele 
naţionale; iar după moartea celui din urmă fu 
trimis la Paris Petru Poenariu, pentru specia
litatea sciinţelor naturale.

Evenimentele resboinice din 1821 (revoluţiunoa 
lui Tudor Yladimirescu) închiseră şcoala lui L., 
iar dinsul, sleit de puteri, descurajat şi infirm, 
părăsi Bucurescii şi se întoarse la Avrig (v. ac.), 
locul său natal, unde muri 1823.

L. ne-a lăsat, ca scriitor, un opuscul, întitulat: 
•Povăţuitorul tinerimei<-, scris la 1820 şi tipărit 
la 1826 în Buda. Intr’un apel al său se spune, 
că mai erau gata pentni presă: »Filosofia«, 
•Matematica*, «Geografia* şi «Istoria universală*. 
Din toate acestea n’a remas decât un singur 
manuscris, păstrat în bibliotecă universităţii dm 
Bucuresci: »Curs de Aritmetică, compus în 
limba românească şi în folosul şcoalelor dela 
Sf. Sava de G. Lazăr, la anul 1821. Febniarie 26.*

Activitatea lui L. avu resultate strălucite. 
Şcoalele grecesc! căcjură şi cele românesoi le 
luară locul. Astfel se înfiinţară şcoale naţionale 
în Bucuresci (1823), în Slatina (1824), în Cra- 
iova (1826). In acest an se mai înfiinţa şi •So
cietatea pentru propăşirea Românilor* prin stă
ruinţele lui Constantin Golescu şi I. Eliade, ou 
scopul de a lăţi cultura naţională prin şcoale, 
reviste şi teatru.

Mişcarea naţională, pornită de L. a dobândit 
un avent mai puternic după întoarcerea tine
rilor trimişi la studii în străinătate. Intre aceştia 
amintim pe Petru Poenariu, care ca director al 
şcoalelor române, âncă sub guvernul lui Kisseleff, 
desvoltâ o întinsă activitate şcolară. (Cf. «Istoria 
universală a pedagogiei* de I. P. Eliade.) Lui L. 
i-s’a ridicat un monument în Bucuresci (v. ac.) 
in faţa palatului universităţii (v. ilustr.).
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Lazar, loan Marte, profesor şi scriitor, n. 

26 Sept. 1838 în Năseud, a studiat aci şcoala 
normală, în Blaj liceul şi în Budapesta teologia. 
La 1863 a fost numit profesor prov. la liceul 
din Năseud, de undo în acelaş an a mers la 
Viena pentru a-şi continua şi completa stu
diile teologice îu institutul Augustinian. După 
ce facil aci doctoratul în teologie şi-şi însuşi 
vaste cunoscinţe istorice, limbistice şi filosofice, 
patronatul fondurilor grănijeresci din Năseud la 
1869 din nou îl alese profesor şi-l numi totodată 
şi director al liceului, in care calitate a remas 
până la moartea sa, întemplată la 30 Aug. 1873. 
Bărbat talentat, 
teolog şi profesor 
eminent, şi-a con
sacrat întreagă 
viata bisericii şi 
şcoalei naţionale 
române. Scrieri;
•Tabele istorice 
sincronistice ale

coloniilor ro
mane®; «Despre 
liberul arbitriu al 
omului® Şl diferite 
tractate mai mici 
istorica şi filo
sofice.

LazărPotcoavă,
coborî tor din Pot- 
covesci, rudeniile 
lui loan Vodă cel 
Cumplitşi preten
denţii la scaunul

Moldovei pe 
vremea ântâiei 

domnii a lui Petru 
Şchiopul (1574 

până 1579), şi el 
însuşi pretendent 
sub adouadomnie 
a acestui voevod.
Oştile însă căză- 
cesoi şi muscă- 
lesci ale lui siînt 
risipite (1591).

Lăzărel, un fel 
do colindă rom., 
probabil do orig. 
slavă, se face în 
Sâmbăta Floriilor.
Trei fete, dintre cari una îmbrăcată ca mireasa 
unui »Lazăr«, de altmintrelea necunoscut şi deo
sebit de cel evangelic, cântă o poesie duioasă, 
în care povestesc, că tinerul Lazăr a murit chiar 
in ajunul nunţii. Legendele nu convin asupra 
telului morţii sale: când îl trântesce vijelia de 
pe un pom, când taie însuşi craca pe care stă, 
cnnd se trântesce în fusul mamei sale, fiind-că 
nu vrea să-i facă o plăcintă, şi alte licenţe po
pulare. Unele variante sunt publicate în Teo- 
doreseu, poesii populare, p. 202—6. Buc., 1885.

Lăzăresou, Alexandru, publicist român, n.Dec. 
1830 în Bucuresci, j- 31 Iul. 1876. A făcut stu
diile în ţeară şi la Paris, a ocupat posturile de 
presidont de tribunal, de membru la curtea de 
apel, etc. Afară de numeroase airicole de po- 

^'itică teatrală şi artistică publicate prin

.1 ' ■

r- ,1 jiî

Statua Iul Qeorge Lazar în Bucuresci

diverse gazete şi reviste sub pseudonimul Laerţiu, 
L. a mai scris şi următoarele opere: George sau 
un amor românesc, vodevil in 3 acte, 1851; 
Sanuto, dramă în 5 acte, 1851; Oare de repaus, 
poesii, 1852; Alfredo,oare de repaus, poesii, 1854; 
Stroie Corbeanul, operă posthumă precedată de 
viaţa şi operele autorului de Teodor I. Focşă- 
neaou, 1885; Massim pletorele, melodramă, 1858. 
Criticele teatrale ale lui L. erau apreţiate pe 
vremea lor.

Lazarete, adăposturi sau spitale pe la trecători 
sau în porturi, în cari făceau carantină (v. ac.) 
acei călători, cari veniau din locuri molipsite de 

‘ epidemii: de co
loră, ciumă, etc. 

Astăiji sciinţa 
tinde să facă a 
dispare, întrodu- 
cend în schimb 
desinfectarea că
lătorilor.

Lazaret se nu
mesc şi spitalurile 
improvisate în 

campanie, uude 
răniţii pot primi 
primele ajutoare 
şi pe urmă sunt 
evacuaţi în inte
riorul ţerii, când 
pot suporta călă
toria. Asemenea 
L.seimpro visează 
şi pe la diferite 
gări şi se numesc 

gări-lazarete, 
acestea au misiu
nea de a primi po 
acei bolnavi, cari 
se găsesc în im
posibilitate de a 
mai pute continua 
călătoria.

Lăziriclu, loan, 
prof. preparandial 
în Deva, n. 1841 
în Porumbacul de 
sus, cott. Făgăraş. 

Studiile şi le-a 
făcut în gimn.din 
Sibiiu şi Braşov; 
diploma profeso

rală şi-a câştigat-o la univ. din Cluj, 1878. L. pe 
cale autodidactică a absolvat gimnasiul superior 
din Braşov şi a depus censura de prof., L. a func
ţionat 10 ani ca învăţător, 3 ani a fost actuar 
la revisoratul de şcoale în Braşov şi din 1875 
e prof. în Deva. A scris cărţi de şcoale: 1) Ele
mente de poetica română, ediţ. I, 1882, ediţ. II, 
1886. 2) Istoria literaturei române, ediţ. I, 1884, 
ediţ. n, 1892, acestei din urmă i-a denegat mi
nistrul aprobarea. 3) Dicţionar român-maghiar, 
1886. Toate au ieşit în editura lui W. Krafft, 
Sibiiu. A mai scris articole pedagogice prin foile 
române şcolastice.

LazariştI, congregaţiune religioasă de preoţi, 
înfiinţată de cătră S. Vincenţ de Paula în 1624. 
L. se numesc aşa dela colegiul St. Lazar, deschis 
de cătră congregaţinnea L. în 1632. L. se ocupă
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cu predioarea şi cu oresoerea clerului tiuer; au 
şi mai multe misiuni în China, Africa şi Oceania.

Lazarone, cerşitor neapolitan.
Lăzuirea, islăeuirea, tăierea şi scoaterea pă- 

durei şi rădăcinilor ei pentru a face loc de cul
tură din ea.

Lazullt. mineral, fosfat alnminos de magnesiu, 
în cristale monocline albastre, se găsesce în 
Stiria, Saizburg, etc.

Lazarinl, Daniel, sindicus al madstratului 
Timişoarei, la cerere mai înaltă a lucrat un 
Abcdar românesc, care a fost presentat la 17 Martie 
1770 reginei Maria Teresia de cătră camerariul de 
curte din Bănat. Manuscrisul însă a fost aflat 
ca prea extins pentru primul început, în acest 
mod deocamdată a fost lăsat la o parte, iar au
torul a fost numit pe 2 ani de probă director 
al şcoalelor triviale bănăţene. L. este primul 
director al şcoalelor gr.-or. române în Banat.

[luliu Vuia.]
Le (LehJ, capitala prov. Ladach în Caşmir 

(Asia), la Înălţime do 3440 m. presto nivelul 
mării; 4000 loc. Locul principal al comerciului 
între India şi Asia centrală.

Leac, V. Medicament.
Leader, (engl, pron. lider), conducătorul, şeful 

unui partid politic; articol de fond.
League, (engl., pron. ligh), mii maritim englez; 

ligă, alianţă.
Leah, Leş, Polon (v. ac.)
Leake, Martin TFt72tam, archeolog englez, 

n. 14 Ian. 1777, f 6 Ian. 1860 în Brighton. 
A făcut însemnate explorări în Grecia şi Asia 
mică. Intre scrierile sale se aQă şi una ce se 
ocupă cu filologia română şi bulgară: >Researches 
in Oreece of the wallaohian and bulgarian lan- 
guages.<

Leal, onest şi franc.
Leamlngten, oraş în cott. engl. 'Warwick, cu 

26,930 loc. (1891); isvoare minerale căutate.
Leandru, v. Hero.
Leandru, numele vulgar al plantei Nerium 

Oleandor L. (v. ac.).
Leaota. munte în Rom. între j. Dâmboviţa 

şi Muscel, al doilea după Omu; prin înălţimea 
sa predomină mai pe toţi munţii din apropiere.

Lear, (pron. lihr), rege legendar al Britanîei; 
eroul unei tragedii a lui Snakespeare (v. ac.).

Leat, dată, an; dela cuvântul slavou vechiu lăto, 
aestas, annus, tempus. V. Cronica.

Lebadeia, vechiu oraş în Beoţia, lângă He- 
likon, cu oracol renumit în peştera lui Zeus 
Trophonios; acum se numesce Livadia.

Lebeda, (zool.) paseri notătoare, formând fa
milia Cygnidelor, cu cioc placelat, de egală lun
gime cu capul, grumazi foarte lungi. Are 10 specii, 
cari trăiesc în regiunile temperate ale semiglo- 
bului nordic şi sudic. Sunt paseri migrătoare, 
dar domesticite se ţin prin lacuri ca paseri de 
lux. L. mută sau comună (Cygnus olor L.J, 
albă, cu oioo roşu, în frunte cu bobiţă neagră, 
cu picioare negre. Trăiesce în Europa de nord 
şi Asia; prin ţerile noastre trece în Oct. până 
Nov. Nu e mută după cum se crede. Trăiesce 
50—100 am. Până e tineră e bună de mâncat. 
L. cântătoare (C, musicus, Bechst) cu trup mai 
trunohios şi grumazi mai scurţi. La nord e vâ
nată mult pentru carnea şi penele ei. Cântă cu 
ton sonor şi frumos. La Elinii antici era paserea

consacrată lui Apollo, care dela ea şi-a căpetat 
darul profeţirii. lupiter sub forma acestei L. a 
sedus pe Leda. Se mai credea, că în Hesperia 
lângă Eridan L. îşi anunţă moartea priu cânt 
frumos; de aci ^cântul de L.t, poesia ultimă a 
poeţilor. Corăbierii consideră biin omen întâl
nirea cu L. Mai sunt âncă opt specii de L.

Lebeda în poveştile române. Un împerat vâ
nând în pădure, la un iaz ve4u o L. şi vru s’o 
omoare, dar prin(Jându-o o duse acasă, unde L1. se 
prefăcu în fecioară frumoasă, etc. (cf. Şăineanu, 
Basme pag. 266 şi 542). După mitol. nordică, 
fetele de L. (Schwanenjungfrauen) au fost Wal- 
kurile, cari au avut însuşirea de a se preface 
în L. După mitol. germ. ele apar adeseori la 
rîuri, desbracă vestmintele de lebedăşi se scaldă. 
Cine le fură îmbrăcămintele, le are în posesiune, 
(v. pine. Fata în pov. rom.).

Lebeda (Cygnus), coustelaţiune între 237° şi 
329° ascensiune rectă, şi 29° 6' şi 59° 19' declina- 
ţiune nordică. Conţine afirmative 197 stele visi- 
bile cu ochiul liber.

Lebel, loan, 1543 preot ev. lutheran în Tăl- 
maciu, imul dintre primii humanîşti saşi. A rămas 
de el o poesie: >De oppido Thalmus carmen hi- 
storicum. <

Lebid Ibn Rabl’a, (şi L. Abu OkailJ, poet 
arab, n. ca. 575, f pe la 662. Autorul unei re
numite »MoUaca« şi unui »Diyau«.

Leblanc, Nicolas, părintele industriei de soda, 
n. 1742 în Tvoy-le Pre (Cher), f 1806 în asilul 
săracilor din St.-Denis. 1791 a înfiinţat în Francia 
o fabrică de soda, divulgând secretul invenţiei 
sale, ca să poată usa toţi de ea. Ser. «Memoires 
sur la fabrication du sel et de la soude« (1798).

Leboeuf, Edmund, mareşal francez, n. 1809 
în Paris. In resb. crimeic (1854) general de bri
gadă, 1869 ministru de resboiu; în Iul. 1870 
declară în cameră, că armata e gata de resboiu; 
şef de stat major al armatei dela Rin şi ma
reşal. Prins la capitularea cet. Metz (29 Oct.), 
t 7 Iun. 1888.

Lebrun, 1) L. Charles, cel mai celebru pictor 
frc. din veacul lui Ludovic XIV, n. la Paris 1619, 
t 1690. Piu de sculptor, de o rară precocitate, 
L. fu ajutat în studiile sale de cancelarul 
Seguier, care îl trimise la Roma, unde el studia 
monumentele antichităţii sub direcţiunea Iui 
Poussin. întors la Paris 1646, execută mai multe 
lucrări importante şi fundă Academia de pictură, 
al cărei director fu mai târtjiu. însărcinat, îm
preună cu Lesueur, cu decorarea Otelului Lam- 
bert, picta «Lucrările luiHercule* într’un stil de o 
energie, care făcu contrast ou Lesueur. Decora 
apoi luxoasa residenţă regală dela Vaux; faoii 
«Restignirea cu îngerii®, aJlătoare a(}i la Louvre; 
lucră la Fontainebloau o serie de tablouri, sub 
ochii Regelui, dintre care: «Familia lui Dariu», 
«Intrarea lui Alexandru în Babilonia®, etc., care 
îi atrase toate onomrile monarchului. In cele 
din urmă, i-se dădu decorarea Palatului dela 
Versailles, unde totul aproape e făcut de el sau 
sub direcţiunea lui. Afară de aceste opere mari, 
L. a pictat multe alte tablouri, din cari cele 
mai frumoase sunt Ia Louvre din Paris.

2) Lebrun, Francisc Carol, duce de Piaeenia, 
n. 1739; 1799 consul. Sub imperiu e numit vi
stiernic supr. şi guvernator al Liguriei. 1810 după 
abdicarea regelui Ludovic Napoleon, guvernator
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al Olandei până în 1813. Ludovic XVIII îl nu- 
mesce pair. t 24 Iun. 1824.

Lebu, Alexandru, econom rom., n. 10 Nov. 1835 
în Cacova, coti. Sibiiu. A studiat dreptul şi teo
logia în Sibiiu. 1866 a părăsit cariera preoţească 
şi s’a strămutat la Sibiiu, unde poartă o eco
nomie model, ale cărei producte au fost di
stinse cu cele dintâiu premii la numeroase ex- 
posiţiuni. L. este membru fundator al »Casei 
naţionale», vice-preşed. la inst. de cred. şi econ. 
»Albina«şi lasociet. corn. «Concordia». [I. S. Ş.J

Leca sau Lecca, familie a cenţilor de Cinarca 
in Corsioa, din care s’au distins în seci XV: 
Jean Paul de L., conte de Cinarca (1450—1515), 
în luptă perpetuă cu adversarii sei, trecu de 
mai multe ori în Italia şi la Genua după ajutor, 
dar fu persecutat de soarte şi muri nenorocit, 
după o viaţă plină de glorie. Unul din înver
şunaţii sei adversari era Rinuccio de L.

Leoage, v. Calo.
Lecanora Ach., (botan.) gen de Licheni cu thal 

uiustaceu şi apotecii discoide ce au o margine 
formată de thal; speciile sale trăiesc pe lemne 
(L. mbfusca Ach., L.pallida Krb.) sau pe stânci, 
pietri (L. badia Ach.). L. esculenta Evers. = L. 
desertorum Xremp. p. p.. Lichen eseulentus 
I‘alias, se crede a fi «mana» Ovreilor. Cresce, 
probabil fixată pe stânci, prin Algeria, Persia, 
de unde e smulsă de venturi şi transportată în 
alte locuri, unde cade sub formă de «ploaie de 
mană»; după Parrot s’a întâmplat o aşa ploaie 
în Persia la 1828. Când e liberă se presintă ca 
nisoe mici ghemuri cenuşii, tari, cu suprafaţa 
neregulată. E hrănitoare pentru om şi animale, 
fiindcă e avută în amidon. [S. Şt. R.]

Leoca, 1 L., familie boierească din Valachia, 
cunoscută aici din seci. XVI. Genealogia familiei 
începe dela:

1) Marele agă V. L., (1650—1619), care s’a 
ilustrat ca general pe timpul lui Mihaiu Viteazul. 
La 1598 el duse lui Sigismund Bâtori un ajutor 
do 1000 călăreţi. Mai târijiu fu alături cu Mihaiu 
la Mirislău şi aperă cetatea Chiorului. El făcu 
o călătorie la Viena, luă parte la mai multe mi
siuni şi solii, precum cea cu Tătarii la 1604, şi 
primi donaţiune dela împ. Rudolf II, 3 sate în 
Aideal, şi titluri nobiliare de graf austriac. Fu
sese mare comis şi spatar. (Cf. Doc. de Hur- 
muzache, tom. III, IV.) Un fiu al seu

2) Marele Spătar L., era boier însemnat al 
lui Radu Şerban şi R. Miohnea, oare îl decapita 
la 1617.

3) Lecca, Constantin, (1810—1887), ântâiul 
pictor român. Paharnic sub Vodă Al. Ghica; 
după ce studia în Italia şi Germania se stabili ca 
profesor de desemn la primul colegiu de atunci; 
Ht. Sava. Pe lângă marele seu talent, era om 
do o deosebită cultură; a tradus mai multe piese. 
Printre principalele lui pânze sunt: «Intrarea în 
Alba-lulia» la pinacoteca naţională din Bucuresci, 
•Bătălia dela Resboeni»,«Poi'tretul lui Cuza», «Des
călecarea lui Radu Negru». Apoi copii după ta
blouri clasice, şi multe alte lucrări. Aman a fost 
elevul seu. j- 1887. (Cf. N. Ţiacu, Biografie în 
•Itovista nouă».)

4) Lecca, George, n. 1844, fiul lui Const. L., 
comandant de cavalerie. In timpul resboiului din 
1677—78 fiind căpitan, în fruntea escadronului 
seu de Gorj, a făcut o strălucită şarjă la satul

Vadiu din Bulgaria, pe un deal între vii. Acolo 
distruse o companie de nizami Turci (300), cari 
erau aşezaţi în redută. L. fu decorat cu Virtutea 
militară cl. I, Steaua României cu spade, şi Sf. 
Stanislăs, etc. f 30 Oct. st. v. 1899. Are fiu pe 
Haralamb şi Oetav George L. (Cf. Colonel Bo- 
teanu, Biogr. lui George L.).

5) Lecca, Haralamb G., poet rom., a făcut 
studii de medicină în Francia. A publicat: «Prima» 
volum de frumoase versuri; apoi «Secunda», tot 
versuri, premiate de Academie; «Enoch. Arden» 
traducere în versuri, «Cinci poeme»; «Povestea 
unei regine» din Carmen Sylva, etc. Ca teatru: 
«Stâlpii Statului şi Flămâncjii de glorie», comedii; 
«Femeia îndărătnică», traducere; în fine «Casta 
Diva» şi «Jucătorii de cărţi» 1898 şi 1899, drame 
cari au avut mare succes.

Lecca, II L., familie din Moldova (Bacău), 
care pare a fi o ramură a boierilor L. din Va- 
lachia, despărţită prin seci. XVII sau XVIII. 
Din ea sunt:

1) Lecca, Dimitrie, general şi om politic rom., 
n. 1832 la Tecpciu, f 1888, îşi făcu studiile mi
litare în Francia şi apoi intră în armata ro
mână. Maior la 1866, el era comandantul ba
talionului de vânători care avea garda palatului 
la 11 Febr. 1866, şi de conivenţă cu conspira
torii în contra principelui Cuza, a lăsat să între 
în palatul domnesc pe oficierii cari au provocat 
actul de abdicare. A şi devenit îndată ministru 
de resboiu sub locotenenţa domnească 11 Febr. 
până la 11 Maiu 1866, apoi iarăşi Iulie 1879 
până Apr. 1880 sub ministeriul loan Brătianu. 
In resboiul 1877—78 colonel, a luat parte la 
luptele dela Lom-Palanca şi Smârdan, apoi a 
fost înaintat general. Ca membru al partidului 
liberal a fost adeseori ales deputat de Bacău şi 
1883—88 president al camerei. (Cf. T. Maiorescu, 
Disc. pariam., voi. 1.)

2) Lecca, George, om politic român, n. 1831, 
t 1885, fratele lui Dimitrie. Â făcut studii mi
litare, dar 1868 a fost numit de guvernul liberal 
prefect la Bacău, unde prin măsuri în contra 
Ovreilor a provocat scusele şi căderea ministe- 
riului Golescu. (Cf. T. Maiorescu, Disc. pari. 
voi. I, pag. 19.) 1882—85 e ministru de finanţe 
în cabinetul loan Brătianu.

Lecce, mai nainte Terra d’Otranto, prov. 
ital. în Apulia, 7891 km*., cu 600,905 loc. (1890). 
Capitala L. are 22,051 loc.

Lech, (Licus) câmpul ce se întinde în lun
gime de 37 km. între rîul Lech şi Vertach, 
Landesburg şi Augsburg în Bavaria. Pe câmpul 
acesta în 10 Aug. 955 au fost total nimiciţi Ma
ghiarii conduşi de Lehel, Bulcs şi Botond din 
partea oştilor imperatului german Otto I. Se 
(jice că numai 7 inşi au rămas în viaţă, cari 
au adus în patrie vestea nefericitei lupte.

Lecher, Otto, politic austriac, n. 6 Ian. 1860 
în Viena, renumit prin discursul de 12 ore ţinut 
în dieta imperială în 1897 ca deputat german- 
progresist cu ocasia obstrucţiei germane.

Lechinţa, (ung. Lekeneze), corn. mare în Tre., 
cott. Bistriţa, cu 1879 loc. (1891) Saşi şi Români. 
Românii afiliaţi la parochia matră Harina în 
protopopiatul Bistriţei.

Lecidea Ach., (botan.) gen de Licheni cu thal 
orustaceu şi apotecii discoide fără margine for
mată de thal; are numeroase specii ce trăiesc
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pe pietri (L. coardata Ach., L. petraea Flot., 
L. contigua Fr.), pe păraent sau pe lemue pu
trede (L. uliginoaa Ach.); foarte respândită, for- 
mfiud plăci întinse, galbene amestecate cu negru 
pe stâncile din regiunea alpină, e L. geographica 
Schaer., mai bine Rhizocarpongeographicutn.DC., 
4isă aşa din causa asemănării acestor plăci cu 
hărţile geografice. [S. Şt. R.]

Lecitine, nume dat unor substanţe grase, cari 
se găsesc în creer, nervi, în globulele sanguinice, 
în gălbenuşul de ou, precum şi respândite în 
regnul vegetal. Prin aci(}i L. se desface în acidi 
graşi, stearic, palmitic, oleic, într’un eter al 
glicerinei cu acid fosforic şi în calină. L., Pro- 
tagen, compuşi organici formaţi din cărbune, 
hidrogen, oxigen, azot, fosfor şi sulf, cari la fier
berea cu apă de barită dau pe lângă acidii graşi 
menţionaţi mai sus, şi alţi derivaţi azotici liberi 
de fosfor, ce se găsesc în măduva nervilor, nu
miţi cerebroside. [S. M.]

Lecocq, Garol, componist de operete, n. 3 Iun. 
1832, elev al lui Halevy şi Bazin. Dintre nu
meroasele sale composiţiuni sunt mai mult cu
noscute GiroUe-GIrofla şi Madame Angot.

Lecomte du Noiiy, 1) L.,Andre, renumit architect 
francez, restauratorul vechilor biserici române, 
n. 1844 la Paris, elev al celebrului architect- 
archeolog Viollet-le-Duc, a început cariera de 
architect prin o reconstruire a palatului dela 
Monaco, apoi a restaurat două capele la cate
drala din Cahors şi a construit monumente în Pa
lestina, unde a luat parte ca membru al expe
diţiei archeologice conduse de Clermont-Ganueau 
1873—74. Pentru restaui-area bisericii episcopale 
dela Curtea de Argeş fiind trebuinţă de archi
tect cunoscător al artei bizantine, ministrul cul
telor de atunci, Titu Maiorescu, după recoman
darea lui Viollet-le-Duc, a însărcinat cu această 
misiune pe L., care a şi venit în România la 
1875 şi de atunci a remas aici, ocupat cu re
staurarea şi edificarea mai multor monumente, 
pe lângă biserica din Curtea de Argeş, terminată 
in modul cel mai splendid la 1886, şi o reşe
dinţă a episcopului de acolo, apoi biserica Trei 
Erarchi, precum şi Sf. Nicolae din Iaşi (admi
rabilă reconstruire), biserica Sf. Dumitru din 
Craiova, Mitropolia din Tîrgovişte, etc. (Asupra 
importanţei lucrărilor dela Curtea de Argeş, cf. 
Nota dela pag. 265 şi scrisoarea lui Odobescu 
în T. Maiorescu, Disc. pari. Voi. I).

2) Lecomte du Noiiy, Jean Jules Antoine, 
pictor francez, n. 1842 în Paris. Distins aproape 
la toate exposiţiile de pictură. Op. mai însem
nate: Moartea lui Jocaste (dist. cu al doilea 
premiu »de Rome< în 1871), Sentinela grecă. 
Poarta seraiului. Amorul şi noaptea; apoi: por
tretul regelui Carol I al României, al reginei 
Carmen Sylva, al princesei Maria şi picturile 
decorative la catedrala Curtea de Argeş şi la 
bis. Sf. Nicolae şi Trei Erarchi din Iaşi. Distins 
şi ca sculptor, 1898 a început să lucreze o placă 
în marmoră în amintirea visitei Regelui Carol 
în 1896 la Imp. Francisc losif I la Budapesta. 
L. petrece adeseori toamna la Castelul Peleş, 
dând reginei lecţiuni de pictură. A dăruit Aca
demiei române 10,000 lei, din interesele cărora să 
se dea premii pentru desemu. (Cf. Dicţ. Cont.)

Leconte de LIsle, reote Carol Maria Leconte, 
poet frc., şeful şcoalei parnasiane din Francia,

n. în Africa 1818, făcu călătorii iu India şi în 
Francia, şi se stabili definitiv la Paris. După 
revoluţia dela 24 Febr. L. întră în politică şi se 
făcîi republican; dar se retrase imediat ca să 
se devoteze cu totul poesiei. Primul său volum 
este Poemes antiques (1852). La 1854 apărură 
Poemes et poesies, mici poeme de o frumseţe 
rară. La 1862 traduce Idylles de Thăocrite. Tot 
în acest an apăru Poemes barbares, şi în 1869 
publică »Kain.« La 1867 traduce Iliade; Hymnes 
orphiques (1869); Odyssee (1870). Intrat iarăşi 
în politică, publică o scriere anonimă Catechlsmo 
popuiaire republicain, care făcu mare sgomot. 
In Ian. 1872 represintă la Odeon o tragedie Ies 
Erinnyes. La 1873 publică o traducere d'Horace 
şi o traducere din Sophocle. La 11 Febr. 1886 este 
ales membru al Academiei în locul lui Victor 
Hugo. Ultimele sale scrieri sunt: Poemes tra- 
giques (1884), Euripide (1885), Apollonide, dramă 
lirică în 3 păi^ţi şi 5 tablouri (1888). f 1894.

Lecouvreur, (pron. Ibcuvror), Adriana, actriţă 
franceză, n. 5 Apr. 1692 în Damery 1. Epernais, 
t 20 Mart. 1730, renumită tragediană laTheati e 
Frangais în Paris. Ser.: »Lettres«, publicate 
în 1892.

Lectica sau litiera, scaun portativ.
Lectisternium, (aştei'oere de pat), la Romani 

o festivitate religioasă, la care invitau pe dei 
la ospătare sfântă şi le aştei-neau paturi, iar 
pe aceste aşezau statue mici ori busturi (capita 
deorum), de regulă topite din ceară, şi apoi le 
aşterneau de mâncare, ca parte din sacrificiu 
dela ospătare. L. se numiau şi pulvinaria, când 
se aşterneau perine.

Lector, (lat.) v. Ceteţ.
Lectura sau cetirea, este traducerea semnelor 

grafice în expresii vocale. Aceste semne pot să 
fie litere, cifre, note, semne geografice, figuri 
geometrice, hieroglife, etc. Cele mai obicinuite 
sunt literile, elementele grafice ale cuvântului 
scris sau tipărit. Cuvântul L. se mai întrebuin
ţează şi pentru a indica complexul de cunoscinţe 
ce-1 dobândim prin cetire. Astfel deosebim: L. 
grea, uşoară, abstractă, distractivă, edifieătoare, 
serioasă, glumeaţă, pornografică, etc. La învă
ţământ se mai deosebesce L. privată sau par
ticulară, pentru a însemna materii de cari se 
ocupă şcolarii in afară de programa oficială a 
şcoalei. L. privată e sprijinită de biblioteci, în
fiinţate anume pentru tinerime la şcoală. L. 
devenind o trebuinţă tot mai generală, numărul 
bibliotecilor cu scrieri de toate genurile se mă- 
resce pe d> ce merge, prin înfiinţarea cabinetelor 
sau cercurilor de L. până şi în comunele rurale.

Lecturer, (engl., pron. lecşorer), ceteţ, deosebi 
ajutor de predicator, care are să ţină predica 
dela vecernia de Dumineca.

Lecythis Loefl., (botan.) gen din familia Le- 
cythidacee, cu vr’o 30 specii, arbori mai ales 
din America tropicală. Fibrele liberiane dela 
unele specii se folosesc pentru ţesături, prepa
rarea hârtiei; fructele dela L. oUaria L., numite 
oala maimuţei, marmite de sânge, quatele, au 
carnea şi seminţele comestibile şi sunt mâncate 
de maimuţe şi papagali. [S. Şt. R.J

Leczinskl, Stanislav, rege al Poloniei, v. Sta- 
nislav.

Led (sau LedoJ, la Slavi un deu al resboiului, 
contrar lui Eolada, deu al păcii.
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Leda, în mitol. grec. fata lui Thestios, rege 

din Aetolia şi soţia lui Tyndareos, rege din 
Sparta. Câştigând favoarea lui Zeus, acesta în 
chip de lebedă s’a apropiat de ea, şi după un 
mit L. a născut două oue, din unul a ieşit He- 
Jena (luna), iar din celalalt Polydeukes (Pollux) 
şi Castor, adecă: Dioscurii, până ce după alt 
mit, L. dela Tyndareos a născut pe Klytăm- 
nestra, iar dela Zeus pe pruncii numiţi. Mitul 
se explică aşa, că L. represintă materia pri
mitivă întunecoasă, că Zeus e creatorul luminei, 
care din întunerec resare. [A.tm.]

Ledebour, Karl Friedrich von, botanist, n. 1785, 
f 1851, fost profesor la Dorpai (1811—36). A 
scris: Flora Altaica, 4 voi., 1829—34 (împreună 
cu K. Ant. Meyer şi Alex. von Bunge); Icones 
plantarăm novarum floram rossicam, 5 voi., 
1829—34; Flora rossica, 4 voi., 1842—53, 
scriere de mare importanţă pentru studiul florei 
României. [S. Şt. R.]

Ledebur-Wlchein, loan, conte, poUtic austriac, 
fost ministru de agricultură în cabinetul Badeni 
(ab(Jis 1897), n. 1842 în Praga. 1866 a luat parte 
la resb. ca voluntar în reg. de dragoni Win- 
discbgrătz. In dieta boemă şi cea imperială ade
rent al agrarismului-conservativ. 1895 ministru 
do agricultură.

Iedera ta, cetate dacică în calea spre Sarmi- 
segetusa, putend ajunge la ea legiunile romane 
prin valea Timişului şi Berzoviei.

Ledochowski, Micislav, conte, cardinal, n. 
29 Oct. 1822 în Gorki; 1866 archiepiscop de 
l’oseo-Onesen. Pentru oposiţia contra legilor din 
Miiiii (v. ac.) arestat şi deţinut. 1875 cardinal. 
Dela 1892 prefect al institutului »De propaganda 
lide« în Roma.

Ledru-Rollfn, Alexandre Auguste, om politic 
frc., n. 1807. Distins ca advocat şi publicist în 
«La Reforme», vedea regenerarea Franciei în 
republică şi votul universal. 24 Febr. 1848 
propune guvernul provisor, în care întră şi el 
la interne. Se despărţi de colegii săi din pricina 
legăturilor sale cu lucrătorii. Face oposiţie 
puternică moderaţilor, dar fără succes. (îâştigă 
puţine voturi la presidenţie, fuge la Londra 
1849. Scrie »De la decadence de l’Angleterre», 
un pamflet violent contra claselor din Anglia 
şi contra caracteinlui Englezilor. In 1870 vine 
în Francia, stă în Paris pe timpul asediului, 
se alege deputat, dar demisionează, moare 
31 llec. 1874. Lui L. datoresoe Francia votul 
universal.

Ledutn L., (botan.) gen de Ericacee, tribul Rho- 
doree; cuprinde 4—5 specii de arbuşti erecţi sau 
tiritori din regiunile reci şi arctice ale emisferei 
boreale; au frunze coriace persistente şi miros 
reşinos. Frunzele de L. palustre L., ce cresce 
prin turbării, au proprietăţi narcotice, se dau 
cuutra disenteriei, tusei măgăresci, etc.; în me
dicina populară provoacă accidente, căci sunt 
toxice; se substituesc uneori hemeiului în fa
bricarea berei, dar aceasta atunci e vătămă
toare, căci provoacă dureri de cap, vărsături, 
cliiar delir; se crede că tot cu aceste frunze 
Ruşii dau mirosul special pieilor tăbăcite (Jise 
‘"ţ*'! piele rusească. Frunzele de L. lati- 
fohum Jacq. din America nordică se dau ca 
oeaiuri pectorale, tonice, digestive (thes de James, 
de Labrador). [S. Şt. R.]

Leeds, oraş municipal în interiorul Angliei, 
lângă canalul L.-Liverpool (208 km. lung.); 
367,506 loc. (1891); centrul industriei dc postav.

Leersia Sw., (botan.) gen de Graminee, tribul 
Oryzee, foarte înrudit cu Oryza (Orezul), de 
care se deosebesce numai prin spicule compri
mate, cu 2 glume (nu 4) şi stamine 6—3 sau mai 
pitţine (nu constant 6). Are 5 specii din America 
boreală şi tropicală, una, L. oryzoides Sw., 
crescând şi î n A sia, Eur-opa temperată şi la uoi prin 
bălţi, mlaştini, ape lin curgătoare. [S. Şt. R.]

Leeuwarden, capitala prov. olandeze Friesland, 
30,433 loc. (1890); tîrguri de bucate şi de vite.

Lefaucheux, (pron. lefoşoh), fabricant de arme 
în Paris. 1825 a inventat puşca de încărcat pe 
dinapoi şi un sistem de revolver.

Lefebvre, Francise losif, mareşal sub Na
poleon Bonaparie, n. 25 Oct. 1755 in Paris, 
t 14 Sept. 1820. Intrat de tinăr în gardă, a 
înaintat rapid până la mareşal (19 Maiu 1804). 
S'a distirrs în lupta dela Jena, la asediul cetăţii 
Danzig, (27 Maiu 1807 duce de Danzig) şi în 
Spania. Soţia sa, o spălătoreasă, cu care legase 
cunosci^^ă âncă în tinereţă, e eternisată de Sardou 
în piesa »Madame Sans-gene.»

Lefegiu, trupe de oşteni mercenari din ve
chime, în ţerile româno. Numele lor arată chiar, 
că erau angajaţi cu leafă, în serviciul ţerii, deo- 
sebindu-se de «oştenii de ţeară» cari erau numai 
Români şi întru câtva obligaţi a se lupta pentru 
ţeară. L. sau mercenarii erau în vechime în 
toate ţerile europene şi adesea formau o pu
ternică parte a armatei. In Rom. trupele de L. 
se recrutau mai ales dintre Unguri, Şerbi, Pe- 
loni. Germani, etc. fO. L.]

Lefort, Francise lacob, consilier al lui Petru 
cel Mare,, n. 1653 la Geneva, părăsesce patria 
în vîrstă de 21 ani şi în serviciul Holandei 
ajunge la Archangel şi de acolo la Moseva. Intră 
în serviciul Rusiei şi se bucură de protecţiuuea 
prinţului Vasile Galiţin în timpul regentei Sofia 
(1682—89). Fu cunoscut de Petru, care profită 
de cunoscinţele şi de fidelitatea lui. însoţi pe. 
Ţar în călătorii prin Rusia, fu numit admirai, îl 
însoţi în călătoria prin Europa din 1697. Ţ 1699.

Left, monetă de aur ori de argint, în valoare 
de 5 galbini, din cari se fac salbe (Şaineanu, 
Dicţ.). Lefter eshauriat, gol, lipsit de bani. Lef- 
terie, ocupaţiunea de afaceri cu scop de câştig, 
sin. profesiune.

Legal, tot ceea ce e făcut conform legii sau 
organisat de lege.

Legal tender, (engl.) mijloc legal de plată. 
In Anglia se înţeleg sub L. t. plăţile în aur 
(Sovereigns), în argint până la 40 şilingi şi în 
note de 5 Livre sterlingi. Cu învoirea guver
nului, banca Angliei poate decreta pentru un 
timp anumit biletele sale preste 5 Livre sterlingi 
de L. t.

Legalisare, învestirea cu formele legale; cer
tificarea autenticităţii unui act prin o autoritate 
publică.

Legalisarea actelor e o formalitate, care dă 
deplină credinţă datei şi semnăturii unui act, 
pentru că e certificată de un funcţionar public, 
care are această calitate. Astfel, pe când la 
autentificare funcţionarul constată şi cohsimţe- 
mentul păiţii care presintă actul, la L., el nu 
certifică decât data şi semnătura persoanei. O
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L. e mai puţin dar, decât o autentificare. Actul 
legalisat are dată certă, eo scie când e făcut şi 
numai prin declararea în fals se poate dovedi 
că data nu e exactă.

Legat, se nnmesce o donaţiune făcută prin- 
tr’un testament. Modestia, celebrul jurisconsult 
roman din seci. III d. Chr.. îl definesce donatio 
testamente relicta (Dig. 31, de leg. II, 36). După 
art. 887 şi următ. din cod. civil român, sunt 
mai multe feluri de legaturi. Aşa avem L. uni
versal, adocă disposiţiunea prin care testatorele 
lasă după moartea sa, la una sau mai multe per
soane universalitatea bunurilor sale (art. 888 civ. 
rom., civ. franc. 1003); L. cu titlul particular, 
are ca obiect o fracţiune a moştenirii precum 
jumătate, a treia parte sau toate imobilele sau 
toate mobilele sau numai o fracţiune din ele 
(art. 894 rom., 1010 frc.); în fine L. singular este 
acela care are drept obiect un lucru determinat. 
Legatarul universal are drept la universalitatea 
bunurilor defunctului, adecă are drept la toate 
bunurile cari există la moartea testatorului, mai 
puţin datoriile şi sarcinile impuse de lege (ca 
reserva moştenitorilor reservatori) sau de testator 
însuşi; el are vocaţiune la întreagă averea de
functului, aşa că dacă acesta a lăsat mai multe 
legate particulare, care nu-şi produc efectul, ele 
se cuvin legatarului universal. In codul franc., 
art. 1006 acorda legatarului universal sesina, 
adecă are posesiunea de drept oum ascendenţii 
şi descendenţii în dreptul român. In Rom. art. 
891 diferă în această privinţă de articolul francez, 
căci nu acordă sesina, legatarul universal trebue 
după codul civil român să ceai'ă dela justiţie tri
miterea lui în posesiune.

Legat sau trimis (legatus). In timpul Roma
nilor se da acest nume la diferiţi magistraţi, 
trimişilor senatului, loooţiitorilor de consuli, pro
consuli sau pretori, însărcinaţi cu guvernarea 
unei provincii, şefilor de legiuni, etc. Sub im
periu, provinciile începură să se administreze 
de un legatus Augusti pro Praetore, ale cărui 
atribuţiuni puteau fi atât civile cât şi militare. 
Aceasta pentru provinciile imperiale. Provinciile 
(}ise «senatoriale» aveau legaţi proconsulis pro 
praetore; dar toţi se alegeau dintre senatori.

Legat papal este, în ţerile catolice, un re- 
presentant al papei. L. a latere sunt cardinalii 
trimişi cu depline puteri, ca ambasadori sau ple
nipotenţiari, pe lângă guvernele străine. Spre 
deosebire de cei trimişi într'o ţeară, cu puteri 
ordinare, şi can se numesc nuntii (nonces).

[O. L.]
Legaţiune, totalitatea personalului care com

pune o misiune diplomatică, al cărei şef e acre
ditat de puterea care îl trimite pe lângă un 
guvern străin. Tot prin L. se înţelege totalitatea 
afacerilor misiunii, şi întru câtva însă-şi mi
siunea. Când în capul misiunii se află uu am
basador, atunci se întrebuinţează numele de 
ambasadă, în loc de L. Dreptul de legaţiune e 
activ sau pasiv, după cum e vorba de a trimite 
agenţi sau de a-i primi. Dreptul de a trimite 
agenţi diplomatici nu apaiţine decât statelor cari 
posed plina suveranitate, acelor cari faţă de alte 
puteri au drept de a încheia tractate sau a de
clara resboiu. [O. L.]

Legătura, un alt nume al aşezămentului ju
diciar feria (hierîia).

Legătura lui Mihaiu Viteazul, aşezământ 
social-economic instituit de Mihaiu Viteazul prin- 
tr’un hrisov (1596), şi care dispunea ca ţeranii, 
«care pe ce moşie va fi, acela să fie rumîn 
vecinie, unde se va afla.» Silit de evenimente 
şi de planurile sale, Mihaiu jertfesce astfel pe 
ţerani pentru a atrage pe boieri, consfinţind 
formal un obiceiu abusiv. De altfel era şi ne
cesară o aşa mesură, căci satele se spăi'seseră, 
ţeranii fugind de nevoile vremei, şi ţeara era la 
mare ananghie prin luptele începute şi urmărite 
de eroicul voevod.

Legatul viţei este una din principalele ope
raţiuni la cultura viei. Ea are de scop de a da 
viţei şi rodului mai multă lumină. Viţa de vie 
se leagă cu rafie, teiu topit şi netopit, cu nuiele 
de răchită despicată ori cu legături de paie. Se 
leagă pe un singur par sau arac, sau pe mai 
mulţi (3—4) araci de jur împrejur. Via nici 
odată să nu se lege vertical, fie în sus fie în jos, 
ci mai bine în semicerc în linie orizontală ori 
în linie oblică, pentru a repartisa mai bine seva 
cătră toţi mugurii ei de o potrivă.

Lege, este norma nestrămutată după care se 
petrec întâmplările din natură, sau după care 
ar trebui să se petreacă faptele oamenilor, 
isolaţi sau în societate. Basa ori şi cărei L. este 
sau o necesitate determinată de natura lucru
rilor, sau o exigenţă de di'ept cerută de puterea 
socială, sau o obligaţiune morală impusă de idea 
datoriei cătră puterea divină, ori sub ce formă 
ne-am închipui această putere. Sunt L. natu
rale, raţionale şi positive. L. a) naturale ex
primă relaţiunile reale şi constante ce se des
copere între întâmplările din lumea externă şi 
internă. In acest sens se vorhesce de L. astro
nomice, fisice, chimice, biologice, psichologioe, 
sociologice. L. b) raţionale sunt acelea pe cari 
trebue să le urmeze mintea omenească pentni 
a stabili adevărul (L.-le logicei); frumosul (L.-le 
esteticei) şi binele (L.-le moralei). L.-le ce tre- 
buesc păzite pentru stabilirea adevărului se mai 
numesc principii ale raţiunii teore
tice, cele pentru stabilirea binelui se mai nu
mesc şi principii ale raţiunii practice, 
iar cele pentru frumos se mai numesc principii 
ale gustului sau judecăţii, (Kant). In al treilea 
rând, L. c) positive sunt acelea, cari avându-şi 
originea dela vr’o autoritate superioară, sunt puse 
ca model pentru conduita omului sub sancţiunea 
pedepsei şi recompenselor. L.-le positive apoi 
iarăşi sunt positive divine şi positive umane. 
Cele umane sunt sau bisericesci sau civile după 
cum emană dela autoritatea bisericească ori dela 
cea civilă. După calitatea obligaţiunilor, pe cari 
trebue să le îndeplinească mintea sau conduita 
omului, L.-le positive şi cele raţionale pot fi 
afirmative şi negative. Cele afirmative arată 
ceea ce e de făcut, cele negative sau opritoare 
ne opresc a face ceva în contra ordinei morale. 
Se mai deosebesc apoi L.-le positive în L. sori se 
şiL. nescrise sau consuetudinale (usus, obici- 
nuinţe). Considerând întinderea lor de aplicaţie, 
L.-le în genere se deosebesc în L. generale şi 
speciale, după cum se referă şi conţin norme 
pentru toate caşurile ori numai pentru o paite 
din ele.

Legi ale asociaţiunei se numesc în psicho- 
logie acelea prin cari se stabilesc relaţiunile ce
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trebueBC să existe între deosebitele noastre stări 
de consciinţă (imagini, simţiri, voliţiuni) pentru 
ca să se reproducă unele prin mijlocirea altora. 
Stările de consciinţă făcend parte din aceeaşi con- 
sciinţă, trebue să se grupeze într’o unitate ge
nerală ea însăşi compusă din alte unităţi par
ticulare, ce se formează în vîrtutea L.-lor de 
BBociatinne. In special L.-le asociatiunei resultă 
din considerarea similarităţii şi a contiguităţii 
(alăturării), ce se pot observa între stările de 
consciinţă. Similaritatea poate fl asemănare pro
priu (Jisă şi contrast, iar contiguitatea poate fi 
in spaţiu şi în timp. De aici L.-le asociatinnei 
sunt următoarele patru; a) L. asemănării; Stări 
psiobice asemenea, împreunându-se, se şi re
produc reciproc, s. e. portretul reproduce per
soana pe care o represintă; b) L. contrastului: 
Stări psiobice (representări), cari formează o 
antitesă ce se reproduc reciproc, s. e. Solon şi 
Croesus; c) L. contiguităţii în spaţiu sau a co
existenţei; representări, cari au fost deodată în 
consciinţă se reproduc reciproc, s. e. Columbus şi 
America; Brutus şi moartea lui Cesar; d) L. con
tiguităţii în timp: Stări psiobice, cari s’au suc
cedat nemijlocit, formând o serie, se reproduc 
împrumutat, s. e. strofele dintr’o poesie, în
tâmplările dintr’o călătorie. Cf. Fletosu, psicbol. 
pag. 34.

Legea comutaţiunei se numesce aceea, care 
regulează modul cum o obligaţiune se poate 
schimba cu alta. De pildă cuin o pedeapsă s’ar 
pute schimba în alta. Cf. Comutaţiune.

Legile cugetării, numite şi axiome sau prin
cipii logice, sunt adevăruri implicate în ori şi 
ce argumentare, dar cari fiind evidente prin ele 
înşile n’au trebuinţă de argumentare şi sunt o 
garanţie pentru adevărul formal al afirmărilor 
şi raţionamentelor noastre. Ca legi ale cugetării 
se consideră următoarele: a) L. identităţii 
(principium identitatis) flecare noţiune (gândire) 
este egală cu sine însăşi, A este A; b) L. con- 
tradioţiunii (princ. contradictionis) în vir
tutea căreia despre o idee nu putem 4ice in acelaş 
timp că este şi nu este, că are o calitate şi are şi 
calitatea contrară; cu un ouvent în vîrtutea 
căreia un act de gândire odată săvîrşit nu poate 
b considerat ca nedesăvîrşit. Idem neguit simul 
esse et non esse; o) L. exclusivităţii (princ. 
excluşii tertii). Inter duo contradictoria non est 
medium. In vîrtutea acestei L., dintre două ju
decăţi, oare una afirmă despre un subiect un 
predicat pe care cealaltă îl neagă, numai una 
poate fi adevărată; d)L. raţiunei suficiente 
(princ, rationis), Nihil sine ratione suffidenti. 
Această L. impune cugetării necesitatea de a 
nu afirma şi de a nu nega nimic fără motiv sau 
fără raţiune mulţămitoare. Cf. Pletosu,' Lo- 
g'M pag. 6. [PI.]

Legenda, tradiţiune miraculoasă, atribuind per
soanelor fapte şi însuşiri supranaturale. L.-e 
(delu lege re, a ceti) se (jicea la început, în 
limba eolesiastică din evul mediu, tot ce trebuia 
sa se cetească la serviciul religios. In urmă acest 
termin însemna numai povestiri despre vieţile 
shuţilor şi martirilor, cari se ceteau în biserică 
Şl la mese în mănăstiri. Cele mai însemnate 
coleoţiuni de asemenea legende sunt «Legenda 
aureai sau «Historia lombardicai, făcută de ar- 
cbiepiscopul lacobus de Voragine, în seci. XIII;

şi >La legende celestei sau «Acta sanctorumi a 
Bollandiştilor (v. ac.). Mai tinjiu s'au numit L. 
şi alte povestiri miraculoase, cum sunt tradi- 
ţiunile despre eroii şi semiijeii antici, Horcule, 
Teseu, Romul şi întreagă i.storia Romei sub regi; 
apoi L. ciclului carlovingian, ale mesei rotunde, 
ale Niebelungilor; la noi L. mănăstirii Arge
şului, ş. a. L. se deosebesc de basme şi mitu
rile clasice, pentru că persoanele din ele sunt 
oameni, iar nu 4ei ca în mituri, sau alte fiinţe 
supranaturale ca în basme, şi aparţin unui loc 
şi timp determinat. Herder, in «Legenden und 
Paramythieni, a lămurit înţelesul şi însemnă
tatea morală şi istorică a L.-lor, mai ales a celor 
medievale, că4ute pe atunci în mare dispreţ. 
Intre L. unele sunt alegorice, ca»Erculeanuli, sau 
L. isvoarelor minerale dela Mebadia; altele sunt 
mituri localisate, ca L. Dochiei. [M. Strajan.]

Legende populare se 4ic L. scrise de poeţi 
după modelul celor poporane, propagate prin viul 
grain şi create de popor. Astfel sunt L. lui Herder, 
Riickert, Kerner, Schwab, Simrock, ale poeţilor 
romantici, şi la noi frumoasele L. ale lui Ale- 
xaudri, ş. a.

Leger, Louis, erudit francez, membru onorific 
al Acad. rom., n. 13 Ian. 1843 la Toulouse. In 
tinereţe a călătorit mult prin Boemia, Polonia, 
Serbia, Ungaria, Rusia, a făcut cursuri de lim
bile slavice la Sorbonna, la şcoala de limbi orien
tale, a fost însărcinat cu deosebite misiuni sciin- 
ţiflce în Rusia, până când, 1885, devine profesor 
de limbile şi literaturile slavice la College de 
France. Lucrările sale suut foarte numeroase: 
De Nestore, rerum Russicarum scriptore; Cy- 
rille et Metbode, etude historique sur la con- 
version des Slaves au Christianisme, 1868, ţese 
de doctorat; L’encyclique du Tsar, le droit de 
la Russie et le tort de la Pologne, trad. din ru- 
sesce, 1865 (L. a fost totdeuna de partea Ru
şilor în contra Polonilor, şi de aceea a fost com
bătut în Revue des deux mondes de scriitorul 
polon Iulian Klaczko); Cbants heroiques et cban- 
sons populaires des Slaves de Boheme, 1866; 
L'Etat autriohien, 1866; La Boheme historique, 
pittoresque et litteraire, 1867 în colaboraţie cu 
J. Fricz; Le monde slave, 1873; Etudes slaves, 
1875; Histoire de rAutriohe-Hongrie, 1879; Nou- 
velles etudes slaves, 1880; Recueil de contes po
pulaires slaves, 1882; Esquisse sommaire de la 
mythologie slave, 1882; Chronique dite de Nestor, 
trad. şi commentar, 1884; La Save, le Danube 
et le Balkan, 1884; La Bulgarie, 1885 ; Le monde 
slave au XIX sieole, 1885; Nouvelles etudes 
slaves, 1886; Russes et Slaves, 1890; La litte- 
rature russe, 1892, fără a mai enumera lucrările 
făcute în colaboraţie cu alţii, traducerile, nume
roasele articole publicate prin diverse reviste, etc.

Leggiero sau leggiadro fital.J uşor, cuvent 
întrebuinţat în musică ca termin de expresiune, 
raportându-se la modul de atac al sunetelor.

Legio XIII gemina, una din legiunile romane 
care a participat la expediţia contra Dacilor. 
Această legiune a remas dela început în Dacia 
şi a stat neclintită aci cât timp această provincie 
a fost sub Romani (106—270). Reşedinţa ei prin
cipală era la Apulum, unde îşi avea şi cuar- 
tierul seu. [Caion.]

Leglslaţlune. Regimul constituţional împărţind 
puterea legislativă între suveran şi popor, re-
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cere pentru scopul acesta pe lângă suveran ancă 
şi organe ce represintă voinţa poporului. Orga
nele acestea sunt corpurile legiuitoare. Ele au 
competenţă mai largă sau mai restrinsă şi se 
compun din una sau din doue camere. O sin
gură cameră este usitată la corpurile legiuitoare 
pentru teritorii mai mici în cadrai statului, precum 
sunt dietele diferitelor regate şi ţeri din Austria, 
iar pentru întregul teritoriu al statului, îndeo
sebi îu statele mai mari, funcţionează de regulă 
doue camere.

Ăntâia cameră, numită şi senat, camera mag
naţilor, etc., se compune din elemente mai con
servative şi mai ales din membrii bărbătesc! ai 
familiei domnitoare, din cei mai înalţi dignitari 
bisericesci, din represenlanţii unor familii în
semnate, din bărbaţi eminenţi ai sciinţei şi artei, 
numiţi de suveran, sau din senatori aleşi de 
corpuri electorale speciale, iar camera a doua, 
numită casa, sau adunarea deputaţilor, cupiînde 
aleşii poporului.

Alegerea urmează mai în toate statele în cer
curi electorale, delimitate de mai înainte, par
ticipând la alegere sau toţi bărbaţii majori, în 
care cas este vorba (le un sufragiu universal, 
sau numai persoanele ce au absolvat studii mai 
înalte sau plătesc o sumă anumită de imposite. 
In caşul din urmă se deosebesc adese după cens 
şi în diferitele cercuri electorale curii sau cor
puri electorale speciale.

Alegerile sunt publice, directe sau indirecte, 
verbale sau secrete, şi se fac cu majoritate ab
solută. Totalitatea aleşilor, întrunită în numeral 
recerut la cbiemarea suveranului în locul legal 
şi la oara statorită, formează respectivul corp 
legiuitor. Fresidentul lui sau se numesce de su
veran, sau se alege de cătră deputaţi. Regula
mentul se votează de cătră însuşi corpul legiuitor.

In competenţa corpurilor legiuitoare încape 
conlucrarea la legislaţiune, încuviinţarea impo- 
sitelor şi stabilirea budgetelor, in fine controla 
executivei.

Legiferarea urmează sau la iniţiativa guver
nului sau la propunerea deputaţiloi'. Proiectele 
guvernului preced de regulă propunerilor depu
taţilor. Desbaterea se deosebesce de rând în 
cea generală, in cea în secţii şi pe articol! şi 
în cea asupra înti-egului proiect. Ca proiectul 
să devie lege, se recere consimţirea ambelor 
camere, unde există doue, şi sancţiunea suve
ranului. Legile votate şi sancţionate se promulgă 
de miniştrii responsabili.

Stabilirea budgetelor cuprinde dreptul de a 
fixa creditele acordate pentru fiecare ram al ad- 
ministraţiunii, de a încuviinţa încassarea sumelor 
necesare pentru acoperirea creditelor acestora 
^i de a controla gestiunea cu creditele şi sumele 
încuviinţate. Spre a controla administraţiunea, 
corpurile legiuitoare au dreptul de a interpela 
pe miniştri, de a face anchete, şi de a trage 
eventual la respundere pe miniştrii vinovaţi. Li
bertatea desbaterilor este garantată prin legi spe
ciale pentru scutul adunărilor corpurilor legiui
toare şi prin imunitatea (v. ac.) deputaţilor.

Legitim, în drept in genere exprimă .situa- 
ţiunea unei persoane relativ cu legea. In special 
prin denumirea de L. se exprimă situaţia legală 
a unui copil faţă de părinţii sei. Aşa copil L. 
este acela, care este concuput in timpul căsă

toriei, fie că nasce în timpul căsătoriei, fie după 
desfacerea ei. Ca un copil să se poată numi L., 
trebue: să existe căsătorie între părinţi; pă
rinţii să fie autorii lui şi concepţia să fi avut 
loc în timpul căsătoriei. Legea prevede anumite 
regule pentru dovedirea filiaţiunei legitime.

Legitimarea posesorului cambial. Poliţele, 
biletele la ordin, se transmit prin gir, adecă prin 
semnarea din dosul cambiei a numelui celui care 
transmite cambia. Posesorul unei cambii girăte 
dovedesce că e proprietaral ei, prin seria ne
întreruptă de giruri cari au ajuns până ladînsul. 
In acest mod posesorul cambiei se legitimează, 
justifică prin ce mâni a trecut cambia şi cum 
a ajuns până la el.

Legitimaţiune, actul prin care un copil natural 
capătă posiţiunea şi drepturile unui copil Jegitim. 
Originea acestei instituţiuni o găsim la Romani, 
mai puţin cunoscută în timpul republicei, de 
aceea in acest timp nici nu găsim regule penti-ii 
L. copiilor natui'ali; dar în timpul imperiului, 
concubinajul începând a înlocui căsătoria, s’a 
simţit nevoia de a se căuta mijloace prin cari 
copiii naturali să se legitimeze şi astfel să poată 
fi puşi sub puterea părintească. Sub Constantin 
se stabilesc cele dintăiu principii generale pentru 
L. copiilor naturali, şi interesul societăţii fiind 
ca să înlesnească cât mai mult L., s’a admis că 
părinţii pot să-şi legitimeze copiii naturali prin 
unul din următoarele moduri: căsătorie subse- 
quenta, obligaţie la curie, rescript imperial, sau 
prin testament. Legiuitorul român a admis L., 
dar numai sub condiţiunea căsătoriei subse- 
quente, după cum este şi la Francezi. Aşa, după 
dreptul actual, ca un copil natural să poată fi 
legitimat, trebue ca părinţii lui să se căsăto
rească şi să recunoască pe copil ca al lor, chiar 
prin actul celebrării căsătoriei. Ori ce copil na
tural se poate legitima, căci legiuitorul nu face 
nici o deosebire între copiii naturali simpli, in- 
cestuoşi sau adulterini. Se pot legitima prin că
sătorie nu numai copiii născuţi sau concepuţi 
înainte de căsătorie, dar şi copiii moi’ţi înainte 
de căsătorie, cari ar fi lăsat urmaşi în viaţă. 
Copiii legitimaţi au aceleaşi drepturi ca şi copiii 
legitimi, însă numai din momentul legitimării, 
cu alte cuvinte L. nu are efect retroactiv.

Legiuitori, aceia dintre Iudei cari se ocupau 
cu Bciinţa, mai ales a legii lui Moise, se numiau 
şi cărturari, dascăli, învăţători (rabbi), fiindcă 
spre a instrui poporul aplicau preceptele legii 
la viaţa practică. In interpretarea legii puneau 
mare pond pe tradiţiunea judaică, şi se dimiteau 
în discusiuni inutile, pentru aceea poporul nu-i 
asculta cu plăcere (Mat. 9, 28; Luc. 7, 30).

Legiune, (lat. legio), corpurile de armată ro
mană, compuse din 10 cohorte, 30 manipule şi 
60 centurii. Numărul ostaşilor unei L. varia 
după timpuri; sub Romul 3000 pedestraşi şi 
300 călăreţi, sub Mariu 5000, etc. Erau coman
date de tribuni, sub împăraţi de legaţi. In tim
purile noastre se numesc L. trupe voluntare cari 
operează în resboiu afară de cadrele armatei 
regulate.

Legiunea de onoare, unicul ordin francez, 
creat de Napoleon I prin legea din 29 Floreal, 
anul X al revoluţiunei şi inaugurat în 1804, în 
timpul imperiului. Decoraţia consistă într’o stea 
CU'cinci raze, albă, al cărei centra, încuugiurat
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de o coroană de lanri şi stejar, presintă de o 
parte figura lui Napoleon cu legenda lui, iar de 
alta vulturul cu fulgerul în ghiare şi devisa: 
•Honneur et patriei. Ludovic XVIII înlocui figura 
lui Napoleon ou a lui Hernie IV; iar republica 
printr'uD cap do femeie cai'e o represintă. Or
dinul a fost reorganisat prin decret în 1852. 
Crucea e suspendată de o panglică roşie simplă 
şi cuprinde următoarele grade: mare cruce (80), 
mari oficieri (200), comandor (1000), oficieri (4000) 
şi cavaleri al căror numer e ilimitat. [O. L.]

Legrand, Emile, profesor şi elenist francez, m. 
coresp. al Acad. rom., unul din cei mai meritoşi 
muncitori în domeniul istoriei greco-române, 
11.1841 în Fontenay-le-Marmion ((lalvados), dela 
1887 profesor titular de greaca modernă la şcoala 
de limbi orientale din Paris. Cea mai mare parte 
din numeroasele sale publicaţii conţiu contribuţii 
la i.storia Românilor. Notăm ântâiu pe acestea: 
Reoueil de poemes historiques en grec vulgaire, 
relatifs â la Turquie et aux Principautes danu- 
biennes, publies, traduits et annotes, 1877, operă 
in care găsim un cântec asupra morţii lui Mi- 
liail Cantaouzen, şi viaţa lui Mihaiu Viteazul de 
vistiernicul Stavrinos; Ephemerides Daces ou 
chronique de la guerre de 4 ans (1736—39) par 
C. Daponte (v. ac.), 1880; Bibliotheque grecque 
vulgaire, 1881, conţine istoria lui Mihaiu Vi
teazul de Palamede, compusă în 1607, şi istoria 
Valachiei de mitropolitul Myrelor, Mateiu din 
Pogoniana (1601—17), o poemă mai lungă şi alte 
scrieri ale lui Daponte şi ale altora, toate re
lative la Români. Genealogie des Mavrocordate 
de Constanrinople et autres documents conoer- 
nant oette familie, 1886; Epistolaire grec ou 
Reoueil de lettres adressees pour la plupart â 
Cbrysante Notaras, patriarche de Jerusalem, par 
Ies princes de Valachie et de Moldavie, 1888; 
Deux vies de Jacques Basilicos.... prince de 
Moldavie, l’une par Sommer, l'autre par Gra- 
ziani, 1889. Afară de acestea, cari ne privesc 
direct, mai simt de notat: Grammaire grecque- 
nioderne, 1878; Bibliographie hellenique, 1885; 
Nouvenu Dictionnaire franţais-grec-moderne et 
grec-moderne-tranpais, 1885; Chansons et contes 
populaires de la Calabre, 1870; Collections de 
nionuments pour servir â l’etude de la langue 
noo-hellenique, 1869—75, 25 de volume; Le 
l’bysiologus, 1873; Chansons populaires grec- 
ipiee, 1876; Reoueil de contes populaires grecs, 
1881, etc. Cf. Şăineanu, Istoria filologiei române.

Legua, (poi-t. Legon, ital. Lega), mila (me- 
sură). Legua spaniolă ă 8000 varas (coţi) sau 
24,000 pies (urme) = 6687V4 m. Legua portu
gheză â 3 milhas sau mile mici = 6196'96 m. 
Legua ital. sau Legua metrica (mila metrică) 
ii 10,000 m. = 1 miriametru = l'/s mile germ.

Leguan, gen de şopârlă din familia Iguani- 
ilolor, ee nutresce cu insecte şi plante; carnea şi 
cuolo se mănâncă. Are 5 specii, cari trăiesc prin 
insulole vest-indiane şi America sudică.

Leguma, legumen (botan.) v. Fruct.
Legumina, caseina plantelor. Se găsesce ca 

au albuminat alcalin în seminţele plantelor ca 
fa.solca, mazerea, lintea, etc. Se presintă ca o 
iiiassă amorfă uşor macinabilă.

Leguminoase, (botan.) familie vastă de diali- 
petale, bine delimitată şi foarte naturală, cu- 
prinijend arbori sau ierburi cu frunze spiralate.

stipulate; flori ermafrodite rar unisexuate, he- 
teroohlamydee,pentamere; androceudiplostemon 
sau pleiostemon; 1 cârpei, rar 2—5—15, cu multe 
ovule; fruct mai adesea o legumă uneori in- 
dehisoentă; seininţa cu puţin albumen sau lipsă. 
Sunt respândite în toate regiunile, din cele reci 
până la cele tropicale. Se divide în următoarele 
subfamilii: Mimosee, ou fiori regulate (acti- 
nomorfe), stamine în numer definit sau nume
roase ; genuri: Albizzia (v. ac.), Acacia (v. ac.), 
Mimosa; Caesalpiuee, cu corola zygomorfă 
(v. ac.), 10 stamine în general libere; genuri: 
Copaifera (v. ac.), Bymenaea (v. ac.), Bauhinia 
(V. ac.), Cereis (v. ac.), Caasia (v. ac.), Ceratonia 
(V. ac.), Krameria (v. ac.), Caesalpinia (v. ac.), 
Haemaloxylon (v. ac.), Gleditschia (v. ac.); Pa- 
pilionacee, cu flori zygomorfe, 10 stamine 
diadelfe, mai rar monoadelfe sau libere; genuri: 
Sophora, Myroxylon, Lupinus, Genista (v. ac.), 
Cytissus (V. ac.), Ononis, Trigonella, Medicago, 
Melilotus, Trifolium, Anthyllis (v. ac.). Lotus, 
Indigofera (v. ac.), Rohinia, Golutea (v. ac.), 
Caragana (v. ac.), Astragalus (v. ac.), Gly- 
cyrrhiza (v. ac.), Coronilla (v. ac.), Onobrychis, 
Arachis (v. ac.), Desmodium (v. ac.), Ptero- 
carpus, Cicer (v. ac.). Vicia, Lens, Lathyrus, 
Pisum, Glycine, Phaseolus, Dolichos (v. ac.). 
Familia L. mai cuprinde şi alte numeroase ge
nuri, citând aci numai pe cele indigene şi pe 
cele exotice, folositoare ca plante industriale, 
furagere, alimentare sau medicinale. [S.Şt. R.]

Lehel, (Lelu, Leel, Lei), unul dintre ducii 
maghiari, pe timpul năvălire! lor în Ungaria. 
S’a luptat împotriva principelui bulgar Zalân; cu 
Bulcs şi Botond împreună ocupă Croaţia. După 
datele din Anonymus se pare a fi identic cu 
Lehel, care 955 s’a luptat la Augsburg, dar e 
mai probabil, că acela a fost fiul seu, care în 
aceaşi luptă că(Ju în manile lui Henric şi fu 
spânzurat în Regensburg.

Lehliu, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, com
pusă din sat. L. şi Săpunari cu 2100 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897); corn. are 3 şcoale şi 2 biserici; 
teritoriul corn. e străbătut de calea ferată Bu- 
curesci-Fetesci.

Lehuceni sau Luhăcenii Teutului, corn. rur. 
şi atenenţă la parochia Gogolina, moşie boie
rească în căp. Cernăuţului şi j. Sadagurei în 
Bucovina, are 689 loc. (506 ort.-or., 159 rom.- 
cat., 24 mos.), o şcoală primară, staţiune de cale 
ferată. Un cătun Leuceni e atenenţă la parochia 
Boiau. [Dr. I. G. Sbiera.]

Lehuza, lăuza, v. Lăuzia.
Leibniz, WilhelmGottfried,fi\osotgerm., n. 1646 

la Leipzig; începu a filosofa la vîrsta de 15 ani. 
Studia matematicele, filosofia, dreptul; 1670 con
silier la înalta curte a electoratului din Mainz; 
întrebuinţat în misiune diplomatică şi trimis la 
Paris 1672, unde stătu trei ani, şi cu care ocasie 
călători şi la Londra: Dela 1676 conservator al 
bibliotecei din Hanovra, funcţiune pe care o 
păstră toată viaţa, după ce mai fusese numit 
consilier intim al ducilor de Hanovra, consilier 
aulic, baron al imperiului. A dus o viaţă plină 
de satisfacţii sufletesci, în afară de cei din urmă 
doi ani ai vieţii sale, pe care i-a petrecut fiind 
uitat şi părăsit de toţi. t 1716.

L. a fost un spirit universal. S’a distins în 
drept (Methodus nova discendaeque docendaeque
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jurisprudentiae), îd matematică (descoperirea cal
culului diferenţial, şi în ori ce cas, fecundarea 
acestei metcade descoperită şi de Newton); în 
mecanică (Teoria motus abstracţi concreţi); în 
istorie şi filologie (Annales Brunsvicenses); în 
teologie (Systeina theologicum), prin oare caută 
să împace catolicismul cu protestantismul şi re
ligia cu i'aţiunea; dar cu deosebire în filosofie, 
întemeiând un sistem, în care caută cu deo
sebit succes, să coucilieze atomismul cu idea
lismul. N’a dat o formă sistematică fliosofiei sale; 
o putem reconstitui însă din principalele sale 
scrieri filosofice, în cea mai mare parte în fran- 
ţuzesce: Meditationes de cognitione, veritate et 
ideis (1684); Lettre sur la question si l'essence du 
corps consiste dans l’etendue (în Journal des 
Savante (1691); Nouveaui Essais sur l’entende- 
ment humain; Essais de Tbeodicee sur la bonte 
de Dieu (1716); la Monadologie (1714); Principes 
de la nature et de la grâce fondes en raison 
(1714), şi întinsa sa corespondenţă.

Doctrina lui Leibnie. Esenţa lumii nu e în
tinderea ci forţa. Forţa resultă din o infinitate 
de forţe elementare, monadele, puncte fără 
întindere, dar cari sunt înzestrate cu per
cepţie (conSciinţă confusă) şi apetiţiune 
(tendenţă). Aceste monade sunt absolut deose
bite unele de altele, absolut fără iuQuenţă unele 
asupra altora, dar fiecare constituie un simu
lacru de univers. Acest simulacru e mai per
fect sau mai puţin perfect după cura monadele, 
cari au infinite grade de perfecţiune (monada- 
mineral, monada-plantâ, monada-om), sunt mai 
perfecte sau mai imperfecte. Potrivit cu aceste 
grade de perfecţie ele îşi represintă simulacrul 
lor de univers, şi în această representare constă 
cunoBcinţa lor despre lume. Noi dar prin mo
nada ce represintă eul nostru ou cunoascem 
universul, ci numai schimbările ce con.stitue 
esenţa monadei noastre, iar nici decum lumea 
externă constituită din celelalte jnonade.

Monadele inferioare se pot grupa dând nas- 
cej'e la corpurile anorganice, dar ele se pot grupa 
împrejurul unei monade superioare dominante, 
şi atunci se produc corpurile organice. In aceste 
agregate monada dominantă ordonă, iar celelalte 
se supun. Pentru că însă monadele sunt absolut 
fără nici o influenţă unele asupra altora, Leibniz, 
pentru a explica această concordanţă şi cores
pondenţă între mişcările deosebitelor monade, 
a imaginat teoria armoniei prestabilite, 
prin care el afirmă: Dumnefleu creând mona
dele le-a făcut să aibă prin propria lor fire şi 
fără să fie în nici un cbip influenţate de celelalte 
monade, aceea tendenţă de concordanţă şi de 
corespondenţă unele faţă cu altele. Monadele, 
în vîrtutea apetiţiimii pot să se desvoalte, pot 
să dobândească puteri de a representa din ce în 
ce mai bine lumea proprie şi prin aceasta de 
a dobândi un grad superior îii rangul monadelor.

Dumnezeu e conceput de Leibniz ca in afară 
de universul astfel conceput. Dumnedeu este 
monada monadelor, monada perfectă care re- 
presentând perfect lumea, o crează. 
Representarea noastră despre lume e contra
dictorie, pentru că noi fiind monade inferioare 
faţă de el nu putem ave despre el o idee ade- 
quată. Totuşi el e conceput de Leibniz ca creator 
al tuturor monadelor, pe cari le poate nimici

ori când, şi fiind raţiune pură, care exercitân- 
du-se crează, trebue să fi creat cea mai bună 
dintre toate lumile posibile. Aceasta e 
formula optimismului lui Leibniz, care îl face 
să explice existenţa reului ca derivând din 
însă-şi perfecţiunea naturii lucrurilor.

[Dragomiresou.J
Leicester, oraş în AngUa, (Ratae Coritanorum), 

capitala cott. Leicester. Era important în epoca 
eptarchiei anglo-saxone şi în perioda normaâdă 
ajunge un oraş foarte populat. Are aproape 
200,000 loc.

Leicester, Sobert Dudley, conte, (pron. Lester), 
favoritul reginei Elisabeta a Angliei, n. 1532. 
Făcut consilier de stat, dăruit cu averi mari, 
spera să fie soţul reginei şi împiedecă propu
nerile de căsătorie făcute reginei de principii 
francezi şi austriaci. Se crede că a otrăvit pe 
soţia sa. A purtat intrigi apoi între Maria Stuart 
şi Elisabeta, otrăvi pe o altă soţie, cu care se 
căsătorise în secret, comandant apoi în Olanda 
contra Spaniolilor şi în Anglia contra acelora, 
deşi n’avea calităţi militare, f 1588. Regina, 
îndată după moartea lui, i-a vândut averile la 
licitaţie, ca să scoată cheltuielile făcute de el.

Lelcestershire, (pron. lesterşir), comitat în 
Anglia, 2071 km2., ou 233,150 loc. (1891).

Lelden, oraş în Olanda, v. Leyden.
Leidenfrost, Johann Gottlob, n. 24Nov. 1715 în 

Rosperwenda, 112 Dec. 1794. A studiat în Giessen, 
Leipzig şi Halle. La 1743 ajunse profesor de 
medicină la univ. din Duisburg. La 1756 a pu
blicat opul: »De aquae communis nonnulis qua- 
litatibus», în oare e descris experimentul făcut 
mai ântâiu de Erler (la 1746), apoi de el, ex
periment numit după numele lui. Anume un 
picur de apă pus îutr’o scafă de platină înfier
bântată, nu evaporează decât foarte pe încetul, 
fiind-că în jurul lui se formează un înveliş de 
vapori, ce-1 soutesce de fierbinţeală. Dacă scafa 
se mai recesce, picurul evaporează îndată.

Lelpzlg, oraş, v. Lipsea.
Lelth, oraş în comitatul scoţian Edinburg, cu 

67,660 loc. (1891); L. e portul oraşului Edin
burg, având comerciu însemnat.

Leltha, rîu, V. Laita.
Lejean, Guillaume, o. 1828 în Plouegat-Gue- 

rand, f 1 Febr. 1871. A făcut călătorii prin 
Turcia, ţerile Nilului, Asia mică şi provinciile 
Indului. 1862 consul în Massaua (Abissînia), ex- 
pulsat de regele Teodor. Intre altele a scris: 
Etnografia Turciei europene (1861 trad. în 1. 
germană).

Lekencze, v. Lechiuţa.
Lekâr, abaţie beneficiată în Ung., cott. Bars; 

la 1340 a existat deja şi avea un abate cu nu
mele Ştefan.

Lekythos, nume dat de Greci unui vas oblung 
cu grumazi subţiri şi cu o toartă, în care păstrau 
aci oleul destinat pentru ungerea corpului, aci 
cel sfinţit, cu care în onoarea cutărei divinităţi 
stropiau mormintele.

Lei, la Slavii vechi (Jeu al amorului (Eros); 
fratele seu Polei (Ant-eros) (Jeu al contra-amo- 
rului. La Poloni sunt cunoscuţi ca doi fraţi ce 
se aseamănă Dioscurilor, iar alţii cred că sunt 
luceaferii. [Atm.]

Lelegi, în timpurile vechi numele colectiv ce 
se da colonilpr trecuţi din Asia mică în Hellada.
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Lelesci, corn. rur. în Rom., j. Gorj, compusă 
din 3 oăt., cu 1350 loc. (Dicţ. geogr. 1892), cari 
86 ocupă cu agricultura şi lemnăria; corn. are 
4 biserici şi 1 şcoală.

Lemaltre, (pron. lometr), 1) L., Friderie, actor 
francez, n. 1800 în Havre, f 1876 in Paris. Ee- 
presentant de frunte al dramei romantice. Ser.; 
.Soiivenirs» (1879). 2) L., Jules, literat francez, 
n. 1853 în Vennecy, 1883 prof. la universitatea 
din Grenoble. Dela 1884 se ocupă numai cu li
teratura; trăiesce în Paris. Critic de frunte. 
Ser.: poesii lirice, critice, piese teatrale, novele, 
romane.

Le Mans, oraş, v. Mans.
Lemberg, (Leopolis, Imiow, LeinaJ, capitala 

(îaliţiei, residenţa archiep., 128,(X)0 loc. (1890), 
Poloni, mulţi Ovrei şi Armeni. L. propriu (J*s 
este mic; dar cele 4 suburbii ale sale sunt mari 
şi au cele mai frumoase edificii. Industria şi co- 
merciul este foarte însemnat. Are multe fabrici, 
dintre cari mai însemnate amintim: 6 fabrici 
de maşini, 2 de chibrite, 5 de bere, 12 de că- 
nimi()i, 4 turnătoare de fier, ş. a. Instituţiuni 
culturale: palatul universităţii de pe piaţa St. 
Georgiu, cu laborator mare chimic, grădină bo
tanică, şcoală de silviculturăi museu bogat în 
antichităţi, bibliotecă cu 86,000 voi., ş. a. Dintre 
biserici mai însemnate amintim: biserica rom.- 
cat., biserica armenească, biserica dominicană. 
Dintre palatele mai frumoase amintim: palatul 
spitalului, teatrul, casa alienaţilor, etc. Oraşul 
L. s'a edificat în 1259 de ducele de Halioiu, Leo. 
In timpul lui Casimir cel Mare, L. a fost cel 
mai insemnat oraş al Poloniei. La împărţirea 
primă a Poloniei, L. ajunge în posesiunea Au
striei, în care este şi astăzi. [M. Bodiu.]

LemenI, loan, episcop unit al diecesei Făgă
raşului, n. 23 Apr. 1780 din părinţi nobili în 
Dezmir lângă Cluj. A studiat dreptul în Cluj, 
unde a fost şi alumn al seminariului catolic »Sf. 
losif«. După un an de serviciu ca provisor la 
domimul episc. din Blaj, întră în seininariul teol. 
de acolo, şi după doi ani, în 1803, fu trimis în 
■seininariul catolic din Oradea mare, unde absolvă 
teologia In 1 Oct. 1805 fu sfinţit preot celibe 
şi numit profesor do filosofie şi istoria bis. în 
Dlaj. In 1807 fu numit paroch şi protopop la 
Cluj, unde întoarse la unire mai pe toţi locui
torii romani din acest oraş, şi aduse la unire şi 
uncie comune din jur. In 28 Oct. 1819 fu ales 
canonic, dar nu se mută din Cluj la Blaj până 
iu 1 Oct. 1820. Pe când era în (jluj, fu invitat 
do Veniamin, mitropolitul Moldovei, la Iaşi, spre 
a conlucra la înfiinţarea institutelor culturale de 
acolo, dar episcopul Bob îl reţinu. In 1820, în- 
torcendu-se la Blaj, fu numit secretar al be- 
trânului episcop Bob, desvoltând în acest oficiu 
activitate extraordinară şi propunând şi istoria 
bis. în seininariul teologic. După moartea epis- 
i:opului Bob (f 2 Oct. 1830), fu ales vicar ca- 
pitular Dem. Caian jun. (v. ac.), iar acesta mu
rind în 3 Martie 1832, rn locul lui fu ales 1. 
Lemeni, care în sinodiil electoral din 15 Maiu
1832 fu candidat în locul prim pentru scaunul 
BPincnpcsc cu 179 din 212 voturi. In 23 Aug. 
IB32 împeratul Francisc îl numi episcop, iar 
laliâ l,r?co.nis“ rn 16_ Apr. 1833. In 6 Iunie
1833 fu sfinţit episcop în biserica catedrală din 
Uradea mare prin eppul Sam. Vulcan şi în

14 Iul. acelaş an s’a instalat în Blaj. Cu această 
ocasiune ţinu sinod diecesan, în oare, între altele 
se hotărî, ca în fiecare parochie să se înfiin
ţeze şcoală cu învoţător. L. în decursul pă
storirii sale visită aproape toate paroohiile die
cesei sale vaste. In 1837 zidi cu cheltuiala sa 
cele doue turnuri frumoase ale biserioei cate
drale din Blaj, la care adause doue sacristii lângă 
altar şi doue coruri de ambele laturi ale pres- 
biteriului şi o terasă în piaţă. Tot atunci restaură 
şi mări castelul mitropolitan. Completă cursurile 
teologice la patru ani, înfiinţă catedre noue la 
gimnasiu şi catedra de istoria universală şi de 
filosofie o încredinţă eruditului Sim. Bărnuţiu. 
Prin aceste reforme dete mare avânt şcoalelor 
din Blaj, la cari pe timpul acela alergau tineri 
din cele mai depărtate ţinuturi spre a asculta 
prelegerile vestiţilor profesori. In 1842 împreună 
ou episcopul gr.-or. din Sibiiu Vasile Moga înaintă 
la dieta din Cluj o petiţiune in causa dreptu
rilor religioase şi politice ale Românilor din 
«fundul regiu». Cu remonstraţiunea sa din 8 Martie 
(24 Febr.) 1842 înaintă la curtea înrperăteasoă 
vestitul protest al capitlulrri din Blaj în contra 
proiectului de lege, prin care limba maghiară 
avea să se introducă nu numai in administra- 
ţiunea internă bisericească şi în toată corespon
denţa oficioasă, ci şi ca limbă de propunere în 
şcoalele din Blaj. Astfel proiectul acesta nu deveni 
lege. In anii 1843—46 L. avu să sufere mult 
pentru nefericitul proces ce i-s’a făcut de ai sei. 
împreună cu episcopul gr.-or. Şaguna presidă 
adunarea naţională din 3/15 Maiu 1848 pe câmpul 
libertăţii din Blaj. Această adunare îl puse în 
fruntea deputaţiunei, care avea să meargă la 
dieta din Cluj. După uciderea lui Lamberg 
(28 Sept. 1848) L., care se afla la dieta din 
Pesta, voi să se întoarcă la Blaj, dar nu putu 
străbate decât până la Cluj, unde fu silit să 
petreacă pe tot timpul revoluţiunii. Prin de
cretul din 9 Nov. 1848 generalul Puchner îl 
suspinse şi-i sequestră venitele domeniului epis- 
copesc, iar administrarea interimală a diecesei 
o încredinţă prepositului Sim. Crainic. In Martie 
1850 fu constrins prin gubernatorul Wohlgemuth 
să abcjicâ de episcopie şi în 10 Apr. 1850 merse 
la Viena, unde a petrecut până la moartea sa, 
întâmplată în 29 Martie 1861, şi fu înmormântat 
în oimiteriul din Simmering în Viena. (Cf. Pro
tocolul capitlului din Blaj, inedit; G. Bariţiu, 
Părţi alese din ist. Trans., v. I şi II; Const. 
Papfalvi, Schiţă biografică a lui L. în foaia bis. 
şi şcol din Blaj, a. IV, 1890 nr. 1—3; Tran
silvania din Sibiiu, nr. IV—V din 1899.)

[Dr. Aug. Bunea.]
Lemenyl, George, pictor român, data nascerii 

şi moiţii nu se scie. 1838 a fost trimis la pic
tură în Miinchen şi Roma ou bursă dela stat. 
Reîntors la Iaşi 1847. Pânze principale: Ar- 
changelul Mihail învingând pe satana, şi nume
roase portrete ale boierilor de pe acele vremuri.

Lemenyi, loan, v. Bran.
Lemma, (grec.) este o teoremă sau proposiţie 

demonstrată într’o disciplină sciinţifică sau filo
sofică şi care este împrumutată de altă disciplină 
sciinţifică sau filosofică, cu scop de a întemeia 
pe ea şi a proba alte teoreme sau proposiţiuni. 
Aşa s. e. mecanica împrumută lemme din geo- 
nietrie; psichologia din metafisică, etc.
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Lemn, (botan.) xylem, hadrom, o ţesătură ce 
întră în constituţia fasciculelor (v. ac.) conduc
toare dela plante; elementele ce o compun sunt 
vase sau trachee, tracheide, fibre lemnoase, pa- 
renchim lemnos. Toate aceste elemente, afară 
de ultimele, sunt dure, resistente, fiindcă au 
membranele lor lignificate, adecă impregnate 
cu mai multe substanţe speciale, între cari co- 
niferina şi tirosina, ce au anumite reaoţiuni 4iso 
ale ligninei sau lignosei. Aceste reacţiuni sunt: 
resistă la distrugerea multor acicji, se disolvă 
într’un amestec caid de clorat de potasă şi acid 
azotic; se colorează galben cu sulfatul de ani
lină, galben-brun cu cluroiodura de zinc, violet 
ou floroglucina împreună cu acidul clorhidric. 
In rădăcinile tinere, subţiri, L. formează fasci
cule isolate, compuse numai din vase (v. ac.); 
în tulpinile tinere de 1—2 ani L., asociat cu 
liberul în fascicule libero-lemnoase, pe lângă 
vase, mai are şi fibre (v. ac.) şi parenohim lemnos. 
Acest L. din rădăcini şi tulpini tinere se (J>ce 
L. primar, spre deosebire de L. secundar, ce 
se formează în fiecare an şi în afară celui primar, 
graţie activităţii cambiului (v. ac.). De multe ori 
mai târziu L. secundar se diferenţiază în două 
zone, alburnum (v. ac.) şi duramen (v. ac.).

[S. Şt. R.]
Lemn cănesc sau Lemn câinesc, numele vulgar 

al plantelor: Ligustrum vulgare L. (v. ac.), Evo- 
nymus europaeus L. (v. ac.), Rhamnus Fran- 
gula L. (v. ac.), Daphne Mezereum L. (v. ac.).

Lemn dulce, numele popular al plantelor: Gly- 
cyrrhiza glabra L.

Lemn rîios, numele vulgar al plantei Evo- 
nymus verrucosus Scop. (v. ac.).

Lemne tinctoriale, lemne din cari prin infu- 
siune se poate extrage o materie colorantă ce 
servă la văpsirea stofelor ori a altor obiecte. 
Printre cele mai u.sitate notăm. Lemnul de Bra
silia 4>s şi de Fernambuco, de Japonia, de cam- 
pechi (băcan popular), de santal, etc.

Lemna L., (botan.) gen din familia Lemnaceae, 
cuprinde vr’o 7 specii de mici plante erbacee, 
înotătoare la suprafaţa apelor dulci din regiu
nile temperate şi tropicale ale globului; frunzele 
ovoide sau lanoeolate provecjute cu rădăcini; 
florile masoule sunt dispuse câte 2 într’o cre- 
pătură marginală a frunzelor, alăturea cu floarea 
femelă compusă dintr’un ovar cu 1—7 ovule 
erecte; fructul uscat, seminţele cu embrion ovoid 
sau conic. In păi-ţile ncastre cresc la suprafaţa 
apelor stagnante următoarele specii: L.trisulcaL., 
L. polyrrhiza L., L. minor L. şi L. gibba L., 
cunoscute de popoml nostru în general sub nu
mirile de Lintiţă, Lintea broascei. Lintea 
bălţilor. Linte selbatică, Sdreaţă.

[Z. C. P.]
Lemnaceae Endl., (botan.) familie de mici plante 

erbacee monocotyledonate, aquatioe, natante len
ticulare sau globuloase; flonle foarte mici mo
noice rar dioice, solitare sau câte 2 în crepă- 
turile marginale ale frunzelor, fără periant, spată 
membranoasă sau fără spată. Această mică fam. 
are numai 2 genuri Lemna L., cai'e a dat numele 
familiei şi Wolffia Horkel., cari amendoue la un 
loc abia au vr’o 20 de specii, respândite prin apele 
dulci şi stagnante din regiunile tropicale şi tem
perate ale globului. [Z. C. P.]

Lemniscata, v. Cassini (1) şi Curba lui Cassini.

Lemnos, (Lemni, Stdlimene), insulă turcească 
în Marea Egeică, spre sud-est dela peninsula 
Athos, 477 tma. cu 27,000 loc., în majoritate 
Greci. Insula e muntoasă, neroditoare. Capitala 
Kastro.

Lemnu Domnului, Lemnuţ, numirile românesc! 
alo plantei cultivate Artemisia Abrotanum L. 
(v. ac.).

Lemur sau Maki, (Lemur maeaeoj, o mai
muţă din ord. Prosimiilor, are capul ca al dnei 
vulpi, urechile peroase, membrele dinderet cu 
mult mai lungi decât cele dinainte. Lungimea cor
pului 40 cm., a co(jii 55 cm. Trăiesce în Ma
dagascar, prin păduri în mare număr, îşi caută 
hrana noaptea; se nutresce cu insecte şi fructe. 
Alte specii de lemur sunt; L. mongoz, L. varius 
(Vâri), L. leucomystax, cu barbă albă, L. catta.

Lemures, (sing. lemur), la Romani spiritele 
morţilor, cari noaptea umblau şi-şi căutau lo
cuinţele lor din viaţă. Serbătoarea Lemurilor s'a 
numit Lemuria şi s’a ţinut în nopţile de 9, 11 
şi 13 Maiu; de origine pare a fi fost serbătoare 
generală, adecă pentru toţi morţii (v. Feralia).

Lena, rîu în Siberia de est, isvoresce în munţii 
Baical, in cursul seu primind în sine mai multe 
rîuri laterale, ca: Euta, Eirenga, Olakma şi 
Aldan, formând dela mare în depă^re de 100 km. 
o deltă cu 7 braţe mari şi multe alte mai mici, 
se varsă în Oceanul Arctic. Suprafaţa deltei 
este: 28,000 km*., lungimea rînlui 4500 km,, 
basinul 21!a mii. km*. Pătura de ghiaţă de pe 
deltă numai in luna lui Iulie începe a se topi. 
Vara între Kirensk şi lakutsk este navigabil. 
L. este foarte bogată în pesce. Ţinutul L.-ei este 
avut în sare, fier, plumb, aramă şi eărbuni 
de piatră. |M. Bodiu.]

Lenbach, Franz, pictor, n. 1836 în Schroben- 
hausen (Bavaria super.), elev al lui Piloty, 
trăiesce în Mtinchen; a lucrat diferite portrete, 
pasteluri şi copii după vechi magistri.

Lenea, (rus.) starea flsiologică a organismului, 
care refusă sforţările mici sau mari ale muncii, 
preferând odichnă. L. este starea naturală a 
omului ce şi-a satisfăcut trebuinţele organismului; 
de multe ori însă ea este o eonsequenţă a stării 
patologice a organismulni.

Leneşul, v. Ai şi Bradip.
Lenhossek, losif, anatom, n. 1818 în Buda, 

t 1888 în Budapesta. L. este întemeietorul mu- 
senlui anatomic din Budapesta şi primul profesor 
de anatomie topografică în Ungaria. A fost prof. 
în Innsbmok, apoi în Cluj, şi dela 1859 în Buda
pesta. Scrierile sale sunt din domeniul neuro- 
pathologiei, anatomiei topografice şi al mediciuei 
forense.

Lenltlva, v. Laxantia.
Lenk de Treuimfeld, Ignaţiu, general austr., 

11842 în Viena. A scris: «Siebenbiirgens geogra- 
phisch-topographisch-statistisch-hydrographisch-
u. orographisohes Lexikon.» Viena, 1839.

Lennep, lacob, van, poet olandez, n. 24 Martie 
1802 în Amsterdam, f 25 Oct. 1868 în Ooster- 
beek, representantul romantismului în literatura 
olandeză. A scris: «Nederlandsche Legendenq 
numeroase romane istorice şi vr’o 30 piese teatrale.

Lens Gren. et Godr., (botan.) mic gen din fam. 
Leguminoaselor-Papilionaoeae, tribul Vioieae, cu
prinde ierburi erecte sau subscandente. Acest 
gen are vr’o 8 specii, ce cresc în regiunea me-
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diteranianâ. L. eseulenta Moench. se cultivă 
foarte mult ca plantă alimentară şi este cu
noscută de poporul nostru sub numirea de Linte.

[Z. C. P.]
Lentando, (ital.) = rărind, cuvânt întrebuinţat 

în musică ca termin de modificare a mişcării.
Lenţeţti, numiţi şi Leneăuţ, comună rurală, 

paroohie şi moşie mănăstirească şi boierească în 
căp. Cernăuţului şi j. Sadagurei în Bucovina, 
are 1995 loc. (1763 ort.-or., 113 rom.-oat., 
119 mos.), o şcoală primară. însemnat prin lupta 
ce se dete aci între vornicul lui Ştefan cel Mare, 
Boldur (v. ac.) şi oastea polonă venită în ajutorul 
regelui Albert şi sosită după desastrul din codrii 
Cosminului (29 Oct. 1497).

Lentibulariacee, (botan.) familia de Dicotile- 
doane gamopetale, cuprinzând plante din regiu
nile reci şi calde, caraoterisate prin: flori cu 
corolă bilabiată, cu doue stamine, ovar bilocular 
ou placentaţie centrală şi ovule numerpase. Toate 
sunt ierburi acuatice sau tei’estre, acestea cres
când prin locuri umede, printre muşchi. De obiceiu 
n'au rădăcini, iar frnnzole lor sunt adaptate, 
fie ca ascidii sau altfel, spre a prinde insectele 
(V. Insectivore). Ca genuri principale cităm; 
Pinguicula Tourn., Utricularia L., Genliaea A. 
St. Hill., etc. [S. Şt. R.]

Lenticele, (botan.) porii scoarţei, formaţiuni 
mici, rotunde, sau mai mari, alungite, eliptice, 
ce se află pe scoaiţa tulpinei plantelor lemnoase, 
nini rai' pe peţiolul frunzelor; se pot uşor ob
serva şi studia la tulpina de Salcâm, Soc, etc., 
unde sunt proeminente. Celulele din dreptul L., 
(Jise celule de umplutură, separate prin spaţii 
mari aerifere sunt permeabile pentru aer. Prin 
L. din această causă aerul extern poate străbate 
până la ţesolurile cele mai profunde ale plantei, 
şi invers. L. se găsesc şi pe rădăcinile aeriane 
dela plantele tropicale şi au acelaşi rol, pentm 
difiisiunea gazelor; so numesc aceste L. în spe
cial pneumatode, iar rădăcinile ce le poartă, 
pneumatofore. [S. Şt. R.]

Lentila, optică, un mediu străveZiu, mărginit 
de feţe sferice sau din feţe sferice şi plane. L. se 
pot tace din ori ce cor p străveZiu, dar de comun 
se fac numai din sticlă. L. sunt de şese forme 
deosebite: biconvexe, planconvexe, concaveon- 
vexe, biconcave, planconcave şi convexconcave. 
Primele au foi'ma unui grăunte de linte, de aci 
şi numirea de L. optice. L. convexe adună ra
zele de lumină, cele concave le împrăscie. Razele 
soarelui şi preste tot razele paralele întrând în 
L convexe, de partea opusă se concentrează 
îiitr’nn punct numit focar sau focular, fiindcă 
api'iude iasca, chibritele, etc. L. se aplică la oche
lari, la microscoape şi telescoape.

Lentisc, un fel de fistic din Levant, ce dă 
leşina numită mastic. (v. Pistacia.)

Lento, (ital.J încet, rar, întrebuinţat în mu
şină ca termin de mişcare.

Lentuţus Publius Sura, om politic roman, 
consul iu anul 71 şi conspirând împreună cu 
Oatilina, este condamnat la moarte şi spânzurat 
111 anul 33.

Lentulus P. Spinther, consul în 57 şi în 49, 
propuue rechiemarea lui Cicero. Acest L. era 
partisan al lui Pompeiu.

Lentulus Cor. Crus, consul în 49 şi duşman 
politic al lui Cesar. [Caion.J

EncidopeOia română. Vot. OI.

Leo, (ital. cittă leoninaj, numele Unui. sub
urbie din Roma, care se extindea in partea nor
dică a oraşului pe ţermurul drept al riului Tibru. 
In vechime era renumit pentru aerul pestilent, 
din care causă nu-1 adnexau oraşului, numai pon
tificele Sixt V l-a adaus cătră Roma.

Leo, numele mai multor pontifici romani.
Leo I cel Mare (440—461), bărbat ingenios, 

a combătut pe Manichei, Pelagiani şi Eutichiani 
(Monofisiţi V. ac.). La 452 când AtUa se îndrepta 
spre Roma, L. rugat de împăratul Valentinian, 
a ieşit spre întimpinarea Hunilor şi cu elocinţa 
şi presentarea sa. impunătoare a înduplecat pe 
Atila a încheia pace cu imperiul roman. In 455 
a înduplecat pe regele Vandal Genseric să re
nunţe la aprinderea Romei. L. a scris 96 cu
vântări şi 143 epistole.

Leo II (682—683), a aproba.! decretele sinc- 
dului ecumenic VI (680), prin care se condamnă 
eresul Monoteliţilor.

Leo III (795—816), în 23 Dec. 800 a înco
ronat împărat roman pe Carol cel Mare.

Leo IV (847—855), a avut să poarte luptă, 
în contra Saracenilor, cari devastau Italia.

Leo V (903), abia a domnit 2 luni.
Leo F/(928—929), a domnit numai câtevaluni.
Leo VII (936—939), a înfiinţat mai multe, 

mănăstiri şi s’a silit să promoveze disciplina în. 
ordurile călugăresc!.

Leo VIII (963—964), antipapă contra lui 
loan XU.

Leo IX (1048—1054), a ţinut sinod spre a in
troduce reforme salutare în biserică. Spre a îm-. 
piedeca scisiunea între biserica greacă şi cea 
latină a trimis legaţi la Constantinopole cu epi
stole adresate împăratului şi patriarchului.

Leo X (1513—21), loan de Medici, n. 1475,. 
bărbat talentat şi erudit, a contribuit foarte mult 
la promovarea sciinţei şi artelor. Cu regii fran
cezi Ludovic XII şi Francisc I a purtat resboiu 
pentru posesiunile papale din Italia sup.; tot 
contra lor a încheiat alianţă cu împ. Carol V.- 
Pentru ridicarea basilicei Sf. Petru din Roma, 
a publicat indulgenţe din care causă Luther, 
(v. ac.) şi-a publicat cele 95 ţese; Leo X prin 
buUa «Exurge Domine» din 15 Iunie 1520 a con
damnat 41 din acelea ţese şi pe Luther l-a ame
ninţat, că dacă în termin de 60 Z'le nu-şi re- 
voacă erorile, îl excomunică. Luther a ars publice 
bulla papală şi corpus juris canonici în Wittenberg. 
Leo in 1521 a excomunicat pe Luther şi pe ade
renţii lui. In 15 Dec. 1551 după un morb foarte 
scurt a murit.

Leo XI, din familia de Medici, ales papă 
în etate de 70 ani, a domnit numai 26 (}ile în 
anul 1605.

Leo XII (1823—29), Sanibal dello Ganga, 
a promovat misiunile orientale; a înfiinţat in
stitute filantropice; s’a ocupat de organisarea in-, 
ternă a statului papal şi i-a adus în rând finanţele.

Leo XIII (din 20 Febr. 1878), loachim Vin- 
cenţiu Pecei, n. 2 Martie 1810 în Carpinetto; 
sfinţit preot la 31 Decembre 1837, în anul ur
mător şi-a început cariera diplomatică. Mai ântâiu 
a fost legat papal în Benevent, apoi la 1841 în 
Dmbria (Italia). In 1841 numit episcop titular 
de Damietta, a fost trimis nunţiu apost. la Bru
xelles, unde a corn planat certele intre catolici 
şi i-a înduplecat, ca în unire să şe apere în

6
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contra francmasonilor, totodată a întrevenit şi 
la guvern în favorul bisericei. In 1845 rechiemat 
din Belgia, a fost constituit episcop în Perugia, 
lucrând pentru cultura sciinţifîcă a clerului şi 
pentru prosperarea religioasă morală şi chiar şi 
materială (prin fundarea »Muntilor de pietate* 
V. ac.) a poporului. In 1853 numit cardinal, în 
1877 papa Piu IX l-a constituit camerlengo (car
dinal camerariu) şi în 20 Febr. 1878 fu ales 
pontifice.

Leoben, oraş în Stiria lângă Mura, 6513 loc.
S; residenţa căpitanatului montanistic; aca- 

montanistică, şcoală montanistică şi in
dustrială. Centrul mineritului de cărbuni, existent 
din seci. XVIII. Ruine de fortăreţe vechi. 18 Apr. 
1797 preliminariele de pace între Austria şi 
Francia.

Leon, 1) L.t ţinut, în nord-vestul Spaniei, 
38,502 km*., cu 965,181 loc. (1887); sol foarte 
roditor, dar numai % cultivat; se compune din 
3 provincii: Leon (15,377 km*., cu 380,637 loc.), 
Zamora şi Salamanca. Dela 910 L. a fost regat 
separat, 1037 fu unit cu Castilia. Oralul L. are 
13,446 loc., catedrală frumoasă. 2) L., fosta ca
pitală a republice! Nicaragua (America centrală) 
cu 30,000 loc., catedrală mare, numeroase ruine 
ale gloriei de odinioară. 3) L., (L. de los Al- 
damasj, oraş în statul mexican Ouanajuato, cu 
80,000 loc.

Leon, episcop de Roman (1769—86), apoi 
mitrop. Moldovei (1786—88). La scaunul din 
Roman urmase lui loaniohie, ajungând la această 
demnitate din causa nobilimii familiei sale şi a 
educaţiunii îngrijite ce o primise dela mitropolitul 
Gavril. In 1781 luă parte la un sinod în Iaşi, 
fiind de faţă şi patriarchul Ierusalimului, spre 
a se hotărî asupra mesurilor menite a înfrâna 
luxul exorbitant ce se întrodusese în ţeară. £1 
începu zidirea unei clopotniţe, pe care însă nu 
o putu termina, fiind numit în 1786 mitropolit, 
ca urmaş al lui Gavril Caliinah. Deoarece se 
urca pe tron, fără a aştepta confirmarea pa- 
triarchului, acesta nu voi să-l recunoască. Atunci 
divanul ţerii se adresă direct înaltei Porţi prin 
o cerere din 25 Martie 1786, expunând dreptul 
lor şi obiceiul ţerii, şi rugând a se Interpune 
influenţă pe lângă patriarch, ca să nu se amestece 
în afacerile lor biserioesci. La moartea lui L. 
în 1788, Grecii iar făcură totul pentru a pune 
în scaun pe un Ciril, archiepiscop de Sinai, dar 
boierii protestară energic, provocându-se la hri
soave vechi, după cari numai pământeni pot 
ocupa episcopatele ţerii. Ciril nu se făcu mi
tropolit, dar nici nu un Român: Ruşii ocupând 
Moldova, îi impuseră mitropolit pe un Rus, 
Ambrosie. L. n’a fost numai un mare patriot, 
dar şi un cugetător serios, dovadă un manuscris 
remas dela dînsul ca traducere din limba fran
ceză. Se tratează acolo despre om, moarte, fe- 
rioire; despre existenţa lui Dumnezeu ş. a. (Mel- 
cbisedeo. Cronica epp. Romanului. Buc., 1874, 
p. 95—115; Erbiceanu, Ist. mitr. Mold. Buc., 
1888, LIX p. 38-40.)

Leon Radu Stridia, d's Ş> Poul şi JDimitrie, 
fiul lui Leon Tomşa-Vodă (1629—33), domn al 
Munteniei (Dec. 1664 până în Martie 1669), n. 
şi crescut în Constantinopole, îndatorat la Greci, 
moştenind înclinările tatălui seu, L. readuce 
epoca jafurilor greoesci. Lupta dintre partida

grecească, în cap cu Leurdeauul (v. ac.), şi cea 
românească, condusă de Cantacuzinesci, ocupă 
mai toată domnia acestui neînsemnat voevod 
şi-i îngreuiază posiţia. Destituit Martie 1669, şi 
înlocuit cu Antonie din Popesci. [Aguletti.]

Leon dl Şanta-croce, cardinal, a fost trimis 
de papa Inbcenţie III în 1204 la loniţă, împă
ratul Valaohilor şi Bulgarilor, ca să-l ungă şi 
să-l încoroneze împărat cu diadema ce o ducea 
cu sine. £1 era şi purtătorul unei bule papale, 
prin care loniţă este autorisat să bată monetă 
cu chipul seu, iar din punct de vedere bise
ricesc se numesce archiepiscopul de Tîrnova 
primat al împărăţiei, având sub dînsul pe mi- 
tropoliţii Bulgariei şi ai Valachiei. (Xen. I, 588.)

Leonard de PIza, numit şi Piaano, matematic 
italian, 1180—1250. £1 a întrodus în Europa 
cifrele arabe prin scrierea >Liber Abaoi*.

Leonardescu, Constantin, profesor de istoria 
filosofiei la univ. din Iaşi. Afară de mai multe 
studii publicate în «Convorbiri Literare» L. a 
mai scris şi următoarele: Thesă pentru Licenţă 
la Facultatea de Litere şi Philosophie. Bucur., 
1868; FUosofia faşiâ cu Progresulu sciintieloni 
positive, 1876; Curau de philosophie pentru 
usulu lyoeeloru, parteal Psychologia experimen
tală, 1879; Morala inductivă sau sciinţa con
duitei omenesc! pentru şcoalele secundare, 1885; 
Principii de psichologie, 1892; Principii de filo- 
sofla literaturii şi a artei, încercare de estetică 
literară şi artistică.

Leonardo da Vinci, celebru pictor^ sculptor, 
architect şi inginer italian, n. 1452 in castelul 
dela Vinci, aproape de Florenţa, f 1519. Elev 
al lui Veroccnio, el părăsi Florenţa la vîrsta de 
30 ani şi se duse la Milan, unde fu protejat de 
ducele Ludovic Sforza, pe care îl câştigă la în
ceput cu talentul său musical şi improvisările 
sale poetice. In afară de lucrările lui sculpturale, 
hidraulice şi mecaniee, L. făcu la curtea lui Lu
dovic celebra «Cină», care so vede âncă restau
rată în Santa Maria delle Grazie dela Milan şi 
care e considerată ca o operă extraordinară, fă
când dată în istoria picturii. întors la Florenţa, 
Cesar Borgia îl numi prim-inginer al armatei; 
în timpul acesta el făcu portretul celebrei Mona 
lisa, un cap d’operă al picturei, aflător astă()i 
la Louvre din Paris. Numit prim-piotor al curţii 
regale din Francia de cătră Franţois I, muri 
acolo fără a face vr’o lucrare de artă. Ceea ce 
distinge geniul lui L. este aprofundarea lui în 
complexitatea şi delicateţa naturii.

Leoncavallo, Ruggiero, componist, n. 1858 în 
Neapole, cunoscut cu deosebire prin opera sa 
>I Pagliacci»; L. e unul din cei mai însemnaţi 
componişti italieni de opere din generaţia mai 
tineră; în formă se arată ca elev al lui "Wagner.

Leonescu, Fosile, artist şi autor dramatic, 
n. 1866 în Bucuresci, ca tiner de 16 ani se 
duce cu o trupă de actori la Buzeu, de acolo 
trece 1883 la teatrul Dacia, 1885 întră în con
servatorul diu Bucuresci şi e angajat la Teatrul 
Naţional în roluri de a doua mână; după moartea 
lui Gr. Manolescu trece însă în rândul ântâiu; 
1897 e ales societar al Teatrului Naţional. Ser.: 
In timpul alegerilor (comedie în 2 acte); Iu 
flagrant delict (în 3 acte); Roaamunda, Traiau 
şi Andrada (în colaborare cu Gr. Ventura) şi 
Ion Vodă cel Cumplit (tragedii în versuri).



Leonîdas I — Leopold. 83
Leonîdas I, rege al Spartei dela 488 până Ia 

480 a. Chr. Erou remas ca tip de vitejie în 
istoria omenirei, dîusul moare luptându-se pentru 
patrie împreună cu 300 de Spartani contra Per
şilor năvălitori, la localitatea Termopile din 
Grecia, în 480 a. Chr.

Leonidaa II, rege al Spartei de la 257 până 
230 a. Chr.

Lionidas aux Thermc^les, superb tablou 
al pictorului francez David, se află la museul 
parisinn Louvre. [Caion.]

Leonide, stele călătoare, ce se ivesc între 
12 şi 14 Nov., în număr mai însemnat tot la 
33 ani (1866, 1899).

Leonin, contractul, contract în sensul căruia 
câştigul întreg i'evine unui singur contrahent, 
iar eventuala pierdere cade în sarcina celuilalt. 
8o numesce aşa dela fabula lui Esop cu leul 
împărţi tor.

Leontice L., (botan.) gen din familia Berbe- 
rideelor, cu vr’o 12 specii din Europa sudică. Asia 
vestică şi America nordică, toate ierburi cu 
lîiizom tuberculos; flori cu petale mici, galbene, 
cărnoase; fnict vesiculos aproape uscat. Specia 
L. Leontopetalum L. din Italia, Siria, are în 
i'âdăcioi saponină; de aceea în Orient se folo- 
sesce ca săpun spre a spăla lâna, caşmirurile, 
ş. a.; se mai dă şi contra râiei. In Dobrogea 
prin munţii dela Greci cresce L. altaica Pali. var. 
Odeasana Fisch., care în realitate e planta (jisă 
Bongardia Rauwolfii C. A. Mey. [S. Şt. E.]

Leontodon L., (botan.) gen din vasta fam. a 
Conipositelor, trib. Cichoriaceae, cuprinde ierburi 
perenale, mai rar anuale. Acest gen are vr’o 
40 de specii, respândite prin Europa, Asia medie 
şi occidentală şi prin Africa boreală. In părţile 
noastre cresc mai multe specii, dintre cari 
menţionăm pe L. autumnalia L., L. mediua Simk., 
L. hiapidua L., etc. [Z. C. P.]

Leontopodium R. Br., (botan.) mic gen din 
fam. Compositelor, trib. Inuloideae, cuprinde 
ierburi perene cespitoase cano-tomentoase sau 
lanate. L. are vr’o 5 specii dintre cari 3 cresc 
în munţii Europei şi Asiei extratropicale, iar 
2 specii cresc în munţii An(ji din America sudică. 
In părţile noastre cresce prin păşunile stâncoase 
din regiunea alpină L, alpinum Cass. (sin. 
Onaphalium Leontopodium Scop.), cunoscut de 
poporul nostru sub numirile: Albumeală, 
Tn doi iţă (în Moldova, împrejurimile Ceab- 
lăului) şi Floarea reginei. [Z. C. P.l

Leonurus L., (botan) gen din fam. Labiatelor, 
tribul Staehydeae, cuprinde vr’o 10 specii de 
plante erbaoee erecte, ce cresc în Europa şi 
■A.^iaextratropioalăj o specie este însă rault respăn- 
ddă şi prin regiunile tropicale. In părţile noastre 
cresce pe lâ^ă locuinţe, pe locuri inculte şi 
rndorale L. Cardiaca L., numit vulgar Talpa 
giiscei. Iarbă flocoasă, etc. şi L. Marru- 
fnaslrum L. (sin. Ghaiturua Marrubiaatrum 
bhrb.) vulgar Tal pa lupului. Coada mâţei.

[Z. C. P.]
Leopard, pantera sau tigrul african (Felia 

pardua), mamifer, din fam. Felidelor, ordin. Car- 
mvoarelor. Acoperit cu per portocaliu, pe burtă 
alburiu. Capul cu pete negre, dealungul spatelui 
are două rânduri de pete negre, la fiecare parte 
a corpului cam 6—10 rânduri de puncte rotunde. 
Loada tot cu pete negre. Lungimea corpului

1-5—1-9 m., a coijii 70—80 cm. Trăiesce în 
Africa şi Asia sndvestioă. Se nutresce cu anti
lope, căprioare şi oi. Romanii întrebuinţau leo- 
pai'dii la jocurile de resboiu. Pielea se între- 
buinţează.

LeopardI, Giacomo, celebru poet şi filolog 
italian, n. 29 Iunie 1798 la Recanati, orăşel de 
munte în Italia de sus, f 14 Iunie 1837 în Nea- 
pole. Tatăl său, contele Monaldo L., om religios 
şi inimic ideilor moderne, îi alese ca profesori 
doi preoţi, până la etatea de 12 ani; de aci 
înainte singurul său măiestru fu bogata biblio
tecă a tatălui său. Pasionat pentru literaturile 
clasice vechi, la 17 ani scria latinesoe, vorbia 
limba ebraică şi era unul din primii elenişti ai 
Europei. Publicarea anonimă a unui »Imn lui 
Neptun«, compus de el, făcuse pe critici să se 
creadă în faţa unui preţios manuscript elin, des
coperit atunci. Scrisese disertaţiuni şi comentarie 
despre o mulţime de scriitori vechi. Din acestea 
eruditul german, L. de Sinner, publică mai târziu 
un extract. Dela 1815 publică «încercare despre 
rătăcirile (superstiţiunile) poporane ale celor 
vechi», traduceri din Virgiliu, Homer, ş. a. La 
20 de ani se revelă ca mare poet, asemenea lui 
Petrarca şi Dante, prin primele sale poesii «AU’ 
Italia», «Sul monumento di Donte«, ridicat atunci 
în Florenţa, «Ad Angelo Mai«, când acesta des
coperi scrierea lui Cicerone «De republica», ş. a. 
Slab de corp şi bolnăvicios din prea multă acti
vitate intelectuală, în 1822 părăsi aspra climă 
dela Recanati şi trăi pe rând in Roma, Milau, 
Florenţa, continuu ocupat cu literatura, luptând 
ou suferinţele fisioe şi cu lipsa. Dela 1833—37 
locul la amicul său Ranieri, unde comfortul şi 
clima Neapolei părea a-i promite o lungă viaţă, 
dacă slăbiciunea sa nu degenera în o neîmpă
cată hidropică. Fire de o rară delicateţă şi no
bleţă morală şi imaginaţiune profundă, contrastul 
dintre frumosul ideal ce-şi formase L. despre 
lumea antică şi între societatea contemporană 
şi starea de atunci a patriei sale, sfăşiată şi sub
jugată; contrastul intre ideile religiunii catolice, 
inoculate lui din frageda copilărie, şi între noul 
seu mod de vedere, considerat de părinţii săi ca 
o mare nenorocire, deoarece L. era cel mai con
vins şi mai sincer liber-cugetător; pe lângă 
acestea propriile sale suferinţe, cari il împie
decau de a gusta plăcerile vieţii, toate acestea 
însuflară lui L. un adânc pesimism, exprimat 
cu o rară frumseţă poetică în toate operile sale. 
Scrieri princip.: »Canti«, poesii în versuri libere, 
«Operette morali» în dialoguri, «Pensieri», cuge
tări aforistice, «Yolgarizzamenti», manualul lui 
Epictet şi alte traduceri, «Epistolario», 2 voi., 
cari împreună cu celelalte scrieri sunt icoana 
fidelă a vieţii sale. Literatură; Montanari, «Bio
grafia del conte Leopardi»; Boucbe-Leclerq, 
«Giacomo L., sa vie et ses oeuvres.» Paris, 1874; 
Terese Leopardi, «Notes biographiques sur L. et 
sa familie. Paris, 1881; Piergigli, «Nouvi docu- 
menti intorno agii scritti ed alia vita di Gia
como L. Fior, 1882; Montefredini, «La vita e le 
opere di G. L.« Milan, 1881; Ranieri, «Sette annii 
di sodalizio con Leopardi», Neapole, 1880 ş. a. 
Repeţite traduceri in toate Umbile europene.

[M. Strajan.]
Leopold, doi regi ungari şi împăraţi germ.- 

romani. 1) L. I, Ignatie loaif Valteear Felician,
6*
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al doilea fiu al împ. Ferdiuaud UI şi al Măriei 
Adb de Spania, n. 9 Iunie 1640, f 5 Maiu 1705 
în Viena. Om blând şi bun de inimă; destinat 
pentru cariera preoţească, a fost crescut de ie- 
suiţi în mare bigotism. Acesta şi instigările 
consilierilor sei (deosebi cardinalul Kolonios) l-au 
îndemnat să permită crunte persecuţiuni contra 
protestanţilor, ceea ce a provocat dese turburări 
(v. Tokoli şi Fr. Râkoczi II) şi conjuraţiunea lui 
"Wesselenyi-Nâdasdi (v. ao.). Abstracţie dela scurte 
intervale, întreagă domnia de 47 ani a fost un 
necurmat şir de resboaie contra rescoalelor din 
Ungaria, contra Turcilor şi contra marelui seu 
rivă Ludovic XIV. Ajuns clironom după moartea 
fratelui seu Ferdinand IV (1654), 1665 e înco
ronat rege al Ungariei, iar 1658 (după moartea 
tatălui seu (2 Apr. 1657), al Boemiei, şi în acelaş 
an (18 Iulie) împ. germ.-roman. Prin generalii 
Montecucculi, Carol de Lotaringia, Maximilian, 
principe elector de Bavaria, Ludovic de Baden 
şi Eugen de Savoya, ajutaţi de Scherffenberg, 
Caraffa, Veterani, Heissler, Babutin, etc. a purtat 
doue resboaie mari pentru eliberarea Ungariei, 
unul terminat prin învingerea dela St.-Gotthardt 
şi pacea dela Vasvâr (14 Aug. 1664), al doUea, 
cel mai norocos dintre câte le-a avut, terminat 
cu învingerea dela Zenta (Eugen de Savoia) şi 
pacea dela Garlov^f (1699), în urma căreia în
treagă Ungaria, afară de Banatul Timişan, scapă 
de sub stăpânirea turcească. In afară de graniţele 
imperiului a avut trei mart resboaie contra lui 
Ludovic XrV: 1672—79 în alianţă cu Spania şi 
Brandenburg pentru Olanda (pacea dela Nym- 
wegen), 1688—97 în alianţă cu Olanda, Branden
burg, Spania şi Svedia pentru comiţiatul Ffalz 
^pacea dela Rysvick), iar 1701 cu puternică alianţă 
începe resboiul pentru succesiunea la tronul spa
niol în favorul 6ului seu al doilea, Carol (mai 
apoi împ. Carol VI), remas să-l continue fiul 
seu losif I. Doue evenimente mart sunt însă, cart 
fac domnia lui L. I memorabilă deosebi pentru 
Româui: trecerea Transilvaniei sub sceptrul casei 
de Habsburg şi uuirea unei părţi a Românilor 
ou biserica rom.-cat. (v. art. Transilvania şi 
Unirea). Cu aşa numitele staturi ale Ungariei 
a avut mult de luptat, dar căti'ă sfîrşitul vieţii, în
deosebi după scoaterea Turcilor, divergenţele s’au 
aplanat, şi drept recunoscinţă pentru eliberarea 
ţerei de sub stăpânirea turcească, dieta din Pojon 
(1687) caseazăj art. 31 din »bulla de aur< (jus 
resistentiae) şi recunoasce casei de Habsburg 
dreptul ereditar în linia directă masculină a lui 
L. I la tronul ungar. L. I era om de înaltă cul
tură (înfiinţi univ. Innsbruck, Olmiitz, Halle şi 
Breslau), domnitor bun, căruia în special Ro
mânii au să-i mulţămiască doue diplome, câteva 
decrete şi rescripte cu scop de a le uşura soartea 
faţă ou impilările feudalilor. 2) L. IL, Petru, 
fratele împ. losit H, n. 5 Maiu 1747, f 1 Martie 
1792, duce de Toscana 25 ani. A urmat la tron 
după moartea fratelui seu, luând domnia între 
împrejurări foarte grele. Feudalii ungari şi ar
deleni erau înverşunaţi âncă pentru reformele 
lui losif n, cereau dela L. »restitutio« şi puneau 
coudiţiuni menite a reduce potestatea regală la 
minim. L. aplanează divergenţele spre mulţă- 
mire generală şi e încoronat la 15 Nov. 1790. 
Face mult pentru uşurarea sorţii iobagilor, în- 
articulează în lege libertatea religionară, cassează

toate legile şi disposiţiile anterioare asupritoare 
pentru gr.-orientali, primesce cu bunăvoinţă 
•Supplex libellum Valaohorum« (v. ao.) subşternut 
de eppii Bob şi Adamovici şi-l trimite dietei tran
silvane cu comitiva dto 20 Iunie 1790, în care 
îl numesce »Preces nomine universe in Transyl- 
vania nationis valachicae Suae Majestati exhi- 
bita«. A avut şi el resboiu cu Turcii, terminat 
prin pacea dela Sistov (4 Aug. 1791), şi contia 
Belgiei. In tocmai ca şi fratele seu, L. era mare 
binevoitor al Românilor. (Cf. Baiîţ, »Ist. Trans. 
pe doue sute ani din ui'mă«, voi. 1; lakab Elek, 
»Az erdelyi fejedelemseg utolso evei«; Acsady, 
uMagyarorszâg belâllapota 1680 koriiU, în »Szâ- 
zadok«, 1885, etc.) [t.]

Leopold, regi în Belgia, \) L. I, George Cri
stian Frideric, fiul ducelui Franciso de Saxa- 
Coburg, n. 16 Dec. 1790 în Coburg, j-10 Dec. 1865 
în Bruxella; model de domnitor constituţional 
şi doritor de binele poporului seu, ducea curte 
modestă, aproape întreagă lista civilă şi-o în
trebuinţa spre scopuri de binefacere şi pentru 
sprijinirea artelor şi sciinţei. 1848 pentru a 
preveni revoluţia, care în alte ţeri a resturnat 
prin lupte sângeroase absolutismul, L. a declarat 
că e gata să renunţe la tron, dacă poporul crede 
că aceasta va fi spre binele ţerii; majoritatea 
covîi'şitoare însă nu voia nici să audă de ab
dicare. Iu tinereţă L. a servit în armata rusească, 
s’a distins mult prin ctiragiu şi pricepere stra
tegică în marea expediţie germană; 1814, după 
intrarea în Paris, a mei's cu ţarul Alexandru I 
la Londra, unde s’a căsătorit cu Augusta Cbar- 
lota, moşteriitoarea tronului englez (2 Maiu 1816). 
A remas veduv după un an. 3 Febr. 1830 i-s'a 
îmbiat coroarra Greciei, pe care n'a primit-o. 
4 Iun. 1831 ales rege al Belgiei. 9 Aug. 1832 
căsătorit cu Luiza, fica regelui frc. Ludovic Filip. 
Maria Cbarlota, fosta soţie a împ. Maximilian, 
(Mexic) e fică a lui L. 2) L. II, fiul lui L. I, n. 9 A pr. 
1835 în Bruxella. Domnesce dela 10 Dec. 1865. 
Asemenea tatălui seu, observă cu stricteţă con
stituţia ţerii. La 1885 a întemeiat statul Congo 
în Africa sub suveranitatea şi protectoratul seu. 
Sub el şi-a serbat Belgia iubileul de 60 ani de 
când e independentă. Din căsătoria (22 Aug. 1853) 
cu Maria Henrieta, fica archiducelui losif, fost 
palatin al Ungariei, a avut 6i pe Leopold, duce 
de Brabant (f 1869), Luiza, soţia ducelui Filip 
de Coburg, internată în casă de sănătate, Ste- 
fania, fosta soţie a clironomului Rudolf al Austi o- 
Ungariei, acum măritată contesă Lonyay (pentru 
ce tatăl ei i-a detras apanagiul şi titlul regal) 
şi Clementina. Moştenitor îi este fratele seu 
Filip, conte de Flandrta, resp. fiul acestuia Al- 
bert (n. 8 Apr. 1875). Sub influinţa superărilor 
în familie (Luiza şi Stefania) L. a donat (1900) ţerii 
castelele şi moşiile sale cele mai preţioase, [t.j 

Leopold, principi, archiduci, duci. 1) L., Carol 
Frideric, mare duce de Baden, n. 1790,124 Apr. 
1852. 2) L., principe de Bavaria, n. 9 Febr. 1846 
în Miinchen, fiul ducelui regent Luitpold. Dela 
1896 mareşal. Din căsătoria cu Gizella, fica împ. 
Francisc losif I al Austro-Ungariei, are patru 
copii: Fliaabeta (măritată după bai'onul Otto 
Seefried), Augusta (măritată după archiduoele 
losif August, fiul archiducelui losif), George şi 
Conradin. 3) L., Maximilian luliu duce de 
Braunschweig, n. 1752, j- 27 Apr. 1785, înecat
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in Odera. 1776 Frideric cel Mare (unchiul seu) 
il iiumeBce comandant al garnisoanei din Fiank- 
furt. Aici, cu ocasia unei esundări voind să scoată 
din valuri câţiva oameni, s’a înecat şi el. 4) L., 
(patru principi de Anhalt-DessauJ: L. I, ma
reşal prusiac, cunoscut sub numele »Der alte 
Dessauer», n. 3 Iulie 1676,ţ9 Apr. 1747. S’a distins 
în numeroase resboaie; binemeritat pentru pro
movarea industriei, regularea Elbei şi organi- 
sarea armatei. L. II, Maximilian, mareşal pru- 
siac, n. 25 Dec. 1700, f 16 Dec. 1751. Sa distins 
in cele trei resboaie de succesiune (spaniol, polon, 
austriac). A unnat tatălui seu la tron in 1741. 
L. III, Frideric Francisc, n. 10 Ang. 1740, 
t 9 Aug. 1817; 1807 intrând în confederaţiunea 
Renană a luat titlul de duce. L. IV, Frideric, 
nepotul lui L. III, n. 1 Oct. 1794, f 22 Maiu 1871 
în Dessau. Prin moştenire a adaus la A.-Dessau 
principatul A.-Kotbon şi A.-Bemburg. 5) L. I, 
mark-graf de Austria (din casa Babenberg), a 
luptat in oastea împ. Otto II contra Bavarilor 
(976), primind confiniile bavareze estice (Ost- 
inark), adecă Austria-inf. de acum. 6) L. II, 
liul mark-grafului Adalbert, 1042 a luptat contra 
regelui Ungar Sainuil Aba, bătend o divisiune 
ungară la Tulln. f 1043. 7) L. III, Sfântul, 
n. 29 Sept. 1073, f 15 Nov. 1136. Căsătorit cu 
Agneta, fica prinţ. Henric (fiul imp. Henric IV), 
a căpătat zestre colosală, din care a zidit bi
serici, mănăstiri şi a distribuit sume mari 
pentru ajutorarea săracilor. Papa Inocenţiu VIU 
(6 Iunie 1485) l-a canonisat. E patronul Austriei 
inferioare. 8) L. V, duce de Austria, fiul Iui 
Henric Jasomirgott şi al princesei eline Teodora, 
n. ca. 1167, f 1194. A luat pai'te în expediţia 
cruciată (1182 şi 1188), ofensat însă de regele 
engl. Richard s’a reîntors acasă. Când Richard 
în reîntoarcere trecea prin Austria, L. l-a prins 
în Viena (21 Dec. 1192) şi l-a închis în fortă
reaţa Durronstein; în urmă l-a extrădat împ. 
Henric IV. La 12 Maiu 1174 căsătorit cu Ileana, 
lioa regelui ungar Geza II (f 25 Dec. 1199). 
Fică-sa Agn eta a fost soţia regelui ungar Ştefan III. 
9) L. VI, Gloriosul, n. 15 Oct. 1176, + 28 Iulie 
1230. La curtea lui a căutat refugiu Constanţa, 
văduva regelui ung. Emeric, peraecutată de An- 
dreiu II. Dela el datează fortificarea Vienei. Ne
cruţător faţă cu eretici, îi osândia la rug, de 
undo i-se dase porecla »frigătorul«. A luat parte 
la două expediţiuni cruciate. Colecţia legilor lui, 
făcută sub Habsburgi, e cunoscută sub numirea 
»Lntidweistuin« sau »Landhantvest«. 10) L. V, 
archiduce de Austria (din casa Habsburg), n. 5 Oct. 
1586, t 17 Sept. 1632. La etate de 21 ani era 
episcop de Passau şi de Strassburg, apoi căsă
torit cu Claudia Medicis (1626),'întemeietorul 
ramurei tiroleze a Habsburgilor (stînsă deja).
11) L. /, mare duce de Toscana şi archiduce de 
Austria (v. împ. L. II). 12) L. II, mare duce de 
Toscana şi archiduce de Austria, n. 3 Oct. 1797 
în Fireuze, f 29 Ian. 1870 în castelul Brandeis 
(Hoeniia). 1859 a renunţat în favorul fiului seu 
Ferdinand, evenimentele însă producând Italia 
unită, Ferdinand n’a mai ajuns la tron. [t.] 

Leopold, principe de Hohemollern, (dela stin
gerea liniei de Hohenzollern-Hechingen în 1869, 
principii de Hohenzollem-Sigmaringen se nu
mesc simplu numai principi de Hohenzollern), 
n. 10/22 Sept. 1835 la Krauchenwies lângă Sig-1

maringen, căsătorit la Lisabona 1861 cu Antonia, 
Infanta de Portugalia, (dela care are 3 fii; 1) 
pe principele ereditar Wilhelm, n. 1864, 2) pe 
principele Ferdinand, n. 12/24 Aug. 1865, mo- 
ştenitoriul Tronului României, 3) pe principele 
Karl, n. 1868), succede tatălui seu Earl Anton 
de E. la 1885, după ce renunţase 1880 la suc
cesiunea pe Tronul României, la care conform 
art. 83 din Constituţiunea Română, era chiemat 
în lipsa de moştenitori direcţi ai fratelui seu 
Carol I, principe şi apoi Rege al României. Un 
rol însemnat în politica europeană l-a jucat prin
cipele L. în 18'70, când pentru un moment a 
primit coroana Spaniei ce i-se oferise, dar după 
câteva (jile a renunţat la ea, pentru a nu da 
Franciei pretextul resboiului în contra Prusiei, 
care totuşi nu s'a evitat. Interesantă este asupra 
acestui incident istoric controversa între me
moriile Regelui Carol I (Aus dem Leben Konig 
Karls von Rumănien) voi. II, pag. 70, 72, 73, 
74, 90, 93, şi memoriile lui Bismarck (Gedanken 
und Erinnerungen), voi. II, pag. 81.

Leopoidville, un puternic centru economic, in
dustrial şi comercial in statul Congo, în partea 
stângă a riului Congo, la locul numit Stanley- 
Pool, cu preste lOO.fXK) loc. Oraşul l-a întemeiat 
H. M. Stanley 1880. (Cf. H. M. Stanley: Der 
Eongo nnd die Griindung des Eongostaates.)

Leordan, în poveştile române. Ciuma nu vrea 
să-şi dea fata, până când Aripa vântului nu-i 
va aduce apă din fântâna Leordanului (probabil 
Iordanul).

Leordeanu, familie boierească din Valachia, al 
cărei nume vine dela satnl Leordeni, veche moşie 
a neamului în Muscel. Marele vornic Stroe L. 
e cel mai cunoscut membru al acestei familii, v. 
Leurdeanu. In decursul seci. XVII ^ XVIII apar 
prin documente mai mulţi boieri din această fa
milie, cari însă n’au avut rol istoric; State L., 
mare paharnic 1714, era însurat cu fata spă
tarului Mihaiu Cantacuzino dela care avu un fiu 
Ştefan. La 1717 State era refugiat cu alţi boieri 
în Transilvania, cum se vede dintr’o scrisoare a 
lor cătră princ. Eugen de Savoia. [O. L.J

Leordina, com. mică în Ung., cott Maramureş, 
cu 1264 loc. (1891) Rom. şi Germ.

Leova, fîrguşor în Basarabia, pe malul Pru
tului; a^i în j. Ismail, iar până la 1877 în j. 
Aokermaii. Are o populaţiune de 2400 loc, şi face 
negoţ cu grăne. Dela L. pleacă de a curmezişul 
Basarabiei un val roman până în Nistru, la gura 
Botnei. L. este capul navigaţiunii pe Prut dela 
Reni în sus. Punct de trecere între Fălciu şi Huşi.

Leovigild, rege al Visigoţilor, a domnit între 
anii 569—586. A ajuns Ia tron Inând în căsă
torie pe veduva antecesorului seu, pe Gosvintha; 
rege energic, a scos pe Greci din sudul Hispa- 
niei, a înfrînat nobilimea dedată la rescoale şi 
a restituit autoritatea regală; a pus in vigoare 
colecţia de legi a regelui visigot Eurich. Când 
fiul seu, Hermenegild, părăsind religia ariană a 
provocat rescoală, L. l-a prins şi după ce Her
menegild n'a voit să reprimească arianismul, l-a 
decapitat, 585. Iu anii din urmă ai vieţii s^e a 
mai raportat o învingere asupra Suavilor, L. a 
fost ultimul rege arian al Visigoţilor.

Lepădătoare, numele vulgar al plantei Ari- 
stolochia Clematitis L. (v. ac.).

Lepanto, oraş, v. Epakto.
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Lepef, George, episcop catolic al Transilvaniei, 
este pricina unei mari rescoale a te rănilor tran 
silvăneni în contra nobililor. El emisese ridi
carea dijmei timp de trei ani, şi cerend acum 
în 1437 deodată suma întreagă, pe care t6* 
rănii nu o puteau respunde, el rostesce inter
dictul asupra lor, astfel încât nu se mai înde 
pliniau acolo de loc funcţiuni bisericesci. Atunci 
ţeranii luară armele, traseră cu sine şi pe aceia 
din restul Transilvaniei, fie Bomâni, fie Unguri, 
şi întoarseră revoluţia în contra asupritorilor 
lor, nobilii de tot felul. (Xen,, Ist. Eom. III, 304.)

Lepldlum L., (botan.) gen din fam. Cruciferelor, 
trib. Lepidieae, cuprinde plante erbacee sau sub- 
frutescente, glabre sau pubescente mai cu samă 
erecte. Acest gen cuprinde vr’o 100 de specii, ne 
cresc prin regiunile temperate şi subtropice ale 
globului. In părţile noastre cresc mai multe specii 
din cari menţionăm: L. Draba L. (sin. Drdba 
ruderalis Bmgt.),numitădepopor Urda vacei, 
L. campestre E. Br., L. perfoKatum L., etc., 
h. sativum L. numit Creson de grădină se 
cultivă pentru trebuinţe culinare. [Z. C. P.] 

Lepldodendracee, (botan.) plante fosile dintre 
Lycopodinee, cari au trăit din perioada carbonică 
până in cea permică. Erau arbori de înălţimi 
considerabile, ramificaţi in dichotomie; purtau 
frunze lungi, lineare sau lanceolate, ce după 
căderea lor au lăsat pe tulpini nisce urme rom- 
bice, considerate ântâi ca solzi, de unde şi nu
mele de L., adecă arbori cu solzi. Tulpina avea 
crescere în grosime, prin activitatea unui cambiu, 
adăogendu-se mereu lemn secundar, nedispus în 
zone concentrice anuale. Erau heterosporee (v.ac.), 
sporangii produceau unii micro- alţii macrospori. 
Porţiunile subterane de L. sunt cunoscute sub 
numele de Stigmaria (v. ac.), iar resturile de 
tulpini sunt dispuse în doue genuri, Lepido- 
dendron şi Lepidophloios. [S. Şt. B.]

Lepidodendron Sternb., (botan.) gen de plante 
fosile din fam. Lepidodendracee (v. ac.). Erau 
arbori de 20—30 m. înălţime, cu crescere în 
grosime şi ramificaţi în dichotomie. Pe supra
faţa resturilor tulpinilor se află urmele foUare 
de formă rombică, dispuse în serii spirale, oblice 
şi întretăiate. Numeroase resturi de L. sunt în 
depositele de huilă din carbonic şi devonic. Ea- 
murile de L. au fost descrise sub numele de 
Halonia, iar inflorescenţele cu sporangii sub 
numele de Lepidostrobus. [S. Şt. E.]

Lepldokroklt, mineral, oxid de fier hidratat, 
grăunţos sau fioros, se găsesce la Sayn în Prusia, 
Baston din Pensilvania, etc.

Lepidollta, mineral, mica litinifer. 
Lepidomelan, mineral, mica magnesian, foarte 

bogat în fler.
Lepldoslren, pesce, v. Caramur.
Lepidus, Marcus Aemilius, patrician roman şi 

consul în 78. Este cel dintâiu om politic, care 
aspiră la succesiunea lui Sulla. Talent mediocru 
şi neputend să ajungă prin propriile sale merite, 
grupă în jurul seu pe toţi nemulţămiţii lui SuUa. 
In anul 78, ou ocasiunea unei revolte ce isbne- 
nesoe în Etruria, L. este înlăturat dela consulat. 
Unit cu Junius Brutus, guvernatorul Cisalpinei, 
este bătut şi nevoit să fugă în Sardinia, unde 
îşi petrece restul vieţii (f 77 a. Chr.). [Caion.] 

Lepisma, gen de insect din ordinul Ortopte- 
rilor, grupa Thysanurilor, se recunosc uşor din

causa corpului lor lungăreţ, acoperit cu şolzişori 
cu luciu metalic; abdomenul se termină cu trei 
peri, din cari cel median cu mult mai lung. 
L. sacharina trăiesce în dulapurile noastre şi 
atacă substanţele zaharoase, hârtiile şi ţesăturile.

Leporldae, (zool.) o familie a Rozătoarelor, 
cu doi dinţi incisivi în fiecare falcă, cu buze 
foarte mobile, urechi şi extremităţi posterioare 
de regulă lungite; la picioarele dinainte au patru, 
la cele dinapoi cinci unghii; coada e foarte 
scurtă, blana moale. Aparţin: Lepus timidua L. 
(iepurele de câmp), Lepus variabilis Pallas, La- 
gomys alpinus T. Cuv. (cu urechi şi extremităţi 
posterioare scurte, coada nu se observă dinafară). 
Cf. art. Iepure.

Lepra, Mephantiasis Graecorum, Lepra Ara- 
bum, Malum mortuum al şcoalei Salernitane, 
Ladreria a evului mediu, Spedalskhed a Norve- 
gianilor, este boala cronică infecţioasă cea mai 
veche, de care mai sufer astăijî populaţiunile 
Europei, boala care era cunoscută Chinezilor, 
Indiilor, Egiptenilor 2000 ani înaintea erei cre
ştine, pe care IsraeUţii au adus-o din Egipt în 
Palestina, legiunile romane din Italia în toate 
ţerile pe cari le-au ocupat, pe care armatele 
cruciadelor au transportat-o în regiunile prin cari 
au trecut. Prin isolare severă această boală te
ribilă a început să scadă din seci. X¥, ea n’a 
dispărut însă nici astăzi, cu toate progresele 
civilisaţiunii şi ale igienei; pe flecare an se mai 
descopere L. în ţerile unde se credea stinsă 
de mult timp. Darea de samă a ultimului con
gres de leprologie, adunat la Berlin în anul 1897, 
conţine date noui foarte instructive asupra istoriei 
acestei boale şi constată, că în ultimul timp L. 
a mai făcut oarecari progrese în Europa; că 
unele boale din cari neurologiştii au voit a crea 
entităţi morbide noui sunt forme de L.; că nu 
există în toată Europa nici o ţeară liberă de L. 
In multe caşuri se poate precisa că L. a fost 
importată în Europa din alte continente, în altele 
române dubios dacă focarele de L. endemică nu 
represintă remăşiţele epidemiilor din secolele 
trecute, focare remase prin secoli isolate în locuri 
retrase, depărtate de căile mari de comunioa- 
ţiune. încât privesce în special România, este 
probabil că L. a existat aci şi în secolul trecut, că 
întocmai ca în alte state ale Europei şi la noi ea 
n'a avut tendinţa a se întinde repede, că cu toate 
acestea într’un (ierc restrîns ea s’a întins prin 
contagiune, care a fost provocată şi prin impor- 
taţiune de bolnavi noui din ţerile vecine şi din 
Orient. Statistica L. este cu puţine excepţiuni 
foarte incompletă, nu numai afară din Europa, 
ci chiar în cele mai multe state ale Europei. 
Cu toate acestea ne putem forma o imagine 
despre întinderea înspăimântătoare a L. în Asia, 
Africa, America, Australia şi despre numeral 
relativ restrîns al leproşilor din Europa. Cel mai 
mare numer de leproşi se gasesce în Asia. In 
India britanică există 114,000 caşuri sau 5 la 
câte 1000 locuitori. Chinezii importează L. iu 
toate ţerile spre cari se dirigează emigraţia lor, 
în Tonkin există comune în cari jumătatea po- 
pulaţiunii este leproasă, în Japonia trăiesc 
20,000 leproşi, în coloniile olandeze 4300, în 
singura insulă lava 2700 leproşi, în Turkostan, 
Persia, Asia centrală, Kamciatca, Siberia, Asia 
mică boala este frecuentă. In Africa meridională
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(Cap, Basutland, Republica Orange, Transvaal, 
Natal) se cunosc 2(X)0 caşuri, în Egipt preste 2000. 
In America meridionala focarele principale sunt 
Columbia cu preste 20,000, Brasilia ou 50(X!), 
Surinam ou 2(X)0 leproşi. In America centrală 
L. este mai frecuentă în insulele Antile, singura 
insulă Jamaica are preste 4000 leproşi. In Au
stralia este vestită colonia de leproşi Malakai din 
insula Hawai. In Europa se află un numer mai 
mare de leproşi în imperiul Rusiei cu 5000 bolnavi, 
Rusia posede 12 leproserii şi se mai deschid alte 
noui. In Norvegia, unde s’au aflat în anul 1856 
2870 leproşi, în urma isolării riguroase numerul 
lor a scă()ut până în anul 1895 la 688. In Svedia 
se găsesc astăzi numai 75, în Finlanda 67 le
proşi, în insula leland s’au înregistrat 158 caşuri 
de L., numerul real este însă mai mare. In 
Turcia numerul leproşilor este însemnat, singurul 
oraş Constantinopole are 600 asemenea bolnavi 
şi vechile focare ale boalei sunt necontenit îm
prospătate prin afluenţe noui, prin Musulmani 
bolnavi emigraţi din Asia mică. Siria, Mesopo- 
tamia, Arabia, prin Greci veniţi din Archipelag, 
mai ales din insula Marmara, prin Armeni veniţi 
din Erzerum şi Angora, iar în famUiile israelite- 
spauiole boala este endogenă, conservată ancă 
din anul 1492 când ele isgonite din Spania s’au 
aşezat în Turcia. Ţerile vecine cu Turcia: Grecia, 
Insulele Ionice, Muntenegro, Bulgaria, Serbia, 
Macedonia, Albania, Bosnia, Herţegovina posed 
asemenea un numer de leproşi. In Spania se află 
aproximativ 1200, în Portugalia 300 bolnavi deL., 
în Italia există mai multe focare autochtone. 
Este natural că găsim bolnavi de L. în statele 
Europei cu comerciu maritim însemnat, cu co
lonii în cari L. este endemică, precum în Anglia, 
Belgia, Olanda, Danemarca, Francia, numerul 
leproşilor din Paris oscilează între 160 şi 200. 
In Germania se află în apropierea fruntăriei ru- 
sesci, în jurul oraşului Memel, un mic focar de 
L., poate importată din Rusia, cu 22 bolnavi. Se 
mai găsesc leproşi la Hamburg şi în alte părţi ale 
Germaniei. In regatul român au fost cunoscuţi 
şi înregistraţi în luna August 1898, 164 bolnavi 
de L. şi nu poate să fie mare numerul bolna
vilor necunoscuţi şi neînregistraţi.

L. se manifestă prin simptome foarte variate 
locale şi generale grave, printr’un curs lent de 
mulţi ani, care mai totdeuna conduce la moarte. 
Deosebim două forme: L. tuberculoasă, tube- 
roasă, cutană, caracterisată prin formarea de 
noduri in piele şi în membranele mucoase, şi 
L. anestotică, nervoasă, caracterisată cel puţin 
la început prin perturbaţii ale nervilor peri
ferici şi ale sensibilităţii pielei. Nu se pot însă 
totdeuna separa aceste doue forme în mod strict 
şj se admite şi forma mixtă a L., la care pe 
lângă nascerea de tubercule în piele apare şi 
anestesia ei. In primul stadiu al boalei se ivesc 
■Simptome cari nu sunt caracteristice numai 
ponţru L., ca slăbiciune, somnolenţă, lipsă de 
poftă de mâncare, depresiune morală, diagnosa 
devine jiosibilă numai după ivirea, mai ales pe 
obraz şi pe extremităţi a exantemului lepros, 
constituit din efiorescenţe maculoase şi papu- 
loase, puţin ridicate deasupra nivelului pielei, 
de mărimea unui bob de linte până a unui lat 
de mână şi mai mare, la început roşii mai târijiu 
brune, adeseori acoperite de epiderm descuamat

în formă de tărîţă. Aceste pete se resoarbă la 
mijloc şi înaintează spre periferie, formând nisce 
inele neregulate. La L. tuberculoasă ţesutul de 
desubtul acestor pete se infiltrează, se ivesc no- 
duleţe mici sau nodosităţi întinse, cari dacă boala 
s’a localisat pe obraz îl defigurează prin în- 
groşarea parţială a pielei, remânend părţile în
groşate separate între ele prin adâncături lineare, 
volumul buzelor şi al urechilor cresce, sprân
cenele cad, boala se întinde pe membrana mu
coasă a nasului distrugend cartUagiul şi chiar osul, 
a gurei, a faringelui, pe laringe unde produce 
răguşeală, sufocaţie, destrucţiunea cartilagiului, 
pe conjunctiva unde pătrunde câte odată prin 
cornea în interiorul ochiului; glandele limfatice 
ale regiune! bolnave se infiltrează; câte odată 
partea infiltrată ulcerează, ulcerile leproase se 
vindecă cu greu. Dintre organele interne se 
bolnăvesc de L. mai ales măduva spinală, nervii, 
măduva oaselor, testicule, ovarii, rinichii, ficatul, 
splina, plumânile. La L. anestetică, după ce 
primul stadiu a durat un timp variabil, se nasce 
pe suprafaţa pielei Pemfigul lepros, beşici mai 
mici sau mai mari decât un ou de găină, umplute 
cu un lichid limpede, gălbuiu sau ver4uîu; după 
ce beşica s’a goht prin spargere şi pielea bolnavă 
de pe fundul beşicei s’a cicatrisat, cicatricea re- 
mâne anestetică. Erupţiunea beşicilor de Pem- 
phigus se poate repeta, se observă însă pîer- 
derea sensibilităţei nu numaî pe locurile pielei, 
care fusese acoperite de beşici, ci şi pe toate 
părţile unde apăruse pete leproase. Gradul şi 
forma anestesiei variază, câte odată lipsesce 
numai simţirea atingerii şi a exceselor de tem
peratură, altă dată bolnavul nu simte în partea 
anestetică nici o durere când ea este înţepată, 
tăiată, arsă. In părţile anestetice se formează 
ulceraţiuni profunde, cari progresând deschid 
cavită^le articulaţiunilor, produc exarticularea 
şi căderea unor părţi ale extremităţUor şi mu- 
tilarea corpului. Nervii extremităţilor se infil
trează şi atrofiază, şi ca consecinţă musculatura 
devine atrofică, chiar paralisată. In timpurile tre
cute L. a fost câte odată confundată cu Sifilis, cu 
Lupus şi cu alte boale cutane, astăcţi precisăm 
diagnosa lesne prin constatarea baciluluiL. Terapia 
L. n’a dat până acum resultate satisfăcetcare, 
medicamentele întrebuinţate în ultimul timp, şi 
cari s’au părut că produc o mică îmbunătăţire 
trecătoare sunt: oleul de Chaulmoogra, petroleul 
brut, Creosotalul, Tuberculina, Serul antilepros.

Literatura L. este vastă, ea începe în timpurile 
cele mai vechi; din evul mediu posedăm descrieri 
clasice ale acestei boale; în seci. XIX medicii 
norvegieni Boeck şi Danielsen precum şi R. 
Virchow au studiat-o din punctul de vedere 
clinic şi anatomo-patologic; studiul modem ăl 
L. începe însă dela anul 1880 cu norvegianul 
G. Armauer Hansen, care a descoperit bacilul 
L., cu A. Neissee din Breslau, care prin per
fecţionarea chromotechnicei a înlesnit aflarea 
acestui bacii. De atunci s’au publicat scrieri 
însemnate asupra leprei, şi studiile făcute în 
România de V. Babeş, N. Ealinderu, M. Pe- 
trini de Galaţi, Paul Petrini, G. Marinescu au 
dat un contingent preţios la aceste scrieri; 
publicaţiunea cea mai importantă în această 
materie este însă magnifica colecţiune de me
morii supuse congresului leprologiştilor ţinut
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Ia Berlin în 1897, şi darea de samă asupra lu
crărilor acelui congres, la care România a fost 
bine representată. Frevenţiunea L. are de basă 
cunoscinţa bacilului descoperit de Hansen, bacii 
care se găsesce în corpul şi adeseori pe supra
faţa corpului bolnavilor. Boala se transmite prin 
contagiune, dar contagiositatea ei este ou mult 
mai slabă decât cea a boalelor venerice, şi va 
fi poate practic ca, pentru ca să precisăm bine 
condiţiunile prevenţiunei, să facem, într’un mod 
analog ca la Tuberculosa, distincţiune între L. 
deschisă, la care cantităţi enorme de bacili vii 
ai lui Hansen se eliminează din corpul bolna
vului, şi între L. âncă închisă, care dă puţina 
ocasiune la transmitere. Transmiterea boalei prin 
nascere este rară. Afecţiunea primară a L. este 
adeseori o ulceraţiune specifică a membranei 
mucoase nasale; această ulceraţiune remâne în 
cele mai multe caşuri neobservată, ea precede 
obicinuit mai mulţi ani apariţiunii primelor tu
bercule cutane, primelor simptome nervoase. 
Ulceraţiunile nasale, cari există deja în peri
odul latent al L., constitue perioulositatea ei; 
-secreţiunea nasală a acestor bolnavi, copioasă şi 
foarte bogată în bacilii L. este mediul principal 
pentru transmiterea boalei, apoi vin scuipatul 
şi sputele (flegmele) bolnavilor la L. glandelor 
salivare, la L. bucală, laringee, pulmonară, se- 
creţiunile ulcerilor leproase cutanee, a tubercu
lelor supurate, a conjunctivei, lacrimi, epitele 
descuamate din părţile corpului acoperite cu 
bacilii L. Nasul este probabil poarta de întrare 
mai obicinuită a boalei, baciiul se transpoartă 
dela bolnavi pe membrana mucoasă nasală a 
oamenilor sănătoşi prin mâna mânjită in urma 
contactului cu bolnavul sau cu un obiect conta
minat de care s’a servit bolnavul. La oameni 
cari umblă desculţi, piciorele pot servi germilor 
boalei ca poarta de intrare în corp. In general 
lesiunile cele mai mici ale tegumentelor comune, 
ale membranelor mucoase dela orificiile cavi
tăţilor pot înlesni infecţiunea. Prevenţiunea L. 
se resumă dar în oprirea trausmisiunei bacilului 
L. dela omul bolnav la omul sănătos, prin legarea 
şi vindecarea lesiunilor exulcerate, prin acope
rirea infiltratelor cutane dela suprafaţa cărora 
se descuamează epidermul, prin desinfectarea 
scuipatului, sputelor, mucilor oasali, secreţiunilor, 
ulcerilor, prin nimicirea obiectelor de pansament 
oontaminate, prin desinfeotarea veştmintelor, 
rufelor şi altor obiecte de care s’a servit bolnavul 
şi mai ales a locuinţei pe care a ocupat-o, prin 
curăţenia scrupuloasă, prin isolarea cel pu^n a 
bolnavilor cu L. deschisă. Isolarea bolnavilor 
de L. io asile este o măsură necesară dar aspră, 
care întimpină în practică dificultăţi enorme, 
din causa că din toate boalele infecţioase cunos
cute, L. are durata cea mai lungă şi bolnavul 
aşezat într’un leprosar se crede condamnat la 
expulsarea din societate, analogă cu ceea a unui 
criminal închis pe viaţă. Trebue să procedăm 
cu umanitate, să indulcim rigoarea isolărei, 
să înfiinţăm colonii ori sate de leproşi în care 
bolnavii vor aveamai multă libertate decât într’un 
asii. In România ospiciul de infirmi Răchitoasa 
este divisat în două părţi separate, din cari una 
servă drept asii pentru leproşi.

(Lit: C. V. Păcurariu, Câteva cuvinte despre 
Lepră, tesa de doctorat în medicină. Bucuresci,

1886; N. EaJinderu şi V. Babeş, Studii asupra 
Leprei, Analele institutului de Patologie şi de 
Bacteriologie. Bucuresci, 1889; N. Kalinderu, 
La Lepre. In Compte rendu du Congres de 
Dermatologie. Paris, 1889; N. Kalinderu et 
V. Babeş, Resultats obtenus par Ies injections 
de lymphe de Koch dans Ies differentes forines 
de Lepre, Eevue de Medicine. Paris, 1891; N. 
Kalinderu, La Lepre, In Compte rendu du Con
gres de Dermatologie. Viena, 1892; N. Kalid- 
deru. La Lepre, Roumanie medicale. 1893; I. 
FeUx, Rapoartele generale asupra igienei publice 
şi serviciului sanitar a regatului român. Bucu
resci, 1893—99; Mitteilungen und Verhandlungen 
der Leprakonferenz. Berlin, 1897, (cu memoriile 
doctorilor V. Babeş, N. Kalinderu, M. Petri ni 
de Galaţi, Paul Petrini); V. Babeş, Sediul baci- 
lilor Leprei, Analele Academiei române, 1898; 
Babeş et Lăvaditi, L’histologie pathologique do 
Toeil dans la Lepre, Archives des Sciences medi- 
cales. 1898; Lucreţia Moschuna-Sion, Contribu- 
ţiuni la studiul anatomiei patologice a Leprei, 
tesa de doctorat în medicină. Bucuresci, 1898; 
M Petrini de Galaţi, Quelques mots sur le trai- 
tement de la Lepre. Buoarest, 1898; V. Babeş, 
Liber die Kultur der von mir in Lepra gefundenen 
Diphtheride. CentralblattfiirBacteorologie, 1899; 
G. Marinescu, Des rapports de la Lepre avec 
la Syringomyelite et la Maladie de Morvan, 
Compte rendu de la Societe medicale des hopi- 
taux de Paris, 1897; S. G. Nicolau, Turburările 
sensibilităţii în Lepră, tesa de doctorat în me
dicină. Bucuresci, 1899; Eugeniu Felix, Lepra 
nasului, a faringelui, a laringelui. Memoriu pentru 
abilitarea ca docent la facultatea de medicină 
din Bucuresci. Bucuresci, 1899). [I. Felix.]

Leprandi, agent rus în principate (1827), trimis 
a culege informaţiuni necesare oştilor rusesci în 
vederea resboiului acestora cu Turcii (1828), 
Domnitorul Moldovei, loan Sandu Sturdza, par- 
tisan hotărît al Turcilor, poruncesce ca acest 
L. să părăsească ţeara în 24 ceasuri, căci altfel 
îl va expulsa. Cu toată intervenţia consulului ru
sesc, L. e silit să treacă hotarul in Basarabia. 
Revine în ţeară la declararea resboiului şi la 
înlăturarea domnitorului.

Lepsius, Karl Michard, orientalist german, 
membru on. al Acad. rom., n. 23 Dec. 1810 la 
Naumburg, t 12 Iulie 1884. Studiile superioare 
le făcu la Leipzig, Gottingen şi Berlin, unde 
le termină sub direcţia celebrului filolog Bopp 
la 1833 cu lucrai-ea: De tabulis Eugubinis. 1834 
este premiat de Academia din Paris pentru me
moriul : Die Palaeographie als Mittel der Sprach- 
forschung; urmează apoi alte două memorii foarte 
însemnate: (jber die Anordnung und Verwand- 
schaft der semitischen, indischen, altpersischen, 
altaegyptischen und aethiopisohen Alphabote, 
1835 şi tiber den Ursprung und die Verwand- 
schaft der Zahlworter in den indogermanisclien, 
semitischen und cophtischen Sprachen, 1835. Iu 
acest an pleacă în Italia unde lucrează în mai 
multe biblioteci, este admis în institutul archeo- 
logic din Como, institut fundat de Bunsen, ou 
care se împrietinesce şi publică: Lettre ă M. 
Rosellini sur l’alphabet hieroglyphique, 1837, 
după care urmează alte memorii. Dela 1841, 
când publică: Inscriptiones umbrioae et oscae, cu 
un comentar şi două memorii asupra Etruscilor,
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L. se marginesce aproape exclusiv la egiptologie. 
1838 este trimis în Anglia de cătră Institutul 
ai'cheologic, se întâlnesce cu Bunseu şi în 1842 
împreună cu acesta şi cu alţi înveţati şi artişti 
germani şi englezi face o călătorie de studii în 
Egipt după însărcinarea regelui Prusiei. Aceste 
studii au durat patm ani, şi la întoarcere, 1846 
L. fu numit profesor lă Berlin, iar la 1850 
membru al acad. de sciinţe din acest oraş, al 
cărui museu îl îmbogăţise cu preţioase colecţii. 
De aci încolo L. îşi publică operele sale prin
cipale : Denkmăler aus Aegypten und Aethiopien, 
1853—57; Chronologie der Aegypter, 1849; 
liber den ersten aegypt. Gotterkreis, 1851; Briofe 
aus Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel 
des Sinai, 1852; Uber einige Ergebnisse der 
aegyptischen Denkmăler fiir die Eenntnis der 
PtolemaergeschicMe, 1853; Das aUgemeine lin- 
guistische Alphabet, 1855. Afară de acestea, o 
sumă de disertaţii relative la mesurile, arta şi 
limba vechilor Egipteni, apoi traducţia evan- 
geliei lui Marcu din limba nubiană, 1860, şi Nu- 
bischo Grammatik, 1880. L. s’a ocupat *şi cu 
antichităţile asiriene şi mai ales cu limba şi cu 
mijloacele de transcriere în alfabetul latin. In 
primăvara a. 1866 L. făcu a doua călătorie in 
Egipt şi descoperi o foarte însemnată inscripţie 
cu caractere hieroglyphice, demotice şi grecesoi 
din timpul Ptolemeilor. L. a întrodus metoda 
severă de cercetare în studiile egiptologice şi cu 
drept a fost recunoscut ca fundatorul egiptologiei.

Lepta sau Lepton, mbnetă grecească de aramă. 
100 Lepta = 1 Drachmă veche.

Leptlnlta, rocă, v. Granulita.
Leptinotarsa decemlineata, insect Coleopter 

din grupa Tetramerilor, familia Chi'ysomelidelor; 
devastează frunzele de cartofi în America.

Leptooardii, (zool.) v. Acraniote.
Leptochioa Beauv., (botan.) gen dintre Gra- 

minee, trib. Chloridee cu 12 specii din America 
nordică şi Australia; ca specii menţionăm L. 
dricta Foum., L. capillacea Beauv., L. pani- 
coides Wight., ş. a.

Leptodiscus medusoides, protozoar cistofla- 
gelat, marin, are forma unei sticluţe de ceasornic.

Leptosporanglate, (botan.) sunt plantele la cari 
sporangii se desvoaltă din o celulă epidermică 
şi la maturitate ei au un înveliş simplu; aşa e 
la Filicineae (v. ac.) L., adecă la Polypodiacee, 
Cyatheacee, Hymenophyllacee, Osmundacee, etc. 
Iu oposiţie cu L. sunt plantele eusporangiate, 
In cari sporangii se desvoaltă din mai multe 
celule epidermice şi învelişul lor la maturitate 
are luai multe strate de celule, cum e la Ma- 
rattiacee, Ophioglossee, etc. [S. Şt. R.]

Leptothrlx Kirntz., (botan.) bacteriacee fila- 
mentoase, cu filamente imobile şi fără teacă ge- 
Intiiioasă. Specia L. bucealis Robin trăiesce în 
cavitatea bucală a omului şi altor animale car
nivore. Posedă particularitatea de a precipita 
sărurile de calce, şi aşa provoacă depunerea lor 
pe dinţi, constituind boala (}isă caria dentară 
sau piatra dinţilor. Dacă dinţii au smalţirl atacat 
de caria, ori de acicji, atunci L. b. întră în dinte 
pană la partea vie (pulpa dintelui), se înmul- 
(esce aci, provoacă găunoşarea, fărâmarea, cum 
Şl insuportabilele dureri ale dintelui. Altă specie 
L. gigantea MiUer, trăiesce în dinţii cânilor, 
pisicilor, cailor, ş. a. [S. Şt. R.]

Ler, după poveştile române e numele unui 
împerat, care e ursit să se prefacă în rouă, 
dacă soarele îl va afla în cale. După altă po
veste, Fet frumos peţesce pe fata lui Ler îm
perat, care în veci trăiesce şi nu îmbetrânesce. 
Numele L. se află şi în colinde şi în descântece. 
Probabil stă în legătură cu Lear (aiji Lir la 
Englezi), numele unui rege mitic în Britania. 
(v. Lares.) Cf. şi Etymol. Magn. Rom., p. 3183.

Lerchenfeld, odinioară sat în Austria infer., 
dela 1810 încorporat la Viena (distr. VIII). 
Neulerchenfeld la distr. XVI.

Leresci, corn. rur. în Rom., j. Muscel, situată 
în depărtare de 5 km. spre nord dela oraşul 
Câmpulung, cu 1284 loc. (Dicţ. geogr. 1893), 
cari se ocupă cu fabricarea cherestelei şi cu 
prăsirea vitelor. Aici se ved ruinele unei vechi 
citadele, pe care poporul o numesce «Cetatea 
Tătărească», oum şi ruine din palaturile Basa- 
rabilor. Corn. are 1 biserică şi 1 şcoală.

Leria, Carlotta, v. Zosima.
Lerida, prov. spân. în Catalonia, 12,151 km*, şi 

285,417 loc. (1887). Capitala L. are 21,885 loc. 
Aci a bătut Cesar la 49 a. Chr. pe pompeîanii 
Afranius şi Petrejus.

Lerinice, insule, (franc. Ler ins), grupă de in
sule franceze în Mediterana în faţa oraşului 
Cannes. Pe insula St.-Marguerite se află închi
soare de stat, în care a stat Bazaine 1873—74.

Lermontow, Mih. Jurjedci, (1814—41) mare 
poet rus; oficier în garda imperială, fu trimis 
pe un an în Caucas pentru o poesie făcută la 
moartea lui Puşkin. In 1840 fu trimis iar în 
Caucas pentru un duel. Aci căiju într’un al 
doilea duel, abia de 27 ani. Măreţia munţilor 
Caucas, descrisă de el ca de nimeni altul, îi in
spiră cele mai frumoase poesii. In prosă a lăsat 
un foarte bun roman «Eroul timpului nostru».

Lerna, (mitol.) o mocirlă pe ţermul mării din 
ţeara Argolis. La L. a trăit Hydra (v. ac.), pe 
care a omorît-o Heracles.

Lero, insulă turcească în Egeica, 49 km2., cu 
3000 loc. Capitala L. are 1500 loc.

Leroy-Beaulieu, Pierre Paul, economist frc., 
n. 1843, a studiat în Paris, Bonn şi Berlin, 
1872 profesor la Ecole libre des Sciences poli- 
tiques, întemeiază jurnalul «L’Economiste fran- 
şais», 1880 profesor la College de France. Nu
meroasele lui scrieri din sfera economiei politice 
şi a sciinţelor de stat apărură în mai multe 
ediţiuni. Fratele seu Anatole, n. 1842, publicist, 
scrise: «L’Empire des Tsares et Ies Russes», 
(ed. III, 3 voi. 1890), una din cele mai însem
nate opere publicate în Francia asupra istoriei 
şi politicei rusesci.

Leş, Leah, v. Polon.
Lesage, Alain B., scriitor franc. (1668—1747), 

a scris «Le Diable boiteux» şi »Gil Blas», îm
prumutate din lit. spaniolă, dar a căror valoare 
consistă în călităţile personale ale lui L. Prin 
stilul seu simplu şi natural L. aparţine perioadei 
clasice. A mai scris comedia «Turcaret» de o pro
fundă observaţiune.

Lesa maiestate, (lat. Grimenlaesaemajestatis), 
crimă politică, care consistă în un atentat contra 
statului sau capului acestuia. Ea cuprinde atât aten
tatele contra constituţiunii, cât şi tradarea (diplo
matică sau militară) şi violarea persoanei capului 
statului, (v. art. Atentat, Maiestate şi Tradare.)



90 Lesbos — Leasing.

Lesbos, insulă elină, v. Mitilene.
Lesoinskl, (Leazczynski), v. Stanislau, regele 

Poloniei.
Lesoot, Pierre, architeot frc., n. pe la 1610 

în Paris, t tot acolo la 1578, unul din înte
meietorii Renaissance-i frc., 1546—78 conduce 
zidirea Louvrului.

Lesooviţa, corn. mică în Ung., coti. Caraş- 
Severin, 1114 loc. (1891) Rom. şi Şerbi.

Lesohlenl,poporcaucasicîn munţiiDageatanului 
(ca. 365.273), din ginpa estică. E puţin cunoscut. 
La L. aparţin Avarii, Darginii, Curinii, etc.

Leşia, materii brute ca cenuşa, pămenturi, 
diverse deposite minerale, etc. când sunt tratate 
cu apă caldă cedează acesteia toate sărurile so
lubile pe cari le conţin. In genere . aceste să
ruri sunt carbonaţi şi bidraţi ai metalelor alca
line, potasiu şi sodiu. Asemenea soluţiuni se 
numesc leşii (germ. Lauge, franc. Lessive). Po
pular se înţelege în specialsub L. soluţia preparată 
cu cenuşă, care servă la spălatul rufelor ca 
mijloc de curăţire şi desinfectare.

Leţie de cristale, soluţia concentrată în care 
a cilstalisat un corp. Sinonim cu apa mumă 
(Mutterlauge, l’eau mere).

Lepe rofie, nume dat soluţiei de acetat de 
sodiu, întrebuinţată în technica colorilor la pre- 
paraţia (mordant) fîxărei colorilor roşii, precum şi 
la coloarea verdelui de Schweinfurt. [S. M.]

Leşin, syneope, pierderea consciinţei, Împreu
nată cu alterarea mişcărilor corpului şi a aoti- 
vităţei sensurilor. Cel ce cade în L. devine 
palid şi simte că toate puterile îl părăsesc. Cău
şele L.-lui sunt: iritaţiuni şi ÎHCordări corporale 
puternice, dureri mari, pierderi de sânge, morbi 
de inimă şi de nervi, înveninări.

Leşina, (slav. HvarJ, insulă austriacă în Adria- 
tica lângă coasta dalmatină, 315 kmJ. cu 17,016 loc. 
(1890); teren muntos, multe fructe sudice. Capi
tala L. cu 3596 loc. are port şi comerciu maritim.

Leşin, (magh. LesJ, comună mică în Trs., cott. 
Bistriţa-Năseud, 1299 loc. (1891) Români.

Leslune, (med.) perturbaţiunea locală a ţesu
tului unui organ. L. se poate produce prin ac
ţiune mechanică (proiectil, cuţit, piatră), prin 
agenţi fisici (căldură, frig, electricitate) şi prin 
agenţi chimici (acidul sulfuric, potasă, etc.).

Leskien, August, .slavist distins, n. 1840 la 
Kiel, prof. univ. la Leipzig. A scris: Handbuch 
der altbulgar. Sprache; Die Declination im Sla- 
visch-Litauischen und Germanischen; Unter- 
suchungen iiber Quantităt und Betonung in den 
slav. Sprachen, ş. a.

Leskovac, oraş în Serbia, districtul Vranja, 
12,132 loc. (1890); industrie textilă, morărit şi 
comerciu cu cânepă.

Leslle, (pron. Iesle) Sir John, fisician engl., 
n. 16 Apr. 1766 în Largo (Scoţia), t 3 Nov. 
1832. A fost profesor de matematică, mai târijiu 
de fisică la univ. din Edinburgh. Prin lucrările 
sale asupra temperaturii şi umedelii aerului, mai 
departe prin inventarea termometrul ui diferenţial, 
apoi a unui hygrometru şi a unui fotometru, 
a atras asupra sa atenţiunea societăţilor de soiinţă 
din Edinburgh şi Londra, cari l-au ales între 
membrii lor. L. a mai construit un aparat pentru 
determinarea greutăţii specifice a corpurilor pul- 
veriforme, şi a aflat metodul de a înghieţa apa 
cu ajutorai pompei pneumatice.

Leşnlţa, corn. arămânească în Zagori în Epir, 
cu 1150 loc.

Lespezi, corn. rur. în Rom., j. Suceava, pe 
Şiret, compusă din tîrgul L. şi sat. Heciu, Hâr
toapele, Bâdiliţa, Stolniceni, Slobozia, Şiretul, 
Berezlogii-Cornu şi Brăteni, cu reşedinţa în tîrg, 
unde e şi reşedinţa plăsii Şiretul de sus, şi avend 
6015 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor, 7 biserici, 7 şcoale 
şi staţie de cale ferată.

L’EspInasse, lulia Meonora, scriitoare frc., 
n. 1732 în Lyon, f 1776. Ser. Lettres, Lettres 
inedites şi Nouvelles lettres, cari trădează sen
timente profunde şi inclinare spre romantism.

Lesseps, Ferdinand de, diplomat frc., n. 
19 Nov. 1805 în Versailles. După ce îşi făcu 
studiile la Paris, la etatea de 20 ani, fu trimis 
la Lissabona, în calitate de elev-consul. Cinci ani 
după aceea, L. fu trimis la Alexandria, unde 
remase până în 1839, apoi mai avu diverse mi
siuni diplomatice Ia Madrid, Berna şi Roma. In 
1854, chiemat de vice-regele Egiptului Mohamed- 
Said," merge la Alexandria şi printr’un act de 
concesiune, din 30 Nov. 1854, e însărcinat cu 
întreprinderea străpunşerii istmului de Suez, şi 
duce Ia bun şi strălucit resultat această mare 
întreprindere. Canalul de Suez (v. ac.) a fost 
terminat la 1 Oct. 1869, adecă după un interval 
de timp de 10 ani de lucrări materiale continue. 
Inaugurarea se făcu la 17 Nov. 1869. La 21 Febr. 
1884 L. fu ales membru de academia franceză. 
Intreprincjend mai târtjiu străpungerea istmului 
de Panama, L. a că4ut victimă împrejurărilor 
nenorocite, f la 7 Dec. 1894.

Lesses, v. Şulumberg.
Lessina, Gotthold Ephraim (22 Ian. 1729 până 

în 15 Febr. 1781), poet clasic şi cel mai mare 
critic german, reformatorul literaturii şi întregei 
vieţi intelectuale a Germaniei; n. la Eamenz în 
Oberlausitz, fiul unui erudit preot, fii trimis 
pentru teologie în Leipzig, unde studia fîlosofia, 
literaturile clasice şi sciinţele exacte şi aretă 
multă predilecţiune pentru teatru. In 1751 Iun 
gradul de măiestru în artele frumoase la "Witten- 
berg; apoi trecu la Berlin ca redactor la »Vos- 
sische Zeitung», unde scrise fabulele sale, distinse 
prin lămurirea cugetării şi simplitatea formei. 
Dela 1760—65 trăi în Breslau ca secretar al 
generalului Tauenzin. Aci scrise comedia »Minna 
de Barnhelm« şi începu pe »Laokoon sau despre 
marginile între pictură şi poesie«. Urmând unei 
invitări, merse ca să fondeze un teatru naţional 
la Hamburg, unde sorise «Hamburgische Dra
maturgie*, o serie de critice teatrMe, în cari 
expune teoria sa despre arta dramatică, combate 
imitaţiunea străină ca piedecă principală a artei 
dramatice, critică teoria celor 3 unităţi şi în
dreaptă poetica lui Aristotele ou exemple din 
Shakespeare, Calderon şi Diderot. In 1770 ducele 
F. de Braunschweig îi dete un loc de bibliotecar 
în "W olfenbiittel, unde putu desvolta în linişte 
bogata sa activitate literară, turburată numai 
prin moartea demnei sale soţii. Intre nume
roasele sale scrieri, afară de cele arătate, amintim 
dramele: »Nathan der Weise*, în cară predică 
toleranţa religioasă, pentru că valoarea morală 
a omului stă în caracterul, iar nu în credinţa 
sa; »Emilia Galotti* şi »Miss Sara Sampson*, tra
gedie burgheză; »Die Erziehupg des Menschen-
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geschJechtes», disertaţiune prin care deschide 
calea pentru filosofia istoriei lui Herder şi şcoalei 
sale, ş. a. Mult cetite sunt fabulele şi poesiile 
sale mai mici. Literatură: C. Schmidt, L. Ge- 
schichte seines Lebens und Scbriften. Berlin, 
1884; Fontanes, »Le christianisme moderne etude 
sur LessingK. Paris, 1864; G. Spicker, »L.’s "Welt- 
anachauungi. Leipzig, 1883. [M. S.]

Lessonia Bory, (botan) gen de alge, familia 
Laminariacee (y. ac.), ce poate ajunge câţi-va 
metri de înălţime; are un trunchiu, adesea de 
o grosime considerabilă, ramificat la vîrf, unde 
se termină cu un soiu de frunze. Cele 5 specii 
ale sale trăiesc mai ales în mările antarctice, for
mând adevărate păduri sub-marine; L. lamina- 
rioides Post. et Kupr. singură trăiesce în Marea 
Ochotzk; L. nigrescens Bory, L. fueescena Bory 
ş. a. sîint prin Oc. Pacific de sud. [S. Şt. R.] 

Lest, greutatea mobilă ce se pune în fundul 
vaselor de mare pentru a le asigura stabilitateaj 
când nu sunt încărcate cu marfă. Pe corăbii 
L. e de obiceiu savură sau nisip, care se debarcă 
când vasul începe a încărca marfă. Pe vapoarele 
modeme lestul e forniat din apă oare se pom
pează în compartimentele din fundul santinei 
la trebuinţă şi se scoate tot cu pompele când 
vasul o încărcat. Vasele de resboiu, fiind prea 
incărcate în etagele superioare cu tunuri, bărci, 
cbiuiasă, etc, au în fund un L. permanent de 
fontă şi un L. mobil lichid, pentru a restabili 
echilibrul. [Constant B.J

Lestrlgonl, (mitol.) un popor de viţă de gi
ganţi şi mâncători de oameni, departe la apus, 
undo au fost cercetaţi de Odyseus. După Greoii 
mai tnr()ii, ei locuiau în Sicilia, iar după unii 
poeţi romani pe ţermurul sudic al Laţiului, în 
teritoriul dela Formiă.

Lsta, 1) L. mare, corn. mare în Ung., cott. Bihor, 
5739 loc. (1891) Magh., Rom. (1676) şi Germani; 
of. postal-telegrafic. 2) L. mică, com. mică în 
Ung., cott. Szabolcs, 1411 loc. (1891) Maghiari. 

Letal, (lat.) mortal, ce se sfîi'şesce cu moarte. 
Letargia, (med.) stoe de inconscienţa, ce se 

asamdnă unui somn, din care bolnavul se mai 
puate trezi pentru timp scurt. Obvine In morbi 
febrili şi lesiuni cerebrale.

L'Eţat o’est mol, «•statul sunt eu«, expresiune 
atribuită lui Ludovic XIV, regelui Franoiei, care 
pe când parlamentul discuta (1655) inesurile re
gelui, ar fi întrat îmbrăcat de vânătoare şi ou 
l)iciuşca în mână şi ar fi replicat aceste cuvinte 
piesidentului, care vorbia de interesul statului. 
Ele caracterisează sistemul regalităţii despotice 
şi au fost atribuite şi altor suverani (Elisabeta, 
regina Angliei).

Letca, unealtă de depănat, compusă dintr’o 
roată; servesce pentru prepararea ţevilor de ţesut. 

Leţoae, monetă mică în valoare de */a Para- 
Letca ncuă, corn. rur. în Rom., j. Vlaşoa, la 

loc şes, ou 1259 loc. agricultori (Dicţ. geogr. 
1890); are 1 biserică zidită de mitropolitul Nifon, 
Şl I şcoală.

Letca veche, com. rur. în Rom., j. Vlaşca, 
«; ;!a8i l)e coasta dreaptă a văii Glavaoioc, cu 
121)8 loc. (Dicţ. geogr. 1890); are 1 biserică şi 

şcoală. Loc. de aici ca şi cei din L. nouă se 
ocupă mult ou transportul de lemne.

Letea, 1) L. insulă cuprinsă între braţul Su- 
ima, braţul Chilia şi Marea-Neagră, (Rom., j.

Tulcea), având o întindere de 1500 km2.; e se
mănată cu o mulţime de lacuri. 2) L., com. rur. 
în Rom., j. Bacău, situată în regiunea şesurilor 
Bistriţei şi Şiretului, alcătuită din 8 căt. cu 
1561 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari se ocupă cu 
agricultura; aici se află 1 biserică, 2 şcoale şi 
1 fabrică de hârtie, înfiinţată in 1881. Teritoriul 
com. e străbătut de calea naţională Focşani- 
Bacău şi de calea ferată.

Lethe, în mitol. gro. rîul uitării din lumea de 
jos. Sufletele moi’ţilor au beut din apa rîuluî, ca 
să uite de viaţa cea cu osteneală de pe pământ.

Leto, în mitol. grec. fata titanului Eoos cu 
Fhoebe, soţia lui Zeus, prin acesta mama lui 
Âpollon şi a (jinei Artemis. L. rapresintă noaptea, 
întunerecul. . [Atm.]

Letopiseţ, cronică (v. ac.) veche.
Lettres de cachet, (franc) vestite ordine de 

arestare înainte de 1789, prin cari regii arestau 
pe cei crezuţi periculoşi, îi alungau din capitală 
sau din ţeară, îi închideau în BastiUe sau în 
altă închisoare. Erau doue'feluri: L. patentes 
(deschise) şi L. de c. închise şi pecetluite. Cele 
dintâi erau pe pergament semnate de rege di de 
ministru cu pecetea statului pe ele; cele de al 
doilea erau pe hârtie simplă, semnate numai de 
ministru, cu pecetea mică a regelui. Dela Lu
dovic XIV se abusa de ele, încât capul poliţiei 
le avea gata, numai numele celui de arestat avea 
să-l pună. Cel arestat astfel era sustras dela 
judecători. L. de c. s’au desfiinţat de Adunarea 
naţională la 23 Iunie 1789.

Leu (Felis leoj, mamifer din fam. Fetidelor, 
ordinul Carnivoarelor. Are perul neted, scurt, 
galbin-roşiu sau brun, uneori bătând în cenuşiu, 
la vîrful coijii negru şi formând un ciucur. Băr- 
bătuşul are la grumaz şi piept o coamă fru
moasă. Lung. corp. l-5 m., la umer 80—90 cm., 
lung. cojii 80 cm. Leul, numit şi regele ani
malelor, este pe lângă tigru şi jaguar animalul 
cel mai puternic. Prinde prada sa în săritură, 
după ce mai ântâiu se pitulează. Face sărituri 
de preste 9 m. La animalele mai mari le sare 
în spate, rupându-le vertebrele dela grumaz. 
Animalele mai mici le omoară prin puterea la
belor sale. Animalele moarte le tîresce la di
stanţe mari. Romanii întrebuinţau L. în cir
curile lor, astfel Pompeiu aduse odată la Roma 
600 L. pentru bătăile în circ. Astăji se ţin prin 
grădinile zoologice, unde se reproduc. L. trăiesce 
in toată Africa, afară de partea de jos a văii 
Nilului, apoi în Asia vestică şi sudică. In timpul 
preistoric trăia şi în Grecia şi Macedonia. Sunt 
mai multe varietăţi: L. herberic (F. leo bar- 
barus), L. de Senegal (F. leo senegalensis), L. 
de Cap (F. leo capensis), L. persic (F. leo per- 
sicus), ş. a.

Leul argintiu sau Puma, v. Cuguar.
Leul furnicelor (Myrmeleon formycalynx), 

insect din ord. Neuropterelor, fam. Planipennia. 
Seamenă cu libelula. Lung. corp. 25—32 mm., 
lung. aripei dinainte 30—45 mm. Se află pe lângă 
păduri. Larvele lui trăiesc prin năsip, în care 
îşi fac nisce adâncituri de forma pâlniei (tolce- 
rului), la basa cărora pândesce prada. Se nu- 
tresce cu insecte (mai ales cu furnici).

Leul din Nemeia, în mitol. grc. un fet al 
Echidnei cu Typhon, crescut de Hera, care îl 
pune în rîpele şi peşterile dela Nemeia. El era



92 Leu — Leucocit.

o groază pentru tot jurul. Heracles în serviciul 
lui Eurysteos, a căpătat prima poruncă ca să-i 
aducă L. din Nemeia, dar fiindcă L. era invul- 
nei'abil, Heracles se bagă în peşteră, îl sugrumă 
cu manile, îl belesce, iar pielea o aruncă preste 
umeri, ca şi pe el să-l facă invulnerabil.

Leu ‘paraleu, în basmele române numele unui 
smeu, care a răpit pe fata împer. Alb, ursită 
unui băiat rămas fără de mamă şi prigonit de 
mama vitregă. Boul Balaur scapă pe băiat, se 
luptă cu L. p. şi-l omoară, apoi băiatul se duce 
la palatul smeului, scapă fata şi şi-o ia de soţie, 
iar vitrega că(}u moartă de supărare.

Leu sau fratic, unitatea de monetă în Bomânia 
= 100 de bani. Aur în piese de 20, 10 şi 5 lei; 
argint în piese de 5, 2,1 şi ‘/a lei; brom în piese 
de 10, 5, 2 şi 1 bani. Bilete ale Băncii naţio
nale române â 1000, 100, 50 şi 20 lei. 1 Leu = 
Cor. 0'96.

Lei vechi, veche monetă română, numită şi 
piastru român, a 40 parale sau para â 3 asprii 
sau bani = circa 40 bani (fileri).

Leu, (astron.) numirea constelaţiunii a 5-a din 
Zodiac (V. ac.).

Leuca, Capo di, punctul cel mai sud-estic al 
Italiei.

Leucadendron Berg., (botan.) gen dintre Fro- 
teacee, cu vr’o 70 specii de arbuşti sau arbori 
cu frunze conace întregi şi flori dioice; trăiesc 
în Africa tropicală şi de sud.; printre speciile 
sale cităm: L. ahietinum R. Br., L. argenteum 
R. Br., (Colonia Cap), L. ramosissimum Buek., etc.

[S. Şt. R.]
Leuoaemia, nume dat de Yirchow formaţiunii 

exagerate a globulelor albe în sânge. Pe lângă 
leucaemie omul poate suferi şi de anemie, 
adecă diminuarea globulelor roşii. L. apare în 
difterie, disenterie, tuberculosă, boale infooţioase, 
malaria, scrofule, etc. Tratament fortifiant. 
Fierul, arsenicul, etc. ajută îndoelnio.

Leucaena Benth., (botan.) gen de Leguminoase 
Mimosee, cu vr’o 9 specii de arbuşti sau arbori, 
ce trăiesc prin America tropicală, in.sulele Pa
cificului; aşa e L. aaneseens Benth., L. escu- 
lenta Benth., L. glauea Benth., ş. a. Specia din 
urmă în Martinicadă lemn pentru lucru, iar frun
zele şi seminţele sunt adstringente. [S. Şt. R.]

Leucanthemum DC., (botan.) v. Chrysan- 
themum L.

Leuchtenberq, familie de orig. franceză, în
rudită cu familia domnitoare a Rusiei, purtând 
dela 1852 şi numirea secundară Romanovski. 
Străbunul familiei e un anume Wilhelm Beau- 
harnais, 1400 domn al cetăţii Miramion. 1) L., 
Eugen, fiul losefinei Beauhamais, n. 3 Sept. 
1781, t 21 Febr. 1824 în Munchen; a însoţit 
pe tatăl său vitreg (Napoleon) aproape în toate 
resboaiele. 1804 numit prinţ imperial, căsătorit 
cu Amalia prinoesă de Bavaria, 1805 vice-rege 
în Neapol, 1807 căpăta şi titlul duce de Veneţia. 
La meritul învingerii dela Wagram (5—6 Iulie 
1809) are egală parte cu Napoleon. învingerea 
dela Liitzen (2 Maiu 1813) e a lui singur. La 
vestea abdicării impăratului, L. care lupta în 
Italia contra Austriacilor, a încheiat armistiţiu 
cu gen. Bellegarde, cedând Austriacilor Man- 
tova şi Lombardia. In schimb pentru exconten- 
tarea sa de 5 milioane, votată de congresul din 
Viena, socrul său MaximiUan I i-a dat comi-

ţiatul L. şi ducatul Eichstătt. 2) L., Eugen Carol 
Napoleon, fiul vice-regelui, n. 9 Dec. 1810 în 
Milano, t 20 Ian. 1835 în Lissabona la câteva 
septămâni după cununia cu regina Maria. 3) L,, 
Eugen MaximiUan losif Napoleon, al doilea 
fiu al vice-regelui, n. 2 Oct. 1817 în Munchen, 
f 1 Nov, 1852 în Petersburg, soţul Măriei Ni- 
colaevna, fica Ţarului Nicolae I. A avut 2 fice 
şi 4 fii cari, ca membri ai casei domnitoare ru- 
sesci, au şi numirea Romanovski. Dintre aceştia 
Sergiu Maximilianoviei, n. 20 Dec. 1849, a 
că4ut la Rusciuc (20 Oct. 1877) în resb. ruso- 
româno-turc. Mai sunt în viaţă doi: Eugen Ma- 
ximilianovici, n. 8 Febr. 1847 în Petersburg, 
comandant al divisiunii 37 (dela 16 Iunie 1899 
văduv şi de a doua soţie), şi George, n. 29 Febr. 
1852; căsătorit, a doua oară, cu Stana, princosă 
de Muntenegru. [t.]

Leucina, corp organic, amidă, puţin respândită 
la plante, unde provine din distrugerea albumi- 
noidelor, sau poate să represinte şi unul din 
stadiele de siutesă a acestor substanţe în vege
tale; e de natura substanţelor grase, un acid 
amido-capronio. [S. Şt. B.]

Leucipp, filosof grec, n. în Abdera, afostdiscipul 
al eleaţilor Parmenide şi Zeno. Pe la 480 a. Chr. 
fundă şcoala atomistică, pe care o desvoltă apoi 
cu precisiune marele său discipul Democrit din 
Abdera. Nu ne-a remas nici o urmă din scrierile 
lui. In schimb ne-au remas din Democrit destule 
fragmente pentru ca să reconstituim sistemul 
atomistic. (v. Democrit.)

Leucit, mineral, silicat alumiuos de potasiu; 
în cristale pseudocubice şi anume în trapezoedri. 
Se găsesce în lave.

Leudtit, rocă eruptivă vulcanică formată 
aproape exclusiv din microlite de leucit şi augit.

Leueitophyr, rocă eruptixă vulcanică, formată 
de un agregat microlitic de leucit şi ortosă, la 
care se pot adauga nefelin, mice, etc.

Tuf leudtic, format de roco leucitice, în el 
se găsesc cristale libere frumoase de leucit.

Leucite, (botan.) plastide L., formaţiuni de 
natură protoplasmică, ce se găsesc in celula ve
getală, mai ales în jurul nucleului; de obiceiu 
sunt rotunde şi se înmulţesc prin bipartiţiune. 
După rolul ce-1 au de îndeplinit se deosebesc: 
leucoleucite sau leucoplaste, chloroleucite sau 
chloroplastide, chromoleucite sau chromatopla- 
stide, hydroleucite sau tonoplaste.

Leuckart, Rudolf, zoolog, n. 1823, t 
1850 profesor în Giessen, 1870 în Lipsea, bine
meritat prin studiile sale asupra animalelor ne
vertebrate şi mai ales asupra helminţilor.

Leucobryum Hpe., (botan.) gen de Muşciii 
Acrocarpi, familia Leucobryacee; trăiesoe pe pă
mânt umed prin păduri; specia europeană L 
glaucum Schimp., e de coloare verde palidă ori 
alburie, analog cu tufele de Sphagnum, cu oare 
se aseamănă şi în structura tulpinei şi frunzelor. 
Această specie a fost indicată în România ântniu 
de D. Hoffmann la 1864 în munţii Vâlcei şi Gorjului, 
iar eu am cnles-o prin pădurile din jurul Cân- 
descilor (j. Muscel) la 1899. [S. Şt. R.]

Leucocit, globul alb al sângelui. Sângele se 
compune din partea lichidă, plasmă şi din ele
mente anatomice, celule moi şi elastice, cari 
înnoată în plasmă; unele din aceste celule sunt 
colorate şi se numesc hematii, hematoblash.
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globule roşii, altele necolorate se numesc L. sau 
globule albe. Există mai multe feluri de L., unii 
celule mici, cu suprafaţa netedă, cu simbure 
rotund, lipsiţi de mişcare proprie, numiţi lim- 
fociţi, alţii granulaţi, cu granule diferite după 
specia animalului vertebrat. L. granulaţi se îm
part, după facultatea granulelor de aprimi materii 
colorante băşice, acide ori neutre, in L. basofili, 
acidofili şi neutrofili. In sângele omului predom- 
nesc L. granulaţi, neutrofili. L. ies din vasele 
capilare la mflamaţiune, formează puroiul, pri
mesc in interiorul lor bacterii şi alţi corpi străini 
şi constitue celulele migratorii şi fagociţii. Toxi
nele produse de bacterii şi alte substanţe chimice 
provoacă mişcarea acestor L.

Leuoocitosa, înmulţirea patologică a leucoci- 
ţilor (globulelor albe) din sânge, care înmulţire 
constitue un simptom al mai multor boale; ea 
se observă la pneumonie, pleurită, brâncă, dif- 
teiie, reumatism articular acut, variola, tuber- 
culosa pulmonară cu cavenie ş. a. mai ales însă 
la loucocitemia şi unele lesiuni ale meduvei 
oaselor.

Leuoogen, nume dat sulfitului de sodiu în
trebuinţat ca anticlcrr, în industria culorilor 
pentru albire, spălatul rufelor, conservarea vi
nului, berei, cărnei, etc.

Leuoojum L., (botan.) gen din fam. Amaryl- 
lideelor, tribul Amarylleae, cuprinde vr’o 9 specii 
de plante erbacee, ce cresc în Europa medie şi 
prin regiunea mediteraniană. In părţile noastre 
crescB prin fenaţele umede L. vernum L. şi L. 
aeslivum L., cunoscute de poporul nostru sub 
numirile de Ghiocei bogaţi. Ghiocei mari, 
Noduţe, Ometuţe, etc. [Z. C. P.]

Leuooma, albeaţă, pată albă pe ochiu, v. Ca
taracta.

Leuoonostoo V. Tieg., (botan.) gen de Bacte- 
riaoee, dintre Coccobacterii, având zooglee re
gulate, provecjute cu teacă gelatinoasă. Specia 
L. mesenieroides Cienk. trăiesce prin fabricile 
de zahăr, unde se înmulţesce în mod vegetativ 
ou o iuţeală prodigioasă, intervertind în câteva 
ore zahărul de trestie sau de sfeclă în glucosă 
şi levulosă, şi depunend în jurul zoogleelor, ce le 
formează, substanţa gelatinoasă numitădextran-, 
de aceea e foarte temută în (Jisele fabrici. Fran
cezii numesc massele gelatinoase de L. gomme 
de aucrerie, iar Germanii Froschleich, din causa 
asemenărei lor cu massele formate de ouăle de 
broască. [S. Şt. R.]

Leucoplaste, (botan.) leucoleucite, sunt leucite 
incolore mai des de formă sferică, mai rar alun
gite, ovale, eliptice. Se pot observa lesne în tul- 
pinclo subterane dela multe plante, mai ales dela 
Slânjenel (Iris). L. represintă stadiul tiner al 
chromatoforilor (v. ac.) în genere; în profun- 
diinen ţesăturilor, unde nu ajunge lumină, remân 
ca L.; dacă în mod normal sau accidental pri- 
inesc lumină, ti'ec în stare de chloroplastide. 
Tot L. formează în ele amidon (v. ac.), sau se 
transformă ou totul în grăunţe de amidon, şi 
atunci se (jic amyloplaste sau amyloleucite. Mai 
rar Ij. provin din reducerea chloroplastidelor.

[8. Şt. B.]
Leuoorrhoea, poala albă la femei, produsă de 

catar uterin, constituţie debilă, deviarea ute- 
rulu1, etc. îngrijiri igienice, băi de şecjut, spă
laturi, repaus sexual, etc.

Leucotefrit, rocă eruptivă vulcauică, formată 
de microlite de plagioclas, leucit, augit.

LeucoticI, indivizi cu sânge bogat în globule 
albe (leucooite) şi sărac în cele roşii. In stare 
normală vine 1 albă la 350 roşii, - iar la L. 1:30, 
1:10 şi chiar 1:3. (v. şi Albinism.)

Leukas, (Santa Maura), insulă ionică aparţi
nând nomarchiei grecesci Kerkyra, 287 km8., cu 
26,078 loc. (1889).

Leukippos, în mitol. grec. fiul lui Oenomaos, 
fratele lui Aphareus; dela Daphne a avut fetele 
Hilaira şi Pboebe, pe cari le-au răpit Dioscurii.

Leuko —, V. şi Leuca —.
Leukothea, o cjină la Greci, identică cu Ino. 

L. (ijina albă) dă ajutor acelora, cari au suferit 
naufragiu. Ea a scăpat de pericol pe Odisseus.

Leuktra, oraş în Beoţia între Plasea şi Thes- 
piae, lângă care bătu Epaminondas pe Spaifani 
(371 a. Chr.).

Leul, com. rur. în Rom . j. Romanaţi, compusă 
din sat. L. mare de sus şi L. mic de jos, cu 
3400 loc. (Dicţ. geogr. 1889), cari se ocupă cu 
agricultui'a şi prăsirea vitelor; are 4 biserici şi 
1 şcoală. Com. e străbătută de şoseaua Caracal- 
Craiova.

Leurda, Aiu de pădure, numirile românesc! 
ale plantei Allium ursinum L. (v. ac.).

Leurdeanu, Stroia, vornic pe vremea domni
torului Munteniei Gr. Gbica (1660—1664). Boier 
grecit, L. e cel mai înverşunat duşman al pos
telnicului Const. Cantacuzin, cinstitul sfătuitor 
spre bine al domnitorului. Folosindu-se de căi- 
măcămia, cu care fusese însărcinat pe timpul 
expediţiei Turcilor, cu care trebuia a merge şi 
Vodă, împotriva Nemţilor la Leva, L. se pune 
pe uneltiri şi pîri cătră domnitor împotriva pos
telnicului. Reîntors din aceea nereuşită expediţie 
şi dănd orecjement spuselor lui L., Vodă pune 
de ucide pe Cantacuzin (20 Dec. 1663). Pentru 
aceasta L. este ţinta atacurilor Cantacuzinesoilor. 
După mazilirea lui Gbica, L. remâne mare şi pe 
timpul succesorului acestuia. Radu Leon Stridie 
(1664—69). Cantacuzinescii, cară puseseră mâna 
şi pe scrisorile de pîră ale lui L. şi pe alte acte 
de adeverirea cinstei tatălui lor dela obşteasca 
adunare a boierilor şi dela doi patriarcbi conse
cutivi, cer darea în judecată a lui L. Vodă se 
opune, dar reîntărit în tron prin sprijinul Canta- 
cuzinescilor, se pleacă a le da o carte de ne
dreapta ucidere a postelnicului (8 Sep. 1668), 
ăsemănându-se L. cu Cain. Cantacuzinescii nu 
se mulţămesc şi fac o mişcare anti-greacă în 
popor şi apoi merg cu tînguiri la Poartă. Radu 
Leon e mazilit şi înlocuit cu un boier betrân 
Antonie Vodă din Popesci (Martie 1669), omul 
Cantacuzinesoilor. Grecii, sprijinitori lui L., şi 
acesta, sunt închişi. L. e dat în judecata divanului 
şi osândit la moarte. După intervenţia veduvei 
postelniceasa Ilinca, i-se schimbă pedeapsa în 
călugărie la mănăstirea Snagov. Dar în 1672 re
venind Gbica a doua oară domn, L. iasă din 
mănăstire şi devine iarăşi mâna dreaptă a lui 
Vodă. Cantacuzinescii sunt persecutaţi şi omorîţi 
chiar. Chinurile acestora se însutesc, când L. 
şi ai lui capătă din nou căimăcămia, pe timpul 
expediţiei lui Gbica-Vodă cu Turcii, impotriva 
Polonilor, la Hotin. Eşind reu şi această expe
diţie şi înmulţindu-se uneltirile cantaouziniste, 
Gldca e depus şi înlocuit cu altă unealtă a duş-
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manilor Iui L., Duca-Vodă (1674). Duşmanii 
Cantacuzineecilor fug, între cari şi L., dar se 
reîntorc după stăruinţele lui Vodă, Cantaouzi- 
nescii luptă pentru repunerea lui L., închipuiud 
un complot. Ca să-i împace Vodă, în 1675 tre
buind să plece contra Polonilor, lasă o căimă- 
cămie mixtă, cu Stroia L. în frunte. Acum alte 
pîri contra Cantaouzinescilor. In fine aceştia fac 
să se numească domn un membru al lor, Şerban 
logofătul (1679), dar L. se pare a fi murit mai 
înainte. [Aguletti]

Leurdeni, corn. rur. în Rom., j. Muscel, si
tuată între dealuri; se compune din 4 căt. cu 
1272 loc. agricultori (Dicţ. geogr. 189.3); com. 
e străbătută de calea naţională şi de calea ferată 
Bucuresci—Pitesci. Aici s« află castelul lui Ni- 
colae Creţulesou.

Leurdeni, fort detaşat al cetăţii Bucuresci, 
situat Ia sud-estul cetăţii şi pe malul drept 
al Dâmboviţei între forturile Popesci şi Căţelu, 
cu cari se leagă prin câte o baterie. Intre L. 
şi Căţelu trece Dumboviţa care este canalisată 
până la moara Tanganului; la sud-vest între 
bateria intermediara şi fortul Popesci trece şo
seaua Olteniţei.

Leusina, oraş, v. Eleusis.
Leuştean, numele popular al plantei aromatice 

Levisticum officinale Koch. (v. ac.)
Leutschau, ţmagy. Locse, slov. Levocea), oraş 

în Ung., cott. Soepuş. L. a fost sediul cenţilor 
de Scepuş. In biserica rom.-cat. a 8f. lacob, 
zidită în stil gotic, se aQă un altar principal 
ridicat 1610 pe spesele regelui Mateiu Hunyadi. 
L. are 6400 loc., (ca. 1000 M^h., 2000 Germ. 
şi presto 3000 Slov.). L. e capitala comitatului, 
are tribunal, judecătorie cercuală, direcţiune 
financiară, etc. Apoi o şcoală reală şi un gimnasiu, 
şcoală sup. de fete, şcoală profesională, etc. 
Poporaţiunea se ocupă cu agricultura.

Leva, loc unde s’a dat lupta intre Turci şi 
Nemţi, la care au participat şi domnii ţerilor 
române (1663).

LAva (Lewenc), oraş cu magistrat în Ungaria, 
cott. Bars, 7400 loc. (1891) Magh., Germ., 
Slov. şi Ovrei (966); pretură, direcţiune finan
ciară, judecătorie cercuală, etc. Liceu rom.-cat., 
preparandie de stat, şcoală comercială inf., etc. 
Cetatea L. acum în ruine, datează de prin tim
purile regilor arpadiani, în resboiul cu Turcii 
şi în cele dintre Curuţi şi Lobonţi a avut rol 
însemnat.

Levana, la Romani predicatul dinei luno. Era 
datina, ca pruncul nou născut să se pună pe 
păment şi tatăl seu, dacă îl recunoscea de le
gitim, să-l ridice (levavit) şi să-l crească.

Levant, Levenţică, Aspic sau Spichinat, nu
mirile populare ale plantei odorante Lavandula 
Spioa L. (v. ac.).

Levant, în înţeles mai larg toate provinciile 
din jurul Mediteranei la est dela Italia până 
Ia Eufrat şi Nil; în înţeles mai restrîns lito
ralul Asiei mici. Siriei şi Egiptului; Comerdu 
levantin, denumire veche care servesce spre a 
desemna comerciul Asiei minore. Greciei, Turciei, 
Arcbipelagului şi Egiptului, şi în general tota
litatea diferitelor ţeri supuse imperiului otoman. 
Marsilia e centrul comerciului Occidentului cu 
Levantul, prin Mediteraua. [—J

Scalele levantului se numesc pieţele de co- 
merciu, porturile din Levant, adecă Archipelag, 
Turcia, Grecia şi coastele de nord ale Africei, 
frecuentate de europeni. Această denumire de 
•trepte» sau >scale» ar deriva dela scările, cari 
servesc în acele porturi spre a transporta măr
furile dela debarcader, sus. Printre principalele 
scări ale L.-lui sunt: Constantinopole, Smyrna, 
Alexandria, Alep, Tunis, Tripoli, Candia, Salonip, 
Rosetta, Cairo, Seid, Scala nova, Cypru, etc.

[0. G. L.]
Levantina lână, cea adusă din Turcia asiatică 

şi europeană, precum şi din România, Bulgaria, 
Serbia, Grecia, ş. a. L. se numesce şi o mă- 
tasă cu lustru, adusă din Levant.

Levasseur Pierre Emile, ilustru geograf, sta- 
tistician şi economist franc., n. 8 Dec. 1828 in 
Paris. A studiat la colegiul Bourbon şi în şcoala 
normală; 1852 numit prof. Ia liceul din Besanşon; 
1856 prof. la liceul Saint-Louis la Paris, 1861 
prof. tit. de istorie la liceul Napoleon, în fine 
1868 la College de France. L. începu acolo, 
în 1868, un curs de Istoria faptelor şi doctri
nelor economice; şi în 1872 fu numit prof. tit. 
la această catedră. De as'emenea L. a suplinit 
în 1871 pe 'Wolowsld în cursul de Economie 
politica. 1872 a început un curs de geografie 
comercială şi statistică la şcoala liberă de sciinţe 
politice din Paris. L. a contribuit mult la pro
gresul sciinţelor geografice, statistice şi econo
mice ; el face parte din Institutul Pranciei (aca
demia de sciinţe morale şi politice, secţia de 
economie politică), ancă din 1868, când el a 
succedat lui Duchâtel; este membru al socie
tăţii de statistică, membru al societăţii centrale 
de agricultură din Francia, membru onorar al 
societăţii regale de statistică din Londra, vice
preşedinte al societăţii geografice din Paris şi 
al consiliului superior de statistică din Francia, 
vice-preşedinte al Institutului internaţional de 
statistică şi prim-preşedinte al societăţii de eco
nomie politică din Paris. Ser. princ.: Recher- 
ches historiques sur le systeme de Law, 1854; 
la Question de l’or, 1858; Histoire des classes 
ouvrieres en France depuis la conguete de Jules 
Cesar jusqu’ă la Revolution, 2 voi, 1859; Hi
stoire des classes ouvrieres en France depuis Ia 
Revolution jusqu’ă nos jours, 2 voi., 1867; Lo 
France industnelle en 1789; l’Imprevoyanoe 
et l’Epargue, 1866; le Role de l'intelligence dans 
la produotion, 1867; la France avec ses colonies, 
1867; Cours d’economie rurale, industrielle et 
comerciale, 1869; l’Etude et l’enseignement de 
la Geographie, 1871; la Population franşaise, 
3 voi., 1889—92; Ies Alpes et Ies Grandes As- 
censions, 1889; la France et ses colonies, geo
graphie et statistique, 3 voi, 1892—93. L. a 
mai publicat în urma unei misiuni ce a avut 
în America: l’Agriculture aux Etats-Unis, 1894, 
şi a dat la lumină în domeniul geografiei ne- 
uumerate tratate, manuale şi atlase geografice 
în colaborare cu Ch. Perigot. El este direotor 
al marei Enciclopedii ce se imprimă la Paria. 
In domeniul cartografiei L. a produs lucrări 
considerabile. [1. I. Nacian.]

Levator, (anatomie) numele mai multor mus- 
culi. 1) L. alae naşi (pentru aripele nasului), 
2) L. anguli oria (pentru unghiul gurei), 3) L. 
ani (pentru anus), 4) L. labii superioris (pentru
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buza superioară), 5) L. palpebrae superioris 
(pentru pleoapa superioară).

Livay, losif, poet liric magh., n. 1825; 1852 prof. 
in Miskolcz; 1894 vice-comite în Boreod; 1862 
meinbni al societăţii Kisfaludy; 1863 membru 
al academiei magh. A scris frumoase poesii li
rice, cântece populare şi elegii patriotice. Ă 
tradus mai multe piese diu Shakespeare (Titus 
Andronicus, Enric IV, Regele Enric V, Bobo
tează, ş. a.) şi toate poesiile lui Robert Burns.

Levelllâ, Joa. Henri, Dr., n. 1796, t 1870, 
renumit mioolog francez; a scris numeroase 
articole despre Ciuperci, şi a dat o nouă clasifi- 
caţiune a lor, în Dictioimaire universel d'histoire 
naturelle; o iconografie a Ciupercilor lui Paulet 
(1855); a redactat partea botanică din relaţiunea 
voiajului prinţului A. de Demidoff: Voyage dans 
la Russie meridionale (Paris, 1842), voi. II, 
p, 34—242, 6 tab. fungorum. Aceasta din urmă 
scriere a lui L. e importantă pentru noi, căci 
se găsesc citate în ea şi plante din ţeara noastră, 
(cf. şi Dr. D. Brandza, Prodrom. Florei române, 
p. XXIII.) [S. Şt. R.]

Leverrler, Urbain Jean loaif, astronom, n. 
11 Martie 1811 în St.-L6, 1846 prof. în Paris, 
1854 director al institutului astronomic în Paris, 
t 23 Sept. 1877. A calculat înainte calea pla
netei Neptun şi a lucrat preţioase tabele so
lare şi planetare.

Levetzow, Ulrica, baronesă, n. 1804 în Lipsea. 
La scăldile dela Marienbad a făcut cunoscinţă cu 
Ooethe. «Trilogie der Leidenschaft» şi «Elegie» ale 
lui Ooethe sunt inspirate de cunoscinţă lui cu L.

LevI, unul dintre cei doispredece fii ai lui 
lacub cu soţia sa Lia.

Levlathan, în sf. Scriptură numele unui mare 
nuimal de mare. In cartea lui Iov (40, 25) pro
babil numele crocodilului. In apocrife şi cartea 
lui Enoch înseamnă bălauri.

Leviratloi, căsătoria, după Deuteronomion, 
ornnduiala prin care se impunea, ca în caşul 
când un bărbat ar muri fără erede de sex băr
bătesc, fratele acestuia să fie dator a lua în că
sătorie pe oumnată-sa; cel dintâiu născut din 
căsătoria aceasta, să se privească ca erede legal 
al mortului, «pentru ca numele lui să nu se 
stingă în Israil.»

Levirostres, (zool.) numirea, ce nu se mai usi- 
tează, a unei grupe de paseri, cu ciocul uşor, ce 
cuprindea familiile Rhamphastidae şi Bucerotidae.

Leylsticum Eoch., (botan.) gen monotipic din 
familia Umbelliferelor, tribul Seselineae, cu- 
prindo plaute erbacee înalte şi glabre. Unica 
spuoie L. officinale Kooh. cresce prin munţii 
Euj'opei centrale. In părţile noastre L. officinale 
Kooh. este cunoscut de popor sub numirile de 
Louştean, Buruiană de lungoare şi se 
cultivă ca plantă aromatică pentru trebuinţe cu
linare şi medicinale. [Z. C. P.]

Leviţl, următorii lui Levi; ei stăteau întru 
ajutor preoţilor la săvîrşirea serviciului dum- 
ne(Jeo8c.

Leyltioon, CLevifiJ, a treia carte a lui Moise; 
cuprinde regule pentru preoţii şi leviţii Ovreilor 
pnvitoare la oultul religios, v. Pentateuoh.

Leykosla, capitala insulei Cipru, la ţermurul 
uurdio, 12,516 loc. (1891); reşedinţa episc., fa- 
urici pentru mătasă, piele şi bumbac; comerciu 
VIU; forturi vechi.

Levulina, acid levulinic = p acidul acetil pro- 
pionic sau acidul y Ketovalerianic = CH8 • CO • 
CH, • COOH, se obţine dela hidraţi de carbon de 
jormula C9 Hia 06 prin tratarea cu aoicji diluaţi 
(HCI).' Cristale albe, solubile în apa, alcool şi 
eter. Punctul de fusiune 32°. [S. M.]

Levulosa, identică cu Fructosa, zahărul diu 
fructe C9 H„ O, = CH, OH (CH OH)8 CO- 
CHjOH. Se găsesce alăturea de glucosa în sucul 
celor mai multe fructe ca şi în miere de albine. 
Asemenea se obţine alăturea de glucosă şi la tra
tarea zahărului de trestie cu aciiji diluaţi sau cu 
fermenţi. (Intervertit). Se mai obţine şi din inulină 
fiartă cu acid sulfuric. Gustul dulce, aspectul amorf. 
Prin reducţie dă manita şi sorbită. Prin oxidaţie 
dă acidul glicolic şi cu acidul clorhidric, acidul 
levulinic (v. şi Glycosa). [S. M.]

Lewal, Jules Louis, general frc., n. 1823 în 
Paris, a luat parte la resboiul din (Irimea 1854, 
1859 în Italia, 1862 în Mexico. 1870 a fost 
făcut prisoner la Metz. 1883 a comandat corp. 17, 
1877—80 directorul şcoalei superioare de resboiu. 
In 1885 a fost scurt timp ministru de resboiu. 
L. a scria mai multe opere însemnate de cuprins 
militar. [H.]

Lewes, George Henry, scriitor englez, n. 
18 Apr. 1817 în Londra. Primele sale studii au 
fost de medicină şi apoi de filosofie în Germania 
1838—39. L., întors în Anglia, a desfăşurat o 
mare activitate literară. El a fost redactor la 
(Jiarul «Leader». Apoi a publicat: Biographical 
history of philosophy (2 voi., 1845—46), pe care 
a utilisat-o în scrierea sa: History of Philo
sophy from Thales to Comte (2 voi. Londra, 
1880). De asemenea a mai scris: Life of Ro- 
bespierre (1849); Selections from the modern 
British dramatists (2 voi. 1861); Life of Goethe 
(1855); Sea-side studies (Londra, 1858); Phy- 
siology of common life (2 voi., 1860); Ari- 
stotle (Londra, 1864); romane: Ranthorpe (1847), 
Rose, Blanche and Violet (1848); Aotors and 
the art of acting (1875). Scrierea lui L. de va
loare e: Problems of life and mind (4 voi., 
1874—79). Un alt merit deosebit al lui L. e 
faptul, că a întemeiat cunoscuta revistă: Fort- 
nightly Review (1865). f 30 Nov. 1878.

Lewinsky, losif , actor german, n. 1835 în Viena. 
Dela 1861 angajat pe viaţă la «Burg-Theater». 
In roluri de intrigant e artist de primul rang. 

Lexicograf, autorul unui dicţionar. 
Lexicografla, compunerea de dicţionare. L. 

română, v. Dicţionar.
Lexicologia, disciplină filologică, care studiază 

cuvintele unei limbi în privinţa formei, însem
nării, întrebuinţării şi istoriei lor.

Lexicon, v. Dicţionar.
Leyoesteria Wall., (botan.) gen din familia 

Caprifoliacee, cu 2 specii de arbuşti cu frunze 
opuse, fiori grupate în spice plecate, corola lor 
campan ulată, fruct bacă. Specia L. formosa Wall., 
din muuţii Himalaiei se cultivă şi prin regiunile 
noastre în grădini. [S. Şt. R.]

Leyden, oraş în Olanda sudică, 16 km. departe 
de Haga şi 10 km. dela mare, cu 46,000 loc. 
Dintre edificiile mai însemnate amintim: palatul 
universităţii, edificat în 1575, a fost una dintre 
cele mai renumite universităţi europene, gră
dină botanică, cabinet anatomic, biblioteca cu 
400,000 voi., museu etnografic, ş. a. Este fru-
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moaşă biserica Sf. Petru, casa oraşului, etc. 
Iu timpul Romanilor: Lugdunum Batavorum, 
în evul mediu: Leithis. In seci. XV a fost un 
oraş împopulat şi frumos, dar în 1573 şi 1574, 
după un asediu îndelungat din partea Spanio
lilor, preste 6000 de oameni au pierit de foame.

[M. Bodiu.]
Leyden,pila. OrăşulL. este vestit pentru că aci a 

a aliat Muscbenbroek la 1745 aşa numite.pilă sau 
butelie de L. Proprie pila a fost aflată de KIeist, 
preot în Pomerania, înaintea lui Muscbenbroek, 
dar la cunoscinţa lumii a ajuns uumai prin 
Muscbenbroek.

Leyden, Ernst Victor, medic german, n. 1832 
în Danzig. 1854 a întrat ca medic în armată; 
1865 prof. de pathologie şi tberapie în Konigs- 
berg, 1872 în Strassburg şi 1876 în Berlin. 
Sci’ierile sale se refer cu deosebire la morbii 
nervilor şi ai meduvei spinării. Astfel: Die graue 
Degeneration der bintern Eiickenmarksstrănge, 
1863; trber Reflexlăbmungen, 1870; Klinik der 
Riickenmarkskiankheiten, 1874—76.

Leyde, Vilhelm loan Dr., secretar de stat al 
Transvaalului, n. 1857 în Magelang (lava). 1899 
după erumperea resb. anglo-bur, a condus de
legaţia Burilor pe la cuiţile europene şi Statele- 
XJnite pentni a exopera intervenţie de pace.

Lhassa, (Hlaasa), capitala Tibetului (Asia) la 
înălţime de 3632 m. preste nivelul mării, cu 
33,000 loc. (preste jumătate preoţi), numeroase 
temple şi mănăstiri; reşedinţa lui Dalai Lama; 
centrul cometciului; reşedinţa locţiitorului obinez.

Lherzolita, rocă eruptivă, peridotită formată 
de un agregat grăunţos de olivin, dialagiu şi un 
pirocen rombic. Se transformă uşor în Serpentin.

Lhomond, Charles Frangois, gramatic francez 
(1727—94). Simplu profesor la colegiul Cai-dinal- 
Lemoine, L. şi-a făcut o reputaţiune nemuri
toare prin scrierile sale clasice precum: »De 
viris iilustribus<i; »Gl aiiiînşire latine»; »Gram. Lan- 
gaise»; «Histoire abregoe de l’Eglise», etc.

LIa, Lea, (ist. bibi.) bea lui Laban şi soţia 
lui lacob (v. ac.).

Liana, (botau.) plante lemnoase sau ierboase cu 
rădăcini şi cu tulpina învîrtitoare sau căţărătoare 
pe alte plante erecte; sunt nisce forme biologice 
particulare de vegetaţiune. Cele mai numeroase 
L. şi cele mai variate ca aspect, formă şi lun
gime, sunt în pădurile virgîne tropicale. Forma 
lor externă şi structura specială internă e da
torită modului lor de traiu. Ele sunt ori turtite 
ca nisce cordele groase cât braţul şi spăzură de 
pe arbori, sau sunt întinse ca nisce punţi dela 
un pom la altul; ori sunt cu tulpina sucită spiral 
în jurul ei, ca o frânghie; ori au forma de si- 
nusoid pe amendoue feţele tulpinei alternativ cu 
eşituri şi adâncături (la Bauhinia blumenha- 
viana ş. a., (Jia® din această causă scara mai
muţei); intrenodurile lor sunt foai'te lungi, 
au frunze rari, sunt puţin ramificate, uu dau 
ramuri, nici nu înfloresc, decât după ce au ajuns 
deasupra coroanei arborilor pe cari se sprijinesc; 
lungimea lor e foarte mare şi relativ sunt puţin 
groase iCalamus dintre Palmieri poate ajunge 
2—300 m.; numai pe pământ până ajunge un 
suport se presintă ca o frânghie divers sucită 
până la 250 m. lung.). L. tropicale se întâl
nesc în familiile Sapindaceelor (Serjania, Paul- 
linia), Leguminoaselor (Bauhinia, GlycineJ,

Ampelideelor (GissusJ, Palmierilor (Calamut, 
PlectoniaJ, Malpigbiaceelor (Dicella, Mesia), 
Menispermaceelor, Aristoloohiaceelor, Caprifo- 
Uaceelor, ş. a. O slabă idee de ce sunt L. din 
regiunile tropicale ni-o pot da L. din părţile 
noastre: Hedera, Curpenul de pădure, Lonicera, 
Periploca, dintre cele lemnoase; Vicia, Con- 
volvulus, Solanum, JDuleamara, dintre cele ier
boase. (Cf. despre L., Schenk, Beitrăge zur Bio
logie u. Anatomie d. Lianen im Besonderen 'd. 
in Brasilien, 1892—93.) [S. Şt. R.]

Lias, V. Jurasica, formaţiunea.
Liba, la Romanii vechi o pane, un lîpiu copt, 

şi dăruit 4eil°r ca sacrificiu. L. se făcea din 
făina amestecată cu miere şi oleu.

Liban, (Libanus, Lebanon = munte alb), munte 
în Asia, ridicâudu-se în Siria până în piscurile 
Sinai şi Horeb, ramificându-se spre nord în di
recţiunea Mărei Mediterane, se extinde preste o 
parte a Arabiei, preste Palestina, Siria şi se îm
preună cu muntele Taurus. Partea de mijloc a 
L.-lui spre Arabia, poartă numele de Djebel, 
care formează partea cea mai înaltă a între
gului L.; spre sud ramurile sale se termină în 
piscul Djebel Sinnan (2608 m.), spre nord Djebel 
Makmal (3047 m.), Timarum (3212 m.), Dar-el- 
Cbodib (3065 m.). De aici mai jos, ca la 400 in., 
se vede şi astă(ji un ţinut extins pleşuv, avut 
odinioară în păduri renumite de cedru, pe care 
Fenicienii îl folosiau la construirea de năi. L. 
conţine un sol cu pături foarte mari de var, 
basalt, cretă. In văile auguste ale L.-lui locuiesc 
aproape 240,000 loc., între caii sunt şi mulţi 
creştini, cari se ocupă cu cultivarea pământului. 
Pe coastele L.-lui, unde este posibil se fac te
rase artificiale, pe cari, precum şi in văi, se 
cultivă grâu, urez, tutun şi alte plante. Fiind-că 
mai înainte între creştini şi Mohamedani erau 
certe continue, puterile europene în 1860, fă
când capăt certelor, întreg ţinutul L.-lui l-au 
împăi'ţit în 36 districte, puse sub administrarea 
unui guvernator creştin. [M. Bodiu.]

Libanius (314—391), unul dintre cei mai in- 
demânateci retori ai Greciei, n. 314 d. Chr. în 
Antiochia. Cuvântările sale sunt faimoase prin 
viclenia ce cuprind. [Caion.]

Libanotis Crantz., (botan.) secţiune din genul 
Seseli L. (v. ac.).

Libarca, (zool.) v. Blatta.
Libatio, la Romani un sacrificiu de beutură. 

Câţiva sti'opi din beutură, îndeosebi vin, se vărsau 
ca parte ce venia unei dsităţi. Românii de a_(ji, 
când scot apă din isvor, ori din fântână şi din riu, 
varsă câţiva stropi înderept în fântână, de bună 
samă ca parte pentru (Jeitatea apei. [Atm.]

Libela, un aparat fisical, a cărui destinaţiune 
este să arete, dacă un plan e orizontal sau nu. 
L. e făcută din o ţeve de sticlă ceva mai curbată 
la mijloc şi umplută cu alcool. Ţevea aceasta e 
pusă într’o altă ţeve de’ alamă, încât numai 
mijlocul i-se vede, şi e aşezată pe o basă de 
metal. Fiind-că în ţeve este puţintel aer, aerul 
ca mai uşor ocupă totdeuna ppsiţia cea mai 
înaltă, şi anume bulbucătura dela mijloc, dacă 
L. stă orizontal, la din contră se abate spre 
capătul mai ridicat.

Libellatici, creştini, cari pe timpul persecu; 
ţiunilor din secolii primi, spre a scăpa de torturi 
şi de moarte, îşi exoperau dela magistratele pă-
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gâoe certificate (libelli), ce confirmau că ei au 
jertfit idolilor, deşi în realitate n’au jertfit. Aceştia 
din partea bisericei au fost consideraţi ca şi unii 
cari s’au lăpedat de credinţă (Lapsi) şi li-s’au 
dictat pedepse canonice aspre. [i—m.]

Libelula, (zool.) v. Calul Dracului.
Liber, Pater, la Romanii vechi un (}eu identic 

ou Dionysos şi Bacchos la Greci; predicatul lui de 
regulă a fost Pater (tată). Serbătoarea lui la 
ţeară s’a ţinut pe timpul culesului viilor şi s’a 
numit Liberalia, iar în cetăţi la 17 Martie, pe 
timpul când Sălii (v. ac.) îşi ţineau procesiunile 
în Roma. In Laviniuin o lună întreagă a fost 
consacrată lui L. Pater. [Atm.]

Liber, flat.J însuşirea unei persoane con- 
sciente de a pute dispune independent despre 
sine, despre gândirile sale, despre vorbele, vrerile 
şi lucrările sale.

Liberi cugetători, se (Jic cei ce cred că în 
modul lor de a cugeta nu sunt jicniţi de nici o 
credinţă, de nici o prejudecată. [PI.]

Liber, (botan.) phloem, leptom, ţesătură ce întră 
în constituţia fasciculelor (v. ac.) conductoare 
dela plantele vasculare. Se compune din tuburi 
ciuruite, celule cambiforrae şi parenchim libe
rian, la un loc formând L. moale, căci toate 
elementele sale au păreţii subţiri şi conţinut 
abundent, şi spre deosebire de L. tare, în com- 
positia căruia mai întră şi fibre (v. ac.) meca
nico. La plante unde funcţionează un cambiu 
(v. ac.) se deosebesce, cel puţin la început, un 
L. primar, cel anterior funcţionării cambiului, 
şi un L. secundar, format tot din aceleaşi ele
mente cu şi cel primar, eşit din activitatea ţe- 
seturei cambiale. Uneori în L. secundar se ob
servă o alternanţă regulată de L. moale şi L. tare 
fweichbast şi hartbast), s. e. la Teiu. L. servă 
la conducerea substanţelor sintetisate de plantă.

[S. Şt. R.j
Libera, la Romanii vechi 1) predicatul (jinei 

Peronia, ca (}>na apărătoare a sclavilor eman
cipaţi, adecă a Libertinilor; 2) L. s’a închipuit 
şi on soţia lui Liber Pater (v. ac.) şi s'a iden
tificat când cu Ceres (Demeter la (treci), când 
cu fata ei Proserpina (Persephone la Greci).

[Atm.]
Liberal, oare dă bucuros; fără prejudiţii. lA- 

beralitate, lărgimea de sentimente; în înţeles 
politic: profesarea ideilor liberale.

Liberal, liberalism, în înţeles politic s’au în- 
trobuinţat la deosebirea partidelor pentru prima 
oară in Spania, unde se vorbia de »liberali« în 
oposiţie cu »servili«; în alte state europene libe
ralismul politic se înţelege în oposiţie cu conser
vatismul. Aniendouă aceste partide nu pot decât 
să vrea progresul ţerii, însă asupra mijloacelor 
SC deo.sebeso adeseori. Principala deosebire, bine 
înţeleasă, pare a fi, că liberalii îşi închipuiesc 
prijgrosul prin cea mai întinsă participare a 
mulţimei la afacerile statului, pe când conser- 
yitorii ci'ed că atunci, când mulţimea nu este 
lestul do pregătită, participarea ei la asemenea 
afaceri este dăunătoare progresului şi trebue în
locuită prin selecţiunea celor mai capabili. (Cf. T. 
Miuoresou, Precedente constituţionale şi partide 
politice. Bucuresci, Socec, 1886.)

Liber arbltrlu, (lat.) se numesoe în etica ca- 
suistică facultatea morală a unei persoane de a 
SC pute decide liber în actele voinţei într’o parte 
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ca şi în alta; facultatea de a pute alege Uber 
între două sau mai multe alternative posibile 
(indifferentia aequiUbrii). [PI.]

Liberia, republică în Africa nord-vestică pe 
litoralul piperului (Guinea super.) 8.5,350 km8., 
ca. 2.000,000 loc., toţi Negri. Clima este căl
duroasă, pentru Europeni este nesănătoasă.. Pă- 
mentul este fructifer, se produce în abundenţă 
cafea, palmieri, cacao, indigo, ş. a. In fruntea re
publice! stă preşedintele ales pe 2 ani, miniştrii, 
senat şi casa deputaţilor. Negoţul cu sclavi este 
oprit. Dintre artiolii de export amintim: cafea, 
cacao, zahăr, unt de lemn, fildeş, piei de ani
male, ş. a. Republica L. a fost în 1821 înfiinţată 
de o societate americană din Washington, care 
a fundat aci o colonie, numită după numele pre- 
sidentului Statelor-Unite: Monrovia, astăzi ca
pitala republice!; în 1848 s’a proclamat L. re
publică independentă. [M. Bodiu.]

Llberius, pontifice roman (352—366), sfânt, fu 
depus şi exilat 355 din partea împăratului Con- 
stantius în Tracia, fiind-că n’a voit să subscrie 
condamnarea Sf. Atanasie; 358 i-s’a restituit 
scaunul avut.

Liber schimb, expresiunea care servă a de
signa, în limbagiul economic, libertatea absoluta 
de transacţiune între venejător şi cumpărător. 
Această formulă se aplică cu deosebire când e 
vorba de libeitatea comerciului internaţional. Ea 
este traducerea formulei engleze: free trade, 
care a fost lozinca ligei dela Manchester în lupta 
sa contra legilor-cereale. Astăiji teoria liberului 
schimb este în general admisă. Ea nu este în 
realitate şi cu 'tărie combătută decât pe terenul 
practicei, flind-că în acest din urmă cas pro
ducătorul nu mai este o fiinţă impersonală, o 
generalitate, dar devine o persoană, o specie, ca 
să (Jicem aşa, şi ca atare având nisce interese 
particulare, cari pot întră în conflict, găsindu-se 
lezate, cu libertatea schimburilor. Folosul şi le
gitimitatea L. s. reiese, în mod victorios, din 
chiar atacurile al căror obiect a fost şi este âncă. 
Iu adevăr, producătorul care reclamă o protec- 
ţiune este cel care, găsindu-se în nisce condi- 
ţiuni mai puţin favorabile decât rivalii săi, are 
trebuinţă de a fi protejat, spre a pute susţine 
concurenţa lor. De aci, în teorie pură, o serie 
de consequenţe dăunătoare şi pentru consumator 
şi pentru producător, căci drepturile fiecărui din 
aceşti doi factori se găsesc violate: cel dintâi 
fiind silit a plăti un preţ superior jireţului real, 
cel de al doilea pierzând beneficiul oferit de con- 
diţiunile mai avantagioase în cari producţiunea sa 
s’a operat. (Cf. şi N. E. Idieru, «Studii de econ., 
pol. şi finanţe®, t. I, p. 585—055. Bucur., 1895.)

Libert, sclav liberat, Liberarea sclavilor în 
Roma se făcea de cătră patron pe câmpul lui 
Marte, când erau adunaţi censorîi spre a primi 
declarările de cens ale cetăţenilor. Această li_- 
berare se numia maupmissio censu. Liberarea 
unui sclav se mai făcea şi prin testament. In 
timpul imperiului unii L.-i au fost chiemaţi să 
joace în politica Romei un rol foarte însemnat. 
Este destul să cităm numele celor trei L.-i ai 
împăratului Claudiu; Calist, FaUas şi mai ales 
Narcis, care s’a distins pe timpul lui Neron prin 
o mulţime de infamii criminale. [Caion.]

Libertas, la Romanii vechi orig. a avut înţp- 
lesul de traiu plăcut al vieţii cu îndestulare şi
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fărS de grije; mai târziu L. în înţelesul drep
tului roman de stat a fost libertatea cetăţenilor 
faţă de sclavi, şi în fine, eliberarea de snb jugul 
tirăniei. pica L. se Închipuia ca o femeie frumcasă, 
şi atributele ei au fost sioca (pumnarul) şi că
ciula; templul ei a fost pe muntele Âventin, şi ea 
se venera laidele lui Aprile, împreună cu lupiter 
Victor. După moartea tiranului Commodus, statua 
dinei L. s’a aşezat în senat. [Atm.]

Libertate, flal.) starea de neatîmare în care 
se află cineva sau ceva faţă de o forţă externă. 
L. este starea naturală a omului şi cel ce are 
în posesiunea sa această condiţiune se fiice liber. 
Se face deosebire între următoarele forme de 
libertate: L. fisică, va să fiică starea şi condi- 
ţinnea celui care este stăpân pe toate mişcările 
sale; opus captivităţii. L. civilă, puterea de a 
face tot ce nu jignesce L. şi interesele altora. 
L. psichologică, puterea conscientă a omului de 
a lua iiotăriri prin propria impulsiune a moti
velor şi mobilelor sale interne. L. morală, pu
tinţa unei persoane de a lucra în conformitate 
cu raţiunea şi după cele mai bune motive; cel 
ce are L. morală nu face numai ceea ce i-se 
pare folositor, ci ceea ce, după legile morale, 
trebue să facă. L. consciinţei, dreptul ce-1 are 
cineva de a profesa fără împiedecare opiniunile 
sale, do ori şi ce natură ar fi. L. cuventului 
ţi a presei, dreptul de a-şi pute manifesta şi 
exprima liber cugetările sale prin vorbire şi 
tipar. L. absolută consistă întru a fi în reso- 
luţiunile sale absolut independent şi a nu fi supus 
nici unui fel de necesitate ori astrîngere. Numai 
Dumnefieu poate ave o astfel de L. Credinţa că 
omul are L. deplină când lucrează, impune omului 
responsabilitatea pentru faptele sale. [FI.] 

Libertatea invSţămentului este un principiu 
de organisare a înveţâmentului, în vîrtutea căruia 
ori cine poate înfiinţa şi conduce şcoale, fără 
vr’un drept de amestec al statului. In America, 
Anglia, Belpia şi în Elveţia există o perfectă 
libertate a inveţămentului. Unde s’a constatat 
însă, că iniţiativa particulară (confesiuni, comune, 
judeţe, corporaţiuni, etc.) nu poate asigura un 
progres destul de satisfăcetor, sau conduce în- 
veţămentul în direcţie neaprobată de puterea 
de stat, aceasta din urmă intervine cu ajutoare, 
reducând în schimb o parte din drepturile de 
dispunere ale celui ce întreţine şcoala, stabilind 
însuşi s. e. materiile de predat sau condiţiile de 
recrutare ale corpului didactic. Astfel s’a în
tâmplat, în timpul mai nou, în Anglia, unde 
intervenţia statului începe a limita tot mai mult 
drepturile iniţiativei particulare.

Libertini, ^) La Iudei: se fiiceau L. aceia, 
cari s’au reîntors din captivitatea romană, unde 
i-a dus Pompeiu, când a ocupat Ierusalimul. 
Aceştia, reîntorşi în Ierusalim, şi-au ridicat o 
sinagogă numită a L.-lor (Fapt. Ap. 6, 9).

b) Libertini, sectă eretică în seci. XIII, cari 
afectând o umilinţă şi pietate de tot mare, umblau 
reu îmbrăcaţi, alţii chiar goli, afirmând, că ei prin 
legea spiritului sunt eliberaţi dela legea peca- 
tuTui. Despre Ofieu şi sufletul omului aveau păreri 
panteiste, învăţând, că toate lucrurile din lume 
au emanat din Dfieu, în care se vor reîntoarce; 
că sufletul omenesc e scânteie din esenţa divină, 
ca şi cum Dfieu ar fi divisibil. Combăteau au
toritatea şi dreptul clerului de a posede averi.

Sub denumirea L. se înţelege astăfii şi de
străbălat.

Libetbănya, (Libethen), corn. mare în Ung., 
cott. Zolyom, 1779 loc. (1891) Slovaci. însem
nate mine de fier şi fabrică, producând anual 
30,000 q. miiieraiu de fier, 10,000 q. fier brut şi 
3000 q. fier turnat. Are şi mine de cupru, nicol 
şi cobalt. In vechime L. era oraş liber regesc.

Libia, în timpurile vechi sub această numire 
se înţelegea întreagă Africa, mai târfiiu numai o 
parte nordică a Africei, pe când centrul Africei 
la Herodot are numirea Ţeara Etiopilor.

Libitina, la Romanii vechi fiica plăcerii, vo
luptăţii şi a dorului, numindu-se şi Lubentia, 
Lubia, Lubentina. L. e şi fiina înmormântării 
trupurilor omenesci, fiina morţii şi a morţilor. 
T. Tatius regele a ordonat, ca la fiecare cas de 
moarte să se pună câte un ban (lucar Libi- 
tinae) pentru fiină în lăduţa din templul ei, şi 
în acest mod se scia numărul morţilor de presta 
an in Roma şi în alte comune. L. avea şi o 
dumbravă, din care se aduceau lemnele de lipsă 
pentru îngropare. La Romani erau reuniuni pentru 
îngroparea inerţilor, şi membrii se numiau: IA- 
bitinarii. [Atm.]

Libocedma Endl., (botan.) gen de Conifere, 
trib. Cupressinee, caracterisat prin conuri cu 
2 solzi fertili şi 2 solzi inferiori, sau şi alţi 2 su
periori, sterili. Are 7 specii, toate arbori cu port 
de Thuja, ce trăiesc aproape numai câte una în 
Chiu (L. chilensis Endl.), China (L. macrolepis 
Benth. et Hook.), Zelanda nouă (L. Bidwilii 
Hook.), Noua Caledonie, California, Japonia; prin 
urmare L. are astăfii o arie geografică foarte 
disjunctă. [S. Şt. R.]

LIbra, mai de mult pond comercial în Spania 
şi America spaniolă = 460 gr., în Argentinia şi 
Uruguay = 459'37 gr.

Librar, cel ce se ocupă cu comorciul de cărţi.
Librăria, profesiunea celui ce se ocupă cu 

comerciul de cărţi, precum şi prăvălia de cărţi. 
Afacerile de L. sunt de mai multe feluri. Dacă 
o Ubrărie cumpără manuscriptul dela autori şi-l 
tipăresce pe spesele sale ca să-l dea în formă 
de carte publicului, L. se numesce editoare. 
Librăriile de sortiment se ocupă numai cu vin
derea cărţilor primite dela editori în comisiune, 
sau comandate anume. Librăria care se ocupă 
exclusiv sau aproape exclusiv cu vinderea şi 
cumpărarea de cărţi şi opere de artă vechi şi 
rari, se numesce antiguariat. Românii din Un
garia şi Transilvania au de câţiva ani câteva li
brării românesci; în România mai ales străinii 
sunt librari.

Llbraţlune, (lat.) balanţare, clătinare. L. lunei, 
apariţiunea şi dispariţiunea periodică a unor 
anumite părţi marginale ale lunei.

Libret, (ital. libretto = cărticică), nume dat 
poemului dramatic pus, sau destinat a fi pus în 
musieă. Se fiice mai cu samă despre textul unei 
opere. Libretist = autor de L.-e. [T. C.)

Liburne, bastimente ale Romanilor vechi, cu 
velă levantină şi două rânduri de vîsle. Au fost 
inventate de Hiri.

Liburnus, fPortus L.), numele latin al ora
şului Livorno.

Libussa, legendara întemeietoare a oraşului 
Fraga (700), fata mai tinără a lui Krok; după 
moartea acestuia ajunse regină a Cehilor şi se
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mărita cu (eranul Pîemysl, devenind străbuna 
Pfemyslicjjlor, cari au domnit în Boemia până 
la 130(3.

LIcata, (AUcataJ, oraş cu port în prov. ital. 
Girgenti (în Sicilia), 17,478 loc. Export de pu
cioasă.

Licenţa, (lat.) permisiune, libertate de a face 
ceva. L. poetică, uşoară abatere gramaticală în 
favorul ritmului sau rimei poesiei.

Licenţă, grad universitar, v. Licenţiat.
Licenţă, imposit. Sub numirea de L. se mai 

înţelege în Rom. şi impositul ce se plătesce de 
comercianţii, cari exercită comerciul de beuturi 
spirtoase. Acest comerciu se exercită pe basa 
unui brevet de L. (permisiune), liberat de mi- 
nisteriul finanţelor, şi din faptul că impositul ia 
nascere odată cu emiterea brevetului de L., i-s’a 
dat acest nume. L. este trecută printre imposi- 
tele directe şi se plătesce deosebit de patentă, 
dar este aşa de strîns legată de acest din urmă 
imposit, căci în general cine plătesce L., plă
tesce şi patentă. L. s’a înfiinţat pentru prima 
oară prin legea din 1 Apr. 1873.

Licenţiat se numesce absolventul unei facul
tăţi oarecare, după ce printr’un examen anume a 
dobândit dreptul (licenţa) de a profesa în public 
o sciinţă ca specialitate a sa. Acest examen e o 
condiţie de admitei'e în corpul didactic secundar 
şi superior, în cele mai multe state europene, 
in România s’a adăugat, prin legea actuală a 
înveţămentului, examenul de capacitate pentru 
cursul secundar; şi s’a adoptat, ca în alte state, 
examenul de babilitare pentru cel superior.

Liceu, nume, împrumutat din Erancia, pentru 
gimnasiul (v. ac.) superior (organisat cu 7 clase).

Lichen, (med.) morb de piele, oaracterisat prin 
apariţia unor papule albe sau roşietice, la vîrf 
acoperite cu solzi albi; aceste papule, grupate 
în oercuii, dispar prin exfoliaţiune şi nu pro
voacă mâncărime. Se deosebesce: L. scrofulo- 
sorum şi L. ruber (acunimatus şi planus); primul 
•se tratează cu untură de pesce, al doilea cu 
•soluţie de arsenic.

Licheni, (botan.) lichenes (germ. Flechten), 
clasă de Criptogame celulare (Enthallopbyte), 
alăturată de Ciuperci, după alţii încorporată lor, 
anu do alţii considerată ca independentă şi făceud 
ti'eceroa dola Alge la Ciuperci. In realitate în 
composiţia unui L. întră două soiuri de elemente: 
unele vercji sau albastre, d>se gonidii (v. ac.), 
dovedite că sunt Alge; altele incolore ce aparţin 
Ciupercilor, Aşadar L. nu sunt decât Ciuperci 
(diiitro Basidiomycete, dar mai ales dintre Asco- 
mycete) ce trăiesc în asociaţie, în simbiosă, sau 
con.sorţiu cu Alge (din cele ver(}i sau din cele 
albastre); mai rar Ciuperca se comportă ca părăsit 
faţă do A Iga cu care s'a asociat. L. au un aparat ve- 
gutativ .sau thal foarte divers conformat: gelatinos 
Şl liomeomer, sau negelatinos şi heteromer (v. ac.), 
in care cas e sau difus crescând sub scoarţa 
nrboi'ilor, ori e ,ca o ooaje pe stânci (tbal cru- 
ţtacmi), sau e foliaceu, ori fruticulos (v. ac.), 
fiiipă natura tbalului se şi disting L. cu tbal 
crustaceu, L. foliacei, L. truticuloşi şi L. gela- 
timişi (s. e. Collema, Leptogium, ş. a.). L. se 
înmulţesc prin soredii, un soiu de propagule 
toimate din gonidii şi din filamente de Ciuperci, 
prin conidii (v. ac.), prin spori, etc. Sporii sunt 
produşi rn ascele apotecelor ^v. ac.) sau în baside.

după cum Ciuperca din L. e Ascomycetă sau 
Basidiomycetă. Din acest punct de vedere se 
deosebesc L. în Ascolicheni, cei mai numeroşi, 
şi în Basidiolicheni. L. sunt respândiţi preste 
tot globul, mai numeroşi din ce în ce dela ecuator 
spre poli, şi din câmpii spre vîrfurile munţilor; 
la poli şi pe creştetele pleşuve ale munţilor ei 
sunt aproape singurii ropresentauţi ai vegeta
lelor. Cresc pe substraturile cele mai variate: 
pe stânci, ziduri, scoarţa arborilor, pământ, pe 
frunze, pe alţi L. sau pe muşchi, chiar pe fier 
vecbiu şi sticlă. Unii preferă stâncile de pe ţermul 
mărilor, alţii se găsesc numai pe stânci calcare, 
ori pe stânci sibeioase, alţii numai pe scoarţele 
arborilor (L. saxicoli cei de pe stânci, corticoli 
pe scoaiţă de arbori). Resistă mult uscăciunei, 
au crescere înceată şi durată aproape nelimitată. 
Cu timpul desagregă substratul pe care trăiesc, 
şi aşa pregătesc terenul pentru alte plante mai 
superioare. Unii L. au întrebuinţări (v. Cetraria, 
Cladonia, Lecanora, Bocella). (Pentru studiul 
aprofundat al L. Cf. Krempelhuber, Geschicbte 
und Litteratur der Liohenologie bis 1870, 2 voi. 
Miinchen, 1867—72; pentru literatura mai re
centă, M. Fiinfstiick, Flechten in naturUeben 
Pflanzenfam. von Engler u. Prantl, Lief. 180, 
I Teii, 1 Aht.) [S. Şt. R.]

Lichenina, (C0 H,? 06)n., principiul extras din 
planta Lichenului 4>s islandes. Se presintă ca o 
massă gumoasă fără gust şi miros. Se colorează 
cu iod în brun sau galben. In apă rece devine 
gelatinoasă, iar în caldă se disoalvă. Cu acid 
sulfuric trece în glucosă. E optico activă. E un 
hidrat de carbon analog amidonului. [S.M.]

Licheruri, beuturi dulci alcoholice, amestecate 
cu diferite sucuri de poame (perseci, pere, vi
şine, cireşe, fragi, smeură, portocale, etc.) ori 
cu extracte de plante aromatice (cafeauă, cacao, 
vanilie, etc.). L.-le cu foarte mult zahăr, groase 
ca oleul, se numesc creme (cremes). Vinuri L., 
sunt cele foarte tari şi mult-puţin dulci: de Tokaj, 
Malaga, Xeres, Madeira, Porto alicante, etc.

Lichide se numesc corpurile, cari au volum 
determinat, dar nu au formă proprie, ci iau forma 
vasului în care se află. De corpurile solide se 
deosebesc, căci aceste au forma lor proprie, iar 
de corpurile gazoase, căci aceste nu au nici formă 
proprio nici volum determinat. Corpurile lichide 
se mai numesc şi fluide sau picurăcioase. In 
vase şi reservoare mici suprafaţa apei, dacă e 
liberă, în stare de echilibru formează un plan 
orizontal, în lacm'i mari şi în mări suprafaţa îi 
este curbă.

Llchidaţiune, flat.) operaţiunea prin care se 
limpe()esce, se discurcă un patrimoniu, o avere, 
pentru a se soi la ce valoare se ridică şi din 
ce se compune. Cel însărcinat cu această ope
raţiune, se numesce Lichidator. Societăţile odată 
disolvate, trebuesc lichidate. Lichidatorii nu pot 
întreprinde nici o operaţiune nouă de comerciu 
şi ei pot sta în judecată sau să fie acţionaţi în 
interesul lichidării, fiind supuşi regulelor man
datului. L., desfacerea societăţii, nu hberează pe 
asociaţi şi nu împiedecă declaraţiunea în stare 
de faliment.

Lichtenberg, fost principat german, dat de Prusia 
1816 ducelui de Cohurg, cedat de acesta 1834 
Pmsiei pentru o rentă anuală de 80,000 taleri.

Lichtenberg, v. Dealul Iederii.
7*
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Llohtenberg, Georg Ghristoph, fisiciao germ., 
n. 1 Iulie 1742, 24 Febr. 1799. L. a fost pro
fesor la univ. dio Gbttingen, şi a făcut mai 
multe descoperiri pe terenul electricităţii. Aşa 
între altele au remas vestite figurile L. Aceste 
figuri sunt: experienţa prin care se demonstrează 
diferenţa de propagaţiune a celor doue electri
cităţi pe materiile reşinoase. Peutru acest scop 
vine luat un disc de reşină, pe a cărui supra
faţă se trasează cu o sferă electrisată cu electri- 
citetea negativă un desemn, iar cu o altă sferă 
încărcată cu electricitatea positivă, un alt desemn. 
Proiectând apoi pe acest disc cu uu instrument 
de suflat o amestecătură de prafuri de minium 
şi de pucioasă, aceste doue prafuri trecând prin 
tubul instrumentului, se electrisează unul positiv 
şi celalalt negativ. Pucioasa care o electrisată 
negativ se aşează pe curbele positive ale do- 
semnului, iar minium pe cele electrisate negativ. 
Ceea ce e remarcabil este, că liniile galbene ale 
pucioasei presintă ramificaţiuni multiple şi di
vergente, iar cele roşii făcute cu minium pre- 
sintă conture unite.

LIcla, (I/ykia), în evul vechiu provincie în Asia 
mică la ţermurii sudici, bogată în munţi de origine 
vulcanică (Kragos, Masikites, acum Actar-Dagh, 
Solima, Olimp, etc.). Avea însemnat comerciu de 
export (cedru, pin, platan, vin, grâu, etc.). Sub 
împeraţii romani provincie romană. Locuitorii 
din familia indo-germană. Rămăşiţele sculpturale 
şi architectonice mărturisesc despre o înaltă 
civilisaţie.

Llcinius Stolo, tribun al poporului la Roma 
dela 376—367 a. Cbr. împreună cu colegul seu 
Lucius Sextus presentă legi cari oglindeau ne
voile şi dorinţele poporului roman. Ei cereau 
ca să se restabilească cele doue consulate şi unul 
să fie ocupat de cătră un plebeu. Mai cereau şi 
alte reforme favorabile plebei, între cari şi legea 
prin care cărţile Sybiline să nu mai fie păzite 
de doi patricieni, ci de (ţece magistraţi, dintre 
cari cinci să fie plebei. In anul 307 legile ace
stor doi mari bărbaţi se realisară şi puseră capet 
luptelor dintre plebei şi patricieni. Aceste legi 
poartă numele de liciniene şi au uu caracter pur 
social. In 367 Sextus fu primul consul plebeu.

[Caion.]
Licit, ce este permis de lege.
LIcItaţIune, operaţiunea ven4ării prin inter

mediul justiţiei. L. sau mezatul imobilelor se 
face la tribunal, unde agentul urmăritor (portă
relul) cetesce publicaţi unile, condiţiunile vânzării, 
sarcinele ce poate ave imobilul, etc. L. se face 
prin trei strigări. Lucrul se adjudecă asupra 
aceluia, care, la ultima strigare, dă cel mai 
mare preţ.

LIcostomos, supranumele grec al oraşului 
Chilia (seci. XII), probă de vechimea legăturilor 
comerciale dintre Greci şi ţerile dela Dunăre.

LIctar, magiun (v. ac.).
Llctorl, funcţionari cai'i însoţiau pe magistraţii 

de frunte ai Romei şi în special pe consnli, 
purtând fascele, adecă însemnele consulare. L. 
făceau şi slujba de călăi. [Caion.]

Licuala Thunb., (botan.) gen de Palmieri, trib. 
Coryphee, ou vr’o 30 specii, arbuşti cu frunze 
fiabelate, cu flori uneori foarte mari comparativ 
ou cele ce sunt de obiceiu la Palmieri, cu fruct 
o bacă drupacee. Speciile sale trăiesc în Asia orien

tală tropicală, Malaesia, Guiana nouă. Australia 
boreală; aşa e L. Celebica Miq. din insulele Ce- 
lebes; L. elegans Blume din Sumatra; L. Rum- 
phii Blume din Molucce, ş. a. [S. Şt. R.]

Llcurg, v. Lykurg.
Licurlclu, corn. rur. în România, j. Goij, ca 

1222 loc. (Dicţ. geogr. 1892).
Licuriciul, (Lampyris noctiluca L.), un insect 

din fam. Lampyridelor, are antene de forma firelor, 
corpul întins, moale. La partea dinderet jos a 
abdomenului organe de iluminat (fosforescenţă). 
Coloarea brună, aripile negre. Lungimea bărbă- 
tuşului 10 mm., a femeiuşii 12—16 mm. Sboară 
rar, stă de obiceiu prin iarbă. Se află în Ro
mânia, Transilvania, Ungaria, Italia şi alte ţeri 
ale Europei. Altă specie mai este: Lampyris 
spleruUdula.

Lidia, (Lydia), provincie antică la ţermurii 
vestici ai Asiei mici, la sud de Mysia, cu bogate 
mine de aur. Capitala Sardea. Lidienii au in
ventat boiangeria, metalurgia, etc. In antichitate 
regat puternic sub domnia Sandoni(Jilor şi Mer- 
mna(}ilor. Ultimul rege învins şi supus (546 
a. Chr.) Persiei.

Lldo, (ital., plural lidi), ţermuri; deosebi fâ
şiile de pământ cari despart lagunele de cătrâ 
mare. In acest înţeles L. a devenit termin 
technic geografic. Pe L. din preajma Veneţiei 
se află stabiliment balnear.

Lleber, Francisc, publicist şi savant american, 
n. 18 Martie 1800 în Berlin, ţ 2 Oct. 1872 în 
New-Tork. A luat parte la asediul cetăţii Namnr 
(20 Iunie 1815) şi în lupta dela Waterlco 
(5—6 Iulie 1815). Ca universitar în Berlin a 
fost arestat pentru agitaţiuni demagogice, iar în 
HaUe şi lena stătea sub supraveghiare poliţie
nească. Trecut în America (1827), publică «Enci
clopedia Americana», 1835 prof. de istorie şi 
sciinţele de stat din Columbia, iar dela 1858 
în New-York. Ser.: «Political ethios« (2 voi.), 
«Civil liberty and selfgouvernmeut», etc.

Liebfrauenmllch, renumit vin de Rin, extras 
din struguri risling, tramin şi silvan de pe te- 
ritor ca. 31/, ha. din jurul bisericei Sf. Maria 
(Kirche unserer lieben Frâu) din Worrns. L. 
veritabil nu se exportează; cele din comerciu 
sunt vinuri comune de Rin, ou eticheta L.

Liebig, lustus, celebru chimist german, n. 
12 Maiu 1803 în Darmstadt, j- 1873 în Miiuchen; 
studia mai ântâiu farmacia, apoi chimia în Bonn 
şi Erlangen, şi în fine la Paris în laboratorul 
lui Gay-Lussac. La întoarcere fu numit prof. la 
univ. din Giessen 1826. înfiinţa primul laborator 
de chimie, la care se pregătiră o întreagă pleiadă 
de chimişti germani şi străini, ca Franklaud, 
Fresenius, Gerhardt, Hoffmann, Kopp, Strecker, 
Williamson, Wurtz, etc. In 1860 fu chieinat ca 
profesor în Miinchen, unde fu şi numit pre
şedinte al academiei de sciinţe şi director al 
inuseului soiinţific. El dete o mare desvoltare 
chimiei, ridicându-o la rangul de sciinţă, iar nu 
numai la acela al unei arte de experimentale. 
Numeroasele sale lucrări denotă un vast spirit de 
investigaţi uni, a căror înrîurire s’a simţit cu 
deosebire în domeniul chimiei, fisiologiei şi agri- 
culturei. Printre principalele scrieri nmnerăm: 
Analisa elementară organică; Chimia în agri
cultură şi fisiologie; Chimia organică în fisiologie 
şi patologie; Chimia farmaceutică; Analele de
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chimie şi farmacie, 1832; Scrisori chimice, 1878. 
Lucrările importante sunt: Consideraţiuni asupra 
teoriei radicalelor; Despre cianuri şi aplicaţia lor 
în galvanoplastie; Argintarea prin ajutorul alde- 
hidei etilice. Importanţa îngrăşămintelor pentru 
agricultură; Pieparaţia extractului de carne; 
Fabricai ea fericianurului de potasiu; întrebuin
ţarea acidului pirogalic în fotografie. Descoperi 
acidul hipuric, kreatinina-şi fu cel dintâiu oare 
prepai'ă în mod artificial base organice, etc. etc.

Llebknecht, Wilhelm, socialist germ., n. 1826 
în Giessen, închis şi apoi exilat pentru partici
parea la revolte; 1862 reîntors în Germania, 
editează: «Demokr. Wochenblattx şi »Vorwărts«, 
organul uvrierilor germani, al căror conducător 
a fost L. închis do repeţite ori pentru delicte 
politice. Dela 1874 membru al Reichstag-ului. 
t 1900.

Liebreich, Mathias Eugen Oskar, medic germ., 
n. 1839 în Konigsberg; dela 1872 prof. de far
macologie şi director al institutului farmacologic 
din Berlin. L. a publicat o mulţime de studii 
din domeniul specialităţii sale; dela 1887 redi- 
gează revista »Therapeutische Monatshefte«.

LIechtenstein, ducat între Vorarlberg şi can- 
tonnele Graubiinden şi St. Gallen, 159 km2., loc. 
ca. 9500. Capitala Vaduz; rîu principal e Rinul; 
climă moderată, ocupaţia poporaţiunii agricul
tura, viticultura şi economia de vite. Până la 
1886 apaiţinea la federaţia germană, avend să 
deie 55 soldaţi. Dela 1886 nu aparţine nici 
Germaniei nici Austriei. Parlamentul e compus 
din 15 membri sub presidenţa ducelui, se în- 
trunesce odată pe an în Vaduz. Autoritatea supr. 
administrativă e cancelaria de curte a ducelui 
în Viena. In chestiuni judiciare forul apelativ 
o tribunalul din Innsbruck; afacerile de postă 
le administrează Austria. Armată nu are. Popo- 
raţia nu plătesce contribuţie. 23 Pebr. 1899 şi-a 
serbat jubileul de 200 ani dela existenţa sa ca 
ducat L. Familia L. îşi derivă originea dela 
Ilaug, iar arborele genealogic se întinde, fără 
întrerupere, până la Henric 1, proprietarul ce
tăţii Nicolsburg (f ca. 1200).

Mulţi membri din familia L. au servit ca ge- 
norali în armata Austriei, luptând în numeroa
sele ei resboaie după vremuri; între aceştia 
losif Vencislav(a. 19 Aug. 1696, flOFebr. 1772), 
a luptat alăturea cu Eugen de Savoya contra 
Turcilor în Ungaria; loan losif (n. 26 Iun. 1760, 
t 24 Apr. 1836), în luptele contra lui Napoleon 
s a distins deosebi la Austerlitz, Wagram, Regens- 
buig, Aspern, etc. El a subscris pacea dela Pojon 
(26 Dec. 1805); Francisc loachim (n. 25 Febr. 
1Hp2, j-1 Apr. 1887), a luat parte sub Windisch- 
giătz în resboiul pentru sufocarea revoluţmnii 
maghiare, etc. Dintre membrii în viaţă: L. 
Aloisiu (n. 18 Nov. 1846), după Lueger e cel 
mai intrepid conducetor al partidului creştin- 
social (antisemit) din Austria; e bun orator şi 
polemist de forţă. L. Rudolf, dela 2 Iulie 1896 
s suprem mareşal de crude al împăratului Fran
cisc losif I.

Lliige, numirea franc, a oraşului LuttîcA (v. ac.).
Liegnitz, 1) L., district pnis. între Boemia şi 

baxonia, 13,608 km*, cu 1.067,243 loc. (1895). 
2) L., capitala districtului L., cu 51,518 loc. 
Aumeroase fabrice şi instituţiuni culturale; mo
numentul lui Frideric cel Mare şi al ostaşilor

căluţi 1870—71. La L. a fost bătut generalul 
Colloredo (13 Maiu 1634) şi generalul Laudon 
(15 Aug. 1760). 3) Princesd de L., soţia morga
natică a regelui prus. Frideric Wilhelm III, con
tesă Harrach, f 5 Iunie 1873 în Homburg.

LIen, V. Splina.
Lienterla, o formă de diareă, în care evacua- 

ţiunile intestinale conţin alimente nedigerate.
[V-1-]

LiescI, corn. rur. rn Rom., j. Tecuciu, formată 
din 2 căt.: L. şi Şerbănesci, cu 3763 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultrrra; are 
3 biserici şi 3 şcoale. Corn. e străbătută de şo
seaua naţională Tecuciu-Galaţi şi de calea ferată.

Lieue, (frc. pron. lib) sau mii franc, â 2284'2 toise 
franceze = 445P9 m. sau Vas aequatorgrad.

Liftă, (litfă), numire dată străinilor năvălitori 
în ţerile române = cumplit, selbatec, uneori şi 
venetic. Ocură des în poesiile poporale din Ro
mânia şi la Alexandri.

Liga, italienesce alianţă (v. ac.), legătură. Cele 
mai însemnate în istorie sunt: L. binelui public 
făcută de nobilii francezi contra regelui Lu
dovic XI 1465; L. sfântă făcută contra lui Lu
dovic XII, regele Franciei şi a lui Maximilian I, 
împăratul Germaniei de cătră Ferdinand Cato
licul regele Spaniei, de papa luliu 11 (de aceea 
sfântă), de Veneţia şi Anglia; L. catolică sau 
sfântă făcută de prinţii catolici (1538) spre a 
se apăra contra alianţei dela Schmalkalden; L. 
sfântă făcută de catolicii din Francia contra 
Hughenoţilor 1585; L. catolică făcută 1609 de 
prinţii catolici contra protestanţilor.

Liga pentru unitatea culturală a Românilor, 
societate înfiinţată 1891 înBucuresci; are sec
ţiuni în toate oraşele României. Până la 1899 
a editat o revistă pol. lit. sub titlul; *LAga 
Română.t

Liga patrioţilor, societ. franceză, înfiinţată de 
Deroulede după resboiul din 1870—71, pentru 
a propaga între Francezi idea de revanşă şi a 
recuceririi provinciilor Alsaţia-Lorena. 1888 a 
luat numirea «Union patriotique de France». 1889 
desfiinţată.

Liga schmalkaldlcă, s a stipulat în Dec. 1530 
într’o adunare ţinută in oraşul Schmalkalden, 
definitiv s’a încheiat insă numai în 1531 în altă 
adunare tot în acest oraş. Membrii L. a. au fost 
principii, conţii şi oraşele de confesiunea pro
testantă, sub conducerea principelui loan Fri
deric I, fiul princ. de Saxonia, şi a landgrafului 
Filip de Hessa; scopul L. a fost apărarea pro
testantismului contra împăratului Carol V. L. 
s’a încheiat la început pe un termin de şese ani, 
dar mai târijiu s’a reînoit pe alţi 10 ani. în
cordarea între partidul catolic şi cel protestant 
a devenit din ce în ce mai ameninţătoare, iar re- 
fusând unii principii protestanţi a trimite repre- 
sentanţi la conciliul din Trident, a erupt resboiu 
formal (1546) între L. s. şi împăratul Carol V. 
Protestanţii erau la începutul resboiului în pc- 
siţiune norocoasă faţă de armata împărătească, 
dar auimosităţile între cei doi capi, i-a împie
decat a ataca pe duşman şi au lăsat să treacă 
cea mai bună ocasiune. In acel restimp împăratul 
şi-a adus armată din Italia şi Olanda, ă bătut la 
Miihlberg (1547) pe loan Frideric, luându-1 pri- 
sonier, silind apoi pe landgraful Filip a capitula 
şi a se preda. Prin aceasta s’a desfiinţat şi L. s.
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Ligamente, ţesut alb şi flbros, care unesce 
oasele sau viscerele; au formă de bande (fâşii) 
sau capsule (la articulaţii). Au rol important în 
chirurgia btxaţiilor (scrintiturilor).

Llgarldls Palele (PanteUmon), învăţat dascăl 
grecesc, originar din Hios şi studiat prin Italia, 
care da lecţii, dimpreună cu un alt conaţional 
Ignaţie Petriţ, la şcoala greşească din Tîrgovişte. 
A ajutat dimpreună cu acest ieromonach Petriţ, 
lui Dionisie (Daniil) Panonianul la traducerea >de 
pre limba elinească pre limba proastă românească»: 
a Pravilei cei mari sau îndreptarea legii a lui 
Mateiu Basarab (1652). După detronarea Lupului- 
Vodă a trecut în Moldova şi în 1655 e mare 
dascal la şcoala din Iaşi.

LIgatura, (musică), semn de notaţiune, o linie 
curbă, de o întrebuinţare dublă: 1) cuprincjend 
mai multe note, ne spune că atacul acelor note 
să se facă liniştit, păzend cu rigoare valoarea 
lor indicată, şi nepărăsind pe una decât drept 
în momentul atacului celei următoare. 2) Pusă 
deasupra a două note de pe acelaşi grad, su
primă atacul notei a doua, care nu mai e decât 
ca o prelungire a celei dintâiu. L. in contra
punctul modern e sinonim cu sincopă. In vechia 
musică proporţională, L. (lat.: li ga tur) se nu- 
miau grupuri de sunete representate prin figuri 
de note complexe. In factura instrumentală se 
dă în special numele de L. la o specie de dublu 
inel, cu şuruburi, care menţine ancia clametei 
şi a saxofonului. [T. C.]

LIgatura, (med.) oprirea unei emoragii prin 
legarea vasului sanguinifer, fie în partea lesio- 
nată a vasului fie în continuitatea lui.

LIgne, (pron Lini), famihe veche belgiană, din 
care: Carol losif, duce de L., (n. 1735 în Bru- 
xella, f 1814), intrat în armata austriacă, s’a 
distins în numeroase lupte sub Laudon. A fost 
de multe ori trimis în misiuni diplomatice la 
Petersburg. Bra om deştept, bun scriitor şi mare 
curtesan. Intre scrierile lui se află şi despre res- 
boaiele lui Rabutin (v. ac.) în Ungaria. Eugen 
Lamoral, duce de L., de Amblise şi Epinoy, 
grand spaniol, n. 1804. După desfacerea Belgiei 
de cătră Olanda, erau să-l candideze la tron, dar 
a refusat. 1842—48 ministru plenipotenţiar la 
Paris, 1852 president al senatului. t20Maiul880.

Llgnlna, Lignosa, (bot.) v. Lemn.
Lignit, cărbune fosil, la care se mai vede 

structura lemnului; se găsesce şi în trunchiuii 
întregi. Cf. art. Cărbune.

Llgrolna,un product lichid volatil, obţinut între 
temperatura 120°—130°, dela destilaţia petro- 
leului. E întrebuinţat în teohnică din causa 
marei sale volatihtăţi ca gaz aerian la luminat, 
apoi ca mediu disolvant pentm diferite sub
stanţe organice. [S. M.]

Ligula, (botan.) formaţiune apendiculară, de 
obiceiu ca o mică lamă, ce se observă la franzele 
Oramineelor între limb şi teacă; la franzele de 
Isoetes şi Selaginella; la petalele de Silene, 
Narcissus, ş. a., unde formează coronula (para- 
corola).

LIgularla Cass., (botan.) secţiune din genul 
Senecio L. (v. ac.).

Liguorlo, Alfonso Maria de L., sfânt, n. 1693 
din o nobilă familie neapohtană, fost advocat, 
în 1726 a fost sfinţit întru preot. L. a fundat 
congregaţiunea Redemptoriştilor (v. ac.), 1762

numit episcop de S. Agata dei Goţi în regatul 
neapolitan, 1775 s’a retras în mănăstirea Re
demptoriştilor fundată de dinsul. f 1787; 1839 
a fost canonisat ca sfânt. Ser.: Teologia morală, 
apărută mai ântâiu la 1748, »Homo apostolious«,etc.

[Dr. Is. Marcu.]
Llgura, instrument mus foarte vechiu, res- 

pândit deja de prin seci. X în toate ţerile Eu
ropei sub diferite nume (Harmonie, Symphonie, 
Vielle în Francia, Sambuca, Ghirouda, Lira rustică; 
tedesca sau pagana. Viola da orbo, Stampella 
în Italia, Drehleyer, Bauernleyer, Betlerleycr 
în Germania, Hurdygurdy în Anglia, ş. a.). In 
general e formată dintr’o ladă de resonanţă, lată 
ca a chitarei sau bombată ca a cobzei, pe care 
sunt întinse mai multe coarde ce pot fi puse în 
vibraţiune prin frecarea cu o roată-arcuş miş
cată de o manivelă. Unele coarde vibrează liber, 
dând o specie de pedală, ca sonul cimpoiului, iar 
altele prin ajutorul unei specii de claviaturi, care 
le vai'iază lungimea, pot da diferite sunete. 
A trecut pi'in diferite perioade de favoare şi de
cadenţă. [T. C.]

Llguria, regiune nordică a Italiei antice, cu
prinsă între Gallia şi Etruria, conţinend toate 
provinciile situate la nordul golfului de Genua. 
Oraşe principale: Genua, Augusta Taurinoram, 
Veturium, Lucus Bormaui, Monoeous, Dertona 
şi altele. [Caion.]

Liguria, republica, numele republice! geno- 
veze, conform pactului încheiat cu Napoleon la 
1797, sub guvern democratic. 1805 anexată la 
Francia.

Ligustrum L., (botan.) gen din familia Olea- 
ceelor, tribul Oleineae, cuprinde tufe sau mici 
arbori glabrii şi are vr’o 25 de specii, respân- 
dite prin Europa, Asia şi Australia. In părţile 
noastre cresce prin tufişuri, ci'ânguri şi pe mar
ginea pădurilor L. vulgare L., numit de popoml 
nostru Măliniţă, Mălin negru. Lemn 
cănesc. Lemnul cânelui. Această specie 
se cultivă ca plantă decorativă mai cu samă 
pentru garduiî vii. [Z. C. P.J

Ll-Hung-Ciang, om de stat chinez, n. 1823 în 
satul Hveilung din provincia Anhuei. Primul 
fapt prin care a atras asupra-şi atenţiunea curţii, 
a fost sufocarea rescoalei Taiping din provincia 
Nganhui în 1853. Secretar al guvernatoralui su
prem Ceng-Kuo Pan, judecător suprem în pro
vincia Ce-Kiang, apoi guvernator al provinciei 
Kiangsu. Sufocând- şi aici revoluţia, împoratiJ 
pe lângă alte distincţiuni îi dă rangul de nobil 
ereditar. Cel mai mare diplomat al Chinei, se 
ridică până la rangul de vicerege, e încredinţat 
cu cele mai dificile misiuni diplomatice; el a 
condus tratativele păcii dela Simonoseti (res- 
boiuljapan-chinez). In conflictul chinez-european 
pentru masacrarea creştinilor şi asasinarea con
sulului german baron Ketteler (1900), L. a fosf 
singurul vice-rege, care nu s’a asociat boxerilor 
şi nu a mobilisat contra trupelor europene, lu
crând pentru aplanarea conflictului pe cale 
pacinică.

Lika-Krbava, comitat în Croaţia-Slavonia, măr
ginaş cu Bosnia,DalmaţiaşiAdriatica; 6211 -48 km’., 
190,978 loc. (1891) Croaţi, Şerbi, Germani (100) 
şi Maghiari (15). Ţinuturi muntoase .şi în mare 
parte neroditoare, cu cea mai pregnantă carac
teristică a Karstului. Rîurile se pierd printre
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munji fără a li-se cunoasce locul unde se varsă 
în mare, astfel Lika, Gafika, ObCeniţa, RiSiţe şi 
Krbava; are 13 lacuri cu frumoase cascade. Ma
joritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura. Cel 
mai analfabet comitat din ţerile coroanei un
gare; 78'3°/o analfabeţi şi 94-30/o analfalbete. 
Capitala GospiC.

Lila, o coloare compusă din venăt şi roşu.
Liliac, (zool.) cf. art. Chiroptera.
Liliac, numele popular al plantei Syringa vul- 

garis L. (v. ac.).
Liliac de munte, (botan.) numele popular al 

arbustului Alnus viridis DC. (v. ac.).
Liliacee, (botan.) familie de Monocotiledonate, 

destul de naturală, cuprintjend plante mai des 
ierboase, ori perene sau arbuşti, mai rar arbori; 
tulpina aeriană erectă sau căţărătoare, frunzoasă 
ori fără frunze; tulpina subterană e un rhizom 
sau o ceapă (bulb.); florile ermafrodite, homochla- 
mydee, mai rai1 heterochlamydee; frunzele pe- 
riantului mai des 6, libere sau unite; stamine 6 
în 2 verticile de câte 3; ovar cu 3 logi (şi 
cu 2, 4, 5) super sau infer, cu placentaţie axilă; 
fruct divers, bacă, capsulă, etc. Cuprinde preste 
2000 specii respândite şi în regiunile tropicale, 
şi în cele temperate, reci şi alpine ale globului. 
Se divide în mai multe subfamilii, acestea cu 
mai multe triburi; menţionăm următoarele sub
familii: Melanthoidee ou genuri mai însem
nate Veratrum, Colchicum (v. ac.), Bulboeo- 
dium (v. ac.); Asphodeloidee, gen. Asphodelus 
(v. ac.), Anthericum, Hemerocallis (v. ac.), Aloe 
(v. ac.); Allioidee, gen. Agapanthus (v. ac.), 
Oagea (v. ac.), Allium (v. ac.); Lilioidee, gen. 
Lilium (v. ac.), Fritillaria (v. ac.), Frgthro- 
nium (v. ac.), Tulipa, Seilla, Ornithogalum, 
Hyacinthus{v. ac.), Muacari; Dracenoidee, gen.: 
Dasylirion (v. ac.), Cordyline (v. ac.), Dracaena 
(V. ac.), Yueca; Aaparagoidee, gen. Asparagus 
(v. ac.), Buscuc, Majanthemum, Polygonatum, 
Convallaria (v. ac.). Paris; Smilacoidee, gen. 
Smilax. [S. Şt. R.]

Lllle sau Crin, numele vulgar al plantei Li
lium Marlagon L. (v. ac.).

Lllllflore, (botan.) serie de Monocotiledonate, 
caraoterisată plin flori homoiocblamydee pe tipul 3 
(2 verticilu de 3 tepale, 2 verticile de 3 stamine, 
•3 cârpele), dar şi pe tipul 4; semenţa are al- 
bumen cărnos sau cornos. Aci întră familiile; 
Juncacee, Liliacee, Amaryllidacee, Dioscoriacee, 
Iridacee, ş. a.

Liliput, teara piticilor, liliputani = piticii. Cu
noscuţi din romanul «Călătoriile lui Gulhver» al 
lui lonallian Swift (1726).

Ljllth, Covr.J după tradiţia rabin, femeia primă 
a lui Adam, creată deodată cu dînsul. Trăia apoi 
ca strigoaie seducetoare.

Llllum Tourn., (botan.) gen din familia Li- 
liaoeo, trib. Tulipee, cuprinde plante ierboase, 
florile au un periant campanulat; stamine cu 
autore lineare, dorsifixe; are vr’o 60 specii de 
prin regiunile temperate nordice. Prin Europa 
creaco L. candidum L., L. Martagon L., L. 
tiulbiferum L., L. chalcedonicum L. (= L. al- 
uanicum Griseb.), etc. Cele dintâiu doue specii 
cresc şi pe la noi, prima cultivată prin grădini 
pentru florile sale albe, simbolul curăţeniei tru
peşei şi q[ candoarei, numită de popor Crin 
ălb, Lilie albă;adoua oresce spontaneuprin

crângurile dela marginea pădurilor, se cultivă 
pentru florile sale frumoase cărămizii, pătate 
cu violet, galben şi purpuriu, şi e numită popular 
Crin, Lilie, Aiu de pădure. Bulbii de L. 
candidum L. s’au folosit altădată contra hy- 
dropsiei; aiji se fierb în apă sau lapte şi se fac 
cataplasme emoliente cu ei, căci conţin muci- 
lagiu. Florile sale au miros plăcut, pătrumjetor, 
dar vătămător dacă se tin în odăi unde locuim. 
Din ele se scotea altădată o apă folosită ca un 
calmant. [S. Şt. R.]

Lilie, (oland. Ryssel), oraş francez, capitala 
depărtăm. Nord, cetate importantă, 160,966 loc. 
(1891); cetatea are 7 forturi, citadela e un cap 
de operă; universitate, academie de musică, 
museu de arte şi de sciinţele naturale; însem
nată industrie textilă, comerciu, grădinărit de 
legume şi flori.

Lllybaon, lAlibaeum, în evul vechiu promontor 
fortificat în Sicilia, cu rol însemnat în multe 
resboaie. Carthaginezii ţineau gamisoană de 
20,000. Fortul a susţinut (250) cu succes asediul 
Romanilor şi numai după încheierea păcii a 
trecut în posesia lor. Sub Romani era residenţa 
unuia dintre quaestorii Siciliei. Marsala de acum 
e zidită între murii sudici ai vechiului oraş.

Lim, afiuent pe dreapta al rîului Drina, isvo- 
resce din munţii Zljeb la graniţa muntenegrină, 
avend curs nord-vestic pe întindere de ca. 2(X) km. 
cu basin de 5625 kma. Valea Limuîui, partea 
la vest a Novibazarului, conform contractului 
dela Berlin, e ocupată de trupe austro-ungare 
şi turcesci; staţiuni principale: Plevlje, Priboj 
şi Prjepolje.

Lima, 1) L., capitala departamentului cu acelaş 
nume şi a republicei Peru în America sudică, 
întemeiată de Francisc Pizarro (1535); 103,556 loc. 
(1890), numeroase instituţiuni culturale, între 
cari universitatea, întemeiată de Carol V (1551), 
67 biserici şi capele (cca mai însemnată cate
drala cu o »Veronică« de Murillo), 33 parcuri şi 
promenăiji, statua equestră, de bronz, a Liber- 
tadorului şi statua de marmoră a lui Columb. 
1746 cutremur de pământ, în care au perit 
5000 oameni. 2) L., oraş în statul Ohio, cu 
15,981 loc. (1890); fabrică de vagoane, hârtie, 
dinamită, maşini şi rafineric de petroleu.

Liman, v. Port.
Limax, melc (v. ac.).
Limb, (teol. dogm.) locul în care se deţin dppă 

moarte sufletele acelor oameni, cari, fără vina 
lor personală sunt lipsiţi de fericirea suprana
turală, de a vede pe D(}eu faţă la faţă în ceriu. 
Aşa au fost patriarchii şi toţi drepţii înainte de 
venirea lui Christos; la aceste suflete s’a coborît 
sufletul lui Christos, pe când îi zăcea trupul în mor
mânt. (Evr. 11,39 ; 8,9). Acest L. (Umbus patrum) 
a încetat cn înălţarea lui Christos la ceriu. El 
se numesce în Sf. Ser. şi: «Sinul lui Avrama. 
In L. (limbus puerorum) ajung sufletele prun
cilor, cari mor uebotezaţi înainte de a fi ajuns 
la anii priceperii, fiind ei întinaţi numai cu pe- 
catul original. ■ [i—m.]

Limb, (botan.) lamina, partea lată a frunzei, se- 
palului, petalului şi a tuturor felurilor de fmnze.

Limba, exprimarea gândirilor prin sunete ar
ticulate; în înţeles special sistem de combina- 
ţiuni fonetice de care se servesce un popor 
pentru acest scop. După structura lor granlati-
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cală, limbile se împart în trei clase priecipale: 
limbi monosilabice sau isolante, la cari combi- 
naţiunile fonetice elementare (rădăcinile) remân 
neschimbate şi raporturile gramaticale se exprimă 
prin aşezarea şi gruparea rădăcinilor în propo- 
siţie; limbi aglutinante, cari posed doue categorii 
de rădăcini, rădăcini caii exprimă ideile şi ră
dăcini cari arată raporturile gramaticale şi se 
alipesc (se »aglutinează«) la cele dintâiu; şi limbi 
cu flexiune, la cari combinajiunile fonetice (cu
vintele) sunt variabile şi exprimă şi idei şi ra
porturi la un loc, cu ajutoi'ul unei schimbări a 
sunetelor mediane (engl. man, om, men, oameni) 
sau finale (rom. umblu, umbli, umblă, etc.). 
Clasa dintâiu cuprinde iimba chineză şi unele 
idiome din ludo-China, a doua limbile uralo- 
altaice, precum şi limbile autochtone din Africa 
şi America, a treia familiile limbilor indo-europene 
şi semitice. Limbile se află într’o evoluţiune con
tinuă şi, diferenţiindu-se în timp şi spaţiu, dau 
nascere la varietăţi de limbi, numite limbi-Bce 
în raport cu idiomul din care au ieşit (limba- 
mumă) şi limbi-surori în raporturile lor reciproce, 
toate la un loc formând o familie de limbi. Le 
aici se explică marele numer al limbilor, care, 
chiar dacă ne restringem la limbile vii şi facem 
abstracţie dela nenumeratele lor dialecte şi sub
dialecte, totuşi se urcă la vr’o mie.

Clasificarea limbilor după relaţiunile de înru
dire ce există între ele, ne dă următoarele fa
milii şi grupe:

I. 'Ea.mWia, indo-chinesă: chineza, siameza, bir- 
mana, tibetana şi limbile din Himalaia.

II. Familia malaezo-polinesiană; grupul ma- 
laez, melanesian şi polinesian.

III. Limbile Dramda, vorbite în India do sud: 
Telugu, Tamil, Canaresa, etc.

IV. Familia uralo-altaică sau turaniană, cu- 
prinijend cinci grupe: grupul fino-ugric, cu fineza, 
estnica, lapona, maghiara, etc.; grupul samoied, 
turc, mongolic şi tungus.

V. Limbile Bantu din Africa de sud.
VI. Familia hamito-semită, cu grupul hamitic, 

care cuprinde limbile Berber (Africa de nord), 
limbile etiopice şi vechia egipteană cu Bea sa 
copta, şi grupul semitic, cuprimjend asiriana, 
babilonica, ebraica, feniciană, limbile aramee, 
araba, etc.

VII. Familia ariană sau indo-europeană, se
împarte în noue grupe, şi anume: grupul indian, 
ou sanscrita, pracrita. Pali, Hindi, Sindi, limba 
Ţiganilor, etc.; grupul iranian, cu Zend, vechia 
persană a inscripţiilor cuneiforme, Pehlewi, etc.; 
armeana,; grupul grec, cu elina şi greaca mo
dernă; albaneea; gruprd italic, cu latina şi lim
bile romanice ieşite dintr’însa, umbra şi osca; 
grupul celtic, cu chimrica şi bretona, comica 
şi gaelica; grupul leto-slav, cu vechia prusiana, 
lituaniana şi letona de o parte, bulgara, rusa, 
serbo-croata, ceha, polona, dialectul bisericesc 
(vechia bulgară sau slovenă), etc. de alta; în 
fine grupul germanic, care se, subîmparte în 
ramura estică cu limba gotică, ramura nordică 
ou suedo-daneza şi norvego-islandeza, şi ramura 
vestică cu germana de sus (Hochdeutsch), ger
mana de jos (Plattdeutsch), olandeza, flamanda 
şi engleza. [Ti.]

Limba, o massă cărnoasa, fixată prin muşchi de 
osul hioid şi maxilarul inferior, a cărei basă e si

tuată la partea posterioară şi al cărei vîrf e la coa 
anterioară; ea are o suprafaţă superioară, una 
inferioară şi doue margini. Massa musculară a 
L., compusă din muşchiul liugual, e acoperită la 
suprafaţă do mucoasa, al cărei epiteliu e pavi- 
mentos stratefiat; mucoasa e caracterisată prin 
conţinutul papilelor, cari sunt de 4 feluri: calici- 
forme, fongiforme, flliforme şi hemisferice. Pa- 
pilele caliolforme conţin corpusculele gustative, 
in cari se termină ramificaţiunilo nervilor gloso- 
faringian şi lingual; cu aceste corpuscule se face 
percepţiuneagustului prin nervul gloso-faringian, 
pe când nervul lingual e pentru percepţiunea 
tactilă. Sub choriouul mucoasei sunt situate nu
meroase glande salivare mici şi foliculi închişi. 
De limbă se insei'ează mai mulţi muşchi: stilo- 
glos, hyo-glos şi genio-glos, etc. Arteria limbei 
este: linguala, care provine delacarotida externă; 
vina are acelaşi nume; vasele limfatice sunt 
foarte numeroase. L. este organul gustului, ea are 
un rol în fonaţiune şi masticaţiune. [V. I.]

Limba boului, numele popular al plantei Au- 
chusa officiualis L. (v. ac.).

Limba broascei, numele românesc al plantei 
Alisma Plantago L. (v. ac.).

Limba cerbului. Limba vecinei sau Năvalnic, 
numirile românesc! ale plantei Scolopendrium 
officinarum Sw. (v. ac.).

LImbagiu, graiu (v. ac.).
Llmbariţă, v. Limba broascei şi Alisma.
Limbric, Ascaris, vierme intestinal din ordinul 

Nematoidelor, familia Ascaridelor; gura limitată 
cu 3 buze (1 mediană dorsală; 2 laterale). Băr
batul este mai mic ca femeia, şi coada sa puţin 
recurbată; prove(}ut cu 2 spicule ventrale. Fe
meia are coada mai lungă şi mai dreaptă. L. 
cuprinde mai multe specii, una din cele mai 
principale este Ascaris lumbricoides, cel mai 
cemun părăsit la om, trăiesce în intestinul subţire, 
mai cu deosebire la copii. Bărbatul este lung de 
15—17 cm., femeia de 20—25 cm. Ouele sunt 
elipsoide, desvoltarea se face în apă sau în pă- 
ment umed. L. se capotă dacă se bea apă nefil
trată, care are oue de L. sau dacă se mănâncă salalâ 
sau alte legume, cari au fost stropite cu apă 
murdară. Se pcate ca cineva să aibă L. fără ca 
să aibă cunoscinţă de presenţa Ier, alte ori din 
contră dau loo la diferite accidente: convulsiuni, 
congestiuni cerebrale, scoborîre de temperatura, 
uneori chiar oprire de respiraţiune, care poate 
provoca moartea, dacă nu se intervine la timp; 
so semnalează accidente hysteriforme, paralisie, 
pseudo-menengită, turburări intelectuale grave şi 
chiar moarte subită. Contra L.-lor se prescrie 
cu succes: santonina, calomel, semen, etc. (Cf. 
R. Blanchard, Zoologie medicale. Paris, 1889. 
Pentru caşuri mai deosebite în România: Dr. V. 
Immerwol, Contribution â l’etude de l’etiologie 
des abces vermineux, Revue des maladies de 
L’enfance, Paris, şi V. C. Dimitriu, Considera- 
ţiuni asupra Helminthiasei, tesă de doctorat dela 
facult. de medicină din Iaşi.) [Dr. N. Leon.] 

Limburg, fost ducat, prin pacea vestfalioă fu 
împărţit între republica Ţerilor de jos şi Olanda 
austriacă, 1794 ajunse la Francia, 1814 iarăşi 
la Olanda; 1830 se ataşâlarevoluţiunea belgiană, 
1839 fu împărţit între Belgia şi Olanda, formând 
actualele provincii: 1)prov. oland. L., în partea 
sud-estică a regatului, 2204 kma. cu 255,721 loc,
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(1890); capitala Maastricht. 2) prov. belg. L., în 
partea nordică a ţerii, 2412 kma. cn 222,814 loc. 
(^1891); capitala Hasselt.

Limburg, 1) L., oraş în prov. belg. Ltittich, 
mai de mult capitala ducatului L., 4805 loc. 
(1891); se fabrică brânză renumită. 2) L., oraş 
iu guvernam, prus. Wiesbaden, 6866 loc., re
şedinţă episcopească, catedrală frumoasă.

V. şi art. Flamancji. [—]
Cronica de Limburg, un op istoric numit după 

oraşul Limburg din Olanda, scris de notaml 
împ. Tileman Elhen de Wolfhagen în limba ger
mană după 1402. Se începe cu 1336 şi termină 
cu 1398. Are însemnătate mai mult culturală, 
decât istorică, căci descrie din propria intuiţiune 
persoanele acelui timp, povestesce anecdote, în
şiră poesii poporale, conţine informaţiuni despre 
desvoltnreă musioei, poesiei, portului, etc. Prima 
dată a fost edată sub titlul; y>Fasti Limpur- 
gensest de 1. F. Faust (Limburg, 1617), apoi la 
1826 de Vogel, la 1860 de Rosei şi la 1875 în 
•Monunienta Germaniae bistorica» (între cro
nicele germane t. 4). [Dr. P. O.]

Llmburgita, rocă eniptivă vulcanică, formată 
principal de microlite de augit şi oliviu.

LImerIck, comitat irlandez în prov. Munster, 
2755 kina. cu 158,563 loc. (1891); capitala L. 
are 37,072 loc., port bun, comerciu.

Limes, (lat.) frontieră, graniţă; L. imperii 
romani, lanţul uvrajelor de apărare, ridicate pe 
timpul împăraţilor în acele părţi, unde imperiul 
roman era ameninţat de popoarele barbare. Astfel 
eia L. britannicus la nordul Britaniei între 
Ocennnl atlantic şi Marea nordică; L. germa- 
nicus in Germania dela Taunus preste Main şi 
Neckar până la Dunăre; L. Dacicus în Tran
silvania; L. pannonicus în Slavonia, Croaţia şi 
în Ungaria (dincolo de Dunăre); L. alutanus 
dealungul Oltului până la Dunăre (România). Cf. 
Cohausen, Der rom. Grenzwall in Deutsohland 
(1884 şi 1886); Mommsen, Rom. Geschichte, 
lld. 5 (3. Aufl. 1886) şi Der Begiiff des L. 
(•Westdeutsche Zeitschrift» voi. 13,1894); Torma 
Knroly, Adalek eszab-nyugati Dacia fold- es hely- 
iratiîhoz (1863) şi A L. dacicus felso resze (1880); 
Praiilicli R., (Arch. £rt., 1892); Gr. G. Tocilescu, 
Raport asupra lucrărilor de explorare întreprinse 
In L. alutanus. (Anal. Acad. Rom., seria II, 
tom. XVIII. Partea adm. şi desbat. p. 97). V. şi 
Valul lui Traian.

Limfa, V. Lympha.
Llmfjord, un braţ de mare lung de 157 km., 

CC se vilă în partea estică a Jutlandei; preste 
li. duc două poduri.

LImIna apostolorum, (lat.). Pentru ca pontificii 
romani să aibă cunoscinţe exacte despre starea 
smguraticelor diecese, episcopii diecesani la anu
mite termine sunt obligaţi a merge la Roma şi 
a cerceta mormintele sfinţilor apostoli Petru şi 
Pnvel (se praesentare apostolorum Petri et Pauli 
bminibus seu visitatio liminum ss. apostolorum). 
Lu această ocasiune episcopii au să relateze 
de.spro moravurile clerului şi ale poporului, despre 
seminarie, mănăstirile călugăresc!, starea ma
terială a bisericii şi despre toate raporturile din 
tllecesă. [Dr. Is. Marcu.]

Limita, (lat.) margine, linia care mărginesce 
cova, hotar.

Limitat, mărginit; se (}ice, dar rar, şi im

propriu în sensul de lipsit de o pricepere mai 
largă a lucrurilor. In acest cas este o traducere 
prin neologism a cuventului; mărginit luat în 
sens figurat.

Llmitatiune, mărginire; determinarea hotarelor 
unui lucru. Totuşi ar fi impropriu întrebuinţai 
pentm hotărnicie.

Limitativ, (lat.) ceea ce limitează, mărginesce. 
In filosofie se numesc, după Kant, judecăţi li
mitative acele, cari deşi au forma judecăţilor 
afirmative, totuşi din pricina restringerii, limi
tării noţiunii predicative, au înţeles negativ. S. e., 
când (Jic «sufletul este nemuritor®, se limitează 
înţelesul noţiunii «muritor® şi judecata exprimă 
acelaşi lucru ca şi judecata «sufletul omului nu 
este muritor.® [PI.]

Limitrof, ce e pe limită, pe graniţă.
Limnanthemum Gmel., (botan.j gen din familia 

Gentianeelor, tribul Menyantheae, cuprinde ier
buri aquatice şi are vre-o 24 de specii, respân- 
dite prin regiunile tropicale şi temperate. Iu 
părţile noastre cresce plutind la suprafaţa apelor 
stagnante şi lin curgătoare L. nymphoides Link.

[Z. C. P.]
Limodorum L., (botan.) gen monotipic din fa

milia Orchideelor, cuprinde plante erbacee erecte, 
cu tulpina nefoUată. Singura specie cunoscută 
L. abortivum Swartz., cresce prin regiunea me- 
diteraniană şi prin Europa centrală. In păiţile 
noastre cresce prin pădurile din Dobrogea.

• [Z. U. P.J
Limoges, (pron. limoj), capitala departamen

tului Haute-Vienne în Francia, la malul drept 
al Viennei; 72,718 loc. (1896), residenţă episco
pească. Are numeroase instituţiuni culturale, fa
brici, musee, pinacotecă, etc. In piaţa Jourdan se 
află statua mareşalului Jourdan. Sub Romaui se 
numia Augustoritum şi s’a înoreştinat în seci. III.

Limonada, apă amestecată cu suc de lămâie 
şi îndulcită; beutură reooritoare. L. caldă se fo- 
losesce la afecţiuni catarale.

Limonit, mineral, oxid de fier hidratat, brun 
gălbiu amorf, ceva cristalin, oolitic sau în masse 
reniforme, etc. Produs piin alteraţiune de mi
nerale de fier, poate fi deposit de isvoare feru- 
ginoase sau prin substanţe organice, minereu 
apreciat de fler. L. e foarte respândit; în Ro
mânia se cunosc giseminte mai mari la dealul 
Dîrmoxa (Suceava), la Baia de fler (Gorjiu), în 
dealul Sârbilor, în împrejurimile Bahnei (Me
hedinţi), etc.

Limosella L., (botan.) gen din familia Scrophu- 
larineelor, tribul Gratioleae, cuprinde mici ier
buri cespitoase cu frunze radicale sau fascicu- 
late la noduri; florile mici albe sau palid-rosee. 
Acest mic gen are vr'o 5—6 specii, respândite 
prin regiunile temperate şi tropicale ale globului. 
L. aguatica L. cresce în Europa şi prin păr
ţile noastre. [Z. C. P.]

Limousin, veche prov. (comiţiat) franc, cu ca
pitala Limoges, dela 1589 unită cu coroana; 
acum formează depart. Vienne super, şi Correze.

Limpecjire, v. Filtru.
Limpiarln, aluminat de sodiu Naj Ha 04.
Limpopo,^ Oori, Bempe sau Eîul crocodililor, 

rîu mare în Africa de sud cu o lungime de 
1900 km., în republica Transvaal. Isvoresce între 
Pretoria şi Pocefstrom şi se varsă în sinul De- 
lagoa în Oceanul Indic.
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Linaceae sau LIneae, (botan.) familie de Di- 
cotyledonate-Polypetale, cuprinde plante eibacee 
sau fmtescente mai rar arbori cu frunzele al
terne sau opuse; florile regulate hermafrodite, 
calicele cu 5 sepale, rar numai 4, libere sau 
unite la basă şi imbricate; corola cu petalele 
în numer egal cu al sepalelor. L. au vr’o 14 ge
nuri cu vr’o 135 de specii, respândite pe întreaga 
suprafaţa globului. Această familie se divide în 
următoarele 4 triburi: I. trib. EuUneae, plante 
erbacee sau subfrutesceute, capsule cu dehis- 
cenţa septicidă, menţionăm genurile: Radiola 
Gmel, Linum L. 11. trib. Hugonieae, plante 
arborescente sau frutescente adesea acăţătoare, 
fructul o diupă, Însemnăm genul Hugonia L. 
111. trib. Erytliroxyleae, plante frutescente sau 
arborescente, fructul drupă, menţionăm genul 
Ejrythroxylon L., şi în fine IV tribul Ixonan- 
theae, din care menţionăm genul: Ixonanthes 
Jack. [Z. C. P.]

Linares, 1) L., provincie în Chile (America 
de sud) 9036 kms. cu 115,646 loc. (1891). Ca
pitala L. are 7611 loc. 2) L., oraş în prov. spân. 
laen (Andalusia), 29,692 loc. (1887); mine de 
plumb şi argint.

Linarla Juss., (botan.) gen din fam. Scrophu- 
larineelor, trib. Antirrhineae, cuprinde plante 
erbacee mai rar subfrutescente şi are vr’o 130 
de specii, respândite prin regiunile temperate şi 
calde ale globului. In părţile noastre cresc mai 
multe specii, dintre cari menţionăm: T^. vulgaris 
Mill. numită de popor Linariţa, In selbatic, 
Gura mâţei, sau Buruiană de in. L. ge- 
nistifolia Mill., L. minor Desf., etc. [Z. C. P.]

Llnarita, mineral, sulfat de cupru şi plumb, 
rar, se găsesce la Linaris (Spania), Rezbânya, etc.

Lina Rujalina, după o poveste română e 4ma, 
care înverijesce câmpurile şi înfloare florile. Are 
însuşirile cjinei Flora la Romanii vechi.

Linas, Charles de, antiquar francez, m. on. al 
Acad. Rom., a publicat numeroase studii asupra 
industriei metalelor preţioase în evul mediu, 
asupra antichităţilor religioase, etc. f 1887.

Lincel, academia dei, înfiinţată la Roma, in 
1603, de principele Frederico Cesi. Numele ei 
însemna, că membrii ei trebuiau să studieze 
natura cu ochi de lince sau rîs (lat. Lynx). Cei 
mai renumiţi savanţi i-au fost membri (Gahlei, 
Colonna), etc. Acum e soc. lit. regală, cu sediul 
în Roma în palatul Corsini.

LInceu, v. Lynkeus.
Lincoln, 1) L., oraş în Angha, e capîtala comita

tului L., cu 39,500 loc. Acest oraş are o fru
moasă catedrală gotică. Aci se găsesc multe ruine 
din epoca anglo-saxonă şi normandă. 2) L., oraş 
în Uniunea nordamericanâ, capitala Statului Ne- 
braska, 60,000 loc., universitate.

Lincoln, Avraam, president al Statelor Unite, 
n. 12 Febr. 1809 în Hardin County (statul Ken- 
tucky) din părinţi săraci; a fost ucenic de me
seriaş, ziler şi matroz. După rescoala indianilor 
(1832) a deschis prăvălie în New-Salem, apoi 
strămutat în Springfield (1836) a practicat advo
catura, câştigând şi ceva avere. 1846 deputat la 
congres. 1854 candidează la presidenţie contra 
lui Douglas. 1860 ales president de partidul repu
blican, decretează emanciparea sclavilor (22 Sept. 
1862). Sub el a decurs resboiul de secesiune 
(1861—65), terminat cu triumful statelor dela

nord, părtinitoare ale emancipării sclavilor, 
t 14 Apr. 1865 împuşcat în teatru de actorul 
Booth Wilkes. [t.]

LIncrusta, v. Linoleum.
Lindau, oraş în guvernam, bavarez Şvabia, 

situat pe 3 insule ale lacului Constanţa 5349 loc. 
(1890); port, far, statua regelui Maximihan II; 
comerciu şi navigaţie pe lac.

Lindau, Paul, critic şi poet dramatic german; 
n. la Magdeburg 1839, studia la HaUe, Leipzig 
şi Paris. Studiile sale despre «Moliere şi Alfred 
de Musset«, arată cunoscinţe temeinice asupra 
literaturii franceze. Criticele şi Disertaţiunile 
sale estetice, publicate prin deosebite jurnale, 
se află colectate in >Dramaturgische Blătter* 
4 voi., 1875 şi 1879; »Aus dem litterarischen 
Frankroich*, 1882; »Aus der Hauptstadti, epistole, 
1884. Dramele sale, cele mai multe primite ou 
aplause şi trecute in repertoriele tuturor teatrelor 
mari, apăiură în 3 voi. »Theater«, 1879, Berlin. 
Despre Rom. scrie în » Aus d. Orient», Breslau,1890.

Llndenl, nume vulgar ce se dă ouelor de Pe- 
diculus (v. ac.).

„L’independance Roumalne“, (Jiar ce apare in 
Bucuresci în limba franceza, fundat de Alez. 
Ciurcu şi Emil Galii în Maiu 1878 sub titlul 
tl’Orient.t Contribui foarte mult la succesul 
Orientului plecarea lui A. Ciurcu pe câmpul de 
resboiu, de unde trimitea (jilnic şi chiar de mai 
multe ori pe (ji telegrame şi corespondenţe. După 
terminarea resboiului şi proclamarea regatului 
s’a schimbat numele 4iarului în »L’Ind. Roum.« 
Prosperitatea acestui 4iar a mers tot crescând; 
el a contribuit la transformarea 4>aristicei în 
România. Linia de purtare a 4>arulut era cu 
totul independentă. El câştigase o deosebită im
portanţă atât în ţeară cât şi rn străinătate. 1883, 
consiliul de miniştri, după îndemnul dlui Dim. 
Sturdza, pe atunci ministru de externe, expulaii 
din ţeară pe Emil Galii. Atunci Ciurcu luă di
recţiunea (jiarului, rescumperâ şi partea lui Galii 
şi asociându-şi ca colaborator pe Fred. Dame, 
începu în contra guvernului o luptă mai pro
nunţată. In 5 Sept. 1885, guvernul, profitând de 
proclamaţia incendiară pe care câţiva tineri tran
silvăneni aşezaţi în România o trimiseră preste 
Carpaţi, expulsâ din ţeară atât pe Al. Ciurcu, 
cât şi pe tatăl seu Nicolae N. Ciurcu, dimpreună 
cu autorii proclamaţiei şi cu alţi doi Români de 
preste Carpaţi, cari ajutaseră pe cei dintâiu la 
expedarea proclamaţiei. Cu toate că Ciurcu apere 
în »L’Ind. Roum.» causa Românilor din Ungaria, 
nici el, nici tatăl seu nu avuseseră nici un ame
stec în chestia proclamaţiei. Numeroase mee- 
tinguri de protestare se ţinură în toată ţeara 
în contra acestor expulsări, iar după deschiderea 
corpurilor legiuitoare guvernul fu jnterpelat atât 
în cameră cât şi în senat; în cameră mai ales 
Mihail Kogălniceanu rosti unul din discursurile 
sale cele mai remarcabile. Al. Ciurcu se duse 
mai ântâiu dimpreună cu părintele seu la Rusciuc. 
El vendu lui George Em. Lahovari 4iarul şi plecă 
apoi la Paris. »L’Ind. Roum.« fu condusă de 
George Em. Lahovari până în 4ina de 29 Nov. 
1897, când fu ucis în duelul, pe care l-a avat 
ou N. Filipescu. De atunci proprietatea 4>anl'l1' 
a trecut asupra lui Al. Em. Lahovari, fost mi
nistru al României la Roma, frate mai mare al 
reposatului G. Em. Lahovari, iar direcţia nomi-
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nală o are N. Kreţulesou, socrul lui Al. Em. 
Lahovari. Până la expulsarea lui Al. Ciurcu ati
tudinea (ţiarului a fost independentă, după ex
pulsarea lui, noul proprietar dăduse (jianilui seu 
o coloare curat conservatoare, iar dela moartea 
acestuia»L'Ind, Eoum.« a devenit un organ liberal.

Lindley, John, botanist englez, n. 1799, f 1865; 
a dirigiat mult timp societatea regală de horti- 
cultură din Londra; s’a ocupat in special cu 
Orcbideele (colecţia lui făcută din aceste plante 
se află în herbarul din £ew), despre cari a scris: 
The genera and species of Orchidaoeous plants, 
1830; Orchideae Lindenianae 1846, etc.; pentru 
claailicaţia plantelor are scrierea foarte impor
tantă The vegetable Kingdom (regnul vegetal), 
1846, edit. 3, 1853; mai are şi alte multe scrieri.

[S. Şt. R.]
LIndpaIntner, P. L, compositor germ., n. 1791 

iu Koblenz. f 1856. Şef de orchestră şi de cor 
la Miinchen şi Stuttgart, unde mai cu samă şi-a 
făcut un renume, a scris mai multe opere, ba
lete, oratorii, mise, un Stabat, cantate, sinfonii, 
concerte şi musică de cameră şi un mare număr 
de cântece (Lieder).

Linear, (botan.) Knearis, strimt, alungit şi cu 
marginile paralele, cum este limbul frunzelor 
de gramlnee, Zostera, Elodea, ş. a.

LInelt, mineral, sulfură de cobalt conţinend 
şi fier şi nickel.

Llngalţl, (dela cuvântul sanscrit lingam = 
semn, indiciu, gen. Simbolul forţei virile a (Jeului 
Siva), societate religioasă în India sudică, întru 
venerarea forţei generătoare a lui Siva.

LIngard, John, scriitor englez, n. 1771 aproape 
de Laucaster, f 1851, era preot catolic în Nor- 
thuinberland. El debuta ca istoric în 1809 cu 
sciieiea: Antichităţile bisericei anglo-saxone. 
Istoria Angliei până la 1688. Deşi scrierea e 
făcută din punctul de vedere catolic, avu un 
mare .succes în Anglia.

LIngerle, (franc.) rufărie, adecă: albiturile ne- 
cesai'o atât pentru îmbrăcămintea trupului, cât 
şi pentiu îmbrăcămintea patului şi a mesei. L. 
se nuinesce şi magazinul unde se vinde exclusiv 
numai lufărie şi pânzărie. [M. B.]

_ LIngg, Herman, poet germ., n. 1820 în Lindau, 
lângălaculConstanţa, pensionat la 1850 înMiinchen 
oa medio militar, e considerat ca unul din cei 
mai talentaţi poeţi germani. »Gedichte«, (poesii); 
»Die Walkyren», dramă; »Catilina«, tragedie; 
»Die Volkerwandenrng» (Migraţiunea popoarelor), 
epopee în 3 cărţi; »Vaterlăndische Baladen und 
Gosănge» (Balade şi cântece patriotice); »Dunkle 
Oowaltent, novele în versuri; »Von Wald und 
Seot, novele în prosă, ş. a., sunt cele mai în
semnate din scrierile lui L.

Lingoare, v. Febra tifoidă.
LIngots, bare sau drugi de aur şi argint în 

comerciul francez şi olandez.
LInguale sau lichide, sinonim cu palatale (v. 

Consonante).
LInguetta, Capj mai nainte Akrokeraunio, capul 

uord-vestio al munţilor Keraunici, lângă Marea 
Ionică.

j-lngulst, cel ce se ocupă ou studii hnguistice.
LIngulstIca, soiinţa care cercetează natura, 

ongmea şi evoluţiunea graiului omenesc, precum 
Şl raporturile de înrudire dintre diferitele limbi, 
tn înţelesul din urmă, ea se numesoe şi filologie

comparată. Cf. Whitney, Language and the 
study of languages (1868); Delbriick, Einleitung 
in das Sprachstudium (1880); Paul, Principiender 
Sprachgeschiohte (1880); Fr. Miiller, Gnindriss 
der Sprachwissenschaft (1876—88). Despre ori- 
ginealimbii: Steinthal (185l),L.Geiger(1869—72). 
Reviste linguistice: Zeitschrift fur Vblkerpsy- 
chologie und Sprachwissenschaft de Lazarus şi 
Steinthal, Zeitschrift fiir vergieichende Spraoh- 
forschung de Xuhn şi Schmidt, Revue de lin- 
guistique et de philologie comparee, etc. [Ti.]

Lingullde, (zool.) v. Ecardine.
Linguşire, nisuinţa de a câştiga favorul altora 

prin laude false, prin onoruri jirefăcute, prin 
luorăi'i ori chiar şi numai prin semne anume 
căutate, dar mincinoase, şi de aceea, exagerate. 
Cel ce se poartă astfel se numesce «linguşitor».

[PI.] _
Linia, calea unui punct matematic; L. ca mă

sură de lungime = ‘/io, ori Via policar. In armată 
se numesce L. armata stabilă, în special pede- 
strimea; L. de bătaie, posiţiunea trupelor.

Liniar, linear, ce privesce linia; ce se com
pune din linii, s. e. desemn L. Sistem L., în 
musică cinci linii trase paralel în direcţie ori
zontală, menite a se scrie pe ele, între, sub şi 
presto ele, notele musicale.

Liniament, trăsurile principale ale unei opere.
Linia geodetică, linia dreaptă (distanţa) între 

2 puncte pe teren, determinată trigonometricesce.
Linie de forţă (electr.) se numesce o linie 

tangentă în toate punctele sale la direcţiunile 
forţelor ce trec în acele puncte. Resultă din 
această definiţiune, că în ori ce punct al unui 
câmp de forţă (adecă spaţiul în care se simte 
acţiunea unei forţe) trece una şi numai una linie 
de forţă.

Linie focală, (fis.) se numesce figura lumi
noasă, ce o formează lentilele convexe şi oglinzile 
concave, dacă curbătura lor e mare şi afară de 
raza centrală întră şi raze mai depărtate de axă.

Linia focului, (milit.) întinderea frontului 
ocupat de trupele cari dau focuri, această linie 
poate fi linia de foc a trupelor de foc de infan
terie şi care este cea mai apropiată de inamic, 
sau linia de foc de artilerie care ocupă de obiceiu 
posiţiuni înapoia trupelor de infanterie. L. de 
foc în fortificaţie, numită şi creasta de foc, este 
linia de unde pleacă 'focurile trupelor dinapoia 
parapetelor; liniile de foc în fortificaţie pot fi 
etajate, adecă aşezate pe mai multe rânduri, 
precum aveau de exemplu Turcii în fortificaţiile 
lor dela Plevna.

Linii magnetice. Dacă unim pe o hartă geo
grafică cu nisce linii toate lecalităţile cari au 
aceeaşi inchnaţiune şi aceeaşi declinaţiune mag
netică, obţinem o hartă pe care sunt semnate 
liniile magnetice ale ei. (V. şi isodinamic).

lĂnia de ochire, (miUt.) când se trage cu o 
ai'mă de foc, este raza vizuală, care plecând din 
ochiul trăgătorului, trece prin mijlocul crestă- 
turei îuălţătorului, prin vîrful cătărei (ţel) şi 
prin punctul ochit. Pentru fiecare distîmţă la 
care se trage, trebue să se ia o altă linie de 
ochire, căci din cele patru puncte care determină 
linia de ochire, numai două remân constante 
pentru acelaş trăgător: ochiul şi vîrful cătărei, 
iar cele alte două, punctul ochit şi înălţimea 
înălţătorului, variază cu distanţa.
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Linia de tragere, (milit.) este osul ţevei pre
lungit la infinit, adecă este direcţiunea care o 
ia, în momentul tragerei, proiectilul când iese 
din gura ţevei.

Linia tirailorilor, (milit.) linia pe care se 
luptă oamenii isolaţi, ea este formată din infan
terişti aşezaţi pe un rând şi despărţiţi unii de 
alţii de un pas, puteud astfel da focuri cu mai 
multă înlesnire, au mai multă iniţiativă, se pot 
adăposti după accidentele terenului, fiind astfel 
mal puţin expuşi focurilor. îndată ce o trupă 
în ordine strinsă. întră îu zona focurilor in
fanteriei (cam la 1000 m.) trebue să-.şi subţieze 
formaţia, adecă să respândească în tirailori o 
fracţiune dm trupă şi care treptat se îutăresce 
cu alte tnipe dela spate, numite susţinere şi 
reservă şi care se află la început la 200 m. una 
de alta. Trecerea unei trupe din formaţiunea cu 
ordine strinsă în linie de tirailori se face pro
gresiv ; cu cât suntem mai departe de inimic, se 
păstrează o formaţiune mai strinsă. apoi treptat 
se desparte în o fracţiune destinată liniei tirai
lorilor, alta susţinorei şi alta reservei

Liniment, grăsime medicamentoasă lichidă cu 
oarecare oleiu, se întrebuinţează la fricţiuni sau 
trageri pentru a scoate receala din corp sau a 
micşora vr’o umfiătură dureroasă.

Linina, a numit Schwartz substanţa filamen- 
toasă, ce formează massa fundamentală a nuc
leului; e ca o reţea în care sunt prinşi chro- 
mosomi (v. ac.) şi nucleolii; nu se colorează cu 
reactivii coloranţi; în o soluţie de sare de bucă
tărie 20% se umflă; nu se disolvă în sulfatul 
de magnesie sau de cupru; prin aceasta se şi 
deosebesce de paralinină, ce formează sucul 
nuclear, şi care e solubilă în aceşti reactivi.

Lfnk, Heinrich Friedrich, botanist german, 
n. 1767, t 1851; a fost profesor de botanică la 
Rostock, Breslau şi dela 1815 la Berlin; printre 
scrierile sale sunt: Hortus regius botanicus bero- 
linensis, 1827, 1833 (cu descrieri de specii noi); 
Icones anatomo-botanicae, 1837—42; Filicum 
species, 1841; cu F. Otto împreună, despre 
Melocactua şi Echinoeactus (1827); cu I. C. 
Hoffmannsegg a călătorit prin Portugalia la 1797 
până 1799 şi apoi au scris Flora portugheză 1809 
până 1840, etc. [S. Şt. R.]

Linni,Carofusl/mneus, celebru botanistsvedez, 
n. 1707 ia Rashult, f 1778 la Upsala. Fiul unui 
pastor de ţeară, a studiat la Upsala sub Rudbeck, 
iar în Olanda sub Boerhaave; dela 1741 timp de 
37 de ani a fost profesor de botanică la Upsala. 
El a imaginat nomenclatura binară a fiinţelor: 
un animal sau o plantă să se numească sciinţi- 
ficesce cu doue nume, unul analog numelui de 
familie, altul pronumelui (a. e. Orzul: Hordeum 
vulgare L., Guşteml: Lacerta viridis, ş. a.) Are 
numeroase scrieri botanice; printre cele capitale, 
ce au fost traduse în mai multe limbi şi au avut 
mai multe ediţii, cităm: Systema naturae, ed. II, 
1840, Genera plantaium 1737, Classes plan- 
tarum 1738, Philosophia botanica 1751, Species 
plantarum 1753, Mantissa plantarum 1767, Sy
stema vegetabilium 1774, Flora lapponica 1737, 
Flora svecica 1745, Flora zeylauica 1748 ş. a. 
I. I. Reichard a publicat după moartea lui L. 
opera lui, Systema plantamm 1779—80; H. E. 
Richter a reunit la un loc Systema, Genera şi 
Species 1835; P. D. Giseke i-a publicat Termini

botanici 1781 şi Praelectiones 1792. In 1735 L, 
a publicat un sistem de clasificaţiune a plantelor, 
cunoscut sub numele de sistemul sexual al lui 
L. Deşi este artificial, căci nu ţine cont de afi
nităţile şi legăturile genetice dintre plante, totuşi 
a fost şi este âncă urmat de botanişti, din oauaa 
inlesnirei ce oferă spre a fixa locul unei plante 
în cadrnl sistemului. Plantele cunoscute pe acel 
timp, L. le cuprinde în 24 clase, deosebite după 
caracterele organelor sexuale; a 24-a clasă cu
prindea plantele Cryptogame (v. ac.); celelalte 
23 pe cele Fanerogame, şi aci clasele 1—20 
pe cele cu fiori ermafrodile, 21—23 pe cele cu 
flori unisexuate (Monoccia, Dioecia, Polygamia); 
pe cele cu flori ermafrodite le deosebesce, după 
cum staminele sfint libere(l—16)sau concrescute 
prin filamente (16—18), ori prin antere (19 Syn- 
genesia), ori cu Gyneceu (20 Gynandria [v. ac.]), 
Clasele 1—15 sunt caracterisate după numărul 
staminelor (1—13) şi după lungimea lor relativă 
(14 — 15), (pentiTi numele claselor 1—18 veiji 
androceu). La rândul lor clasele sunt divisate îu 
unul sau mai multe ordine tot după caracterele 
organelor sexuale. Gruparea plantelor în familii 
naturale după afinităţile lor, a făcut-o L. la 1738. 
— Fiul Iui L., C. V. Linne, Linneus filius, n. 1741, 
f 1783, a fost profesor totla Upsala; ascris: Decas 
plantarum rariorum Borti Upsaliensis (1762—63), 
despre Graminee (1779), etc. [S. Şt. R.]

Linoleum, materie inventată de fabricantul 
englez Walton înainte cu ca. 40 ani, compusă 
din făină de ească şi soluţiune brută de cauciuc 
(lincrusta). Se întrebuinţează avantagios în locul 
muşamelii. E bun isolator contra schimbărilor 
de temperatură şi contra umezelii. L. e mai 
ieftin de cât lincrusta. Se fabrică în Anglia, 
Berlin, Brema şi Paris.

Linon, (pron. lino), pânza cea mai subţire de 
in, avend flneţa batistei. L. este cea mai scumpă 
pânză în comerciu, şi se întrebuinţează pentru 
rufăria cea mai fină.

Linos, în mitol. greacă un păstor tinor şi 
frumos, dar curând răpit de moarte. L. ca şi 
Hyakinthos, Narkissos şi Hylas represintă natura, 
oare în timpul înfloririi, cade pieririi. L. în 
Theba era un cântăreţ renumit, şi Apollon i-a 
dăruit o liră cu trei coarde, dar când ei au con
certat, L. a vrut să întreacă pe Apollon, care 
atunci l-a omorît. [Atm.]

LInotopi, cândva un oraş arămânesc pe poalele 
nordice ale muntelui Gramos în Macedonia sud- 
vestică, foarte populat, dar după jăfuirea din 
partea Turcilor şi a Albanezilor locuitorii s'au 
împrăştiat. A(}i se află acolo numai mine şi 
câteva colibe ale ciobanilor albanezi.

Linte, numele vulgar al plantei Lens esoulente 
Moench. (v. ac.)

Linte optică, v. Lentila.
Linte sau Lentişoara, (zool.) v. Cestoda Şi 

Cysticercus.
Lintiţă sau Lintea broascei, numiri populare 

aie plantelor: Lemna polyrrhiza Ii. şi Lemnn 
trisuîca L. (v. ac.).

Linum L., (botan.) gen din familia Lineae, 
tribul Eulineae, cuprinde ierburi uneori subfru- 
tescente şi are vr’o 80 de specii, respândite 
prjn regiunile temperate şi calde ale globului. 
In părţile noastre cresc mai multe specii, dinti'e 
cari menţionăm L. austriacum L. numit de
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popor Ineată, Innşor, In de câmp. L. 
flavum L. vuJgar In galben. L. hirsutum L. 
vulgar In mare, L. extraaxilare W. Kit, care 
cresce numai prin păşunile din regiunea alpină, 
L. catharticum L., etc. L. usitatissimum L. 
cunoscut de poporul nostru sub numirea de In, 
se cultivă şi la noi deja de mult pentru fibrele 
sale textile, produse de liberul acestei plante, 
ţii pentru seminţele sale, avute în mucilagiu şi 
în oleu, din care causâ se întrebuinţează în 
medicină şi în industrie. [Z. C. P.]

L. se cultivă pe o scară întinsă in toate ţerile 
Kuropei. Cultura lui nu este dificilă. Planta este 
coaptă când se ved cotorele îngălbinindu-se îm
preună ou fructele; atunci se face recolta smul- 
geodu-se din păment cu rădăcină cu tot şi le- 
gându-se în mănuşi ca să se usuce. Seminţele se 
desfac sau frecând în mână vîrfurile plantei sau 
bătându-le uşor. După curăţirea seininţelorfibrele 
se desfac de pe cotor, sau prin procesul vechiu 
cunoscut de a introduce L. uscat în văi pentru 
topire sau putredire, sau prin sistemele mai 
noue introduse în fabricaţiunea mare prin pro
ceduri chimice în usini speciale. După topire 
urmează meliţarea printi'’un aparat numit me- 
liţa, care sfarmă părţile lemnoase lăsând intacte 
Obrele. Se mai curăţă prin anumite proceduri 
de puzderii şi se separă de aşa numiţii căiţi, 
cari se vend separat pentru fabricarea de saci 
groşi sau surghie. L. curat se leagă în fuioare 
şi se vinde după greutate, cea mai bună calitate 
este de coloare blondă lucie şi mătăsoasă. Din L. 
curat se toarce şi se ţese pânza cea mai frumoasă.

Semenţa de in dă un oleu foarte fin, bun 
atât pentru consumaţiune în (jile de post şi de 
dulce, cât şi pentru întrebuinţare în pictură, 
la văpseli cu oleu şi picturi în oleu. Turtele 
de in sunt cele mai bune pentru hrana vitelor. 
Cultura inului este mai bine desvoltată şi se 
tace mai sistematic în Belgia, unde din fibrele lui 
se fac vestitele dantele de Bruxella, ce se plătesc 
foarte scump.

LInz, capitala Austriei superioare, pe malul 
drept al Dunării, are 47,685 loc. (1890). L. în 
timpul Romanilor era castru: Lentia şi din acesta 
s'a desvoltat oraşul de astăcji. Fiind lângă Du
năre, industria şi comeroiul este viu; are o fa
brică mare de tutun, fabrici de bere, maşini, 
chibrituri, turnătoare de fier, ş. a. Dintre edi
ficiile mai însemnate amintim: palatul episcopiei, 
casa deputaţilor, museul Francisco Carolinum, 
biblioteca cu 32,000 voi., institutul de surdo
muţi, biserica edificată în stil gotic, cu numele: 
Maria, biserica capucinilor, ş. a. IM. Bodiu.l

Llon, V. Lyon. r ’ 1
Llorhize, (botan.) sunt numite de Van Tieghem 

plantele la cari toate stratele calyptrei (v. ac.) 
cad, .SC exfoliază, încât suprafaţa rădăcinei dela 
virf în sus e netedă, iar stratul de peri absor
banţi o produs de zona externă a scoarţei; aşa 
se intoinplă la toateCriptogamele vasculare, afară 
de Lycopodium şi Isoetes, la mai toate Mouo- 
cotiledoiiatele, şi dintre Dicotiledonate la Nym- 
pfinencoB. In oposiţie ou L. sunt plantele clima- 
corhize, la cavi ultimul strat al calyptrei persistă 
ca 1111 soiu de scară la periferia scoarţei şi din 
el nasc perii absorbanţi; aşa este la Lycopodium 
?i Isoetes, la Gymnosperme şi la toate Dicotile- 
doiiatele, afară de Nymphaeacee. [S. Şt. R.]

LIpaemia, (med.) înmulţirea grăsimei în sânge, 
ce normal se' găsesce în 2—30/00. L. se observă 
la morbi de ficat şi la ftisie.

Lipan sau Brustur, numirile populare ale plan
telor: Lappa major Gaertn., Lappa minor DC. 
şi Lappa tomentosa Lam. (v. Arctium.)

Lipan, (zool.) v. Thymallus vulgăris.
Lipan, delegat al ţeranilor, care ca şi Eni Co

jocarul (V. ac.) ia parte în 1848 la comisia con
vocată pentru regularea raporturilor dintre clă- 
caşi şi proprietari.

Lipanin, un amestec de 94 părţi unt-de-lemn cu 
6 părţi acid oleic; servesce în medicină contra 
scrofulelor, înlocuind untura de pesce.

Lipare, fisole Lipari sau EolineJ, un grup 
de insule în Marea Mediterană spre nord de 
Sicilia, 117 kma., 17,000 loc. Italieni. Toate vul
canice, de altcum fructifere. Se produce în abun- 
danţă vio, cereale, bumbac, fructe sudice. Cea 
mai mare este Lipari, 38 kma., 7542 loc., cu 
oraşul Lipari. Salina, 27 kma, 5635 loc., Vul- 
cano, 21 kma., de present cu vulcan activ. 
Panaria, 3 kma., Fillicuri, 9'5 kma., Alicuri, 
Stromboli, 12-5 kma., cu vulcan în continuă ac
tivitate. Insulele sunt în posesiunea Italiei.

[M. Bodiu.]
Liparis Rioh., (botan.) gen de Orchidee Mo- 

nandre, tribul Liparidee; are tulpina uneori pseu- 
dobulboasă, frunzele au şi peţiol şi vagină; florile 
sunt mici, racemoase; are preste 100 specii prin 
regiunile tropicale şi temperate; în România 
cresce prin locurile umede din păşuni L. Loe- 
selii Rioh. [S. Şt. R.]

Liparit, rocă emptivă efusivă, equivalentul 
modern al porfirelor. L. sunt în general foarte 
sticloase.

Lipcani, tîrguşor din Basarabia, limitrof cu 
România. Posiţiunea geografică cade sub 48° 6' lat. 
nord. şi 44° 13' long. est. Tîrguşorul este aşezat 
pe malul înalt al Prutului şi face parte din ju
deţul Hotin. L. e foarte vechiu, era locuit altă 
dată de imigranţii din Lituania, cunoscuţi sub 
nume de tlÂpca^ sau curieri. Poporaţiunea' 
3118 suflete, din cari preste 2000 Ovrei, majo
ritatea cărora se ocupă cu contrabanda.

Lipia, com. rur. în Rom., j. Buzeu cu 2314 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892), 4 biserici şi 2 şcoale.

Lipia-Bojdani, com. rur. în Rom., j. Ilfov, 
compusă din 10 căt. cu 5242 loc. (Dicţ. geogr. 
1892), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor. Pe teritoriul com. se află mănăstirea 
Căldăruşani. (v. ac.)

Lipik, Ioc de cură balneară în Slavonia, co
mitatul Poăega. Situat la o înălţime de 200 m. 
cu staţiune de oale ferată, înoungiurat de co
line dumbrăvoase, stabilimentul se distinge prin 
norocoasa composiţie a apelor, prin aranja
mentul modern şi prin resursele de cură, cari 
în restimp de abia doue decenii au făcut să 
prospereze această staţiune balneară ca pu
ţine altele din întreg regatul. Termalitatea is- 
voiului artesian, oare se menţine neschimbat 
la gradul de 64° C. ar fi singură de ajuns pentru 
a-i face reputaţia. Composiţia chimică, între cari 
sarea, bicarbonatul de sodiu, dar cu deosebire 
iodul, un jnineral rar în apele termale, fac din 
aceste isvoare o specialitate unică în tot regatul 
ungar şi preste tot rar în felul seu. Ca aran
jament: parcul bine îngrijit, basinurile mari
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deosebit pentru elită şi popor, apartamentele de 
transpirat, salonul de cură splendid şi spaţios, 
pun acest stabiliment întro cele dintâiu ale ţerii. 
Indicaţiile terapeutice pentru apele de aici sunt 
numeroase. Apa se folosesce atât la cure interne 
cât şi ca baie la o mulţime de afecţiuni, între 
cari în locul prim amintim scrofulosa, apoi si
filisul, exsudate, boalele de piele, reumatismul, etc. 
Lit. Dr. Boleman, »Magyar fiirdok es âsvdnyos 
vizek.« Budapest, 1896. [Dr. Vuia.]

Lipitoarea, vîrf de munte din culmea Joiţei, 
Rom.. ]. Argeş, înalt de 1964 m.

Lipitoarea, gen de vierme din clasa Aneli- 
delor. (v. Apode.)

LIpoma, tumoare produsă de ipertrofia ţesu
tului grăsos de sub piele în diferite părţi ale 
corpului, s. e. în spate, cap, etc. Prin opera
ţiune se depărtează uşor.

Lipomatosis, Adipositas, (med.) îngrămădire 
abnormă, morbidă, de grăsime în corp (L. uni
versală, corpolenţă) sau numai în unele oi-gane 
(ii. parţială) ale corpului. Oamenii afiţiaţi de L. 
sunt greoi, neajutoraţi, asudă uşor, respiră greu, 
ameţesc. Cel ce înclină spre L. să observe o 
dietă strictă, să trăiască moderat, să se ferească 
de alimente grase, de alimente bogate în zahăr 
şi amil, să nu consume beutori alcoolice. (Cf. 
şi art. Bantiug.)

LIpova, (magh. lAppa), corn. mare în Bănat, 
cott. Timiş, cu 7000 loc. (1891) îutre cari 3300 Rom., 
2608 Germ., 961 Magh. Judecătorie cerc., cassă 
de păstrare, institut de credit, doue tipografii şi 
fabrică de oţel. Sediul băncii române »Lipovana«. 
In vechime avea mari magazii de sare şi co- 
merciu de lemne. Acum e însemnată pentni 
tîrgurile sale de vite şi industria de olărit. Are 
staţiune de cale ferată (Radna-Lippa). In apro
piere isvor de apă minerală. Cetatea Lipovei, 
clădită de Bela IV, a jucat fol in istoria ungară. 
1487 proprietate a lui loan Corvinul, 1514 în 
posesia insurgenţilor lui Dozsa; 1529 loan Zd- 
polya primesce în ea omagiul părţilor ardelene. 
Oştirile turcesci au luptat mult pentru ea, bă
tălii mai renumite .s’au dat în jurul ei: 24 Iul. 
1659 între George Râkoczi II şi paşa Ahmed 
Said, 13 Nov. 1848 între oştirile împărătesei şi 
maiorul Mâridssy. L. dela 1718 încorporată la 
Bănatul timişan.

Lipova, protopresbiterat gr.-or. în diecesa 
Aradului cu 36 comune; resid. în L. [—]

Isvorul tapa acrăt din L., mult neglijat în 
timpul mai nou, ar merita o soarte mai bună, 
considerând composiţia sa chimică ca apă al- 
calină-feniginoasă şi mai vîrtos acidul carbonic 
liber, care după analisa făcută în 1854 de prof. 
Redtenbach din Viena face 942 c. c. la un litru 
de apă. înainte de câteva decenii provincia din 
comitatul Timiş şi Arad alerga des la »apa acră» 
din L. Astă(}i este prea puţin visitat locul, deşi 
s’a construit un mic stabiliment pentru băi calde 
şi reci, precum şi camere de închiriat. O nouă 
analisă a apelor şi o asanare a locului se impune.

[Dr. Vuia.]
Llpovanl sau Filiponi, una din nenumera- 

tele ramuri ale sectei rusesci a Rascolnicilor, 
sau vecbi ortodox! (staroverţi). Ei conservară 
în viaţa lor familiară şi comunală o mulţime de 
datini vechi slavonesoi, şi-şi organisară traiul 
religios după convingerea, că preoţia adevărată

a încetat ou desăvîrşire, după ce clerul arătase 
atâta servilism faţă cu reformele subversive ale 
lui Petru cel Mare. Bătrânii lor bisericesci (pres- 
biteri) trăiesc în ascesă riguroasă, împărtăşesc 
numai botezul, figurează ca simpli martori la 
spovedania, care se face de trei ori pe an unei 
icoane de sfinţi, şi nu binecuvintează căsătoria; 
ei nu permit a jura, şi sunt chiliaşti. Ei ţin un 
văl secret preste credinţele şi obiceiuiile lor, şi, 
au fost adesea aousaţi că interpretează rău unele 
locuri din evangelie şi că de aceea se castrează 
şi încuragiază sinuciderea. încolo sunt oameni 
muncitori şi cinstiţi. Această sectă are o im
portanţă oarecare, fiiud-că numeră mulţi adepţi 
şi în România. Din pricina peisecuţiunii bisericii 
de stat rusesci, ei au trebuit să emigreze, afară 
de vr’o 10,000, mai ântâi în Crimea, iar aici 
fiind decimaţi de Tătari, au fugit şi de acolo, şi 
s’au stabilit în Bucovina, în Prusia şi mai ales în 
România. In 1893 se aflau în ţeară 28 biserici 
lipovene cu 19 bătrâni. (Strahl, Beitr. z. rusa. 
Kirchen-Gesch. Halle, 1824,1. p. 287 uu.; Alman. 
Cult. Buc., 1893, p. 91; Melchisedec, Lipovanii.)

Lipovăţ, corn. rur. în Rom., j. Vasluiu, com
pusă din 4 sate cu 1741 loc. (Dicţ. geogr. 1889), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
în corn. sunt 3 biserici şi 1 şcoală.

LIpovu, corn. rur. în Rom., j. Dolj, pe ambele 
maluri ale Dăsnăţuiului, compusă din 3 căt. cn 
1644 loc. (Dicţ. geogr. 1896); com. are 1 bise
rică şi 1 şcoală.

Llppe, 1) afluent pe dreapta al Rinului, 255 km. 
lung. 2) L., sau L.-Detmold, spre deosebire de 
Schaumburg-L., principat germ., laolaltă cu păr
ţile separate de el; Lipperode, Kappel şi Greven- 
hagen, are o întindere de 1215 km8., 134,854 loc. 
(1895), între Vestfalia şi Hannovera, sub cotitura 
rîului Weser, lângă partea sudică a pădure! teuto- 
burgice. Pământul este puţin fructifer, dar are 
păşuni bune şi pădni'i întinse, acomodate spre 
nutrirea şi prăsirea animalelor, cari sunt articlii 
primi de export. Industria şi comerciul este puţin 
însemnat, fac export însă cu lemne, animale în
grăşate. Principatul este constituţional; în sensul 
constituţiunei din 1836, rectificată 8 Dec. 1867, 
linia bărbătească a familiei princiare de L., are 
drept de ereditate; casadeputaţilordin21 membri, 
aleşi pe 4 ani, forul legislativ, cu tribunalul in 
Detmold, cu forul de apel, după contractul din 
1879, la curtea de apel prusiană din Celle. Ve
nitul anual este 1.103,6.59, cheltuielile: 1.134,577, 
datoria: 810,398 mărci. Istoria. L.-Detmold îşi 
trage numele probabil dela rîul Lippe (Luppia). 
Numele său este mai ântâiu amintit în o diplomă 
din 1123, când Bernhard de Lippia era posesorul 
acestui principat. De aoî încoaci a fost condus 
de mai mulţi conţi din ramul familiei Bernhard, 
Schaumburg-Biickeburg, Brake, L.-Biesterfeld şi 
L.-Biesterfeld-Weissenfeld, din cari familii şi 
astăiji trăiesc principii, cari au drept de ereditate. 
Cel din urmă principe a fost prinţul Hermann, 
care in 1884 murind, ca erede a fost ales nepotul 
său 'Woldemar, dar şi acesta murind fără a avea 
fii, din ramul familiei mai sus(}ise, mai mulţi prin
cipi fac pretensiuni la tron. Pânăla alegerea defini
tivă a principelui, afacerile principatului le con
duce Adolf de Lippe-Schaumburg. [M. Bodiu.]

Lipma L., (botan.) gen din fam. Verbenaceelor, 
trib. Verbeneae, are vr’o 90 de specii mai cu
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samă americane, foarte puţine afrioane. Lippia L. 
cuprinde plante frutescente, subfrutesoente, rar 
ierburi glabre, pubescente sau hirsute. Dintre 
numeroasele specii ale acestui gen exotic men
ţionăm L. citriodora H. B. et. K. cultivată prin 
casele oamenilor şi cunoscută de poporul nostru 
sub numirea de Lămâi ţa. L.graveolens H. B. 
et. K. se întrebuinţează la prepararea infusiu- 
nilor digestive. [Z. C. P.]

Lipsea, (Leipzig), oraş şi capitala căpitanatului 
cu acelaşi nume, în regatul saxon, situat lângă 
întrunirea rîurilor Blster, Pleisse şi Parthe, 
399,963 loc. (1895). Din punct de vedere indu
strial şi comercial, după Hamburg şi astăzi ocupă 
locul prim în întreg imperiul german. In L. se 
aâă o mulţime de librării. Oraşul L. atât în 
centru cât şi în suburbii, are o mulţime de 
ediQcii pompoase, dintre cari mai însemnate 
sunt pe piaţa lui Augustus: teatrul, museul, Au- 
gusteuiu, în care este aşezată universitatea, fun
dată în 1409, Eonigshaus, până la 1829 residenţa 
principilor saxoni, tot aici au locuit Petru cel Mare, 
CarolXII, Jerome şi Napoleon cel Mare; palatul 
librarilor, casa oraşului, tribunalul, ş. a. Cea 
mai însemnată este universitatea, cercetată anual 
de 3000 ascultători, înti’e cari sunt şi mulţi Ro
mâni. In localitatea universităţii este biblioteca 
Albertina cu 438,000 voi.; multe seminarii, cli
nice, inuseu archeologic, etnografic şi minera
logic, 2 laboratoare chimice, grădină botanică, 
conservator de musică,ş. a. Are multe biserici fni- 
moase, ca: biserica Nicolai, Paulinus, ş. a. Presa 
este foai'te desvoltată, dispune de 450 (jiare şi re
viste, 360 societăţi de tot ramul sciinţific. Aici 
este reşedinţa tribunalului legislativ şi comercial 
imperial. Dintre monumente amintim: statua 
lui Luther şi Melanohton, statua triumfală, a 
lui Thaer, Gellert, ş. a. La L. sunt anexate vr’o 
16 comunităţi. Oraşul L. îşi ia începutul în 
seci. X din colonia germană: urhs Libzi, aproape 
de UD sat slav cu numele Lipci, (ai cărui locuitori 
trăiau din pescărit), din care s’a desvoltat oraşul 
de asţăt|i. L. a suferit foarte mult în resboiul de 
30 ani, in resboaiele cu Napoleon, 1812,1813, când 
în mai multe rânduri a fost asediat şi ocupat. 
In bătălia popoarelor de lângă L. a fost frântă 
puterea lui Napoleon de puterile aliate contra 
lui, dar în care, deşi învins, din nou a dovedit 
talentul seu strălucit strategic. [M. Bodiu.]

LIpsIus, Richard Adalbert, teolog prot., germ., 
n. 1830 în Gera. 1861 a fost numit prof. la facul
tatea teol. prot. din Viena, pe care a representat-o 
iu sinodul general austriac din 1864. 1871 prof. 
la Iena,_ unde a fost ales membru al sinodului 
general în mai multe rânduri. A scris mai multe 
opere teologice.

LiDto, (germ. Lipţau), cott. în Ung., mărginaş 
™ Guliţia şi cott. Ârva, Szepesv Gombr şi Turieţ 
(Turoez), col mai muntos comitat al Ungariei, 
ţie teritor de 2257'54 km», cu 76,850 loc. (1891), 
in curs (le 10 ani un scăcjement de 2423 suflete, 
datorit emigrărilor. Pe teritorul cott. L. se extind 
munţii: Uarpaţii centrali, Tatra mică şi Tatra 
n'ill 6’ C11 1J'S0U1’1 pună la aproape 2500 m. (Krivân 
‘4.14, Histra 2250, Furcota 2437 m. şi alte vr’o 8) 
ŞI lacul Ciorba (20'4 ha) cu stabiliment do cură 
ulmiatioă şi hydroterapeutică. Numeroase isvoare 
miueralo (Coritniţa şi Jelejno, ou apă acră feru- 
Kiuoasă, şi Lucskj ou apă feruginoasă termală.

apoi Boţa, Malujina, Smrecean, Osada, Lujna, et.). 
Clima e aspră; cel mai frumos anotimp e toamna. 
Din regnul mineral se afiă aur, argint, cupru şi 
antimon, fără însă ca mineritul să fie în deosebită 
înflorire. In hotarul comunelor Bobroţ, Cvacian 
şi Huti se află marmoră. Productele agricole 
sunt representate prin cartofi, orz, cânepă, in; 
grâului şi săcării nu-i priesce clima. Nici eco
nomia de vite nu e prea de laudă. De însemnat 
ferestrăria ambulantă, industria de spirt, şi brânza 
(brânza de Liptau e specialitate). L. a fost locuit 
din cele mai străvechi timpuri, dovadă cetăţile 
păgâne, coloniile din epoca de piatră şi cea de 
bronz şi cimiteriile din timpurile antice. Pe 
timpul imigrării Maghiarilor e locuit de Slavi, 
sub dominaţiune maghiară a ajuns numai prin 
seci. XI.

Liquefacţiune, trecerea unui corp solid, gazos 
ori de vapori în stare lichidă. Fenomenul mai 
poartă numele pentru caşul dintâiu de fusiune şi 
se produce prin ajutorul oăldurei, iar pentru al 
doilea de coiidensaţiune şi se produce prin scă
dere de temperatua-ă (recire) sau prin compre
siune. Gazele sunt mai puţin lichifiabile ca va
porii. Lichifiarea gazelor se execută usând în 
acelaş timp şi de recire şi de comprimare.

Llquid, V. Lichide.
Liquidambar L., (botan.) gen din familia Ha- 

mamelidaoeo, tribul Altingiee, cu 4 specii de ar
bori balsamiferi. L. orientalis Mill., din Asia 
mică, cultivat şi prin grădini, produce storax 
lichid, ce se scoate prin presiune din scoarţă, 
după ce se fierbe în apă; e o răşină moale fo
losită ca şi terebentina, balsamul de Tolu, ca 
agent terapeutic; L. styraciflua L., din Ame
rica de Nord, produce balsam de Copalme sau 
ambra lichidă şi oleu de L.; L. formosana 
Hanoe, cresce în Formosa, produce iar balsam 
folosit de localnici; L. macrophylla Oerst., cresce 
în America centrală. [S. Şt. R.]

Liquide, sunete, grupul de sunete format de i şir.
Lira, instnimentul musical clasic al vechilor 

Greci. Primitiv era formată dintr’o ţastă de 
broască (de unde numele de helis, ce i-se mai da) 
pe care era întinsă o membrană formând astfel 
o ladă de resonanţă. In aceasta erau împlântate 
două braţe, afectând forma a două coarne, sus
ţinute la partea superioară printr’o traversă 
numită jug. De jug, prin ajutorul unor curele, 
erau legate mai multe coarde fixate la celalalt 
capăt în lada de resonanţă prin intermediarul 
unui cordar şi ţinute la distanţă printr’un scăunaş. 
Numărul coar(lelor a variat. In Egipt existau lire 
până cu 18 coarde şi chiar instrumente cu un 
număr mai mare de coarde, erau tot lire mai 
mult sau mai puţin perfecţionate. De altmin
trelea seria numelor atribuite lirei e destul de 
însemnată. După numărul coardelor, precum şi 
după numele inventatorului şi după detalii de 
construcţie L. se numia: Aefe, barbitos, forminx, 
epigonion, magadis, ş. a. O perfecţionare a liiei 
a dat nascere instrumentului numit Aitara (v. ac.).

LT. G.j
„Lira română", foaie musicală şi literară, a 

apărut în Bucuresoi, mai ântâiu soptămânal apoi 
neregulat, dela 2 Dec. 1879 până la 31 Oct. 1880 
(39 de numere). A publicat biografii, traduceri 
şi mai cu samă o serie de articole asupra musicei 
populare, semnate G. Misail, T. lonescu, ş. a.
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Lira, monetă ital. â 100 centesimi; fineţa 900 
şi pondul 5 gr. = Cor. 0 96.

Llrlo, plia.do simţement şi de inspiraţiune 
poetică; dela liră, iastrumeat musical cu coarde, 
cu care poeţii elini acompaniau cântecele lor. 
Lirica (poesiaj, unul din cele 3 genuri prin
cipale de poesie. Fondul ei e viaţa intimă a su
fletului, simţemintele şi cugetările. De aci strinsa 
legătură cu musica, de unde şi numele ei. Spe
ciile ei sunt; oda, imnul, ditirambul; elegia, so
netul, cântecul, gazelul, rondelul, trioletul, glosa, 
madrigalul, idila, ecloga, cari se deosebesc mai 
mult după formă; apoi epistola poetică, epi
grama, satira, poesia 1. fllosoflcă, poesia gnomică 
sau maximele, al căror obiect principal sunt cu
getările ; pastelul sau poesia 1. descriptivă.

LIrlodendron L., (botan.) gen monotipic din 
fam. Magnoliaceelor, tribul Magnolieae. Unica 
specie L. tulipifera L., este un frumos arbore, 
ce cresoe în Ameiica boreală; fmnzele trun
chiate sinuato-4-lobate; florile mari galbene- 
ver(}ii sunt solitare şi terminale. L. tulipifera L., 
este cultivat prin parcuri ca plantă decorativă.

[Z. C. P.]
Lisa, 1) L., corn. mică în Trs., cott. Făgăraş, 

1407 loc. (1891) Români. 2) L., corn. mică în 
Ung., cott. Trencin, 1818 loc. (1891) Slovaci.

LIsaura, com. rur. în Buc., suburbie şi atenenţă 
la parocbia Suceava, moşie orăşenească, în căp. şi 
j. Sucevii, are 607 loc. (586 ort.-or., 9 rom.-cat., 
12 mos.), o şcoală primară. [Dr. I. O. Sbiera.l

LIsIgene, (botan.) lysigene, spaţiuri intercelu- 
lare produse prin distrugerea unui numer oare
care de celule; aşa sunt spaţiurile aerifere din 
tulpina şi frunzele de Juncus, din frunzele de 
Nymphaea, din întrenodurile tulpinei de (îra- 
minee, Equisetum, Umbelifere, ş. a.

LIsInskl, loan, v. loan Lusinski.
LIssa, una dintre insulele dalmatine, la 20 km. 

dela Leşina şi 44 km. deia malul dalmatin, te
ritoriu de 90 km*, cu 8674 loc. (1890). La nord şi 
vest are golfuri practicabile. In apropiere de golful 
nordic se află oraşul L. ou 4822 loc. şi forturi pu
ternice. Aici (vechia Issa) s’au întâmplat nume
roase bătălii navale: 384 a. Chr. Dionisie din 
Sicilia a învins asupra Illirilor, 1811 flota en
gleză pe cea franceză, 18 Iulie 1866 flota au
striacă sub Tegetthoff a nimicit flota italiană sub 
comanda lui Persano, avend mare parte la isbânda 
luptei colonelul baron Urs (v. ac.) de Mai'gina, 
comandant al cetăţii. In amintirea acestei lupte 
s’au ridicat în L. doue monumente.

LIssabona, (LisboaJ, capitala Portugaliei şi a 
provinciei Estremadura, residenţa archiepisco- 
pului, pe malul drept al rîului Tejo, laolaltă cu 
suburbiul Belem, are 301,000 loc. (1890). In
dustria şi comerciul în timpul din urmă a luat 
un avent însemnat. Are mai multe stabilimente 
şi fabrici de zahăr, tutun, maşini, sticlă, săpu- 
nărie, piei, postav, turnătoare de fier, arsenale, 
fabrici de arme, tunuri ş. a. Având port ma
ritim practicabil şi societăţi de navigaţiune ca: 
Bmpi'esa nacional, Empresa insulana, face un 
oomerciu toarte însemnat cu coloniile sale şi cu 
deosebire cu Brasilia. L. are o posiţiune foarte 
frumoasă, ou un aspect admirabil în toate păi-ţile 
spi e mare. L. este împărţită în 4 cercuri (bairros) 
şi fortificată cu deosebire spre delta rîului Tejo. 
O mulţime de grădini şi pieţe frumoase fac o

impresiune foarte plăcută, ca s. e.: grădina 
Estrella, la înălţime de 70 m.; Praţa do Prin
cipe Real; Sano Pedro de Alcantara; parcul 
regal: Tapada; Praşa do Commercio s. Terreiro 
do Paşo, 1750 m. lungă şi 1100 m. lată, în- 
cungiurată de palate fnimoase. L. are aproape 
200 biserici. Cele mai mari şi mai frumoase 
sunt: Sano Domingo, biserica Estrella, Rocus, 
Sano Vicente de Fora, locul de înmormântare 
al regilor portughezi; cea mai veche este: dos' 
Martyres ş. a. Dintre palatele mai frumoase 
amintim palatele regale: Paşo das Necessidades, 
Pago de Belem, Pago d’Ajuda; casa deputaţilor: 
Palacio das Cortes; casa oraşului: Camara Mu
nicipal; palatele arsenalelor, bursei, ministe- 
rielor ş. a. Monumente: statuele Camoes, statua 
ecuestră a lui losif I, a lui Dom Pedro IV, ambe 
turnate în bronz; Monumente dos Restauradores 
de Portugal, ridicată spre amintirea celor ce au 
eliberat Portugalia de sub domnia spaniolă în 
1640. Cultura Portugaliei este concentrată în L.; 
are academie de sciinţe, de arte, politechnic, 
conservator de musică, şcoale militare, institut 
de agronomie: Institute Real de Agronomia e 
Veterinaria; şcoală de artilerie: Escola do Exer
cite; biblioteca cu 300,000 voi.; Museu colonial, 
industrial e commercial, militar, agricola a fio- 
restel şi Museu nacional de bistoria natural; 
grădina botanică; 13 spitale; casa alienaţilor, 
surdo-muţi, orfani; 7 teatre, mai însemnate: 
Theatro Normal, s. Dona Maria II, Theatro Sano 
Carlos ş. a. Istoria. In evul vechiu: Olisippo s. 
Ulisippo; în timpul Romanilor: Felicitas luiia; 
în timpul Goţilor şi Suevilor: Olisipona şi Ulys- 
sipona. In timpul Arabilor: Al-Osbuna şi Lis- 
buna. In 716 a fost ocupată de Arabi, de cari 
definitiv numai în 1147 s’a eliberat. In 1580 au 
ocupat-o Spaniolii, în 1640 şi-a recâştigat in
dependenţa. [M. Bodiu.]

List, Friderie, economist germ., n. 1789 în 
Reutlingen, sinucis 1846 în Kufstein. 1817—19 
prof. de economia naţ., destituit pentru ideile 
sale liberale şi înfiinţarea reuniunei comercian
ţilor şi industriaşilor germani. Persecutat de gu
vern, îşi petrece viaţa prin străinătate până 1832, 
când se reîntoarce ca consul al Statelor-Unite la 
Lipsea, apoi la Baden. Agitaţiunilor sale (Eisen- 
bahn-Joui-nal, 1835) se atribue crearea primei 
căi ferate în Saxonia şi introducerea sistemului 
prohibitiv de vămi în Germania. (»Nat. System 
derpoiit. Okonomie»). Colecţia scrierilor sub»L.-'s 
gesammelte Schriften» (3 voi.) apărute 1850.

LIstera R. Br., (botan.) gen din vasta fam. a 
Orchideelor, trib. Neottieae, cuprinde plante er
bacee, şi are vr’o 10 specii, ce sunt respândile 
prin Europa, prin Asia temperată şi montană şi 
prin America boreală. In părţile noastre cresoe 
prin păduri L. ovata R. Br., iar prin păşunile 
umede din regiunea alpină şi subalpină cresoe 
L. cordata R. Br. [Z. C. P ]

L’istesso tempo, (ital.) = aceeaşi mişcare, oa 
mai înainte, în musică.

Liszt, Francisc, cel mai mare pianist al 
seci. XIX, n. 22 Oct. 1811 în Raiding, t 31 Iul 
1886 în Bayreutb. A concertat în toată Europa cu 
cel mai mare succes, începând seria concertelor 
dela vîi-sta de 9 ani. Studiile şi le-a făcut in 
Viena cu Czerny pentru piano şi Salieri pentru 
composiţie. In legături de prietenie cu Berlioz,
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ji unul din cei mai mari admiratori şi partisani 
ai lui R. Wagner, L. a fost unul din preconi- 
saiorii musicei de program. Ca compositor a de
butat deja în 1825, cu o operetă, Don Sancho, 
(Iar numai mai târ(jiu, după ce şi-a stabilit re- 
jiutaţiunea sa de pianist, s’a dedat mai mult 
composiţiunei. In afară de musica de piano, con
certe, rapsodii unguresci, fantasii, variaţii, pa- 
rafrase ş. a., a scris un mare numer de com- 
positiuni pentru orchestră; poeme sinfonioe, 
slnfonii corale ş. a.; apoi musică religioasă, mese, 
oratoriile Christus, Stanislas, Legenda S.-tei Eli- 
liabeth ş. a.; cantate şi musică corală. In fine 
o a treia ramură în care s’a ilustrat a fost lite
ratura musicală; scrierile lui formează 6 volume, 
relativ la R. Wagner, Chopin, Field, Musica Ţi
ganilor ş. a. Intre nenuineratele onoruri şi di- 
stinctiuni ce i-s’au conferit, a fost şi titlul de Dr. 
in filosofie dela universitatea din Konigsberg, 
acel de nobil prin ordinul Coroanei de fier, oferit 
(le împeratul Austriei, şi acel de cetăţean onorific 
al mai multor oraşe germane şi austriace.

Llţa, corn. rur. în Rom., j. Teleorman, cu 
2329 loc. agricultori (Dioţ. geogr. 1897), 1 bi
serică şi 1 şcoală. Teritoriul corn. e străbătut 
(le calea ferată.

Litanie, v. Litla.
Lltarglr, oxid de plumb topit şi cristalisat, 

(l’lumbum oxidatum, Lithargyruin, Bleiglătte, 
Ma.ssicot). Se presintă în doue stări, galben netopit 
(Jis masicot, şi galben roşcat topit (}is litargă. 
Cel galben se obţine dela încăl(Jirea cu precau- 
ţiime a carbonatului de plumb sau a nitratului 
respectiv. Se întrebuinţează în pictură. Celalalt 
se obţine ca prcduct accesoriu la extracţia ar
gintului din minerenrile de plumb. Acesta servă 
In glasură, la plasture medicinale şi la prepa- 
raţia uleiurilor sioative în pictură. El fusionează 
la o îiicăl(}ire mai tare şi se întăresce la recire 
sub forma unei masse cristaline, compusă din 
mici foite strălucitoare. După cum recirea s'a 
făcut mai repede sau mai încet, se obţin şi va
rietăţile numite L. argintiu sau auriu. Foarte 
puţin solubil în apă, mai mult însă în glicerină, 
în gumă şi soluţiuni zaharoase. Uşor solubil e 
în acid acetic şi azotic.

Ut de justice, (franc.) se numia la Francezi 
tronul regelui în parlament la şedinţele solemne. 
In sens figurat chiar aceste şedinţe.

LItean, Vodă, v. Lythucn.
Lltenl, 1) L., corn. rui-. în Rom., j. Suceava, 

compusă din 8 sate cu 2870 loc. (Dict. geogr. 
1894), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; 3 biserici şi 2 şcoale; comuna e udată
de Şiret. [_]
„ Lifeni, corn. rurală, atenentă la parochia 
Zăhăiusci, moşie boierească în căp. şi jud. Su- 
cevii în Bucovina, are 873 loc. (770 ort.-or., 

lom.-cat., 31 mos.), 1 şcoală primară.
[Dr. I. G. Sbiera.]

Litera, semnul sunetelor unei limbi, ce laolaltă 
dau alfabetul (v. ac.). Litera mare = mn.juseultt; 
L. mică = minusculă.

v. şi nrt. Caractere tipografice. [*]
Literat, omul de sciinţă, care fixează gândi

rile sale prin litera scrisă. [*]
. Literatorul, revistă care a început să apară 
In 1880 sub direcţia lui B. Florescu, avend ca 
principali colaboratori pe A. Macedonski şi Th. 

En(;iclopeaia româna. Voi. OI.

Stoenescu. 1881 se nasc neînţelegeri, B. Flo
rescu se retrage; 1885 L. îşi schimbă direcţia 
şi numele şi devine ^Revista literară^. 1887 mai 
apar 2 numere sub vechiul nume. L. nu s’a 
bucurat de colaboraţia unui numer mai mare din 
scriitorii noştri de valoare.

Literatura, în sens larg este totalitatea lucră
rilor scri.se ale unui popor, unui timp, etc.; 
în sens strins şi obicinuit totalitatea lucrărilor 
de imaginaţie. înţelesul cuvântului se precisează, 
natural, prin epitetul ce i-se adauge; L. greacă, 
indiană, pcpulară, etc. In cele mai multe limbi 
există tratate generale despre literatura de ima
ginaţie a celor mai multe popoare. Noi n’avem 
âncă asemenea operă; de altfel lipsa nu este 
regretabilă, căci prin însăşi natura lucnirilor 
atari lucrări nu pot fi de cat superficiale şi lipsite 
de originalitate. Pentru detalii cf. flecare popor 
şi fiecare disciplină sciinţiflcă în parte. [—]

Literaturapoporană (nescrisă), cuprinde toate 
productele inspiratiunii poporului necultivat prin 
sciinţă şi scriere. Ele ţin toate de sfera poesiei, 
pentru că în toate predomină fantasia. Împăr
ţirea cea mai nimerită a L.-ei poporane pare a 
fi în; lirică, epică, dramatică şi afori
stică. De genul liric ţin; doinele, horele, sa
tirele, strigăturile, colindele, bocetele, descân
tecele, versurile jocurilor de copii; şi aci se pot 
subsuma şi cântecele betrânescişi istorice, pentm 
forma şi avântul lor liric. Genul epic cuprinde 
basmele şi snoavele, prototipul romanelor şi no
velelor literaturei culte; tradiţiunile şi legendele 
de tot felul. Proverbiele, idiotismele şi cimili- 
turele formează genul aforistic. Cântecele de stea, 
vifleimul, cântecul păpuşilor, pluguşorul, cân
tecul şi obiceiul, caloianul şi oraţiile de nuntă, 
sunt rudimente ale poesiei dramatice, (v. ac.) 
însuşirile caracteristice L.-ei pop. sunt; anoni- 
mitatea, spontaneitatea şi prin ea oglindirea cre
dincioasă a vieţii poporului; nestabilitatea sau 
continua modificare a formei; naivitatea, simpli
tatea şi naturaleţa expresiunilor; în cântece, 
împreunarea cu musica, şi de aci dese neco- 
rectete în versifioaţiune, mai ales în rime şi 
accentuare. Pentru ori care popor literatura sa 
nescrisa are o întreită valoare şi însemnătate; 
psichologioă, istorică şi literară. Ea este cea mai 
scumpă comoară, este reservoriul averii morale 
a unui popor. Ea nutresce inima şi mintea fie
cărei generaţiuni şi continuă astfel firul tradi
ţional al vieţii naţionale, până când poporul în
cepe a ave o literatura scrisă. Şi ca atare ea 
e totodată mărturia valoarei morale şi intelec
tuale a poporului. L. p. şi în special poesia li
rică şi epică este apei un însemnat isver al 
istoriei naţionale, nu atât în privinţa faptelor, 
cât mai ales a simţeminteler, ideilor şi credin
ţelor poporului din deosebite timpuri. Ea oglin- 
desce geniul naţional, gradul de cultură, morală 
şi intelectuală, şi influenţele ce au avut asupra 
poporului evenimentele şi împrejurările fie
cărei epoce. In sfîrşit L. pop. trebue să fie 
punctul de plecare şi piedestalul literaturei 
culte, care numai aşa poate fi originală şi vi
guroasă. Un strălucit exemplu de acest adever 
ni-1 dă literatura elină, isvorită întreagă din 
legendele şi mitologia naţională. Recunoasoerea 
însemnătăţii L.-ei p. a dat nascere unei noue 
sciiuţe, folklorul (v. ac.). L. p. nu trebue a o
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confunda cu L. populară (scrisă) asemenea 
anonimă şi făcută in limba şi spiritul poporului; 
se deosebesce în.să prin tendinţa sa de a res- 
pândi idei morale şi religioase şi prin faptul, 
că e scrisă de cărturari. (Cf. Haşdeu, «Cărţile 
poporane», şi M. Gaster, «Literatura populară 
română».) [M. Strajan.]

„Literatură şi artă Română", frumoasă şi bo- 
ţ'ată revistă românească contimporană, apărând 
in Bucuresci, ilustrată şi lunar, sub direcţiunea 
lui N. Petraşcu şi sub auspiciile «Cercului ami
cilor literaturii şi artei române», al căi'ui pre
şedinte e Dem. C. Ollănescu. E astă(}i în al 
4-lea an al existenţei sale. Are de principiu fun
damental naţionalismul.

Lithlasis, formaţiune de piatrăiu corpul omului 
şi mai cu samă în beşica udului. Se scoate de aci 
ori prin tăierea ţesuturilor până întră în be- 
şică, ori prin instrumentul numit ţithotriptor 
(spărgător de piatră), ce se întroduce pe ca
nalul udului. La boala de piatră e lăudată apa 
de Căciulata (jud. Ramnicu-Vâloea), unde era 
decis a veni şi Napoleon 111 de a se curarisi. 
Piatra din fiere se numesce Colelithiasis.

Lithium, element,greut. atomică?, monovalent, 
descoperit în 1817 de Arfred.son în Petalit. Isolat 
pe cale electrolitică de Davy, Bunsen şi Mat- 
hiessen. Se găsesce foarte respândit în natură 
sub forma de combinaţiuni, dar în mici can
tităţi. Se întâlnesce de ordinar în ape minerale, 
Karlsbad, Kissingen, Baden-Baden, Căciulata 
(România), în cenuşa animală. El e în totdeuna 
alăturea de potasiu, sodiu şi aluminiu în mi
nerale sub forma de silicaţi: Lepidolita, Petalita, 
Tripliyliu. In acesta din urmă în unire cu acidul 
fosforic, fier şi mangan. L. e de o coloare argintie, 
moale, greut. spee. 0,594 şi P. de P. 180°. B cel 
mai uşor metal cunoscut. Descompune apa, se 
oxidează uşor la aer, arde cbiar cu o flamă 
strălucitoare trecând în oxid. Sărurile mai toate 
solubile în apă afară de carbonat şi fosfat. Să
rurile în flamă dau o coloraţie loşie purpurie. 
Spectrul e caracteristic prin o linie roşie carmin 
şi alta roşie gălbuie. Cantitativ se dosează ca 
fosfat. P04 Li8. [S. M.J

Llthobius, animal miriapod (v. ac.) din ordinul 
Chilipodelor, trăiesce sub pietri.

Lithochromia, procedeu litografic care constă 
în a reproduce pictura în oleu.

LIthodomus, (zool.) gen de Lamellibranchiate, 
cari cu cochilele lor lungi arată ca nişte curmale 
uscate. Specia Lithodomus daclylus Sow. se 
găsesce des în Marea Mediterană şi se mancă 
bucuros.

Lithofracteur, un preparat explosibil, constituit 
din dinamită şi alţi explosibili, dar al căi'ui efect 
e mai mic ca al însuşi dinamitei singure.

Lithogliphio, gravat pe piatră.
Lithographia, v. Grafice, arte.
Lithokiase, se numesc crăpături în roce.
LIthologia, învăţătura despre pietri.
Lithopaedion (med.). La graviditatea extra- 

uterină se întâmplă de fotul moare, părţile moi 
degenerează şi ce e lichid se resoarbă. Restul 
se impregnează cu cristale de cholestearină, 
calciu, magnesia şi pigment, devenind o massă 
solidă, care se numesce L., adecă fet pietrificat.

Lithophina, un amestec de esenţă de tereben
tină şi oleu de Lavand, întrebuinţat în litografie.

Lithopone, coloare albă preparată diu tratarea 
sulfatului de zink cu sulfur de bariu, întrebuin
ţată foarte des în pictură ca fiind stabilă.

Llthospermum L., (botan.) gen diu fam. Boia- 
gineelor, trib. Borageae, cuprinde plante erbacee, 
subfrutescente şi are vr’o 40 specii, respândite 
pe aproape întreagă suprafaţa globului. In părţile 
noastre cresce prin locuri aride şi pietroase L, 
offieinale L., cunoscut de poporul nostru sub ; 
numirile de Mărgeluşe, Meiu păsăresc,1 
L. purpureo-coeruleum L., L. arvense L., etc.

[Z. C. P.J
LIthosphaera, (grec.) coaja pământului.
Llthotomla, (med.) operaţiune pentru delătu- 

rarea calculilor diu beşică; deschiderea operativă 
a beşicei pentru a se pute extrage calculii. Locul 
incisiunii poate fi pe partea anterioară a abdu- 
menului şi la perineu.

Lithofripsia, (med.) distrugerea calculilor în 
beşică prin instrumente speciale de forma ca
te trului.

LIthotypia, lithographia înaltă, v. Grafice, arte.
Liti, lidi, leii, lassi şi las zi, (ital.) numirea 

iobagilor în evul mediu.
Litia, rugăciune de implorare, procesiune, 

împreunată cu rugăciuni şi cântări în semn de 
penitenţă, procesiune religioasă pe timpul neferi
cirilor publice ori cu alte ocasiuni. La L. se 
binecuvântă pane şi prescuri, grâu, vin şi unt- 
de-lemn. (I. Stefanelli, Liturgica bis. ort.-cat., 
Bucuresci, 1886, § 42.)

Litier, masa pe care se pun pânile, vinul, 
grâul şi untul-de-lemn, ce se binecuvântă la litiă.

Litania, complexul mai multor rugăciuni do 
invocare la procesiuni şi la anumite funcţiuni 
sacre.

Litigant, acela care se judecă, care sb atlă în 
proces. Se mai numesce şi parte litigantă, adecă 
care are rol activ în un litigiu, proces. Litigios este 
ceea ce face obiectul unui litigiu, unui proces. 
Judecătorii, supleanţii, procurorii şi advocaţii în 
Rom. nu se pot face cesionari de drepturi liti
gioase, cari sunt de competenţa curţii de apel, 
în a cărei ciroumscripţiune îşi exercită func
ţiunile lor, sub pedeapsă de nulitate, spese şi 
daune interese. (Art. 1309, 1403 cod. oiv. rom.)

Litionit, sau Zinnwaldit, mineral, mica liti- 
niferă; în gisemintele de staniu, se găsesce la 
Zinnwald, Cornwall, etc.

Litis COntestatio, (lat.) intrarea în proces a 
pîrîtului, respuns la pîră. Litis denuntiatio, îu- 
sciinţarea unui interesat despre un litigiu, ca 
să între şi el în proces, Litis renuntiatio, re
tragerea pîrei.

Litiu, v. Lithium.
Lito —V. Litho —.
Litorai, regiune situată dealungul mării.
Litoralul austriac-illiric, numire colectivă 

pentru comitatul Goriţa-Gradisca, marchionatu| 
Istria şi oraşul Triest, aparţinetoare im|ieriului 
austriac.

Litoralul de aur (engl. Gold GoastJ, o fâşie 
de pământ în Africa vestică pe ţermurii lito
ralului Guinea (v. ac.) sup. Numirea o are dela 
bogăţia de aur, ce s’a găsit în aceste locuri.

Litota, figură retorică prin care se (J100 ma' 
puţin, pentru a se înţelege mai mult. [*j

Litra, mesură de capacitate; în România 'h 
dintr’o oca (v. ac.) = 310s/e gr-
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Litru, măsură pentru fluidităţi â 10 decilitri, 
ii 10 centUitri, ă 10 mililitri. (v. Metru.)

Litterae avocatoriae, (lat.) v. Dehortatoriu.
Littorella L., (botan.) geu mouotipio din fa

milia Plantagineelor. Unica specie L. lacustris L. 
este o plantă aquatică stoloniferă, frunzele ra
dicale, cespitoase, lineare şi groase; florile mo
noice ; fructul o nuculă indehiscentă. L. lacustris 
Ji. cresce prin apele, mai cu samă din regiunea 
montană ale Europei medii şi boreale. [Z. C. P.]

Llttre, Max Paul Emil, savant francez, n. 
1801 în Paris, f 1881 acolo. Pregătit pentru 
cariera medicală, mai târcjiu se dedică soiintelor 
filologice şi istorice. 1875 ales senator pe viaţă, 
în acelaşi an membru al Academiei. Ser.: Trad. 
tuturor scrierilor lui Hippocrat (Paris, 1839—61), 
•Analyse raisonnee du Cours de philosophie po- 
sitive de Comte« (Paris 1845), «Auguste Comte et 
la philosophie positive» (Paris, 1877), limbistice: 
•Dictionnaire de la langue franşaise« (4 voi. şi 
1 supl.), «Histoire de la langue franţaise», «Litte- 
rature et histoire», etc.

LIturgIa, (grec.) serviciul public (Aristot. Oec. 
1, 3), serviciul pe care îl făceau cetăţenii gratuit 
statului (Plat. legg. 12, p. 949 c.). Fiindcă cel 
mai strălucit serviciu public este a servi lui D(jeu, 
pentru aceea s’a dat îndeosebi numirea de L. 
serviciului preoţesc (Joel. 1, 9, 2, 17) şi această 
insermiare o are L. în noul testament preste tot 
(Luc. 1, 23; Ovr. 8, 6). In limba bisericească 
L. se (Jice serviciul divin, prin care se cele
brează şi peiface sacrificiul eucharistic (Const. 
ap. I. 8, c. 6), iar în sene mai larg L. e com
plexul acţiunilor sacerdotale în biserică. Ori
ginea L., respective a formulelor de a săvîrşi 
sacrificiul eucharistic, se reduce la instituirea 
acestui sacrificiu prin Isus Ohr. la cina cea de 
taină. La formulele fundamentale in.stituite de 
1. Chr., apostolii şi următorii lor au adaus al
tele,_ şi aşa s’au desvoltat liturgiile, cari le avem 
aţi in biserică. Ele toate se încep cu o pre
parare (proscomedia, v. ac.), apoi urmează L. 
proprie, care simbolice ne i'epresintă viaţa Mân- 
tuitoriiilui dela nascere pană la înălţarea sa la 
ceriu. In L. se disting 2 părţi, partea numită L. 
cateclmmenilor (pană la »câţi sunteţi chiemaţi 
ieşiţi», etc.), unde momentul principal e cetirea 
din Bf. Scriptură, Apostol şi Bvangelia, şi ex
plicarea şi aplicarea practică a pericopei cetite. 
A doua parte e L. credincioşilor, în care . di
stingem; a) ofertoriul, ce represintă (prin ie
şirea cu darurile şi aşezarea lor pe altar) ofe- 
rii'on voluntară a Mântuitorului spre patimă şi 
spre moarte; b) consacrarea, e centrul L.-ei, 
aici priu cuvintele luaţi mâncaţi «acesta este 
trupul iiieu», beţi dintru acesta toţi «acesta este 
sângele meu», etc., în chip misterios pânea şi 
'rnul, determinate prin intenţiunea preotului ce- 
lehiaut, se prefac în trupul şi sângele lui Chr. 
bousacrareasepaiatăapânei şi vinului închipuesce 
moaiteu de pe cruce; c) cuminecarea, în care 
tiupul şi sângele Domnului se dă credincioşilor 
spie uutrirea sufletească. După locul, unde s’au 
conipiis şi desvoltat L.-le, le împărţim în orien- 
•alo Şl occidentale. Orientale .sunt: 1) a bisericei 
um lercsalim, atribuită St. ap. lacob cel Tiner; 
-) L. dm constit. apostolilor (lib. VIII), atribuită 
1 ■ LIomeute I, papa dela Roma; 3) a bisericei 
aiexaudrme, atribuită Sf. ev. Marcu; 4) L.-le bi

sericei constantinopolitane, cari se află şi la noi, 
anume L. Sf. Yasiliu M., compusă de acesta din 
cea ienisalimitană şi clementină; a Sf. loan Gură 
de aur, scurtat din a Sf. ATasiliu, şi a Sf. Gre- 
goriu Dialogul sau a mai înainte sfinţitelor, din 
care lipsesce partea esenţială adecă consacrarea, 
ea se celebrează Miercurea şi Vinerea în pa- 
resemi. In apus e în us litui’gia romană.

Liturgiariu (missale), se numesce cartea, îu 
care se cuprind liturgiile.

Liturgica e tractarea sistematică a formulelor, 
riturilor şi disposiţiunilor, după cari se înde- 
plinesce serviciul divin în biserica ortodoxă 
catolică; ea formează o parte a Teologiei pa
storale. ‘ [i. m.j

Lituus, la Romani un toiag încârnit la virt, 
ce îl purtau Augurii (v. ac.). Când aceştia aveau 
să profeţească din sburatul paserilor, ou L. îm- 
părţiau orizontul în regiuni (prejururi).

Litvani, uu ram lateral al seminţiei de popor 
slavo-litvan, din familia indo-germană, înrudiţi 
cu Letţii, Pruşii vechi şi cu Slimudii. Toate tri
burile litvane numeră ca. 3 milioane de suflete. 
Tip de popor blond, de statură puternică, religios 
şi foarte superstiţios, încreştinat priu seci. XIV 
până XV. IJn principe al lor (Jagello) prin căsă
toria cu Hedviga, fiica regelui Ungariei Ludovic 
de Anjou. a ajuns pe tronul Poloniei. Litvania, 
teritoriul locuit de L. de prin 850 d. Chr. La a 
treia împărţire a Poloniei (1795) cea mai mare 
parte a L.-ei a ajuns sub stăpânire rusească 
(guvernainentele Vilna, Kovno, (jrodno, Mohilov 
Vitebsk şi Minsk), iar la 1814 şi cealaltă parte, 
pe oai’e până atunci o avea Prusia. Litvanii au 
jucat rol şi în istoria Moldovei.

Liuba, I) L., Gruia (Murgu), publicist rom., 
n. 15 Martie 1845 în Măidan, în Bănat, din pă- 
i'inţi ţerani, f 1877 ca advocat în Vei’şeţ. A 
fost stipendist al familiei de Mocsonyi. Ca student 
univ. în Pesta şi colaborator la «Albina» a su
ferit pentru un articol vehement, scris de alt
cineva, 15 luni temniţă de stat în Vaţ; s’a că
sătorit apoi cu o fică a lui Vine. Babeş, remânend 
un ficior (Liviu) de dînsul.

2) Liuba, Sofronie, învăţător rom. în Maidan, 
Bănat, n. 3 Dec. 1850. A scris şi a publicat mai 
multe poveşti şi anecdote în dialect bănăţănesc; 
de remarcat suut articolii «Fraţii de cruce», «Me
dicina poporală» şi cartea «Topografia satului 
Măidan», urmată de un studiu despre Celţi de 
Dr. At. M. Marienesou (Caransebeş, tipogr. diec.). 
Unele publicaţiuni poai’tă signatura Liuba-Iana 
(Aurel lana, capelan gr.-or. în Măidan, cu care 
colaborează, este ginerele seu).

Liuche, (pron. Leuş), familie de origine fran
ceză, stabilită in ţeară din secolul trecut. Stră
moşii ei trăiau prin seci. XV la Florenţa, de 
unde s’au dus în Corsica şi sudul Franciei. Bar- 
thelemy de Liuche (1480) e trunchiul genealogic. 
Mai mulţi urmaşi ai săi s'au distins în istoria 
Franciei, avend şi titlul de «Seigneurs de Moissac». 
In Valachia: Jean Liuche, era la 1754 mare 
sluger şi muri la 1780 în Bucuresci. Fiul său 
era Filip Leu^, marele vistier, n. 1799. unul 
din principalii boieri ai ţerii la începutul se
colului ; fusese propus printre candidaţii la tron 
în 1821, când era clucer mare. Se însura cu o 
Cărpenişancă, avend mai mulţi copii, din cari de
scind actualii membri ai familiei. [L.]

Q*
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Llude, V. Lude.
Llu(||, B0 munesc în Bucovina nisoe colonii 

iTiaesci aşezate pe lângă Romani pe moşii bo- 
iereeci şi mănăstiiesci. Astfel de colonii au fost 
pe moşiile: Romorul, de unde numirea unui cătun 
Liudii Homorului sau Liudi-Homora; Horecea, 
de unde Liu()ii Horecii sau Liudi-Horecea; Sam- 
sonesci, de unde Liu4ii lui Samson, etc. Dintre 
aceste colonii a devenit comună rurală numai 
Liudii Homorului, atenenţă la parochia Co- 
mănesci, moşie mănăstirească în căp. şi j. Su
cevei în Bucovina, are 844 loc. (768 ort.-or., 
32 rom.-cat.. 44 mos.), o şcoală primară.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Lluklu, (Riukiu, Luciu), grupă de insule ja

poneze în Oceanul Pacific, între Kiusiu şi For- 
mosa, 3983 km2., cu 560,000 loc.

Llumniţa, corn. în Vlachc-Meglen, cu 3000 loc. 
în apropiere de Ghievghîeli în Macedonia. (V. 
Megleniţi.)

LIvade şi livede (pl. livezi), sinonim cu fenaţ. 
In Muntenia se mai (jioe livade şi la plantaţiunile 
sau grădinile de pomi cu iarbă, s. e. livade de 
pruni, de meri, etc.

Livadhl, corn. arămânească cu 2000 loc., e lo
cuită numai vara, situată la Paîic-Planina în 
Macedonia.

Llvadhon, corn. arămânească, v. Ylacholivadhon.
LIvadIa, 1) L. (Lebadea), oraş în nomarchia 

grec. Attica-Beoţia, la poalele muntelui Helikon; 
ca. 5000 loc.; reşedinţă episcop. Mai nainte în
treagă Grecia de mijloc (Hellas) purta numirea L. 
2) L., proprietate a împăratului Rusiei la sudul 
Crimeei, lângă scalda de mare lalta.

LIvan, munte, v. Liban.
LiveijenI, (ung. Livazeny), com. mică în Trs., 

cott. Hunedoara, 3866 loc. (1891) Români şi 
câţiva Magb. şi Germani; staţiune de cale forată.

Llverpool, unul din cele mai mari oraşe ale 
Angliei (550,000 locuitori) şi unul din marile 
centre comerciale ale lumii maritime; posedă 
docuri splendide, a căror construcţiune a costat 
preste o jumătate de miliard. Importează cu 
deosebire grâne şi bumbac; bumbacul e trimis 
de aci în Manchester, unde se ţese pentru în
treaga Europa. ' [B.]

Livia, Drusilla, femeie de rară frumseţă, soţia 
împ. August şi mama împ. Tiberiu, n. 56 a. Chr., 
t 28 Sept. 29 d. Cbr. Despărţit de soţia sa Sori- 
bonia (38'a. Chr.), August silesce pe Tiberiu 
Claudiu Nero să se despartă de L. spre a o lua 
el de soţie. Femeie superbă şi deşteaptă, avea 
mare influenţă asupra împăratului; în testamentul 
său August o numesce erede universal împreună 
cu fiul ei Tiberiu, dela primul bărbat. Cu Ti
beriu nu s’a putut inţelege la domnite, dene- 
gându-i acesta înrîurirea ce o avea pe timpul 
lui August.

Llvlngstone, David, călător african renumit, 
n. 13 Mart. 1813 în Blantyre lângă Glasgov, 
din părinţi de rând. La etate de 10 ani lucră 
în o fabrică, şi din câştig cumpără cărţi, din 
cari studiază, şi în etate de 16 ani cetesce clasicii 
Horaţiu şi Virgil. Mai târijiu studiază medicina, 
teologia, şi îu cele din urmă se face misionar 
şi trece în Africa. Din 1840—49 trăiesce în 
staţiunea misionară Mabotsa, dedicat oficiului 
său. La 1849 face prima călătorie în centrul

Ăfricei şi descopere lacul Ngami şi rîul ce is- 
voresce din acesta. Sugă. Intre 1851—53 des
copere rîul Liambey (Zambesi sup.), preste Cas- 
sange trece în Loanda (1854). Intre 1854—56 
străbate continentul din vest spre ost şi dă de 
cataractele Victoria. Reîntors în Europa scrie 
primul raport despre descoperirile sale (Missio- 
naiy travels and researohes in South Africa. 
Lond., 1857). Din autorisarea guvernului englez 
străbate din nou Africa, însoţit de .mai mulţi' 
bărbaţi de sciinţă. In 1858 din rîul Zambesi 
trece în rîul Schire şi-l urmăresce până la isvor 
(lacul Nyassa, 16 Sept. 1859), nu departe de acest 
lac dă de altul Schirva. La 1864 se reîntoarse 
în Europa şi publică resultatul descoperirilor 
(Narrative of an expedition to the Zambesi). In 
1865 este numit do cătră Anglia consul pentru 
Africa şi în această calitate sosesce în toamna 
anului 1865 în Zanzibar. Călătoria o începe acum 
din est pe rîul Rovuma, în 1866 ajunge la Nyassa. 
nu departe spre sud trece preste rîul Tschambesi 
(isvorul rîului Conge), atinge sudul lacului Tan- 
ganyika, în Nov. dă preste rîul Lualaba (Congo), 
ajunge la lacul Moero, de unde se reîntoarce în 
Casembes. De aici pleacă spre nord, spre a ajunge 
la Udschidschi pe coastele lacului Tanganyika, 
însă e nevoit din causa ploilor să se reîntoarcă. 
Călătoresce deci spre vest şi dă preste lacul 
Bangveolo. In 1869 străbate din nou spre nord 
şi dă de lacul Tanganyika, pe care mergând ajunge 
la Udscbidschi (13 Martie). In 1870 străbate priu 
Manjema ajunge până la localitatea Nyangve 
lângă rîul Congo, insă secat de toate isvoarele 
şi bolnav de picioare, se reîntoarce în Udschidschi 
(în 23 Oct. 1871). Preste 5 d'le dă preste el aici 
(28 Oct.) călătorul Stanley, trimis expres pentru 
căutarea lui Livingstone. In sccietatea lui Stanley 
călătoresce pe lacul Tanganyika spre nord, şi 
constată, că din acest lac nu se varsă spre nord 
nici un rîu, deci Tanganyika nu se ţine de si
stemul apelor Nilului. In 1872 pleacă cu Stanley 
până în Unyanyembe, Stanley vine în Europa, 
L. dă din nou spre sud, în Carembes, unde 
moare în 1 Maiu 1873 de disenterie. Osemintele 
i-s'au adus în Europa şi s’au îngropat în 1874 
în mănăstirea "Westminster diu Londra. A fost 
unul dintre cei mai distinşi scrutători ai Africei.

LIvistORa R. Br., (botan.) gen de Palmieri, 
trib. Sabalee, cu vr’o 17 specii; tulpina lor rar 
e înaltă; frunzele sunt flabeliforme; cresc prin 
China (L. chinensis R, Br.). Australia (L. au- 
stralis Mart.), Olanda nouă (L. inermis R. Br.; 
mugurii ei sunt comestibili, iar din frunzele ti
nere se confecţionează pălării ş. a.), India, Co- 
chinchina, Archipelagul malale. [S. Şt. R.]

LIvIu, Andreiu, v. Pop, Liviu.
Livius Andronicus, (260—209 a. Chr.), originar 

din Tarent, adus ca prisonier în Roma de cătră 
consulul Papirius Cursor, el este vândut lui Li
vius Salinator şi acesta observând inteligenţa 
şi cultura ce poseda sclavul seu, îl liberă. Câtva 
timp L. A. se îndeletnici cu profesoratul, apoi 
începu să imiteze pe tragicii greci Eschile, So- 
phocle şi Euripide. Tot L. A. a tradus în ver
suri saturnine Odişeia lui Homer. In a. 207 
L. A. este însărcinat să compună un himn de 
resboiu pentra înfrângerea lui Hasdrubal la flu
viul Metaur. L. A. este socotit ca părintele tea
trului şi literaturii latine. [Caion.]
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Livius Titus, unul din cei mai însemnaţi istorici 

ai antichităţii, n. 59 a. Chr. la Padua, veni în 
Koina sub Angust, care se făcu patronul şi amicul 
seu. Opera sa principală e Istoria romană (Hi- 
storiaruni ab urbe condita libri qui supersunt) 
dela zidirea Romei până la moartea lui Drusus, 
!) d. Chr, în 142 de cărţi, împărţite de copişti 
în decade. Adi sunt numai 35 de cărţi, primele 
10 până la anul Romei 460, cartea 21—45 dela 
anii Romei 536—586, şi cartea 136 şi 137. Din 
celelalte n’au remas decât fragmente şi sumariul 
lor, făcut probabil de Plorus, după cari Prein- 
sheinius a încercat să reîntregească istoria lui 
L. T. prin ale sale »Supplementa«. Pentru bo
găţia şi frumseţa stilului, plin de o morală să
nătoasă şi de un nobil patriotism, istoria lui T. L. 
e considerată ca o operă magistrală, deşi în cu- 
noscinţa lucrurilor, în expunerea fără părtinire 
a adeverului istoric şi în alegerea isvoarelor L. 
e inferior altor istorici. Ediţiuni: Drakenborch, 
Ainateidam 1731, Stuttgart 1820—28; Madwig 
Ussing, 1873; Weisaenborn; Lemaire; Nisard, 
text Tatiu şi francez. Literatură: Machiavelli, 
»Discorsi sopra la prima decade di T. L.«; Lach- 
mann, »De fontibus historiarum Titi Livii«; H. 
Taine, »Essai sur Tite Live«; Madwig, »Emen- 
dationes Livianae*; WoLflin, »Livianische Kritik 
und livianischer Sprachgebrauch»; Mominsen und 
iStndemund, »Anaîecta Liviana«, ş. a.

[M. Strajanu.]
Livland şi lAvonia, (rus. Litljandskaja guber- 

nija), guvernament rusesc, una dintre provinciile 
baltice la golful Riga, 47,030 kma. cu numeroase 
insule şi lacuri. Loc. Germani, Ruşi, Israeliţi, 
Letţi şi Estoni. Ocup. principală agricultura, eco
nomia de vite. pesoăritul, vânatul.

LIvorno, prov. ital., cuprindend şi insula Elba, 
343 km*, cu 126,798 loc. (1890). Capitala L. 
(vechiul Portus Liburnus) e oraş întărit şi cel 
mai însemnat port comercial al Italiei la Medi- 
toiana, cu 78,998 loc. (mulţi Ovrei); episcop, 
caledrală: port şi far renumit; fabrici de pă
lării de paie, lucrări de coral şi alabastru, şan
tier; oorneroiu însemnat.
, Llvrâe, (franc.) costum particular, cu care se 
îmbracă sorvitorii caselor mari.

Livre sterling, numită şi Punt sterling sau 
Sovereign, monetă engl. de aur â 20 de shil- 
lings^ (sh,), ă 12 pence (d), fineţa 916a/s, pondul 
1088 gr. = cor. 24.—.

Ljupkova, (inter.), corn. mică în Ung., cott. 
Caraş-Severin, 1402 loc. (1891) Şerbi şi Români.

LIorente, (pron. liorente). Don Juan Antonio, 
istoric spaniol, n. 30 Martie 1756 îu Rincon de 
bolo (Aragonia), ■(• 5 Febr. 1823 în Madrid, fost 
secretar general al Inquisiţiunii din Madrid. Ser. 
priiicipală: «Istoria critică a inquisiţiunii în 
bpaiiia» (4 voi.).

LIoyd, a fost succesiv şi aproape în acelaşi timp 
mimelu unui biograf englez (David LIoyd, 1625 
pună 1691), al imui compilator, asemenea englez 
(Nicolue LIoyd, 1633 - 1680), al unui episcop 
u Exetor (WiUiam LIoyd, 1627—1717), al unui 
englez (Rohert LIoyd, 1733—1763), al unui tac
tician, tot englez, (Henry LIoyd, 1729—1783) 

"uci neguţător din Londra, care fonda un
e de club sau sucursală a bursei, unde ocu

paţia principală erau asigurările maritime. Acest 
nume a fost dat apoi la diverse stabilimente

analoage de prin alte ţeri. Astfel Lloyd-vi 
austriac, fondat în anul 1836 de cătră de Bruck, 
care este o companie şi care, prin vapoarele sale, 
exploatează comeroiul Mediteranei orientale.

LIoydIa Salisb., (botan.) mic gen din vasta fa
milie a Liliaceelor, tribul Tulipeae, cuprinde 
plante erbacee şi are numai 2 specii, dintre cari 
una, L. serotina Salisb., se află în munţii Eu
ropei, Asiei şi Aniericei boreale, în părţile noastre 
cresce prin păşunile stâncoase din regiunea al
pină, iar ceealaltă se află numai în Himalaia.

[Z. C. P.]
Loa, (spân.) = lauda,, cântec de laudă; după 

formă: monolog ori dialog, din care s’a desvoltat 
prologul dramatic.

Loanda, capitala posesiunilor portugheze în 
Africa de sud, zidită la 1575 prin Paulo Diaz 
de Novaes în faţa unei insule de năsip cu hu
mele L. Clima e nesănătoasă, comercial în
semnat.

Loango, un teritor lung de 520 km. pe coastele 
vestice ale Africei dela Cap Lopez până la Mo- 
lemba. Rîurile mai principale pe aceste coaste 
sunt: Sette, Euillu, Luemme şi Chiloango. Clima, 
ca întreagă clima pe coastele Africei, e nesă
nătoasă. Locuitorii vorbesc dialectul Congo. La 
început Portugalia a ocupat aceste locuri, au 
urmat apoi Olandezii. După descoperirile mai 
noue şi după contractai de Berlin, în care s’au 
regulat graniţele imperiului Congo (1885), coa
stele L. au ajuns în posesiunea Franciei.

Loasacee, (botan.) familie de Dicotiledonate; 
cuprinde plante ierboase sau lemnoase, cu tulpini 
uneori volubile, provecjute cu peri rigizi sau 
urzicători; frunzele n’au stipuli, sunt întregi 
sau penatisecte, ori lobate; florile sunt ermafro- 
dite, cu unele din stamine transformate în sta- 
minode; fructul e o capsulă dreaptă ori sucită 
spiral. Această familie numeră preste 200 specii 
grupate în vr’o 10 genuri, toate din America 
subtropicală şi temperată (Loasa Adans., Men- 
tzelia L., Blumenbachia Schrad., ş. a.); numai 
genul Kissenia R. Br. cresce în Africa centrală.

[S. Şt. R.]
Lob, parte deosebită, rotunejită a unui organ 

(s. e. creer, plumână). Lobul, lob mai mic.
Lobanov-Rostowsky, Alexiu Borisovid, prin

cipe, diplomat rus, n. 30 Dec. 1825, dela 15 Mart. 
1895 şef al ministeriului de externe în Peters- 
burg. Are mare parte la crearea alianţei franco- 
rusesci, 1896 a însoţit pe ţarul Nicolae II la 
Paris; t 30 Aug. 1896 în calea spre casă în 
tren la gara din Sepetowska, aproape de Kiew. 
1882—95 ambasador în Viena, decorat cu ordul 
Sf. Ştefan. [t.]

Lobat, (botan.) lobatus, organ lat (frunze) la 
margini cu divisiuni largi, rotunde, mai mari 
(lobi) sau mai mici (lobuli) şi cari nu întrec 
1li din lăţimea organului (v. şi bilobat).

Lobelia L., (botan.) gen de plante din familia 
Lobeliaceeldr cu ca. 200 specii; sunt plante er
bacee, respândite în regiunile tropice şi mode
rate; au flori mari şi viu colorate. Iarba dela 
L. inflata L. se întrebuinţează ca medicament 
contra afecţiunilor astmatice. Mai multe specii 
sunt plante de decoraţie căutate.

Lobeliaceae, (botan.) familie do plante din or
dinul Catnpanulinelor, (v. ac.) caracterisată prin o 
corolă neregulată. Sunt cunoscute vr’o 480 specii;
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sunt plante erbacee sau fnitescente, cu Hori fru
moase, cari se cultivă ca plante ele decoraţie.

Lobkowitz, familie nobiliară boemă, originar 
numită IJjezd, luând numirea L. la 1410 dela 
castelul L. 1459 ridicată la lang de baron. Ramul 
Hassenstein s'a stins 1789, ramul Popel 1722, iar 
ramul Clilumetz a fost ridicat de Maximilian II 
la raug de duce imperial. Dela 1807 poartă titlul 
«duce de Kaudnitz» şi «prinţ de L.« Actual constă 
din 2 ramuri. Membrii mai marcanţi: 1) L., 
August Longin, n. 1797, t 1842 în Viena, gu
vernator în Galiţia, cancelar aulic (1834) şi în 
urmă director al monetăriei imperiale. 2) L., 
loan Chrisiian George, general, n. 1686, f 1755 
în Viena. Guvernator în Sicilia, apoi comandant 
de corp. şi dela 1739 guvernator suprem al Ti'an- 
silvaniei. 10 Febr. 17.38, ca comandantul cor
pului de armată din Transilvania, la ordin împe- 
rătesc disoalvă dieta din Sibiiu, Hind bănuită 
că conspirează cu Râkoczi. 3) L., Vencislav 
Franeisc Eusebiu, mareşal de câmp, fostul can
celar al împ. Leopold 1, n. 1609, f 1677. Di
stins mult în resb. de 30 ani. 1652 president 
al consiliului de resboiu, avend mare influinţă 
asupra conducerei afacerilor militare şi diplo
matice. Ferdinand 111 îi donează ducatul Sagan 
(Silesia). Sub Leopold I cancelar, guvernând în 
spirit bigot catolic şi absolutistio. Cruntele per- 
secuţiuni contra protestanţilor în mare parte lui 
i-se atribue. Decapitai'ea conspiratorilor ungari 
Nâdasdi, Zrinyi,Prangepan âncă e opera Iui, nelă- 
sând să ajungă la împăratul cererea de graţiat e, 
l’rim sfetnic al împăratului, pe sub mână servia in
teresele regelui francez Ludovic XIV. Disgiaţiat 
17 Oct. 1674 şi exilat la Raudnitz (Cf. şi Rariţ, 
Istor. Trans., voi. I.). 4) L., George, mareşalul 
Boemiei, n. 1835. Unul dintre conducătorii politici 
ai Cehilor. .6) L., Budolf Ferdinand, general 
(Feldzeugmeister), comandantul corpului de ar
mată IV în Budapesta. A luat parte la resb. 
în 1859, 66, 78 (Bosnia). Distins cu numeroase 
decoraţi uni.

Lob-Nor, lac mare în Asia centrală, Turke- 
stanul resăritean, în el se varsă Tarim.

Loboda, (botan.) termin poporal pentru Atiîplex 
hortensis (v. ac.). L. puturoasă, termin poporal 
pentru Chenopodium vulvaria L.

Lobonţ, (labanţi), numele de baţjocui'ă al impe
rialiştilor pe timpul resboaielor lui Bethlen, Râ
koczi, Bocskay, Tokoli contra casei de Habsburg. 
Unii derivă cuvântul din «lauf Hans<, alţii din 
magh. «lafancz» = negrijit, sdrenţos, laş, fricos. 
Franeisc Foris în «Origines hungarioae» (1693, 
II, 156) îl consideră nu ca nume de ocară, ci 
ca pronunţare defectuoasă a cuvântului magh. 
»lobbanc6« (înflăcărat, iute la fire).

Lobomonerienl, monerieni (v. ac.) ale căror 
pseudopode sunt lobate, neanastomosate, ca să 
se distingă de Bhieomonerieni, cu pseudopode 
filamentoase, adeseori anastomozate.

LobOSB, sinonim cu amoebina, amoebieni, ami- 
bieni, din cari face parte genul Amoeba (v. ac.)

Loo, spaţiul ce ocupă un corp, spaţiu în general.
Local, ce e mărginit la un anumit loc.
Locativ, cas particular in unele limbi, ce ex

primă locul.
Locadollo, lacob, aventurier-neguţător italian, 

pretins fiu al lui Aron-Vodă al Moldovei (v. ac.) 
şi pretendent la tronul «părintelui său» pe vremea

domniei a doua a lui Ştefan Tomşa (1622—23). 
Acestui «loan lacob Voivoda» inspirase gând de 
domnie datornica sa sultană validea, care voia sa 
scape de el prin fagădueli de sprijin. L. umblă 
să doboare pe Tomşa. B combătut însă de Ve
neţia, care era bine cu Turcii, şi cade sub greu
tatea datoriilor, fiind închis pentru acestea. Mai 
târziu se trezesce din acest vis de domnie şi 
ajunge neguţător de cai pentru armatele veue- 
ţiane, în Muntenia (1630). '

Localisare, în genere înseamnă a face loc, 
a fixa un loc. In alt înţeles L. înseamnă şi a 
mărgini locul de aflare, s. e. a locaUsa un res
boiu, un incendiu. Figurat L. este când unei 
lucrări, unei opere, unei scrieri se dă uu ca
racter local, s. e. naraţiune, poveste, comedie 
localisată.

L.,Localisaţiune,.(lat.Jîn psichologie acel 
moment în procesul de exteriorare al stărilor 
sufletesc!, în virtutea căruia ele par că sunt 
simţite la un anumit loc pe suprafaţa trupului 
sau în un mădular al acestuia. In virtutea Io- 
calisării, stările sufietesci localisate se recunosc 
ca nisce fenomene născute din contactul ce s'a 
întâmplat la acel loc între stimulul extern şi 
nervul sensitiv. In virtutea L.-i (jicem, s. e. că 
ne dor dinţii, ne dor picioarele, capul; că mc 
doare un deget fiindcă mi-a intrat un spin sub 
unghie, deşi sensaţiunea de durere nu s’a produs 
în deget ci în suUet. Se localisează mai cu samă 
stările elementare de cousciînţă: sensaţiunile şi 
sentimentele. Cf. Pletosu, psichol, p. 49. [Pl.j

Locaţiune sau închiriare, este un contract prin 
oare te obligi a pune la disposiţiunea unei per
soane un lucru sau o lucrare. Când e vorba de 
pământ, L. se numesoe arendare. Proprietarul 
trebue să predea lucrul şi să facă ca ehiriaşul, 
locataiail, să se poată folosi, neîmpîedecat, in 
tot timpul locuţiunii. Locatarul, în schimb, dn- 
toresce preţul, chiria. Partea care se ţine de con
tract, are dreptul să ceară stricarea, resiliarea, 
locaţiunii. Locuţiunile ereditare cunoscute sub 
numele de emfiteuse, besman, enibatic, nu se 
mai pot înfiinţa, dar cele existente se păstrează. 
(A. 1415, cod. civ. Rom.)

Loc comun, temiinii cu cari in retorică se 
designează un isvor sau punct de vedere din care 
un orator poate scoate argumente pentru ori ce 
fel de causă ar susţină. L. comune sunt intrin
seci, când punctele de vedere se găsesc iu însăşi 
constituţia subiectului. Astfel defini ţi unea 
ne dă mijlocul de a scoate argumente pentru 
o causă, explicând înţelesul unui lucru îii con
formitate cu acea .causă, enumeraţiunea 
ne ajută la argumentare, descompunând o idee 
în alte idei, cari sunt mai potrivite pentru sus
ţinerea unei cause; genul şi specia ne dă 
mijlocul să caraoterisăm o idee prin altele cu 
sfere mai întinse pentru trebuinţa causei, etc. 
Toate aceste puncte de vedere, împreună cu 
altele: comparaţiunea, contrariile, re
pugnantele, împrejurările, antece
dentele şi consecuentele, sunt L. co
mune intrinseci: ele sunt scoase din analisa 
subiectului. L. comune extrinseci sunt isvoarele 
ce ne pot servi de argumente, dar cari nu sunt 
scoase din obiectul însuşi. Astfel se poate proba 
adeverul unei cause prin: legi, svon (faimă), 
jurământ, martori, torturi, etc. P-J
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Loch, (mariuă), instrument care indică vitesa 

bastimentului în mare. Gradaţia este în unităţi 
numite noduri, (14-62 m., adecă ‘/iso din mila 
marină); nodurile sunt împărţite în Zecimi. Pe 
vasele de comei'ciu şi chiar de resboiu sunt acum 
L. mecanice, cari înregistrează automatic nu- 
merul de iovîrtituri ce face o elice ataşată de 
o saulă lăsată în continuu în mare la pupa va
sului; din numerul învîrtiturilor elicei se deduce 
vitesa vasului. In fine pe vasele de resboiu sunt şi 
L. electiicc, cari printr’un telefon, dau iarăşi nu
merul îuvîrtiturilor elicei. [Constant B.]

Lochos, (grec.) divisiune militară la Sparta; 
armata spartană era împărţită în seci. V a. Chr. 
iu 12 lochii, comandate fiecare de câte un lo- 
ohogos. Efectivul nominal era de 500 bărbaţi 
pentru flecare L. [Caion.]

Looke, John, renumit filosof englez, u. 1632 
in Wrington lâng;ă Bristol; şi-a făcut studiile 
iu Westniinster şi Oxford în sciinţele naturale 
şi în medicină, f la Oates în 1704. Scrierile 
lui au fost publicate într'o ediţie completă în 
9 tom. la Londra în 1835, iar scrierile filosofice 
ale lui la 1854 în 2 tom. Intre aceste cea mai 
însemnată este Essay conceiuing human under- 
stnnding (încercare asupra raţiunii omenesci), 
în 4 cărţi. In ea se cuprind vederile lui filosofice, 
cari pe scurt se pot formula în următoarele: 
Nu sunt idei înăscute; sufletul la început este 
tabula rasa. Toate cunoscinţele noasti'e îşi au 
originea iu experienţă şi le câştigăm parte prin 
.sensuţiuni sau percepţiunea externă, parte prin 
reflexiune sau percepţiunea internă. Ideile ce 
le avem sunt sau simple (elementare) sau com
puse (complexe). Pe aceste le formează inte
lectul prin combinare din cele simple. Cele 
compuse se referă la însuşiri (modi), la sub
stanţe şi la relaţiuni (cele trei categorii ale lui L.). 
Ideile simple sunt reale şi complete, cele com
puse necomplete. Existenţa lui D(Jeu o susţine 
L. plin argumentul cosmologic: Principiul seu 
moral este fericii'ea. Prin Essay, L. a devenit 
iiitemeietoiul empirismului psichologicşi înainte- 
inergetorul lui Kant. In afară de filosofia propriu 
i)i.să, L. prin tratatele sale asupra regimului civil 
caută să întemeieze în mod teoretic liberalismul 
politic; plin scrierea sa despre raţionalitatea 
creştinismului se face aperătorul toleranţei reli
gioase, iar prin scrierea asupra educaţiunei deveni 
părintele vederilor pedagogice ale lui Eousseau 
(pron. Russo) şi astfel al pedagogiei moderne. 
(Cf. Uiberweg, Gesch. der Phil. III, 106; Thilo, 
Gescb. der Philos. II, 79.) [PI.]

Lock-out, (engl.J contra-grevă a patronilor faţă 
do aceea a uvrierilor. Se încuie uşile, se închid 
ateliorole, iar lucrătorii grevişti sunt daţi afară 
cu grămada. [Nig.J

Looomobil, o maşină transportabilă cu vapori.
Looomotiva, o maşină cu vapori, ce se mişcă 

prin puterea vaporilor sei pe o cale făcută din 
raliuri (şine), v. art. Maşine cu vapori.

Loootenent, al- doilea grad oficeresc, oare ur- 
iiiouzn după sublocotenent. L. ţine locul coman
dantului seu (căpitan), când acesta lipsesce.

Lficse, V. Leutsohau.
Locţiitor, sau locotenent, cel care îulocuiesce 

po un altul într’o demnitate sau funcţiune oare
care. Locţiitor de Domn e acel care înlocuiesce 
po principe sau rege, când un resboiu, sau ori ce

altă cansă împiedecă pe acesta de a-şi exercita 
autoritatea, sau când lipsesce un titular. In 
Erancia în diferite timpuri au existat titlurile 
de: lieutenant du roi, lieut. general; lieut. civil, 
lieut. criminel, lieut. general de police. (v. şi 
art. Locotenent.) [L.]

Locuinţa, v. Casa.
Loculeţe, sat în Eom., v. Glodeni.
Loculicld, (botan.) se numesce dehiscenţa unui 

fruct matur plurilooular, când fiecare loje a lui 
se creapă pe la mijlocul ei şi în lung, ca să iasă 
semenţn; s. e. fructele de Bame, Bumbac, ş. a.

Loculus, (botan.) loje, cavităţi simple ori mul
tiple, ce se găsesc în interiorul ovarului, auterei, 
fructului, ş. a. (v. şi bilocular).

Locusteanu, familie boierească, originară diu 
părţile Olteniei, unde în vechime era printre 
boierii mai însemnaţi, dar mai pe urmă deveni 
de importanţă secundară. [L.]

Locusteni, corn. rur. în Rom., j. Dolj, com
pusă din 4 căt. cu 2655 loc. (Dicţ. geogr. 1896); 
are 5 biserici şi 2 şcoale.

Locustidae, (zool.) familie de insecte, diu or
dinul Ortopterilor, cuprinde Lăcusta, (Locusla 
viridissima). (v. art. Căiuţ de iarbă.)

Locuţiune, vorbire, modul de a vorbi.
Lodl, oraş în prov. ital. Milano, lângă Adda, 

18,689 loc.; vechiu castel (acum casarmă); re
şedinţă episcopească; fabricaţiune de maiolîca, 
comercip mai ales cu brânză parmezan; aci a 
bătut Bonaparte pe Austriac! la 10 Maiu 1796.

Lodicula, (botan.) paleola, v. Glumelula.
Lodolcea, Labili., gen de plante din familia 

Palmierilor cu o singură specie în insulele Sey- 
chelles (Oceanul Indic). L. Seychellarum Labili., 
ale cărei fructe în comerciu sunt cunoscute sub 
numirea de nuci de Seychelles sau cocos de mare. 
Fructele acestea ajung până la o greutate de 
15 kgr. şi sunt cele mai mari din câte se cunosc. 
Albumenul seminţelor acestui fruct este come
stibil, adstringent şi se ()ioe că ar ave şi pro
prietăţi afrodisiace. Din fibrele acestui rar pal
mier se ţes o mulţime de obiecte de lux foarte 
delicate.

Lodomeria, odinioară, sub ducele Lodomer, 
provincie poloneză (slavă), parte mare situată 
unde este Volhinia de astătji, lângă rîul Bug, 
cu reşedinţa în oraşul de astăiji Vladimir sau 
Volinskij. De present, după împărţirea Poloniei 
în 1772, împreună cu Galiţia (v. ac.) a ajuns 
iu posesiunea Austriei.

Lodz, (Lodsi), oraş in guvernam, ruso-polon 
Petrokov, cu 314,780 loc. (1897); L. e numit şi 
»Manohester polon»; industrie de lânăriişi bumbac.

Loess, rocă, formată de o margă foarte fină, 
poroasă, compusă de grăunţe foarte mici col
ţuroase, de quartz; argilă şi carbonat de calciu. 
Caracteristic pentru L. sunt concreţiuni calca- 
roase, păpuşe de L. L. e o formaţiune eoliană 
(praf adus de vânturi), iar materialul în cea mai 
mare parte e nămol de gheţari. Fauna găsită în 
L, e cea caracteristică pentru stepe. L. ocupă în 
România o mare parte din Moldova, toată partea 
estică şi în special sud-estică a câmpiei române, 
Dobrogea, şi se întinde înspre est în Basarabia. 
Graţie separaţiunii sale verticale, L. formează 
păreţi înalţi, ca la Brăila, Galaţ, Fetesci, etc. L. e 
unul din cele mai fertile pămenturi, presintă însă 
inconvenientul de o pei meabilitate prea mare.
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Lofâ, insulă în lacul Mălar în provincia Stock- 
bolm, cu castelul regal Drottningbolm, clădit de 
Ecaterina Jagellonica, soţia regelui loan III 
la începutul seci. XIII, e încungiurat de parc 
fnrnios.

Lofote, grupă de insule lângă coastele Nor- 
vegieij lipsite de arbori, cu ţermuri stâncoşi, 
selbatioi; sunt cercetate mult de pescari.

Loga, Constantin, v. Diaconovici.
Loganiaceae Endl., (botan.) familie de plante 

dicotyledonate-gamopetale, cuprinde vr’o,30 de 
genuri cu vr’o 350 de specii, respândite prin 
regiunile tropicale, puţine cresc şi în regiunile 
temperate, lipsesc însă cu totul în Europa şi 
în Asia rusească. L. sunt plante erbacee, fru- 
tescente sau arbori şi se divid în următoarele 
2 triburi; I tribul Gelsetnieae, din care men
ţionăm genul Gelsemium Juss., şi 11 tribul Eu- 
loganieae, din care menţionăm genurile: Spi- 
gelia L., Logania E. Br. şi Strychnoa L.

[Z. C. P.]
Logarithmul (grec.) unui numer este expo

nentul potenţei (pătrat, cub, etc.), la care trebue 
ridicat alt numer (basa), ca să obţinem numărul 
cel dintâiu. Prin ui'mare dacă aa = a, atunci n 
este logaritmul lui a cu privire la basa a. To
talitatea tuturor logaritmilor pentru aceeaşi basă 
formează o sistemă de logaritmi. Cea mai usi- 
tată sistemă de L. este cea calculată de Briggs 
(1624), a cărei basă este numărul 10 şi ai cărei 
logaritmi se cuprind în tablele lui Vega (v. ac.) 
pentru numerii 1—10,000. Aici log. 10 = 1, 
pentru că 10 = IO1, log. 100 = 2, pentm că 
100 = 102, etc. Conceptul L.-lui se basează pe 
al potenţei (v. ac.). Cât pentru întrebuinţarea 
L.-lor V. art. Table de logaritmi.

Loggia, (ital., pron loja), coridor deschis pe 
de una, două, ori trei laturi, al cărui plafon e 
susţinut de pilaştri. Renumite: L. dei Lanzi, 
din seci. XIV., L. dell Bigallo în Florenţa, şi 
L.-le lui Rafael în Vatican.

Logiard, district protopopesc în diecesa rom. 
gr.-cat. a Gherlei (cott. Solnoc-Dobâca), compus 
din 12 parocbii şi 7 filii cu 9232 suflete.

Logica, sciinţa care constată şi sistematisează 
legile pe cari trebue să le păzească gândirea 
noastră pentru stabilirea adevăratelor raporturi 
dintre lucruri. Cum aceste raporturi se urmăresc 
de deesebite sciinţe, L. s’ar mai pute (Jice că e 
în acest sens sciinţa sciinţelor. Logica e induc
tivă şi deductivă. L. inductivă cuprinde studiul 
legilor după cari trebue să ne conducem, pentru 
ca din observarea faptelor de experienţă să for
mulăm adevănil în privinţa realităţii lor. Cea 
deductivă cuprinde studiul legilor pe cari trebue 
să le păzească gândirea noastră, pentru ca din 
adevăruri odată admise să stabilească noui ade
văruri. Logica deductivă a constituit până în 
ultimul timp toată L., şi se mai poate deflill: 
sciinţa care stabilesce regulele formale pentru 
aigumentare (cf. Maiorescu, Logica), sau sciinţa 
acordului gândirii cu ea însăşi.

In acest înţeles L. cuprinde două cercetări 
(aceleaşi cercetări s'ar pute deosebi şi la cea 
inductivă): »una desface elementele din cari se 
compune argumentarea, analisează pe fiecare 
în parte şi le arată raporturile lor pai-ţiale între 
olaltădnpăcum resultă din analisa făcută. Aceasta 
se numesce L. elementară sau analitică. Cea

laltă studiază împreunarea acestor elemente în 
actul cugetării şi arată deosebitele căi pe caii 
apucă inteligenţa, pentru a restrânge convingerea 
dobândită despre unele idei asupra altora şi se 
numesce metodologie la L. sintetică^, (Logica, 
Maiorescu, p. 14).

Logic, ceea ce decuige sau pare că decurge 
în mod necesar dintr’o afirmaţie sau situaţie 
dată; ceea ce corespunde cu cerinţele Logicei.

[Dragomirescu.]
Logodna, funcţiune sacră bisencească, pre

mergătoare actului de căsătorie, sau de cununie, 
în care cei ce doresc a se căsători fac promi
siune de căsăterie în viitor. La L. ca o întio- 
ducere la căsătorie, în semnul legodirei sau în- 
credinţărei se schimbă inelele, şi din timpul 
încbeierei legodnei, cei logodiţi se numesc: mire 
şi mireasă.

L. la poporul rom. de regulă se face în pre- 
senţa mai multor oameni, în casa miresei. După 
ce mirii s’au declarat în presenţa părinţilor şi 
a celor de faţă, că sunt învoiţi a se căsători, 
tatăl mirelui dă miresei o sumă de bani ca că- 
pară (arvună), precum şi alte daruri, mai vîrtos 
o zgardă de taleri ori de galbini, cari primin- 
du-le mireasa, se consideră (mirii) de încredinţaţi. 
Dacă după aceea mirele n’ar voî să ia în cu
sătorie pe încredinţată sa, pierde căpara şi da
rurile, iar dacă mireasa ar strica încredinţarea, 
părintele fetei trimite îndoită suma primită ca 
căpară şi darurile, prin un încrezut al seu, pă
rinţilor mirelui. L. se face prin preot sau la 
încredinţare în casa miresii, sau în biserică 
după tipicul bis.

Logofăt, (Mare L.J, demnitate boierească a 
ţerilor române, equivalând cu cancelarul din 
occident. Titlul e rmprumutat dela Byzantini: 
AofoD-eb-ig, demnitate care remase chiar după 
căderea imperiului, pe lângă patriarcbie. In Mol
dova, L. era ântâiul boier, president al divanului. 
El făcea şi încheia documentele princiare, în
tărite cu ţidula domnească, pe care o purta tot- 
deuna cu dînsul. In urmă era un fel de mare 
judecător în Valachia, iar în Moldova avea afa
cerile dinlăuntru, întecmai ca Ies grands chan- 
celiers din apus. Nu trebue a se confunda ma
rele logofel cu simplul logofSt, care era de mai 
multe categcrli; astfel: L. al doilea şi al treilea, 
apoi L. de divan sau scriitor de documente; în 
fine L. sîmplu, titlul onorific ce se da boierilor 
ce stau la ţeară, şi care, lucru demn de notat, 
era un titlu încâtva ereditar. [O. G.L.]

Logograf, nume dat celor dintâiu prosatori 
greci în oposiţie cu poeţii. Basmele şi naraţiu
nile culese şi păstrate de aceşti scriitori vechi 
au format basa epopeei istorice la Greci. (Cf. 
Miiller, Fragmenta Historicorum Graecorum I, 
1841 şi 1847.)

Logogrif, enigmă sau gâciteare, compusă diu 
diferite litere sau silabe, cari prin variată adau- 
gere sau emitere dau şi înţeles variat. ^ [’j

Logojana, dans pop. rom., se joacă în cerc 
de mai mulţi jucători. Fiecare ficior joacă cn 
doue fete, una la dreapta şi alta la stânga, pS; 
şind doi paşi înainte cu piciorul drept,^ şi doi 
paşi înderet cu piciorul cel stâng; la început 
rar, iar- mai apoi des, tot în modul aretat. Săl
tările sunt cam tot ca şi la Ardeleana, dar se 
fac tot înainte şi unii după alţii.
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Logomachia, (grec.) disputa sau cearta dintre 
iloue persoane despre un lucru, asupra căruia 
în fond sunt de aceleaşi vederi, dar nu se unesc 
din pricina deosebirii terminilor ce întrebuin
ţează. Ceartă de vorbe.

Logopathla, (grec) ori ce defect în vorbire, 
care se descopere când cineva este silit să în
trebuinţeze în mod sucit şi întortochiat gân
dirile sale, dealtminteri corect formate. [PI.]

Logos, (grec.) original: ouvent, dicţiune, apoi 
cugetaie, noţiune, raţiune. Nu mai puţin se în
trebuinţează acest termin pentru manifestaţiu- 
nile raţiunii şi ca numire pentru personificarea 
înţelepoiuiiii divine. In Rig-Veda Logos este 
manifestarea dumnecjeirii, înţelepciunea lui D(}eu. 
In Zendavesta este puterea creatoare a fiinţei su
preme necreate. Tot aceste însemnări le are L. 
ţi in filosofia grecească. In filosofia neoplatonică, 
mai cu samă la Philo, L. este identificat cu 
lIcBsia cel promis şi aşteptat, puterea lui D(]eu, 
mijlocitorul între D(Jeu şi lume, fiul unul născut 
şi etern al lui D(}eu, strălucirea perfecţiunii dum- 
iicijeesci. Pentru creştinism, pe basa cuvintelor 
din evangelia lui loan c. I, v. 1, L. este cu
rentul lui Dijeu. Messia cel promis, care xîntru 
îuceput era la D(Jeu şi D(}eu era cuvântul; prin 
care toate s’au făcut şi fără de dînsul nimic nu 
s'a făcut, ce s’a făcut; este Cuvântul, care trup 
s'a tăcut şi s’a sălăşluit între noi.« Pe temeiul 
acestor cuvinte sfinţi părinţi ai bisericei, vor- 
biud de L., înţeleg totdeuna a doua persoană 
diu Trinitate, pe Piui lui D4eu, pe Isus Christos. 
Cf. Heinze die Lehre von Logos, 1872; Harnack 
Dogrnengesch. I. [PI.]

Lohengrin, în mitol. celtică fiul lui Parsival, 
oultivătorul sfântului blid, numit Graal (v. ac.). 
Eia un erou trimis de regele Artus, călătoria 
prin aer pe o luntriţă. Ia care era prinsă o le
bădă, gi'ăbesce in ajutorul Elsei, fetei princi
pelui din Brabant, omoară pe inimici şi o ia de 
soţie, dar fiind-că aceasta l-a întrebat, de ce 
oi igino e, o părăsesce şi se reîntoarce la Graal. 
flermauii mai amplificând mitul, din materia lui 
au compus epopeiă şi operă. [Atm.]

Loialitate, {franc.) şi mai bine Lealitate, sin- 
coi'itiite, biinăcredinţă, cinste.

Loialităţii, Insule, (iMyalty), grapă de insule în 
Oceania, spre est dela Caledonia nouă, 2743 kma. 
eu 13,174 loc.; descoperite la 1795; în pose
siunea Pranciei.

Loir, rîu în Francia, 310 km., lung, se varsă 
IU Sni tlie. Departamentul L.-et-Cher, 6420 km2, 
cu 280,358 loc. (1891); în partea sudică a lui 
80 allă ţinutul neroditor numit Sologne; 3 aron- 
eism., capitala Blois.
, Lolre, cel mai maro rîu al Pranciei, isvoresce 
111 pevenni, curge spre nord.până la Orleans, 
apoi o ia spre vest şi se varsă în Oceanul At
lantic la St.-Nazaire; 1002 km. lung. (760 km. 
navigabil); basmul 115,146 km2. E legat prin 
canale cu Saone şi Seine. Afluenţi: Mayenne, 
ăllier, Ober, Vierine, Sevre, etc. Departamen
te: L., 4798 km2, cu 616,227 loc. (1891), 
rrinÂ0î’t*'smi’ capitala St.-Etienne; L. superior, 
■lUUO kma. cu 316,735 loc., 3 arondism., capitala 
Le Puy; L, inferior, 6979 km2, cu 645,263 loc., 
11 aioiidisni., capitala Nautes.

Loiret, afluent pe stânga al rîului Loire în
lancia. După acest rîu s'a numit departa

mentul L., 6812 km2, cu 377,718 loc., 4 aron- 
dismente, capitala Orleans.

Lolseleurla Desv., (botan.) gen de plante din 
fam. Ericaceeloi', trib. Rhodoreae. Cuprinde o 
singură specie: L. (Asalea) procumbens Desv., 
un arbust pitic, ce cresce în Alpii Europei şi Ame- 
ricei şi în regiunea boreal-arctică. [a. Pr.]

Loja, locuri în teatru, în formă de cabine 
aşezate în jurul sălei de spectacol, separate una de 
alta, şi aşezate pe un rând sau pe mai multe rânduri 
suprapuse. O L. conţine dela patru până la opt 
scaune şi mai multe. L. de lângă cortină se 
numesc avanscene. In unele teatre sunt aşezate 
şi L. pe scenă, în dosul cortinei principale, cari 
se numesc L. pentru artişti.

V. şi Ari. Prancmaţton.
Loki, în mitol. nordgermană unul din cei 

12 (Jei de fninte, causa tuturor relelor din lume, 
şi anume (}eu al focului mistuitor. Cu muierea 
Signy a avut fii pe Wali şi Narwi, dar cu uriaşa 
Angurboda a avut trei urmaşi grozavi pe Fen- 
i'iswolf, lormungandr şi Hei. L. cu Odin şi Aegir 
formează trinitatea mitologică şi anume Odin e 
aerul (Zeus, lupiter), Aegir e apa (Poseidon, 
Neptun), iar L. e focul (Hephestos, Vulcan).

[Atm.]
Lokrli, (grc. Xoitpot), locuitorii provinciei eline 

antice Lokris (noţiune geografică, căreia nu i-se 
pot fixa sigur graniţele). L.'aparţineau familiei 
mari eline, descendenţi ai lui Lokros, nepotul 
lui Ampbiktyon. Nu au avut nici un rol în istoria 
elină.

Loiigo, (zoolog.) v. Calmar.
Loiium li., (botan.) gen de plante din familia 

Gramineelor (v. ac.), sunt ierburi anuale sau 
perene, ce se găsesc în Europa, Africa şi Asia. 
Mai cunoscute sunt; Raygrasul englez (L. pe- 
renne L.), iarbă de mare valoare nutritivă, nu
mită de popor Zizanie şi Osigâ;şi Raygrasul 
italian (L. italicum A. Br.), cresce mai înalt 
decât R. englez şi are spic mai rar, durează 
numai un an, pe când cel dintăiu 4—6 ani.

Lollariji, sectă eretică lăţită în Anglia în 
seci. XIV, care urma înveţăturile lui Wiclef 
(v. Wiclefiţi).

Lom, doi afiuenţi pe dreapta Dunării în Bul
garia; cel mai mare e în Bulgaria estică şi 
se compune din Bjelij- şi Cernij-L., cari isvo- 
resc în Balcani; se varsă în Dunăre la Rusciuc. 
Celalalt curge prin Bulgaria nordică şi se varsă 
la Lom-Palanca.

Lom-Palanca, capitala districtului L. în Bul
garia, pe malul Dunării, 8564 loc. (1888), cu 
port fluvial şi fortăreaţă; emporiu comercial al 
Bulgariei vestice.

LomamI, rîu lateral al Congolui, se varsă în 
acesta in partea stângă. La Livingstone ocură 
sub numirea Young. Pe ţermurii lui locuiesc 
popoarele Vatva, Varinga şi unele seminţii de 
pitici. (Cf. Stanley, Durch den dunklen Welt- 
teil. Leipzig, Brockhaus, 1891.)

Loman, (ung. Lomdny), corn. mică în Trans., 
cott. Sibiiului, cu 1143 loc. (1891) Români.

Lomatogonium A. Br., (botan.) sinonim cu 
Pleurogyue Eschsch. (v. ac.).

Lombard, în veacul de mijloc era un stabi
liment autorisat prin unele oraşe, mai ales priu 
cele italiene, de a acorda împrumuturi peamauet. 
In timpurile de faţă, prin occidentul Europei,
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Munţii de pietate au înlocuit stabilimentele de 
felul acesta. Tot în evul mediu era usitat cu
vântul lombardi, ca nume generic sub caie se 
designau toţi Italienii stabiliţi în Francia ţii în 
Germania, pe unde aceştia făceau aproape ex
clusiv comerciu şi în special comerciul cu me
talele preţioase şi cu produsele alimentare de 
prin India. Lombar^ii fură cei dintâiu, cari in
troduseră comerciul de bancă în Francia. Iu 
curând numele lor deveni sinonim cu cel de Ovreu 
şi de cămătar, şi nu odată fuiă pei'secutaţi ca 
şi Ovreii. O stradă a Parisului primi numele de 
rue des Lombards, stradă, care multă vreme a 
fost centrul financiar al capitalei franceze. Prin 
seci. XVI bancherii lombanji dispărură din acea 
stradă şi fură înloduiţi prin meşteşugari de di
ferite bresle.

Sub Lombard astă(}i se înţelege de comun un 
împrumut pe amanet de efecte (împrumut sau 
avans pe efecte) sau de mărfuri (împrumut pe 
producte).

Lombardia, provincie în regatul Italiei la nord. 
Numită aşa după Longobari)!, cari 568 au în
temeiat regatul L. Cucerită de Oarol c. M., a 
fost încorporată la regatul franc, 961 ajunse 
sub dominaţia imperiului german. Trecând dela 
un stăpân la altul, 1797 Napoleon face din ea 
republica eisalpină, iar 1805 e încorporată re
gatului italic. Prin pacea dela Paris (1814) şi 
Viena (181.5) o parte mare a ei revine iarăşi 
Austriei împreună cu republica veneţiană sub 
numele: regatul lombard-veneţian. Pacea dela 
Ziirich (1859) o restitue definitiv regatului Italiei. 
E hotărnicită de Elveţia, Tirol şi Piemont; te
ritoriu 24,205 km", cu ca. 3.957,261 loc. E îm
părţită în districtele administrative: Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Milano, Mantova, Pavia 
şiSondrio. Sub Romani era »Gatlia Transpadana«.

Lombok, una din insulele Sundele mici (Asia), 
5435 km", cu 300,000 loc. Vulcanul Rengiani e 
de 3542 m. înalt. Capitala Mataram; e în po
sesiunea Olandei.

Lombroso, Gesare, n. 1836 în Veneţia, pro
fesor de boalele mintale la Pavia, în urmă di
rector al unui asii de nebuni din Pesaro, etc. 
profesează actualmente la Turin, bucurundu-se de 
o reputaţie univei-sală, deşi discutată în toate col
ţurile lumii. Agitator îndrăzneţ, muncitor harnic, 
L. a atacat problemele cele mai capitale ale Bio
logiei, Antropologiei, Psichologiei, Sociologiei, Ju- 

. risprudenţei, Medicinei, etc., lăsând în toate do
meniile urme netăgăduibile şi aducând in toate 
contribuţiuni importante. Printre lucrările cele 
mai importante ale lui L. merită o menţiune 
specială Omul criminal (1875) şi Omul de geniu. 
Pentru prima oară asemenea chestiuni biologice 
au fost agitate cu o argumentaţie solidă, şi dacă 
vremelnica şi şubreda glorie a celor omenesci 
va face să se lase uitării uumele lui L., aceste 
lucrări îl vor supravieţui totdeuna. Nu ca fond, 
ca documentaţie sciinţifică, dar ca unul ce a sciut 
pune bine problema, ce a sciut să o facă discu
tată. La activul lui L. merită a fi citat şi direcţia 
dată de el studiilor antiopoinetrice şi mai ales 
mişcarea colosală provocată de el în lumea sciin- 
ţiflcă prin cercetările sale antropometrice. Prin 
revistele şi bibliotecile ce inspiră sau conduce (Ar- 
chivio di Scienza Penali; Bibi. diAntlirop., etc.), 
prin numeroşii elevi ce a format L. va lăsa un loc

in sciinţa noastră cu toată superficialitatea mul
tora din scrierile lui. Ce bine ar fi fost ca L. să 
nu părăsească spiritul sciinţific, ce 11 arătă la 
începutul carierei sale, când atrăsese, deşi tiner, 
chiar atenţia lui Virehow. Ceea ce lipsesce Ini 
L. e de multe ori absenţa acestui spirit sciinţilic, 
pe care adeseori îl neglijează pentru a căde la 
nivelul unui gazetar ordinar. Psichologia are 
dela el contribuţiuni serioase asupra durerii la 
omul normal şi nebun, în cele doue sexe, studii1 
începute ancă din 1875. Printre elevii lui, cei 
mai de samă diutro Itaheni, e de citat: Ferrero, 
Ottolenghi, Roncoroni, etc. Lucrările lui sunt 
traduse în toate limbile şi numele lui e cunosent 
poate prea multşi mai ales prin lucrările lui secun
dare şi după citaţii de a treia sau a patra mână.

[Vaschide.]
Lomnitz, pisc în munţii Tatra la nord-vestnl 

Ungariei în cott. Scepuş, 3264 m. înalt (al doilea 
după înălţime). Urcarea lui recere timp de 5 ore.

Lomonossow, Mihail Vasilieviei, poet liric, 
n. 1711 în satul Denijoskva, f 4 Apr. 1765 în 
Petersburg. Fiu de pescar sărac. A studiat în 
Petersburg, Marburg şi Freiberg. 1745 prof. de 
chimie, 1764 consilier de stat. El a scris prima 
gramatică rusească sistematică, prin care a scos 
hmba vie rusească de sub tutela limbei bisericesc! 
slavone. Op. compl. i-le-a publicat Acad. rus. din 
Petersburg (1803) în 6 voi. [t.]

Lom Palanca, v. Lom.
Lomsha, (Lomăa), guvern, rusesc în partea 

nordică a Poloniei rusesci, mărginaş cu Prusia 
estică. 12,087 km", cu 613,792 loc. agricultori 
şi economi de vite; industria e representată prin 
160 fabrici. Solul în mare parte e mlăştinos.

Lâna, comuna în Trs., v. Luna.
Lonchidit, v. Marcasit.
Lonchitis L., (botan.) gen din familia Foly- 

podiaceelor, semănând mult cu Pleris, ou vr'o 
5 specii din regiunile tropicale şi subtropicale; 
L.pubeseens Wlld., originar din Africa tropicală, 
se cultivă în florării; alte specii L. hirsuta L. 
din Brasilia, L. occidentalis Bak. din Africa tro
picală şi Madagascar, etc. [S. Şt. R.]

Londonderry, port al Irlandei, oraş cu 29,165 loc., 
face un comerciu importantmai ales cuLiverpool.

Londra, (LondonJ, capitala imperiului britanic, 
şi cel mai important emporiu comercial al lumii, 
situată pe ambele maluri ale rîului Themse, ocu
pând un teritoriu de 305 km*, cu 4.433,018 loc. 
(1896), dintre cari vr’o 100,000 străini: Germani, 
Poloni, Ruşi, Francezi, etc. Socotind şi subm’biile 
»Marea-L.« cuprinde un areal de 1792 km", cu 
6.291,677 loc. (1897). Părţile principale ale ora
şului sunt: 1) City, simburele L.-ei, sediul co- 
merciului universal, cu 37,705 loc. 2) Westend, 
cu strade largi, regulate, reşedinţa oficiilor mai 
înalte şi a lumei elegante; ambe aceste părţ 
sunt dela Themse spre nord. 3) Părţile situate 
în sudul Themsei (Southwark, Lambeth, etc.) 
.sîiut centnil industriei de fabrici şi manufac
tură. 4) Ostend, de-a lungul portului pe ţerinul 
nordic al rîului, e centrul comerciului maritim. 
5) Nordend, format în deceniile din urmă prin 
anexarea mai multor comune. L. e împărţită la 
28 cercuri electorale şi trimite în parlament 
59 deputaţi. Stradele principale (în total 11,000) 
pornesc dela bancă spre Westminster, dela Themsn
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şi dela biserica Sf. Paul. L. are 48 parcuri şi 
grădini publice, între cari flydepark, James-, 
Green-, Regentspark cu grădină botanică şi zoo
logică; 34 pieţe, 80 Squares, 19 poduri presje 
Tbeinse (podul Tower 805 m., podul L. cu 5 ar
curi, etc.), tuneluri de tren ordinar şi electric 
pe sub Tliemsa. Zidiri principale; residenţa re
gală (mai nainte Buckinghamhouse); palatul St.- 
.Fames, residenţa de mai naiute, cu pinacotecă 
preţioasă; Whitehall; palatul Eensington (co
lecţie de picturi- din şcoala bizantină, italiană, 
germană şi olandeză a seci. XIV—XVI); Apsley 
House (numeroase opere de artă); Bridgewater 
Horise (pinacotecă renumită); palatulWestminster 
(oa.saparlamentului, zidit 1837 în stil gotic; bogat 
iu opere de artă) şi Westminster Haal, o uriaşă 
sală in stil gotic; în Whitehall sunt mari edificii 
publice (guvernul, tesaurul, admiralitatea); Bur
lington House (reşedinţa reuniunilor sciinţifice); 
Tower (veche fortăreaţă lângă Themse, cu ar
senal, camera clenodiilor, etc.); palatul de cristal 
sau al industriei (zidit 1851, cu obiecte de artă, 
parc, artificii de apă, etc.); institutul imperial 
(museuindic, exposiţie colonială); bursa; 55teatre, 
3 mari sale pentru musică; 8 închisori. Bise
ricile nu au însemnătate architectonică, mai im
portantă e catedrala Sf. Paul, zidită 1675—1710 
in formă de crnce, apoi abaţia Westminster (locul 
de încoronare şi înmormântare al regilor; nu
meroase monumente ale bărbaţilor renumiţi). 
Monumente sunt 86, între cari: Piinţul Albert 
(53 ni. înalt), Waterloo, Wellington, York, Nelson 
(59 IU.), acul Cleopatrei, etc. institute sciinţifice 
fi de artă: Uni verşi ty College şi King’s College 
pentru cualifioaţia academică; 10 şcoale teo
logice, academie militară, şcoală de marină, colegiu 
oriental, institut politechnic, 11 şcoale de me
dicină în legătură cu spitale, 2 şcoale de medici 
veterinari, 11 seminarii de învăţători, institut 
tocbuic; museul britanic (zidit 1823—57, cea 
mai bogată colecţiune din lume: bibliotecă de
I U milioane tomuri, 40,000 manuscripte, opere 
de artă, pinacotecă, antichităţi estindice, chineze, 
assiriene, egiptene, etc.); societăţi savante (Eoyal 
Socicty, societăţi de astronomi, geografi, zoologi); 
academii de arte, numeroase rausee, 3 şcoale de 
musică, numeroase şcoale medii şi poporale (parte 
coufesionale, parte neconfesionale); in L. apar 
780 (Jiare şi leviste. Institute de binefacere: so
cietatea biblică, 92 societăţi de misiuni, asile de 
copii găsiţi, 147 spitale, 12 sanatorii, 38 asile 
pentm săraci, 24 asile pentru cei fără locuinţă,
II şcoale pentru săraci. In L. sunt 180 cluburi, 
l’oliţia rmmeră 15,000 oameni. Industria e în- 
lloritoare: 110 mari stabilimente de berărie, fa
brici de zahăr, şantier, tipografii, fabrici pentru 
măifuri de mătasă, aur, oţel, argint, lână, bumbac, 
instrumente, şelării, sticlă. Gomerciul L.-ei e 
noasemouat mai mare fiind ’/s din întreg co- 
nierciul britanic; ele ajutat de: Banca Angliei 
(luiidată 1694, capital 14.553,000 livre steri., di- 
videnda 9%), apoi 224 bănci şi case de bancă; 
Ueaiing House, bursa regală, bursa pe acţii şi 
alte burse speciale, 14 bazaruri, 8 docuri (cele 
mai mari din lume, toate proprietate privată). 
Societăţi de navigaţiune, de comerciu şi asigu-

„jniportiil în 1897 a fost în valoare de 
•)l-UJ,U83 livre steri., exportul mărfurilor bri- 

miiico a fost în valoare de 49.851,251 livre steri.

Flotila comercială a L.-ei în 1897 a numerat 
2735 vase de 1.622,720 tone reg. In port au 
întrat în acelaş an 10,939 vase de comunicaţia 
internaţională, au ieşit 8166, în comunicaţia li
terală au întrat 44,197 vase. Comunicaţiunea 
în oraş se mijlocesce prin o mare reţea de căi 
ferate (unele suterane, altele pe deasupra ca
selor, 15 gări principale), tren electric suteran, 
tramvaiuri, vaporaşe pe Themse, 2400 omnibuse, 
11,000 birji (2/a Hackneys cu 2 roate); lumină 
de gaz şi electrică, apaducte, canalisaţie (făcută 
1859—75, costând d'/j milioane livre steri., lun
gimea canalelor 4000 km.).

L. (Londinium), deja pe timpul Romanilor 
era oraş însemnat. Constantin cel Mare îl pro- 
vecţu cu ziduri, 604 deveni reşedinţă episco- 
pească, 886 fu întărit de Alfred cel Mare, 1210 
primi dela regele loan basele constituţiei sale 
de adi. Pe timpul Elisavetei luă mare avânt. 
1665 fu bântuit de ciumă, care seceră vr’o 
70,000 oameni, 1666 arseră 32,200 case. Cu toate 
acestea populaţia L.-ei crescu mereu; la 1660 
avea 500,000 loc., la 1861 insă 2.803,989 loc.

Londres, (franc. pron. longdr), specie de ţigări 
mici havanua.

Longfellow, Henry, (1807—1882) poet ame
rican, n. la Portland, în statul Mâine. Publică 
unele poe.sii ca student. In 1835, după o călă
torie de 3 ani în Europa, se făcu renumit prin 
romanul »Outre mer«. Fu profe.sor de literatură 
până la 18.54 în Cambridge, unde muri în 1882. 
Opere: Prosă 3 voi., Poe.sii 4 voi. Boston, 1867. 
Se distinge mai mult prin înălţimea şi origina
litatea cugetărilor.

Longimetria, aceea parte a geometriei, care 
se ocupă cu sisteme de puncte aşezate în linie 
dreaptă.

Longinus, general roman din a doua expedi- 
ţiune contra lui Decebal şi prieten intim al lui 
Traian, atras de cătră Decebal în cursă, regele 
Dacilor se gândesce a se folosi de prisonierul 
seu, trimiţând împăratului roman răspuns, că 
dacă nu se va retrage împreună cu oastea sa 
din Dacia, ucide pe Longinus. Generalul roman 
cruţă îusă pe Traian, sinucigându-se şi astfel 
dejucând planurile lui Decebal. [Caiou.j

Long Island, (pron. -aîleud), 1) L. v. Turna, 
una dintre insulele Bahama. 2) L., (ind. Pau- 
manock) insulă la litoralul statelor New-York 
şi Connectiout, în formă de pesce; 3780 km2., 
cu 1.029,097 loc. (1890). Are numeroase stabi
limente balneare, între cari cel mai de frunte 
e Coney Island. Capitala Biocklin. 3) L.-City 
(pron. sitti), suburbiu al oraşului New-York, 
30,506 loc.

Longitudine, depărtarea unui loc dela primul 
meridian; se numeră dela primul meridian spre 
est (L. estică) până la 180° şi spre vest (L. 
vestică) iarăşi până la 180°.

In astronomie se nuinesce L. arcul eclipticei 
cuprins între cercul de latitudine al unei stele 
şi între punctul equinocţial de primăvară; un
ghiul, ce-1 formează aecuatorul cu orizontul, se 
numesCe înălţime aequatorială.

Longobariji, mai bine Langobard (sau dela 
barbă sau dela un fel de secure pentru resboiu), 
populaţie mică din neamul Suevilor, care trăia 
în Moravia pe la 455. 493 bat pă Heruli şi ocupă 
locul lor la Dunăre. lustinian îi asmute asupra
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Gepi(jilor, 568 trec Alpii, aliaţi ou 20,000 de Sa
xoni conduşi de Alboin (561—573) şi în câţiva 
ani supun Italia noi'dică şi centrală. Milauul 
singur re.sistă 3 ani şi Alboin îl făcu capitala 
regatului. El fu omorit de soţia sa Rosamunda, 
pc care o constrinsese să bea din craniul tatălui 
ei, Cunigund, regele Gepi4ilor. Rteph, cel ales 
după Alboin iar fu ucis şi pe timpul minorităţii 
de 10 ani a fiului seu Authari (574—590), 36 de 
duci avură puterea, fiind mai însemnaţi cei din 
Friaul, Spoleto şi Benevent. Authari a dat legi, 
a regulat dreptuiile ducilor şi a înlesnit ame
stecul L.-lor cu Romanii Văduva saTeodolinda 
luă bărbat pe Aţ/ilulf (590—616), care susţinu 
catolicismul ca şi predecesorul seu. L. erau mai 
înainte ariani. Adelvald (615—24), fiul lui Au
thari înebuni şi-i urmă cumnatul seu Ariovald 
(624—36), apoi Rothari (636—52), ridicat do 
văduva lui Ariovald, care a fost bun rege. Fiul 
său Rodoald (652—53) fu omorît, şi veni ca 
rege Aribert I (653—61), nepotul Teodolindei 
şi al lui Agilulf. Fiii lui certându-se după moartea 
tatălui lor au fost chiemaţi de Grimoald, ducele 
Beueventului, ca să-i ajute, unul a fost însă 
ucis, altul alungat şi Grimoald ales rege (662 
până 672), sub care catolicismul ajunse religiunea 
domnitoare. Fiul său minor păstră numai Be- 
neventul, pe când L. aleseră pe Berthari (672 
până 690), fiul lui Aribert. După acesta urmă fiul 
său Kunibert (690—703), care a purtat lupte 
civile, a lăsat un fiu minor, lAuthert (703—7()4), 
înlăturat de Ragiubert şi de fiul acestuia Aribert 
(704—712). Protectorul lui Liutbert, Ausprand 
(712—13), vine cu ajutor din Bavaria şi se face 
rege, dar după trei luni moare şi lasă pe fiul 
său Liutprand (713—44), ale cărui aspiraţiuni 
se întindeau a uni întreaga Italia într’un stat. 
Papa Grigore II i-se opunea, şi el se aliă cu 
exarchul grecesc, pe când papa chiemă în ajutor 
pe Carol Martel, a căi ui moarte întârijiâ planul 
papei. Rochia (744—49), se arătă fără energie, 
de aceea L. îl depuseră şi aleseră pe fratele său 
Aiatulf (749—56), ale cărui atacuri contra Romei 
siliră pe papa Ştefan II să ceară ajutorul lui 
Pipin. Acesta făcu 2 expediţii în Italia şi sili 
pe L. a-i recunoasce supremaţia. După Aistulf 
urmă Desiderius (756—774), care iritat că fata 
lui fusese alungată de soţul ei, Carol cel Mare, 
primi pe văduva lui Carloman, Gilberga, cu copii 
ei şi impunea papei să-i ungă ca regi franci. 
Carol veni cu o armată şi asediă Pavia, pe care 
o sili să-i deschidă poi’ţile după 7 luci; apoi 
luă pentru el coroana regilor longobarcji, şi în 
urma rescoalelor desfiinţă constituţiunea longo- 
bardă şi introduse pe cea francă. L. dispărură 
în poporul italic.

Longos, scriitor grec din seci. V, autorul bas
mului idilic Poimenica (lat. Pastoralia), în care 
descrie foarte frumos amorul lui Daphnis şi Chloe. 
(Hercher, Scriptores erotici graeci. Lipsea, 1858.)

Longton, oraş în cott. Stafford din Anglia. 
Acest oraş este însemnat prin fabricile ce are. 
In 1891 avea 34,327 loc.

Longwood, măierişte pe insula St. Heleua; aci 
a trăit Napoleon I 1815—21.

Lonicera L., (botan.) gen do plante lignoase 
din fam. Gaprifoliaceelor, trib. Lonicereae, cu 
flori monosimetrice şi bace solitare sau gemene. 
Cuprinde până la 80 specii boreal-temperate.

puţine tropicale. Dintre speciele mai frequente 
la noi remarcăm: L. Xylosteum L. şi L. nigra L., 
ambele plante montane, aceste precum şi altele 
asemănătoare s. e. L. tatarica L. etc., dar mai 
ales L. Caprifolium L., o specie căţărătoare, se 
cultivă adese ca plante decorative rustice, cu- 
uoscute sub numirea »caprafoiu«. [A.Pr.]

Lonyay de Nagylânya ţi Vdsâros Nameny, 
familie nobiliară maghiară. Regele Bela I 1061 
reaşeză pe Gurg (George) de Lona în toate po
sesiunile sale. Bela IV 1245 confirmă lui La- 
dislau L. toate posesiunile donate familiei de 
Bela I. Nanes de Bereneze şi lacob comes de 
Loinia se consideră de întemeietori ai familiei.

Lonyay Menyhert, om de stat magh., n. 6 Ian. 
1822, t 3 Nov. 1884. 1839 ia doctoratul în filo- 
sofie. Comit. Bereg îl alege deputat la dietele 
din 1843, 1847, 1848. După revoluţie se refu
giază la Paris; se reîntoarce 1850 şi desvoaltă 
activitate rodnică pe terenul economic. E unul 
dintre întemeietorii societăţii »Els6 bazai biz- 
tosito târsasâg«, al societăţii de asigurare mu
tuală »Pannonia«, al institutului de credit agricol 
»Magyar foldhitelintezet« ş. a. Scrie în Peşti 
Naplo şi în Budapesti Szemle. 1858 membru al 
academiei magh.; 1865—67 alăturea cu contele 
luliu Andrâssy lucră penti-u încheierea pactului. 
In cabinetul Andrăssy e ministru de finanţe până 
în 1870, când fu numit ministru comun de fi
nanţe; 1871 primesce rangul de conte; Dec. 
1871 e numit ministru-president al Ungariei, 
dar în Dec. 1872 abdice. La îndemnul lui L. 
s'a ţinut în Blaj, 1872 (17 Iunie şi 3 Iulie) o 
oonferenţă, convocată de mitropolitul Vancea, 
la care a participat G. Bariţiu, E. Mâcellariu şi 
Dr. loau Raţiu; în această conf. s’a compus un 
scurt memoriu, care cuprindea condiţiunile, sub 
can credeau membrii acelei conf., că s’ar pute 
satisface dorinţele juste ale naţiunii române. Dela 
1877 L. se retrage la domeniul din Szt. Lbrinez 
şi se ocupă mai mult de economie. A scris ope
rele; A Bankiigyrol; Az Adoreformrol; a Regale- 
megvâltâsrol. Augustin Trefort i-a ţinut vorbirea 
comemorativă în academia magh. 31 Maiu 1885.

Lopata, (marina) ramă.
Lopătari, corn. rur. în Rom., j. Buzău, situată 

pe ambele maluri ale rîului Slănic, pe un teren 
foarte muntos şi bogat în minerale, precum; sare, 
gips, fier şi ape sulfuroase; corn. e formată din 
mai multe căt. cu 1250 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 
cari se ocupă mai mult cu lemnăria; are 1 bis. 
şi 1 şcoală.

Lopăţea, numele vulgar al plantei Lunaria re- 
diviva L. (v. ac.).

Lope de Ruede, v. Rueda.
Lope de Vega, v. Vega Carpio.
Lophiodonţi, fosile de nisce mamifere, ase

menea ou tapirii.
Lophodermiuni Chev., (botan.) gen de Ciuperci 

Ascomycete, familia Hypodermatacee, cu presto 
30 specii cari trăiesc pe frunze uscate sau vii 
de Stejar, Păducel, Conifere, pe tulpini de Gra- 
minee; aşa e L. Pinastri Chev., de pe frun
zele Coniferelor, L. arundinaceum Chev., pe 
frunze şi tulpini de Festuca, Poa, Secale, Tri- 
ticum, ş. a. [S. Şt. R.]

Loranthacee, (botan.) familie de Dicotiledonate, 
cuprimjend plante lemnoase, rar ierboase, în 
majoritatea lor părăsite sau semi-par-asite pe
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arbori, în interiorul cărora introduc haustori 
(v. ac.). Cele preste 500 specii din această fa
milie sunt mai ales tropicale. Familia L. se di
vide în 2 subfamilii: Loranthoidee, din care 
cităm ca genuri Nuytsia R. Br., din Australia 
cu o singură specie N. floribunda E. Br., nu 
e părăsit; Loranthus (v. ac.); a doua subfamilie 
Viscoidee, genuri Arceuihobium M. Bieb., Viscum 
Tourn., Phoradendron Nutt. ş. a. [S. Şt. E.] 

Loranthus L., (botan.) gen din familia Loran- 
thacee, cu vr’o 200 specii prin regiunile tro
picale ale vechiului continent, puţine extra- 
tropicale, toate părăsite pe arbori, dar şi cu mod 
de nutriţie propriu prin frunzele lor vei'4i; florile 
sunt gălbii, portocalii roşii sau veriji; fructul e 
bacciform sau drupaceu. Pe la noi cresce pe 
stejar L. europaeus L., numit popular Vise 
de stejar. Mărgăritar. [S. Şt. R.]

Lorca, oraş în prov. spân. Murcia cu 58,327 loc.; 
mine de argint, fabrici de salpetru şi praf.

Lord, (engl.) titlu de nobleţă englez. în
seamnă senior, stăpân, domn, seigneur. Beiîvat 
dela anglo-saxonul »hlaford«. Se dă ca titlu pai
rilor şi în special baronilor, şi prin extensiune 
fiilor nobili cu alte titluri. Câteva înalte dem
nităţi poartă de asemenea titlul de lord: al 
adiniralităţii, al finanţelor. Primarul Londrei, Du
blinului şi Edinburg poartă titlul de >lord- 
mayort, etc. Marele cancelar engl. poartă nu
mele de The lord High Chanceîlor. [O.L.] 

Lordosis, (med.) încovoiarea înainte a columnei 
vertebrale. L. este numai arareori morb primar, 
mai des se asociază altor încovoiări ale spinării, 
cercând a le compensa. Adese e şi un fenomen 
al betrâneţei. Cf. şi art. Kyphosis.

Lorelei, Lurlei, e numele unei stânci, între 
St. Goar şi Oberwesel pe malul Rinului, de o 
înălţime perpendiculară de 132 m., periculoasă 
corăbierilor şi renumită pentru ecoul ce pro
duce. Dela 1861 trece prin ea un tunel lung de 
367 ra. După tradiţiune e locuinţa unei nimfe 
sau (}ine de apă, care prin farmecul cântecului 
seu atrage pe corăbieri şi îi îneacă. Numele ei 
se a6ă şi în vechile legende germane. In seci. XIII 
se credea, că aci s’a cufundat comoara Nibe- 
lungilor. In seci. XVI şi XVII se credea locuită 
de spirite. In literatura mai nouă e subiectul 
mai multor poesii, din cari cea mai frumoasă 
e a lui Heine, care pusă în musică deveni un 
plăcut cântec popular. Seamenă cu vechia le
gendă a sirenelor. Un studiu despre L. a pu
blicat »Familia« 1899, nr. 17 şi 18, p. 193 şi 210. 

Lorena, Lotaringia, v. Alsaţia-Lorena. 
Lorenzo, rîu, v. San-Lorenzo.
Loretin, sulfatul de iodoxichinolina Ce H4 IN 

(OH) SOa H. Un desinfectant puternic, putend 
înlocui iodoformul. Se prepară din orto-oxichi- 
nolina şi acid sulfuric fumant şi productul ob
ţinut în urmă se indurează. L. e o pulbere roşie- 
gălbuio cristalină, greu solubilă în apă, alcool 
şi eter.

Loreto, oraş în prov. ital. Ancona, aproape 
de Adriatioa, 4134 loc.; renumit loc de pele- 
rinagiu la biserica de aci, în care se află »la 
casa santa«, casa Fecioarei Maiia, pe care, după 
legendă, au adus-o ângerii la 1295 din Nazaret.

Lori, (Stenops), un gen de maimuţe, din or
dinul Prasimiilor. Pe când genul Mala cuprinde 
maimuţe vesele, L. sunt trândavi. Trăiesc în

India sudică şi în Ceylon. Speciile mai însemnate 
sunt: Stenops gracilis şi Stenops tardigradus.

Lorica, platoşă de metal, haină compusă din 
plăci sau solzi de un metal oarecare, haină pe 
care o purtau soldaţii Romani.

Lorient, capitala unui arondisment în depar
tamentul francez Morbihan, oraş întărit, cu port 
şi comerciu însemnat, 41,065 loc. (1891) ; în
semnat port militar, arsenal, şcoală de navigaţie 
şi de artilerie marină.

„L’0rient“, v. «L’Independance Roumaine«.
Loris-Meijikow, Mihail Tajnov Tarvielovic, 

general rus, fost ministru, n. 2 Nov. 1825 în Tiflis, 
f 24 Dec. 1888 în Nizza. S’a distins în nume
roase lupte; învingerea de lângă Kars (1855) e 
numită »Inv. eroicului comandant L.« Pe timpul 
resboiului ruso-rom.-turc avea comanda armatei 
din Armenia. Pentru luarea cetăţii Kars a fost 
numit conte. Dela 1880 ministru de interne, su
primând cu mare energie conspiraţiunile nihiliste.

L’Orme, v. Delorme.
Lornieta, un ochian dnplu, folosit cu predi- 

lecţiune în teatre şi la excursiuni. In fiecare 
tub sunt doue lentile, cea mai mare biconvexă, 
cea mai mică biconcavă. Prin învîrtirea unui 
şuitib tuburile se pot lungi sau scurta, amesurat 
depărtării obiectului, la care privim.

Lortzing, Chist. Alb., compositor germ., n. 
23 Oct. 1803 în Berlin, f 21 Ian. 1851, a scris 
mai multe opere între cari unele devenite po
pulare în Germania, ca: Zar und Zimmermann 
(1837), Undine (1845), “Waffenschmied (1846).

Los, bilet de loterie (v. ac.).
Los Angeles, cel mai vecbiu oraş în statul 

California (Ameiîca de nord), situat lângă rîul 
cu aoelaş nume; 50,395 loc. (1890); industrie 
de fier şi de hârtie.*

Losnişor, Lăsnidor, Lesnidoară sau Zirnă, 
numirile populai-e ale plantei Solanum Dulca- 
mara L. (v. ao.).

Losonc, (pron. Loşonţ), oraş în Ung., cott. 
Nograd, 7460 loc. (1891); liceu şi preparandie 
de stat, bibliotecă publică (18,000 voi.). 1451, 
lupta lui I. Hunyadi contra Giski a. 1719 decimat 
de ciumă, 1849 pustiit de trupele rusesci: hon
vezii au atacat (1 Aug.) transportul de bolnavi 
al oastei rusesci, omorînd câţiva din ei; ca re
torsiune L. a fost ars, iar popoi’aţia măcelărită 
(din 500 case au remas 40, din 6000 suflete 1400).

Losophan, (Trijodkresol), un antiseptic între
buinţat contra boalelor de piele. Se obţine prin 
acţiunea iodului în presenţa alcalilor asupra aci
dului oxitolnoic. Ace incolore, punctul de fu- 
siune 121'5°, insolubile în apă, greu în alcool, 
uşor în eter şi cloroform. [S. M.]

Lostriţa, (zool.) numirea poporală a pescelui 
Satmo trutta, iai- jemlugaa pesoelui Salmo salar. 
Cf. aj-t. Salmonidae.

Lot, nepot al patriarchului Avraam, cu care 
împreună a părăsit Haranul şi s’a aşezat în 
Canaan.

Lot, o mică măsură de pond de diferite greu
tăţi = circa 18 gr.

Lot, un metal sau un aliagiu de metal, cu care 
se Inagă două bucăţi de metal fără topire.

Lot, 1) L., afluent al rîului Garonne, în lun
gime de 481 km., traversând departamentele 
Lozero, Aveyron, Cantal, Lot şi Lot-et-Garonne; 
isvoresce din munţii Goulet la înălţime de 1499 tu.
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2) L., departament în partea sud-vestică a Fran- 
ciei, 5213 kma.. 253,885 loo. (1891).

Lotaringia, v. Al.saţia-Lorena.
Lotca, (marină) bai'că uşoară de pescari în

trebuinţată pe Dunăre şi pe coastele Mărei Negre; 
are forme fine, ascuţită la amendoue capetele, 
cu carena bine pronunţată; merge bine cu ra
mele (băbăici) şi ţine foarte bine pe mare agi
tată, cu vela. [B.]

Loteria, (dela franc. lot = soaite), sortare de 
câştiguri în bani sau obiecte.

In genere se practică următoarele trei so
iuri ; Loteria numerică ori genueză (Lotto, Lo
teria mică), care consistă din numeri dela 1—90 
şi dintre cari la toată tragerea se scot cinci, ca 
numeri câştigători. Jucătorul poate pune pe un 
singur numer, extrato, şi de iasă, câştigă suma 
riscată de 14 ori, pe 2 numeri, ambo, câştigă 
de 240 ori, pe 2 şi 3 numeri, ambo terno, pe 
3 numeri, terno, câştigă de 4800 ori, pe 4 nu
meri, ’quaterno, câştigă de 19,200 ori şi pe 5 nu
meri, quinterno, de iasă toţi 5, câştigă de 48,000 ori 
suma riscată. Loteria mică e de condamnat, 
fiindcă se primesc sume mici şi aşa excită rîvna 
de câştig în clasa cea mai săracă a populaţiunii. 
Ungaria a cassat loteria numerică şi a înlocuit-o 
prin 2) loteria de clase, care ‘consistă din un 
numer mai mare de sorţi cu preţ moderat, cari 
se trag in mai multe rânduri, cu câştiguri tot 
mai urcate.

împrumuturi de loterie, cele mai agreate împru
muturi ale oraşelor, institutelor private, particu
larilor şi statelor.' Aceste din urmă îşi iau re
fugiu la emisiunea acestor instrumentede credit cu 
deosebire atunci, când celelalte mijloace, precum 
urcarea intereselor la rente, sau emiterea ace
stora sub pari, nu mai au "efectul dorit. Emi
siunile se fac cu prevalenţă în titluri fără in
terese (losuri); mai rar în titluri producătoare 
de interese (oblig, ou premii). Singuraticele lo
suri sunt de regulă împărţite în seni şi nu
mere; iar tragerile de numere şi serii se fac 
deodată sau separat la intervale mici. La oblig, 
cu premii ti-agerea de serii şi cea de numere 
variază, dar aşa că tragerea de numere cade de
odată cu terminul de rescumperare a cuponului.

Lothar, \) Lothar I, cel mai mare fiu al lui 
Ludovic cel Pios, n. 795, fu asociat de tatăl seu 
la imperiu şi încoronat ca împărat de papa la 
823. Purtă lupte cu tatăl său până la moartea 
lui 840, când pretinse întreaga împărăţie. Bătut 
de fraţii săi. Ludovic şi Carol, la Fontenay 841, 
încheiă tractatul dela Verdun 843, prin care pă
stra demnitatea imperială şi ţerile dintre Rin, 
Meusa, Escaut până la Marca Nordică, Italia şi 
Burgundia cu cele 2 capitale Roma şi Aachen. 
Arabii jefuiau însă sudul statului său, pe când 
Normanii nordul, iar elenii superior şi seniorii 
se considerau aproape independenţi. Slăbind la 
corp şi la minte, împarte statul între Aii săi şi 
se retrage îiiti'o mănăstire, unde moare 855.

2) Lothar II, fiul lui L. I, primi ţeara dintre 
Rin, Meusa şi Escaut cu Frisia, numită dela el 
Lotaringia. Se susţinu cu greu in luptele dintre 
unchii săi, Carol şi Ludovic, apoi supără contra 
sa pe papa Nicolae 1, căci alungase pe soţia sa 
şi luase pe alta contra bisericei. Muri 869 şi 
fiindcă nu lăsă copii legitimi, statele sale fură 
împărţite între Carol şi Ludovic.

3) Lothar, Saxonul, conte de Supplinburg, 
n. 1060, luptă contra împăratului Henric V, res- 
))inge pe ducii Vladislav al Boemiei şi Otto al 
Moraviei, iar după moartea lui Henric V este 
ales rege Ia 30 August 1125. Luptă cu succes 
contra Hohenstaufenilor, merse la Roma şi se 
înooronâ ca împărat 1133, întinse germanismul 
dela Elba la marginile Poloniei prin învingerea 
Obotriţilor şi Liutiţilor, prin favorisarea misiu
nilor de creştinisare şi prin cedarea Mărcei Nor
dice lui Albert Ursul. Ducele Boleslav al Po
loniei îi făcea omagiu şi Erich de Schlesvig 
primia dela el ca feudă regatul Danemarcei. 
1136 face a doua călătorie in Italia, din care 
întorcându-se, moare 1137 în Tirol.

4) Lothar, rege în Franeia, fiul lui Ludovic IV, 
luptă fără succes contra vasalilor mai putei'nici 
ca el şi contra lui Otto II, în folosul căruia re
nunţă la Lotaringia. t 986.

51 Lothar, rege al Italiei, fiul lui Hogo, băr
batul Adelaidei, otrăvit în 950, precum se credo, 
de Berengar de Ivrea.

Loţlune, termin medical pentru spălarea cu 
un lichid sau cu un burete imbibat cu un lichid 
oarecare.

Lotofagi, popor mitic din evul vechiu, despre 
care şi Honier face amintire. Tradiţia le pune 
ţeara în partea nordică a Libiei, în jur de Syrtis 
minor şi pe insula Meninx.

Lotru, ţeara Lotrului, v. Lytira.
Lotru, rîu in Rom., afluent pe dreapta al Ol

tului, isvoresce din munţii Mândru şi Blăvoiu 
(culmea Paringu), curge în direcţie generală dela 
vest spre est şi se vaisă în Olt lângă satul Go- 
lotreni (j. Vâlcea), având o lungime de aproape 
80 km.; în cursul său super, pe o mică distanţă 
formează frontiera între Rom. şi Trs. Afluenţi 
principali: Lotriţa, Voineasa şi Puşcoiu sau 
Păscoaia.

Lotus L., (botan.) gen din vasta familie a Le- 
guminoaselor-Papilionaceae, tribul Loteae, cu
prinde plante erbacee sau subfrutescente glabre, 
sericee sau hirsute. Acest gen are vr’o 100 de 
specii, respândite prin regiunile temperate ale 
globului. In părţile noastre cresce prin păşunile 
uscate şi fenaţe L. corniculatus L., împreună 
cu varietăţile sale, cunoscut de poporul nostru 
sub numirile de: Ghisdei, Visdei, Tri- 
foişte, etc. [Z. C. P.l

Lotze, Rudolf Sermann, filosof şi fisiolog 
german (1817—81). Bine iniţiat în învăţăturile 
filosofului Herbart, Weisse şi Leibnitz, şi dorind 
a aduce în armonie exigenţele inimei şi resul- 
tatele sciinţei omenesc! de o parte, iar de alta 
ca apărător al mechanismului, dar reducând toată 
metafisica la etică, L. a devenit representantul 
teoriei, care în istoria fllosofiei germane astăzi 
este cunoscută sub numele de idealism teleologic. 
Scrieri: Metaphysik; Allgemeine Pathologie und 
Therapie; Logik; Allgemeine Physiologie; Me- 
dicinische P.sychologie; Mikrokosmos(operaprin
cipală); Geschichte der Aesthetik; System der 
Philosophie. Cf. UbenvCg, Geschichte der Phi- 
losophie III, 439. [PI.]

Loubet, limile, president al republice! franceze, 
n. 31 Dec. 1838 în Marsanne, depart. Drome, 
a făcut studii de drept, după cari se aşeză în 
Montelimar ca procuror, 1870 primar al acestui 
oraş şi după un an consilier gen. al depart..
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1876 deputat, 1885 senator, 1887 ministru al 
lucrărilor publice în cabinetul Tirard, 1892 mi- 
nistru-president şi ministru de interne, 1896 pre- 
sident al senatului, 18 Febr. 1899, după moartea 
neaşteptată a lui Faure, e ales president al le- 
publicei.

Louis, fSaint L.) ordinul, ordin militar in
stituit de Ludovic XIV în 1693, destinat a re
compensa merite de resboiu. Pentru a face parte, 
trebuiau 20 ani de serviciu. Crucea avea 8 vîrfuri, 
presărate cu flori de crin; de o parte era Sf. 
Ludovic cu o coroană de lauri şi cu una de spini; 
iar de alta o spadă goală cu eşarpă albă intr’o 
coroană de lauri. Panglica era roşie; membrii 
aveau o pensiune după rang. întrerupt în timpul 
revoluţiei, ordinul nu se mai conferi dela 1830.

[0. L.]
Louisd’or, numit şi Pistol, monetă de aur, 

originară din Spania, bătută în Francia sub Lu
dovic XIII dela 1610—43, = 10 livre, fineţa 
903'65, greutatea 6a/8 gr. = cor. 19-70.

Louisd’or republicain dela 1793 â 24 livre, 
fineţa 899-74, greutatea 7-6 = cor. 24.

Loulsiana, unul din statele sudice ale Uniunii 
nordamericane, lângă GolfulMexic, 126,180 km*., 
cu 1.118,.587 loc. (1890); şes întins, mărginit şi 
udat de Mississippi, pe la mijloc prairii, la sud 
bălţi sărate. Clima e aspră iarna, caldă şi ne
sănătoasă vara. Producte: bumbac, zahăr, orez, 
poi'umb, tutun. Comerciu viu cu centrul în ca
pitala New-Orleans. Constituţia dela 1879. In 
congres L. e representată prin 2 senatori şi 6 
deputaţi. L. a fost colonisată dela 1682 şi numită 
după Louis XIV, până la 1763 a fost a France
zilor, trecu apoi la Spania, 1800 iarăşi a Franciei, 
1803 fu cedată Statelor Unite, dimpreună cu te- 
ritorul dincolo de Mississippi până la Oceanul 
Paciflc, pentru preţul de 15 milioane dolari. La 
1812 s’a constituit ca stat; în resboiul civil a 
stat pe partea confederaţilor.

Loulsvllle, cel mai însemnat oraş industrial şi 
comercial în statul nordamerican Eentucky, si
tuat lângă Ohio, 161,129 loc. (1890); fabrici de 
tutun şi de fier.

Lourdes, (pron. lui-d), oraş în depărtăm, franc. 
Pireneii super., arondism. Argeles, cu 6182 loc. 
(1891); cariere de marmoră. In apropiere la Mas- 
savielle are o peşteră renumită, în care se 4ice, 
că s’ar fi arătat Fecioara Maria la 1858; de 
atunci a devenit renumit loc de pelerinagiu.

Lourenţo Marques, un district al coloniilor 
poi'tugheze din Africa orientală, între Transvaal 
şi Oceanul Indic, 39,000 km8., cu ca. 80,000 loc. 
Păment productiv, climă nesănătoasă; la sudul 
districtului e sinul Delagoa, lângă care e capitala, 
oraşul L. M., cu abia vr’o 3000 loc.; port bun; 
oraşul a fost fundat la 1544; s’a desvoltat mai 
mult de pe la 1890—93, când a fost legat prin 
cale ferată cu Pretoria, capitala Transvaalului.

Louvaln, (oland. Leuven, germ. LowenJ, oraş 
în prov. belg. Brabant, 40,624 loc. (1891); bi
serică veche; universitate (întemeiată la 1426, 
iu seci. XVI cea mai însemnată în Europa). In 
seci. XIV L. a fost capitala Brabantului.

Louvet de Couvray, Jean Baptiste, scriitor 
franc., n. 1760 în Paris, t acolo 25 Aug. 1797 ca 
membru în senatul celor 5 sute. Ser.; romanul 
»Les avontures du chevalier Faublas« (1787—89) 
şi «Memoires sur la Eevolution franşaise«.

Louvre, (pron. luvr), v. Paris.
Loveiaee, personagiu principal în romanul 

celebru Clarisse Harlowe de Richardson. Numele 
L. a devenit proverbial şi se folosesce pentru a 
desemna un seducător, un tiner de conduită 
scandaloasă.

Lovete, corn. mare în Trans., cott. Odorheiu, 
2933 loc. (1891) Secui. Mare fabrică de fierării, 
ale cărei producte trec şi în România. La L. 
aparţine stabilimentul balnear Keruly.

Lovire, acţiunea inechanică, ce are loc, când 
un corp în decursul mişcării sale întâlnesce un 
alt corp. L. se mai numesce şi ciocnire. Legile 
lovirei sau ciocniroi sunt de mare însemnătate 
în fisică, mai ales pentru teoria undulaţiunilor.

Lovitură de stat, (frc. Coup d’etat), act de 
violenţă a detentorilor puterii executive în contra 
legilor, şi în deosebi contra constituţiunii. L. de 
st. este o întrerupere a continuităţii legilor, şi 
cade în afară de sfera dreptului public positiv.

Lovva, riul lateral în partea dreaptă a rîului 
Congo, indicat de Stanley în scrierea sa; »Durch 
den dunklen Weltteil.«

Lowe, Sir Hudson, general engl., n. 1770 în 
Irlanda, 1813 comisar în cartierul general al lui 
Bliicher, 1815 guvernatorul insulei St. Helena 
şi păzitoi-ul lui Napoleon I. 1823 guvernator al 
ins. Bermuda; f 10 Ian. 1844. Fiind învinovăţit 
de prea mare asprime faţă ou Napoleon, L. scrise 
întru apărarea sa; «Memorial relatif ă la capti- 
vite de Napoleon ă Ste Helene» (1830, 2 voi.).

Lowen, v. Louvain.
Loxarthrosis, articulaţiune strîmbă, smintită, 

a oaselor capului.
Loxodromle, în navigaţiunc dnimul urmat de 

un vas pe .suprafaţa globului astfel, ca direcţia 
bastimentului să taie toate meridianele ce în
tâlnesce sub acelaş unghiu. Curba descrisă se 
proiectează pe charta marină după o linie dreaptă, 
ceea ce este foarte comod pentru construirea 
grafică a tuturor problemelor de uavigaţiune. 
Unghiul constant de drum e.ste urmat de vas 
după compas (busolă).

Loxopterygiiim Hook., (botan) gen din familia 
Anacardiacee cu 4 specii din America centrală 
şi sudică; L. Sagottii Hook. din Guiana, L. Gard- 
neri Engl. din Brasilia, ş. a. L. Loi'entzii Griseb. 
= Quebrachia Lorentzii Griseb. (v. ac.).

Loyal, (franc.) leal (v. ac.).
Loyola, v. Ignatiu de L.
Loyson, Charles, v. Hyaointhe.
Lozere, depart. în sudul Franciei, 5170 km”, 

cu 135,527 loc. (1891); 3 arond., capitala Meade.
Lozie sau Răchită de mlajă, numirile populare 

ale plantei Salix viminalis L. (v. ac).
Lozinca, parolă, vorbă de recunoascere.
Lozna mare, (ung. Nagy-Lozua), corn. mică 

în Trs., cott. Solnoc-Dobâca, 1011 loc. (1891) 
Români.

L. S., prescurtare pentru Loco-Sigilli.
L. St., prescurtare pentru Livre Sterling.
Lualaba, riuri, v. Congo. Luapula, numirea 

rîului Congo prin Indigeni între lacurile Bang- 
veolo şi Moero.

Lua Saturni, în milnl. romană soţia lui 8a- 
turnus (V. ac.), o (ţină a devastării, (timpul de 
iarnă) şi morţii, pe când Ops (v. ac.), o altă 
soţie a lui Saturnus, a fost o (Jină a rodirii şi 
binecuventării (timpul de vară). [Atm.]
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Liibeok, stat goi'inan, 298 km*, cu 83,324 loc. 
(1895); constituţie democratică: senat (compus 
din 14 membri aleşi po viaţă, dintre oari pri
marul se alege pe câte 2 ani) şi comunitatea 
(120 membri aleşi pe 6 ani). Oraţul L., capi- 
pitala statului L., ou 69,874 loc. (1895) are în 
parte aspect vechiu, numeroase biserici bogate 
in comori de artă; bursă, .sediul autorităţilor şi 
odciilor superioare ale statului; în privinţă ju
diciară se ţine de Hamburg; industrie de ma
şini, ţigări, rachiu; şantier; comerciu maritim 
în.semnat, cu deosebire cu ţerile scandinave şi 
baltice. Portul L.-Travemiinde poate primi şi 
cele mai mari năi du mare. La 1895 L. avea 
4 năi cu vele de 1959 tone şi 29 vapoare de 
10,476 tone. 1895 au intrat (resp. ieşit) 2312 năi 
de ocean; importul a fost în valoare de 300 9 mii. 
Mărci, exportul 243'5 mii. M. L. a fost întemeiat 
la 1143, 1226 Frideric II îl făcu oraş liber im
perial, ajunse apoi capul Hansei. Cu începere 
dela resboiul de 30 ani L. a suferit mult, până 
la începutul secolului XIX.

Liibeck, principat gei'm. în Holstein, aparţi- 
uend la Oldenburg, 541 km*., cu 34,718 loc. Ca
pitala Eutin.

Lubenlţa, numele vulgar al plantelor: Cucumis 
Citrullus Ser. (v. ac.) şi CucurbitaPepoL. (v. ac.).

Liibke, Wilhelm, istoric germ., n. 1826, f 1893; 
fost prof. de istoria artelor la academia de ar- 
chitectură din Berlin, apoi de archeologie şi ist. 
artelor în Zurich, dela 1885 prof. la şcoala de 
geniu şi director al galeriei de tablouri şi statue 
in Carlsruhe. Ser.: Geschiohte der Architectur 
(1884, 6 ed.), etc.

Lublln, oraş în Polonia rusească cu 40,000 loc. 
mai toţi Ovrei. In timpul lagelonilor centml co- 
merciului cu Rusia. Aci s’a încheiat în 1412 un 
tractat între Vladislav, regele Poloniei, şi împă
ratul Sigismund, priu care tractat Vladislav se 
îndatora a impune vasalului seu, principele Mol
dovei, Alexandru cel Bun, să ajute pe împărat 
în luptele cu Turcii, iar dacă nu s’ar supune 
Alexandru, împărţiau Moldova intre Ungaria 
şi Polonia.

Lubricitate, lascivitate, inclinare pentru viaţă 
desfrînată, excesivă.

Luca, Eoangelistul, v. Evangelist.
Luca, episcopdeBuzău(1587—1612), un bărbat 

distins jjrin calităţile sale morale şi printr’o în
focată iubire de ţoară. El a ajutat mult pe Mihaiu 
Viteazul cu sfaturile sale; în 12 Maiu 1595 îl 
găsim ca membru de solie la Sigismund Batori, 
spre a închina acestuia ţeara. f 1612. (Of. lorgu- 
lescu, Dicţ. geogr. al jud. Buzău, Buouresci 1892, 
p. 125; Bălcescu. Mihaiu Viteazul, Bucuresci 
1887, p. 101.)

Luca, comună rurală, parochie împreună cu 
Costrijiuca, moşie boierească în căp. Coţman 
şi j. Zastavna în Bucovina, are 988 loc. (910 ort.- 
or., 44 rom.-cat., 34 mos.) şi o şcoală primară. 
Aici a fost o mănăstioară (schit), fundată pe la 
1740 de boierul Aftanase Ţîntăşi înzestrată de el 
şi de frate său Georgiu, dar secularisată în 1785 
după ocuparea Bucovinei. [Dr. 1. G. Sbiera.J

Lucăceşti, comună rur., ateuenţă la parochia 
Măzănăieşti, moşie boierească in căp. şi j. Gura 
Homorului în Bucovina, are 393 loc. (341 ort.- 
or., 30 rom.-cat., 22 mos.), o şcoală primară.

[Dr. I. G. Sbiera.]

Lucaci, cel mai înalt pisc al munţilor Şărbei, 
Rom., j. Suceava (1777-6 m.).

Lucaci, Hrăjilă, (jupân), prin transformarea pe 
românesce a numelui german Lucas Hirscher, 
(v. ac.) judeţul (primarul) sas al Braşovului, care 
ca şi predecesorul său Hanoş Benkner (v. ac.), 
contribue la lăţirea de cărţi luterane printre Ro
mâni (a doua jum. seci. XVI) şi paralel cu aceasta 
la tipărirea de cărţi biserioesci în limba română. 
V. şi art. Coresi.

Lucaciu, Vasile, preot, scriitor şi om politic 
rom., n. 1852 în Apa (cott. Sătmar), 1868—74 
a studiat teologia şi hlosoGa la Roma, unde fh 
promovat Dr. fii. Reîntors în ţeară se făcu parooh 
in Er-St.-Craiu, 1878 prof. la gimn. reg. din 
Sătmar, de unde fu strămutat la gimn. de stat 
din Loşonţ; a renunţat însă la catedră şi 1885 
s’a făcut din nou paroch, de astădată în Şişesci, 
unde se afiă până astăcji. Dela 1887 m. al confer, 
naţionale, a fost ales şi în comitetul naţ. (dela 
1892 secretar gen.) şi a stat în fmntea mişcă
rilor naţ. ale Românilor din Trans. pe timpul 
ducerii Memorandului (v. ac.) la Viena. A avut 
numeroase procese politice şi a suferit mai de 
multe ori închisoare de stat. Câţiva ani a editat 
şi o foaie bis., »Rev. Catolică*.

Lucania, ţeară însemnată în Italia inf., în 
evul vechiu, mărginaşă cu Apulia, Samnium, 
Campania şi cu ţeara Brutţiloi. Regiune mun
toasă, cu însemnate podeiuri şi promontorii. 
Locuită de Lucani, de origine samnită, imigraţi 
420 a. Chr.

Lucanus Marcus Annaeus, (39—65 d. Chr.), 
fiul lui Annaeus Mela şi nepot al lui Senoca 
filosoful, mai ântâiu unu] din prietenii lui Neron 
şi apoi duşman crâncen al acestui suveran. Ieşind 
învingător la un concurs literar, Nero, care îi 
era adveraar, începe să-l urască şi să-l persecute. 
Implicat în complotul lui Pisone, fu silit să se 
sinucidă la vîrsta de 26 ani. Talentul său fu 
foarte precoce şi original, singurul său defect 
era mania declamărei, defect pe care îl găsim 
la toţi scriitorii decadenţei romane. A scris mult, 
dar nu s’a păstrat decât »Pharsalia«, poemă epică 
în (Jece cânturi. Quintilian (Jice că L. e mai mult 
orator decât poet, aceasta din causa fraselor de
clamatorii ce cuprinde »Pharsalia«. [Caion.]

Lucanus cervus, vulgar Cărădaşcă, Radaşcă, 
Rudaţcă, Ragace, boul Piui, boul lui Ddeu, 
Bourelul, insect coleopter din familia Lameli- 
corniilor, remarcabil prin desvoltarea conside
rabilă a mandibulelor în formă de coarne la 
bărbat. Larvele sale, cunoscute vulgar sub nu
mele de cari, trăiesc în tulpina arborilor, făcând 
găuri mari, pe cari le umplu cu excrementele lor 
numite făină de cari, pe care ţeranii o beau cu 
lapte dulce contra consti paţiei. [Dr. N. Leon.]

Lucari, familie raguzană, ai cărei membri au 
jucat, în diverse timpuri, roluri însemnate în 
viaţa ţerilor dunărene. Marcu L. a fost amba
sador al republice! Raguza pe lângă regele Uroş 
al Serbiei (1323); Nicolae L. a mijlocit ceva 
mai târziu căsătoria Slavei, fica lui Vladislav 
Basarab al Munteniei, cu IJroş V al Serbiei; 
Mateiu L. a fost ban al Slavoniei pe timpul 
juniei liii lancu Corvin de Huniad, ajutând ace
stuia la formarea strălucitei sale cariere; iar 
Giacomo di Pietro L. a scris pe la 1590 nisoe 
anale ale Raguzei, publicate în Veneţia sub titlul
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>Copioso ristretto degli annali di Ragusa, libri 
quattuor (1605)«, în care se aBrmă existenţa lui 
Radu Negru Vodă şi a emigraţiunei lui din 
Ardeal. Acest ultim L. devine prin opera sa de 
o mare însemnătate pentru Români. Antecesorii 
sei trăind prin vecinătatea ţerilor române, lăsând 
după ei diferite însemnări istorice referitoare la 
acestea, însuşi acest L. trebuind să fi petrecut 
o parte prin ţerile române, căci scia românesce, 
cum se probează din scrierea sa, servindu-se 
chiar de cel mai vechiu letopiseţ românesc al 
boierului muntean Murgu, »Ristretto« devine 
unul din cele mai de valoare isvoare pentru 
primii timpi ai statului muntenesc şi moldovenesc.

[Aguletti.]
Luoari, Ciril, patriarch de Coustantinopole în 

trei rânduri (1621—38). Până la dînsul, pro
testanţii încercaseră în zadar să provoace o unire 
a bisericei grece cu ei; acum încercară calvi- 
niştii, dacă nu cumva ar pute ei să reuşească. 
L. era o unealtă nu se poate mai bună. Din 
copilărie urând pe Latini, el studiase şi la Geneva, 
apoi remase mereu în corespondenţă şi în contact 
cu teologi şi mireni calvinişti. In 1602 devine 
patriarch de Alexandria, iar în 1621, după otră
virea lui Timoteiu, ajunse pe mult doritul scaun 
patriarchal de Constantinopole. Acum nu mai 
făcu un secret din tendinţele sale calvine, şi-şi 
atrase în curând împotrivirea clerului seu. Şi 
când începură să curgă bani în vistieria tur
cească, sultanul nu pregetă să exileze pe L. în 
insula Rodos, şi să pună pe altul în locul lui. 
L. manipula atunci tot cu bani şi în 1626 îl 
găsim reintegrat până în 1634. In acest restimp 
el compuse faimoasa lui »mărturisire de credinţă», 
un simbol de tot calvinistic, care a provocat con
damnarea sa la sinodul din Iaşi (1642), un an 
mai târcjiu catechismul «mărturisirea credinţei 
ortodoxe» de Petru Movilă, mitropolit de Kiev, 
iar imediat a doua lui exilare. Banii îl pusei'ă 
a treia oară pe scaunul patriarchal, şi deoarece 
continua şi acum cu eterodoxia lui, fu condamnat 
într’un sinod local, apoi strangulat de Turci, 
pentru uneltiri politice şi pentru bani, în 1638. 
Viaţa lui L. avu vr’o 30 de ani mai în urmă 
un resunet demn de notat pentm istoria română. 
In acel timp calvinistul Claude publică în Paris 
o scriere, în care combate presenţa reală a lui 
Isus în eucaristia, şi invocă în favoarea sa în
văţătura bisericei resăritene, expusă în mărtu
risirea lui L. Teologii din Port Royal cer atunci 
dela ambasadorii francezi desluşiri asupra lui L. 
şi a bisericei sale; Pomponne din Stockholm le 
trimite ca respuns o lucrare a spătarului N. 
Milescu, care se află tocmai acolo, şi care arată 
cine era L. şi cum doctrina bisericei resăritene 
e de acord cu cea din apus. (Xen., Ist. Rom. 
IV, 67, 612; Pichler, Der Patriarch Cyr. Luk. 
u. seine Zeit. Miinchen, 1862.)

Luoavfiţul de jos, comună rurală dimpreună 
cu cătunele: Bordeiul, Dubrova, Isari, Cuso- 
vanca, Sehştea şi Sărătineţul, parochie dimpreună 
cu cătunul Maidanul, moşie boierească în căp. 
şi j. Vijniţa în Bucovina, are 2064 locuitori 
(1712 ort.-or., 99 rom.-cat., 253 mos.), o şcoală 
primară cu 3 cl. LucavSţul de sus, comună ru
rală dimpreună cu cătunele: Lipovenii, Maidanul, 
Mănăstiriştea şi Vilsecul, moşie boierească în 
căp. şi jud. Vijniţa în Buc., are 1814 locuitori
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(1067 ort.-or.,86 rom.-cat., 298 Lipoveni, 363 mos.), 
o şcoală primară, staţiune de cale ferată.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Lucavlţa, de jos ţi de sus, comună rurală, 

parochie dimpreună cu Cotul Bainschi, moşie 
boierească în căp. şi j. Cernăuţului în Bucovina, 
cu 1733 locuitori (1612 ort.-or., 35 rom.-cat., 
86 mos.), câte o şcoală primară în L. şi C. B.

[Dr. I. G. Sbiera.)
Lucea, 1) L., provincie ital., până la 1847 ducat 

suveran, apoi încorporată la Toscana, mărg. cu 
Massa-Carrara, Modena, Firenze, Pisa şi Marea 
Adriatică; 1493 km*., 284,484 loc. (1892). 2) L., 
capitala prov. L., residenţă archiepiscopească, 
cu 76,(X)0 loc.; biserici: San-Martino (clădită 
1060—70), San-Frediano, San-Mihail, San-Ioan, 
statue: Garibaldi, Carol III al Spaniei, Maria 
Luisa de Bourbon, Victor Bmanuel II; nume
roase instituţiuni culturalo (3 academii), biblio
teci publice, etc.

Lucea, Paulina, cântăreaţă dram., n. 25 Apr. 
1844 în Viena, 1861 raportează mari succese 
la opera regală din Berlin, unde mai târcjiu e 
numită oântăreaţă (ţe cameră, câştigă lauri prin 
Germania, Anglia şi Rusia, 1873—74 în America, 
dela 1880 păşi de mai multe ori înaintea pu
blicului în Berlin şi Viena; căsătorită de două 
ori; trăie.sce în Gmunden.

Luce, S-te, consulul imperial fi'ancez, în Bu- 
curesci, pe vremea lui Constantin-Vodă Ipsilanti 
(1803), bine primit şi cultivat de acesta spre a 
masca politica-i ruso-filă.

Luceaferll, în poveştile române. De regulă 
se vorbesce de doi luceaferi: Sgran sau Slrilă, 
cel de seară, şi Zoran sau Zorită, cel de dimi
neaţă. Feţii frumoşi, copiii cu perul de aur, se 
prefac în luceaferi. După o poveste, o împă
răteasă într’o seară a născut copil cu păr de 
aur şi i-a pus numele Săran; iar o ţigancă cătră 
zori a născut un copil cu păr de aur şi i-a pus 
numele Zoran, şi după ce ei se sfădiră, Dejeu 
îi aruncă în ceriu, şi pe Săran l-a făcut L. de 
seară, iar pe Zoran L. de dimineaţă şi li-a (jis, 
să nu se mai întâlnească până va ţine lumea, 
şi de atunci nici s’au mai întâlnit. In altă po
veste L. se numesc: Busuioc L. de dină, şi Se- 
minoc L. de noapte. Dar sunt şi poveşti, în cari şi 
din o fată se face.L. După astronomie planeta 
Venus (v. ac.) e steaua care înfăţişază pe ambii 
L.; dar planeta Venus după apunerea soarelui 
numai cam trei oare se vede şi dispare, apoi 
înainte de resărirea soarelui asemenea cam trei 
oare se vede. Aceea planetă, seara e L. deseară, 
dimineaţa, cel de dimineaţă, (v. şi art. Lucifer.)

[Atm.]
„Luceafărul11, institut de credit şi de economii, 

societate pe acţiuni în Verşeţ, fundată la 1894 
cu capital social de cor. 200,000,

Lucena, oraş în prov. spân. Cordova (Anda- 
lusia), 21,271 loc. (1887); renumită cultură de cai.

Lucena, un castUian, dela care avem cea mai 
veche scriere despre jocul de şach. A trăit în 
a doua jumătate a seci. XV.

Lucer, în poveştile lomânesci e numele unui 
viteaz, care aduce legat pe Aman Cătcăun (v. ac.).

Lucerna, (botan.) v. Medicago sativa. ,
Luccheni, Aloisiu, anarchist ital., asasinul îm

părătesei Elisabeta, soţia împăratului Francisc 
losif 1; n. 1873 în Paris din căsătorie ilegitimă
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şi crescut la o familie de ţerani în apropiere de 
Parma. Lucrător la căile ferate, apoi trecând în 
Elveţia s’a ocupat cu lucrări de arohitectură. 
10 Sept. 1898, cu o pilă ascuţită la vîrf stră
punge inima îraperătesei, când aceasta voia să 
plece din Geneva la Torritet. 10 Nov. 1898 
osândit la închisoare pe viaţă; închis în Geneva.

Luohian, 1) L. Neeulai, actor român, n. 1821 
în laşi, 1 1893. înainte de a îmbrăţişa arta dra
matică, era elev la clasa de pictura din Aca
demia Mihăileană. Având o deosebită aplicare 
pentm teatru, juca câte odată ca diletant în 
diferite representaţii de societate. 1838 se duse 
la Paris să se perfecţioneze in pictură, dar 
acolo el se ocupă mai mult ou teatrul. Intor- 
cându-se la Iaşi în 1844, se devota cu totul artei 
dramatice, angajându-se ca actor In trupa fran
ceză a lui Frisch cu 3 galbini pe lună şi cu alţi 
3 galbini la trupa moldovenească, căci amândoue 
dcdeau representaţiuni alternative în teatrul 
Talpan, acum dărîmat. L. fu îndemnat şi în
curajat mai ales de V. Alexandri. Piesele, în 
cari L. a fost neîntrecut, erau mai ales din re
pertoriul lui Alexandri, unde atât el cât şi soţia 
sa Gabriela, aveau rolurile principale, între cari 
cităm; lorgu dela Sadagura, Cucoana Chiriţa, 
Cinel-Cinel, etc. In piese traduse a excelat în 
Sora lui Jocris, Banii, gloria şi femeile. Uliţa 
lunei ş. a. In 1846 fu surgunit la mănăstirea 
Caşinu, din porunca lui Vodă Mihail Stui'za, îm
preună ou colegii sei, actorii Teodorini, Poni, 
Teodoru şi cu A. Russo, fliud-că jucase piesa 
»Provinţialul Vadră în Iaşi«, scrisă de acest din 
urmă, în care se satirisau puternicii 4>lei de 
atunci. Mai târziu şi caimacamul Vogoridi îl 
aresta, fiind-că cu toată asprimea censurei el 
jucând în piesa Cinel-Cinel, cânta nisce cuplete 
cu alusiune la ocupaţia nemţească din ţeară. 
Pentru ideile de unire, pe cari le manifesta ne
contenit L., caimacamul Vogoridi hotărî să-l 
surgunească, însă mulţămită mijlocirii lui C. 
Negruzzi şi N. Dooan, a fost iertat. Mai târziu 
L. isbuti a obţine un ucaz dela guvernul rusesc, 
prin care i-se dădu voie să joace cu o trupă a 
sa în limba românească în Kişineu şi în alte 
oraşe din Basarabia repertorial seu, care se com
punea mai ales din piesele lui Alexandri. Suc
cesul, care îl avu acolo în doue ierni succesive, 
a fost mare, el a încântat prin jocul seu atât 
pe Românii basarabieni cât şi pe Ruşi. După 
representaţiuni el împărţia în pubUc portretul 
poetului Alexandri, făcând cunoscută şi figura 
autorului favorit, ale cărui piese le representa 
printre fraţii noştri înstrăinaţi. L. a avut în mai 
multe rânduri direcţia Teatrului Naţional din Iaşi. 
La 1879 înfiinţându-se societatea dramatică, el 
fu numit societar de clasa I, iar M. S. Regele 
Carol îi conferi medalia Bene-merenti clasa I. 
Aproape 50 de ani L. a jucat în teatrul ieşan, 
şi câte odată şi prin provincii. Genul seu a fost 
comio-buf, la care îl ajuta foarte mult atât fisicul 
cât şi vocea lui originală. Aproape nimeni din 
actorii români până astăzi n’a înlocuit pe L. în 
teatrul românesc, în rolurile sale de căpetenie. 
2) Litchian, Gabriela, artistă dramatică, soţia 
lui Neoulai L., prin jocul ei inteligent fu obiectul 
simpatiei publicului ieşan. A început cariera sa 
dramatică în 1846, şi a continuat-o fără încetare 
pe scena Teatrului Naţional din laşi până la 1871,

când a trebuit să se retragă din causă de să
nătate: Rolurile ei de predilecţie erau subretele 
şi ingenuităţile. [T. T. Burada.]

Luciditatea spiritului este acel moment în 
procesul şi actele apercepţiunii, când o repre- 
sentare, o idee, cu un cuvânt o staro psicbioă 
este cuprinsă de mintea noastră cu întregul seu 
conţinut şi se presintă în punctul luminos al 
consciinţei cu cel mai mare grad de claritate 
posibilă. [Pl.J

Lucienil, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, pe 
malul rîului Dâmboviţa, compusă din 7 căt. cu 
2222 ioc. agiicultori (Dicţ. geogr. 1890), 5 bi
serici şi 1 şcoală.

Lucifer, ţla Romani stella Veneris, steaua (jinei 
Venus, sau steaua (Jmei Venus Urania), lucea
fărul de seară, care pe mireasă o conduce în 
casa bărbatului; a avut şi numele seu special: 
Vesper, Vesperugo, Nocturnus (Seran, Noptatec). 
L. se numia şi steaua lui Jupiter Lucetius şi 
steaua 4inei Juno Lucina (luceafărul de dimi
neaţa), care a condus pe Aeneas în Latium. La 
Greci Phosphoros, asemenea cu înţeles de: pur
tător de lumină. L., după cărţile bisericesci, a 
fost fiinţă, care a locuit în ceiiu, dar D4eu l-a 
trântit în lumea de jos, şi l-a pus domn preste 
întunereo, şi astfel a devenit satană, diavol, (v. 
Luceaferii în pov. române). [Atm.]

Lucllla Rob. Desv., muscă din familia Musci- 
delor, ou trompa moale, ou abdomenul colorat 
verde cu luciu nietaUc. Cuprinde mai multe 
specii: L. Caesar L., verde aurie, lungă de 7 
până 9 mm., depune ouăle pe materii organice 
in descompunere. L. serieata Meigen , verde cu 
luciu albastru, lungă de 8—9 mm., larvele lor 
produc o myase cutanee. L. macellaria Fabricius, 
toracele cu dungi negre longitudinale, colora- 
ţiunea variază dela albastru la verde cu luciu 
metalic ca cupru sau purpuriu. Ea depune ouăle 
în ranele animalelor domestice şi ale omului, 
sau le introduce în urechi şi cavităţile nasului 
până în sinusul frontal; larvele cari nasc din 
aceste ouă, rup ţesutul cu ajutorul croseţilor 
bucale, determinând în puţin timp ravage intense.

Lucilius Gajus, (180—103 a. Cbr.), poet roman, 
născut în Suessa Aurunca în Campania; crea
torul satirei romane.

Lucina, în mitol. rom. predicatul 4inei luno, 
oare pe noul născut l-a scos la lumină. Ma
troanele au ţinut seibătoarea ei în 1 Martie. Şi 
4ina Diana, ca 4'Qă de lună, âncă se numia 
Lucina.

Lucinul, o serbătoare poporală română păgână, 
se serbează prin nelucrare în 18 Oct., în contra 
lupilor, ca să nu vateme vitele, turmele şi pe 
oameni. De bună samă e remăşiţă din cultul 
vecbiu păgân, dar s’a legat de 18 Oct., când o 
4iua evangelistului Luoa şi de aici se deduce, 
că numele L. stă în legătură cu numele Luca.

[Atm.]
Lucloperca sandra Cuv., rom. şalău, pesce 

din subordinul Acantopterigienilor; trăiesce în 
iazuri şi rîuri. L. este de coloare cenuşie ou 
dungi mai închise ; aripioarele dorsale presintă 
pete negre, celelalte aripioare sunt gălbuiu- 
murdar colorate. E foarte gustos. Ajunge până 
la o greutate de 12 klgr. şi o lungime de 1 tn.

Luciu, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, situată 
pe coasta de vest a lacului Coşcovata cu 1007 loc.
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(Dicţ. geogr. 1897), 1 bisei'ică şi 1 şcoală. Loc. 
se ocupă cu agricultura şi cu pescuitul. Teri- 
torul corn. e udat de Dunăre şi Ialomiţa.

Lucius, pontifici romani. 1) Lucius I(252—253), 
a suferit martiriu în persecuţiunea pornită de 
înip. Gallus. 2) Lucius 7/(1144—45), a aperat 
cu multă resoluţie drepturile pontificatului faţă 
cu patricii Uomei, revoltaţi de Arnold de Brescia 
şi Rogeriu, regele Siciliei. Cu ocasiunea unei re- 
voluţiuni L. a fost lovit ou pietri, din ce i-a 
provenit moartea. 3) Lmcîms 772(1181—85), Ar- 
noldiştii au provocat în Roma revoluţiune, care 
l-au silit pe L. a se refugia in Vorona, unde 
(la 1184) în un congres de episcop! şi prinoipi 
lumesc! a condamnat pe eretici şi a luat mesurile 
do a purcede faţă de cei suspiţionaţi de eresie; 
totodată s’a tractat şi despre o nouă expediţiuno 
în contra Mohamedanilor. [i—m.]

Luţon, oraş în depărtăm, franc. Vendee, lângă 
canalul L., 0301 loc. (1891); episcopie. Aci au 
învins republicanii 14 Aug. 1793 pe vendeei.

Lucreţia, eroină romană, care se ucise de în
şine, din causă că a fost pângărită de un fiu al 
lui Tarquiniu Superbul; această sinucidere atrase 
după sine nimicirea regalităţii şi intemeiarea 
republice! la Roma. (509) L. oare a preferit 
moaitea unei vieţi pătate, a devenit sinonimă 
ou femeia virtuoasă. [Caion.]

Lucretius Carus-TItus. (95—51 a. Cbr.), s’a 
n. in Roma dintr’o familie de cavaleri. Până la 
].., Roma născuse numai versificatori, odată ou 
iiasoerea lui, literatura latină începe să poseadă 
un adevărat talent, un poet care să simtă şi să se 
înalţe cu gândirea în sterile eterice ale poesiei. In 
opera sa întitulată »De natura rerum», caută să 
vulgariseze doctrina lui Epicur. Poema sa se com
pune din şese cânturi şi din 7393 de versuri. 
Despre viaţa lui L. seim puţine lucruri; prieten 
cu nobilul Memmius, îi dedică poema sa, şi căută 
să arete mare iubire şi stimă pentru amicul seu. 
In poema sa nu vorbesce nimic despre dînsul, 
singurul seu gând e să glorifice pe Epicur, pe 
Dumneejcul seu. f 51, spânzurat într’un acces 
de nebunie. [Caion.]

Luoru de mână în şcoală, recomandat de pe
dagogi ca Saizmann, Pestalozzi, Fellenberg, etc., 
se practică a4i în mai toate statele civilisate (în 
Svedia în mod obligător) cu scopul de a armo- 
nisa aptitudinile spirituale cu cele corporale. L. 
de mână nu tinde la perfecţionarea elevilor în- 
tr'o anumită ocupaţie manuală până la măiestrie, 
ci are do scop a da dexterităţii manuale cea mai 
variată multilateralitate, pentru a corespunde 
astfel scopului general al înveţămentului edu- 
cător. Principalele ramuri practicate astăzi în 
şcoale sunt: sculptură, traforagiu, templărie, îm- 
pletitul de nuele şi paie, cartonagiu, lucrări în 
metal, piele, etc.

Lucrul de mână femeiesc e un obiect de în- 
veţăment speciai ai şcoalelor de fete. El are în 
vedere aptitudini practice ce se rapoartă la eco
nomia şi industria casnică, îndeosebi la con
fecţionarea şi decorarea rufăriei şi a îmbră- 
cămintelor.

Lucmm, câştig. Cineva poate suferi o pagubă, 
■sau pierzând un lucru, sau fiind împiedecat de 
a realisa un câştig. Acest câştig e lucrum, adecă 
beneficiul de care a fost lipsit. Suferind pagubă 
sau fiind împiedecat de a câştiga, are dreptul

de a cere daune (damuum), interese (lucrum). 
(Of. art. 1084 cod. civ. Rom.).

Lucrurile minunate, în mitol. greacă; sunt 
obiecte cu puteri divine ori magice, prin cari fac 
luciuri de minune. Aripile sunt simbolul iuţelei, 
al călătoiiei cu grabă. Deosebi (Jeul Hermos, 
solul deilor are aripi. Băţul lui Hermes, la Greci 
numitKerylceon, a avut mai multe puteri, anume: 
de a adormi pe cineva, de a-1 deştepta, de a 
închide ochii morţilor. Se vorbesce şi de un beţ 
magic (rahdos la Greci), ca simbolul puterii 
magice. Athena cu rabdos atinge pe Odyseus 
şi îl strămută în om bătrân. Poseidon ancă are 
un beţ, cu care atingând pe viteji, le insuflă 
curagiu şi mânile şi picioarele lor Ie face uşoare. 
Coiful a fost simbolul invisibilităţii, adecă: cine 
avea acel coif pe cap, nu era vecjut de alţii, dar 
el vedea pe toţi. Acest coif a fost atributul lui 
Pluto sau Aîdes sau Aîdoneus, deul lumii de jos. 
Inelul lui Gyges, ce s’a aflat într’o peşteră, avea 
puterea ca pe stăpânul seu să-l facă neve(jut. 
Sandalele dădeau puterea de a se sui în aer.

Lucrurile minunate în poveştile române sunt 
remăşiţe din mitologia greacă.

1) L. m., ce duc pe om iute ca gândul şi unde 
vrea. luon Busdugan luă dela ti'ei smei batista, 
cu care puteai .smura. Sfânta Dumineca dădu 
copilului un brâu, cu care, ca în sbor trecea 
pi’este apă şi uscat. Făt frumos căpătă un covor, 
ce într’o clipă te duce unde vrei. Un dop (pă
lărie) dacă îl puneai pe cap, unde te gândeai, 
acolo erai. Un comănac dela smei, ou care puteai 
să sbori prin văzduh. Fata neagră dădu la 
Cenuşotca un inel, ca îndată ce se va gândi la 
l)ărinţi, să fie la ei. Fiul luă dela trei draci o 
mantie, ce ducea ori unde, şi de altădată opincile, 
cu cari treci marea, ca pe uscat. Feţii frumoşi, 
când pleacă dnpă fete, îşi fac opinci de fier şi 
iau beţ de oţel. Papuci, cu cari treci marea, 
fără ca să te u(ji, şi o nevastă îşi făcu papuci 
de fier şi porni după bărbat. Era o şea, pe care 
unde-ţi sbura cugetul, acolo te aflai. Un toiag, 
cu care puteai să sbori prin văzduh.

2) L. m. ce fac pe cineva nevecjut. Avea un 
brâu, care pe el îl făcu nevăzut. Feciorul do 
împărat păcăli pe trei draci, cari se certau 
pentru nisce lucruri minunate şi luă dela ei 
căciula, care te face nevătjut. Făt tnimos omorî 
trei smei şi găsi căciula, ce-1 face nevăzut. Un 
dop, dacă îl puni pe cap, nimeni nu te vedea, 
luon Busdugan luă dela trei smei coroana, oare 
te făcea nevădut. Asemenea se amintesce un co
mănac, o pălărie şi un suman.

3) L. m. cari te făceau ce doiiai, sau îm- 
pliniau ce doresci. Un frâu de aramă, de ai'gint, 
de aur, dacă îl scuturai, se împlinia ce doresci. 
Pata se rugă de împăratul, ca să-i facă o furcă, 
carea singură toarce. Sfânta Duminecă dădu lui 
Făt frumos un băţişor, care i-a adus iapa ciumei. 
Trifon ceru dela tata şerpelui mărgeaua de după 
măsea, căci mărgeaua împlini ori ce dorinţă. 
Fratele cumperă o oglindă, carea îţi arătă, pe 
cine doriai. O pâne, dacă o aruncai în sus, se 
prefăcea în ce doriai.

4) L. m. cu cari prefaci lucrurile în altele. 
Făt frumos în lumea smeilor cu un biciu lovind 
palaturile smeilor, le prefăcu în mere de aur.

5) L. m. cari singure bat sau omor pe cineva. 
Un băţ, care la poruncă bate singur, pe cine

9*
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vrei. O jiloveaţă, dacă îi (J'ceai: eă te întorci 
şi să te suci, lovia în toate părţile. Dumcecjeu 
dădu săracului o botică, carea dacă îi (]ioeai: 
ÎDvîrtesce-te, începea să snopiască. şi dacă ii 
()iceai: opresce-te, sta pe Ioc. O măciuchită, la 
poruncă bătea pe cine vrei şi birui o oaste în
treagă. Şerpele dă un reteveiu, ce dacă îi (ţiceai: 
sări măciucă, bătea fără de milă, şi dacă îi 
(jiceai: opresce nebună, sta pe loc.

6) L. m. ce împietresc, omoară şi înviă. Fe- 
cioral de împerat luă dela draci un biciu, oare 
împietresce pe om. Asemenea e despre o cârjă 
şi o pălărie. Smeul avea un biciu, cu care, dacă 
plesnesce la spate, prefăcea pe unul în stan de 
piatră, iară dacă plesnesce în faţă îl prefăcea 
in fiinţa de mai înainte. Era un covor, pe care 
omul amorţia de moarte, de nu-1 mai puteai 
scula. Fet frumos avea un baston, ce învia 
morţi de şepte ani. De altădată un bidu. Fratele 
cumperă o floare, ce avea darul, ca prin mirosul 
ei să întoarcă sufletele în trupurile moarte de 
curând.

7) L. m. ce fac ostaşi. Fet frumos avea un 
corn, dacă sufla pe un capet, venia mulţime de 
ostaşi, dacă sufla pe celalalt capet, se făceau 
neve4uţi. Erau nisce desagi, din cari ieşiau că- 
tane înarmate câtă frunză şi iarbă. Dacă suflai 
în fluerul fermecat, se aduna o oaste mare.

8) L. m. sunt şi mesele. Dumnedeu dădu o masă 
minunată, că dacă îi (jiceai: aşterne-te masă, 
se aşterneau tot felul de mâncări şi beuturi, şi 
dacă îi diceai: stringe-te masă, toate mâncările 
şi beuturile periau. Sfânta Duminecă făcu cruce 
preste nisce scândurele, şi din aceste se făcu o 
masă, ca cea de mai sus.

9) L. m. sunt şi unele animale. Dumnedeu 
dădii săracului un asin, şi dacă îi dicea: de- 
stupă-te, asinul băUga tot galbeni. Asemenea e 
cu un ogar. Alt sărac căpătă un cal, şi dacă îi 
dicea: dă-mi bani, îi versa tot felul de bani. O 
puică dată de şerpe oua tot oue de aur.

10) L. m. sunt şi poamele. Toderaş în pădure
mâncă mere roţii, şi îi crescură coarnele ca 
la boi, apoi mâncă pere galbene şi îi cădură 
coarnele. [Atm.]

Lucullus, Luduş Lidnius, general roman care 
conduce resboiul contra lui Mitridate înainte de 
numirea lui Pompeiu ca generalisim. Dînsul 
atacă Amisus şi distruge încet armata lui Mi
tridate. In 435 pătrunde în Pont, ouoeresce 
Amisus şi Sinopa, organisează Pontul ca pro
vincie romană şi cere dela Tigrane, regele Ar
meniei, pe Mitridate. Tot L. declară resboiu re
gelui Părţilor şi e silit să-şi restringă operaţiunile 
militare din causa că soldaţii refusară de a se 
mai lupta. In 436 repurtează o mare victorie 
la Artaxato şi este silit din nou să renunţe la 
planurile sale din causa că soldaţii nu mai voiau 
să se lupte. Silit din causa soldaţilor, se retrage 
scârbit în vastele sale domenii unde şi moare. 
L. era un mare gurmand şi au lemas prover
biale vorbele djse unui sclav al seu, care pre
parase mâucări puţine: »Nu sciai că L. prân- 
zesce adi la L.« [Caion.]

Luddiţl, nume dat bandelor revoluţionare, cari 
la 1811 şi 1816 atacau fabricele în cott. engl. 
Nottingham, şi nimiciau maşinele. Numiţi după 
un cretin, Ludd (pron. lodd), care trăia în 
seci. XVIII la Leicester şi tachinat de oameni.

în superarea sa a distrus o maşină de împletit. 
Excesele L.-Ior au luat dimensiuni mari, încât 
parlamentul a trebuit să-i înfrâneze cu o lege 
specială, la a cărei desbatere a vorbit Byron 
întaiadată în parlament.

Lude sau modă, asociaţie de mai multe fa
milii în Muntenia, pentru solvirea impositelor. 
In Moldova se numia »cruce«. S’a desfiinţat prin 
«Regulamentul organic», (v. ac.)

Liiders, Alexandru Nicolaevid, conte, ge
neral rus, n. 26 Ian. 1790 în guv. rus. Podolia, 
t 13 Febr. 1874 în Petersburg. Comandantul 
oştirilor rusesci, intrate în Trans. prin pasul 
Timiş, unde (19—20 Iunie 1849) spulberă ti'u- 
pele colonelului Kiss Sândor, 2—5 Iulie bate 
trupele secuiesc! de sub comanda lui Gâl Sândor, 
20 Iulie bate pe Ihâsz Daniel la Tălmaciu, 31 Iulie 
pe Bem la Sighişoara, 6 Aug. la Sibiiu, 12 Aug. 
împrăştie la Sebeş trupele, cari sub comanda co
lonelului Stein băteau cetatea Alba-Iulia, şi pri- 
mesce în Deva (17 Aug.) capitularea colonelului 
Beke cu remăşiţele trupelor revoluţionare arde
lene. 1861 —62 guvernator în Polonia, reohieniat 
pentru crudimi. [t.]

Ludescl, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 
compusă din 3 căt. cu 2370 loc. (Dicţ. geogr. 
1890), 3 biserici şi 1 şcoală.

Ludl, la Romanii vechi jocurile publice, ce se 
ţineau de cultul unei deităţi şi formau o parte, 
esenţială a religiunii romane. L. au fost votivi, 
dacă s’au votat şi aranjat numai pentru o oca- 
siune, şi au fost siati, adecă statornici, sau annui, 
adecă anuali, dacă s’au ţinut în fl.ecare an. L. 
publid s’au votat, când a fost vr’un rău în ţeară, 
s. e. ciumă, şi s’au ţinut spre îmblândirea unei 
deităţi, ori s’au votat şi din alte ocasiuni, s. ,e. 
în resboiu prin beliduce; iar voturile s’au făcut 
de regulă prin consulii aleşi; L. s’au publicat 
prin pontifex maximus (archiereu) şi spesele 
le-a dat statul, ori au fost acoperite din prada 
cuprinsă dela inimic. L. erau: 1) Gircenses, cari 
au stat din alergări cu carele şi ou caii, precum 
din luptă gimnioă, şi fiindcă s’au ţinut în Circus 
s’au numit Gircenses. 2) Scenid sau teatrali, 
s’au ţinut în teatru. 3) Gladiatori, cari au stat 
din lupta cu spada (gladius), la început daţi de 
oameni privaţi, mai târdiu aranjaţi de stat (v. 
Gladiatorii). 4) Gimnid sau gimnastici, pentru 
a-şi pute arăta virtutea şi tăria bărbătească. 
5) Musid, pentru de a se produce în arta mu- 
sicei, cu felurite instrumente, d) Amphitheatrali, 
era o luptă cu animalele selbatice, şi s’au ţinut 
în amphitheatrum. 7) Naumachia, sau lupte pe 
luntri în amflteatm, unde se sloboijia apa de 
lipsă. Consulii aranjau aceste jocuri, mai târdiu 
•quaestores ludorum», sub împăraţi «curatores lu- 
dorum». Poporului i-au plăcut aceste jocuri, şi 
adeseori le pretindea, dar neajungendu-se spe
sele, aranjarea s’a dat întreprindătorilor (editores 
ludorum), cari aveau drept să încasseze taxe. L. 
au mulţime de nume respective de predicate, 
împrumutate dela numele de'tăţilor, întru a 
căror venerare se dedeau, sau şi dela alte 
împrejurări, astfel erau L. Apollinares, Capi- 
tolini, Cereales, Florales, Romae, apoi Augu- 
stales, Magni, Maximi, Plebeii, Romani, Seeu- 
lares, Funebres, ş. a. [Atm.]

Ludimaglster, se numia, la Romani, învăţătorul, 
însărcinat de familii în mod particular, a da
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copiilor primele elemente de instrucţie, în ce
tire, scriere si socoteală. L. era şi numele unei 
reviste pedagogice române, apărută câtva timp 
(dela 188(j) în Reşiţa (Bănat), sub redacţiunea 
învetătorului loan Simu.

Ludoş, (magh. Ludas), 1) Ludo^ul de Muriş, 
magh. Maros-Ludas, corn. mare în cottul Turda- 
Arieş; ‘^393 loc. Români, Maghiari şi Jidani. L. 
e aşezat în valea Mureşului şi la marginea sudică 
a Câmpiei şi este un emporiu comercial de lemne 
şi cereale; are tîrguri mari de vite. Comerciul 
e cu deosebire în manile Jidanilor, cari cuprind 
tot mai mult teren. 2) Ludoş, protopopiat român 
gr.-oat. aparţinetor arcbidiecesei de Alba-Iulia 
şi Fâgăi aş. Se compune din 21 parochii şi câteva 
filii, cu 13,270 de credincioşi. 3) L., (Nagy-L.), 
corn. mare în Trans., cott. Sibiiu, 1918 loc. (1891) 
Români. 4) Kis-L., (rom. Gusu), corn. mică în 
Trans., cott. Alba-inferioară, 838 loc. (1891) Rom. 
şi Saşi; moai'ă cu vapori.

Ludovic, numele mai multor Domnitori.
I. Îmferaţi rom.-Germani.

1) L. I Piosul, al treilea fiu al împ. Carol 
cel Mare, n. 778, f 20 Iun. 840 în Mainz. 781 
încoronat rege al Aquitaniei, 813 împ. şi con- 
regent, 814 (după moartea tatălui seu) singur 
domnitor. 817 imparte imperiul între fiii sei 
Lothar, Ludovic şi Pipin. Născendu-i-se fiu din 
a doua căsătorie, face împărţire nouă în favorul 
acestuia, prin ce ajunge în conflict şi resboaie 
cu fiii din prima căsătorie. 2) L. II, fiul împ. 
Lothar I, n. 825, ţ 12 Aug. 875 în Brescia; cu 
el s'a stins ramura italiană a Carlovingilor (v. ac.). 
844 încoronat rege longobard, 850 împerat. In 
alianţă cu împ. bizantin a luptat contra Sara- 
cenilor. A domnit dela 855 (renunţarea tatălui 
seu). 3) L. III, fiul regelui Boso al Burgundieî, 
n. 880, t 928 în Arles. A urmat tatălui seu la 
887. 900 dă ajutor Longobartjilor contra năvă
lirilor maghiare şi se incoronează rege al Lom- 
bardiei, 901 încoronat împerat. 905 învins şi 
orbit în Verona de rivalul seu Berengar, markgraf 
de Friaul. Scăpat din robie 905, s’a retras în 
Burgundia. 4) L. IV Bavarezul, fiul lui Ludovic 
duce de Bavaria, n. 1287, f 11 Oct. 1347 la vână
toare de tuşi. După moartea împ. Henrîc VII ales 
împ. de partidul luxenburgian. A avut să lupte 
mult contra rivalului seu Friderio de Austria, pnn 
ce s’a pus în duşmănie şi cu papa (v. loan XXII).

II. Reqi est-franco-germani.
5) L. I Germanul, fiul lui L. Piosul, n. 804, 

t 876 în Frankfurt. La prima împărţire a im
periului a căpătat Bavaria şi provinciile estice, 
priu contractul dela Verdun (843) Germania până 
la Rin cu oraşele Mainz, Speier şi Worms, după 
moartea lui Lothar II a moştenit cea mai mare 
paito a Lorenei. A întemeiat regat german de 
sine stătător. 6) L. II junior, f 882. 7) L. III 
Copilul (900—911), fiul împăratului Arnulf, n. 
893, t 911. Sub el ţeara a suferit mult de nă
vălirile Normanilor şi Ungurilor. Cu el s’a stins 
ramura germană a Carlovingilor.

IU. Regi În francia.
8)_ Ludovic Piosul, fiul lui Carol cel Maro şi 

împărat (v. L. 1). 9) L. II Gângavul (le Bigue), 
fiul lui Carol cel Pleşuv mai ântâiu regele Aqui

taniei, apoi din 877 al Franciei. f 879. 10) L. III, 
fiul lui L. n, primi în 881 Neustria şi muri 882 
fără copii. 11) L. IV de preste Mare (Ultra- 
marinus, d’Outremer), căci fusese crescut în 
Anglia, încoronat rege la 936, se luptă ou Hugo 
apoi cu Otto I, căruia îi cedează Lotaringia. 
Este bătut şi prins de Normantji, apoi liberat, 
t 954. 12) L. V cel Leneş (le Faineanţ), fiul 
lui Lothar III, urmă tatălui său 986, f însâ 
987 şi cu el se stinse familia Carlovingienilor. 
13) L. VI cel Gros (le Gros), fiul lui Filip I. 
A purtat lupte cu vasalii şi cu Anglia, de care 
a fost bătut la Brenneville 1119, însă n’a pierdut 
teritoriu şi fiind ajutat de comune a învins pe 
vasali, -f 1137. 14) L. VII cel TinSr (le JeuneJ, 
fiul lui L. VI. Având resboiu cu vasalii, arse o 
biserică, în care se adăpostiseră 1200 oameni, 
şi cuprins de remuşcări se decise a face cru
ciada III, unde asediă Damascul fără succes. La 
întoarcere că(}u prisonier în manile Grecilor, 
dela cari fu liberat prin flota lui Robert din 
Sicilia. Divorţându-se de Eleonora de Aquitania, 
căsătorită apoi cu Henrio II, puse începutul 
luptelor viitoare dintre Francia şi Anglia, f 1180. 
15) L. VIII Leul, fiul lui Filip August, urma 
tatălui seu 1223. începu cruciada contra Albi- 
gensilor. f 1226. 16) L. IX cel Sfânt, fiul lui 
L. VIII. Minor sub epitropia mamei sale, Blanca 
de Castilia, dela 1236 conduse singur statul, fă
când economii şi dând justiţia cu nepărtinire. 
In 1248 făcu o expediţiune cruciadă în Egipt şi 
apoi in Palestina. A desfiinţat «judecata lui Dum- 
ne(jeu«, a dat legi, a apărat regalitatea contra 
vasalilor, a făcut a doua expediţie cruciadă, în 
care a murit de ciumă 1270. Papa Bonifaciu VIII 
l-a trecut in rândul sfinţilor. El a fost primul 
rege «din graţia lui Dumnedeu». 17) L. X cel 
Besvrătit (le Hutin), fiul lui Filip IV cel Frumos 
(1314—16), a favorisat clasele de jos, a desfiinţat 
iobăgia. 18) L. XI, fiul lui Carol VII; era fugit 
la curtea ducelui de Burgundia, când muri tatăl 
său 1461. Nemulţămi contra sa la început pe 
toată lumea şi mai ales pe ducii Burgundiei şi 
Bretagnei, cari făcură o ligă (la ligue du bien 
public) şi purtară lupte crâncene cu el. 1468 
cădii la Peronne în captivitatea lui Carol cel 
îndrăzneţ şi nu scăpă decîit cedându-i foarte 
mult. Insă după moartea ducelui ocupă L. mai 
toate posesiunile franceze ale ducelui. Ocupă 
posesiunile vasalilor mari din sud şi se retrase 
în castelul Piessis Ies Tours, unde în chinuri 
îngrozitoare de consciinţă moare la 1483. în
văţat, prudent, ipocrit, crud, supemtiţios, am
biţios, L. XI a fost cel mai Însemnat uj'zitor al 
Franciei. îşi alegea consilierii din clasele de jos: 
«cumătrul Tristan», Olivier le Dain bărbierul; 
era crud, aşa pe cardinalul La Balue îl ţine 
11 ani într’o cuşcă, în care nu se putea ridica 
în picioare (la fillette du roi); a încurajat in
dustria şi agricultura. 19) L. XII (le Pire du 
peuple), din linia Valois-Orleans. Rege 1498 
micşorează dările şi îmblândesce legile. Pretinde 
la posesiunea Milanului, pe care îl ia, apoi îm
parte Neapolul cu Ferdinand Catolicul, cu care 
începe resboiu şi pierde Neapolul. Intră apoi în 
liga Veneţiei (Agnadello), este bătut apoi de liga 
sfântă (Novara). f 1515. 20) L. XIII, fiul lui 
Henric IV, n. 1601, conduce statul sub epitropia 
mamei sale Maria de Medicis, a Italianului Cunciui,
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apoi a lui de Luynes şi în fine a lui Richelieu. 
Acesta a condus pe rege ca să nimicească pu
terea politică a Hughenoţilor, să umilească pe 
nobili şi să micşoreze puterea casei de Habsbui'g. 
t 14 Maiu 1643. 21) L. XIV (Louia le GrandJ, 
fiul lui L. XIII, n. 5 Sept. 1638; urmă ca rege 
sub tutela Anei de Austria şi a cardinalului 
Mazarin, cari ţinură puterea şi după ce regele 
ajunse major. La moartea lui Mazarin, 9 Mart. 
1661, L. conduse singur statul cu multă acti
vitate şi cu mare pompă. Alese miniştri activi 
şi modeşti, profită de slăbiciunea Germaniei şi 
Spauiei, de incapacitatea Stuarţilor şi se purta 
oa un arbitru al Europei. Purtă resboiul de de- 
voluţiune 1668, apoi începu resboiul Olandei, 
terminat 1678. Atunci a fost punctul culminant 
în viaţa lui L. Comerciul, artele, ai'mata, bogăţia, 
sciiuţele franceze erau cele dintâi. Prinţii ccpiau 
curtea lui. Insă L. abusă de puterea sa. Ca- 
merile de Reuniune răpiră posesiuni străine în 
timp de pace, protestanţii francezi fură perse
cutaţi şi duseră aiurea industria şi activitatea 
franceză. Din resboiul german remase însă cu 
Alsacia şi cu Strassburg. Resboiul pentru succe
siunea Spaniei fu însă plin de nenorociri. Infran- 
geri urmară după înfrângeri, aliaţii pătrunseră 
in Francia şi L. cerii pace, promiţend întoar
cerea tuturor posesiunilor din Germania. Numai 
mândria aliaţilor mântui pe Ludovic, care putu 
lăsa pe nepotul seu rege la Madrid, însă la moarte 
1715 lăsa Francia slăbită şi datoare 2 miliarde. 
22) L. XV, strănepotul lui L. XIV, căruia îi 
urmă în vîretă de 5’ ani sub regenţa ducelui 
Filip de Orleans, 1723 ajunse major şi dola 1726 
lăsă conducerea preceptorului seu, cardinalul de 
Fleury, om pacinic, care însă purta resboiul de 
succesiunea Poloniei iu favoarea lui Stanisiav 
Leszczynski, socrul regelui şi câştigă Lorena 1738. 
Uşor şi iubitor de plăceri, când voi să conducă 
singur statul, făcu greşeli preste greşeli, deşi 
armatele franceze ieşiseră biruitoare în Olanda 
sub mareşalul de Saxa. In resboiul de 7 ani 
pierdu şi gloria inilitaiă şi toate coloniile din 
America şi India. In afară umilire, înăuntru 
imoralitate: metresa regelui, marchisa de Pem- 
podour, îi îngrijia un adevărat harem, şi după 
ea alta metrese (Dubarry) exercitau o infiuenţă 
desastr'oasă. La nemulţămirea tuturor regele avea 
un singur cuvent «apies nous le deluge< (după 
noi fie şi potop), f 10 Maiu 1774, lăsând Francia 
datoare 4 miliarde de livre.

23) L. XVI, nepotul lui L. XV, n. 23 August 
1754, era sănătos, blând, puţin inteligent şi fără 
voinţă. Căsătorit la 10 Maiu 1770 cu Maiia An- 
toiuette. Simţia frică de tron, când i-se anunţă 
moartea moşului seu exclamă: >0 Dumnezeule, 
ce nenorocire pe mine.» N’avîi putere să susţie 
miniştri reformatori ca Turgot şi Malesherbes, 
caii făceau economii, cereau libertatea comer- 
ciului şi desfiinţară corporaţiunile. După ratra- 
gerea miniştrilor şi după mai multe încercări 
fMă folos, chiemă pe Necker 1777. Resboiul cu 
Anglia mări însă cheltuielile şi în urma adu
nărilor nefructuoase de notabili, trebui să adune 
în 1788 statele generale. Condus de aristocraţi, 
nu avu însă nici energia de a lupta contra adu
nării naţionale, nici prudenţa de a se pune în 
capul reformatorilor şi prin de^iărtarea lui Necker 
ca şi prin concentrarea armatei provocă revoluţia

populaţiei parisiene, care luă Bastille 14 Iulie, 
după care L. declară că el este una cu poporul. 
Lasă să i-se impună reformele, dar în acelaşi 
timp incuragiază manifestările regaliste ale ar
matei şi dă ocasie la o nouă revoltă, care-1 aduse 
din Yersailles la Paris. După moartea lui Mira- 
beau caută scăparea în fugă, însă nu se ţine de 
învoială, amână cu o Zi Şi este cunoscut .de un 
poştaş Drouet, apoi adus la Paris. Jură pe noua 
constituţie (14 Sept. 1791), apoi refusă semnarea 
legilor contra preoţilor şi emigranţilor, pentru 
care lucru Girondinii cer depunerea lui. Palatul 
îi este invadat de mulţime. 10 Aug. 1792 se re
trage cu familia in Adunarea naţională şi ascultă 
atacurile oratorilor contra lui, în Z'lele urmă
toare este ţinut ca prisonier. Era resignat în 
acele Zile şi se ocupa cu instrucţiunea fiului seu. 
Convenţiunea naţională desfiinţă apei regalitatea. 
Iacobinii cereau execuţiunea tui imediată, pe 
când Girondinii voiau respectarea formelor de 
judecată. 11 Dec. înaintea adunării regele se 
presentă cu demnitate, se aperă cu linişte, pu- 
nend înainte suveranitatea sa nemărginită până 
atunci şi îşi alese aperătorii. 26 Dec. de Sezes 
îl aperă în mod strălucit, dar fără succes: fu 
condamnat de trădare contra statului şi sigu
ranţei naţiunei. Votarea durase 24 de ore. A cerut 
să-şi mai revaZă familia, dar nu i-s’a permis şi 
Ia 21 Ian. 1793, ora 10 dim. s’a urcat pe eşafod.
24) L. XVII, fiul lui L. XVI, fu proclamat rege 
de unchiul seu (mai tărZin L. XVIII) şi fu re
cunoscut şi de puterile europene. N. 27 Mart. 
1785. După uciderea regelui fii răpit din braţele 
reginei şi dat unui cismar, Simon, ca să-i dea 
educaţiune. f 8 Iunie 1795. Corpul fu aruncat în 
groapa comună şi acoperit cu var nestins şi de 
aceea nu s’a găsit nici un rest din el în 1815, 
când L. XVIII l-a desgropat. Această împi-e- 
jurare, cum şi aceea, că la 9 Iunie 1795, fusese 
veZut un copil cam de 10 ani cu un Aujardin, 
a dat nascere credinţei, că fiul lui L. XVI a 
scăpat şi de aceea s’au arătat mai mulţi L. falşi.
25) L. XVIII, Slanislau Xaver, fratele lui 
L. XVI, n. 17 Nov. 1755, conte de Provence. 
La isbucnirea revoluţiunei părăsi pe rege şi con
ducea intrigile contra adunărei naţionale. 1791 
emigrează şi mai apoi voiesce să între în Fi'ancia 
cu armata prusiană. După moartea lui L. XVII 
luă titlul de rege şi îşi aşeză curtea la Verona. 
1799 merae în Rusia. 1807 trecu în Anglia, 1814, 
Aprile 26, debarcă la Calais şi la 3 Maiu întră 
în Paris. 4 Iunie dete o chartă constituţională. 
El era instruit, blând şi poate că ar fi deprins 
din nou pe Francezi cu regalitatea, dacă reac- 
ţiunea clericală şi aristocratică ar fi observat 
vr’o măsură în purtarea ei cu imperialiştii şi cu 
republicanii. Peisecuţiunile contra acestora în
curajară pe Napoleon a veni din insula Elba. L. 
fugi şi nu reveni in Paris de cât la 8 Iulie 1815. 
Luă oa miniştii pe Talleyrand şi Fouche, re- 
sturnaţi însă de partidul clerical şi de Chambre 
intreuvabie. Regele disolvă camera şi părea că 
idei mai liberale îşi vor face loc, când asasi
narea ducelui de Berri aduse ministeriul reac
ţionar Villele. ţ 16 Sept. 1824. 26) Ludovic 
IHlip, fiul ducelui de Orleans (Egalite). N. 6 Oct. 
1773, luase parte cu Eellermann la lupta deia 
Valmy, 20 Sept 1792, contribuise la victoria dela 
Jeraappes şi trecuse cu Dumouriez la Austriac!,
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so duse apoi îu Elveţia unde se făcu profesor, 
apoi in Svedia şi dela 1800 în America. 1809 
veni la Palermo, 1814 la Paris, unde L. XVIII 
îl primi cu l eoeală. Se ocupa cu îngrijirea averei 
şi cu eduoaţiunea copiilor sei, însă aceste calităţi 
burgheze îl recomandau partidului liberal, care îşi 
puse speranţele în el. La isbucnirea revoluţiunei 
clin Iulie fu proclamat ca locotenent general al 
regatului. 9 August luă titlul de rege al Fran
cezilor, depuse jurămentul constituţional, puterile 
europene îl recunoscură. Credea că cunoasce 
lumea, umbla cu umbrela sub subsuoră şi vorbia 
cu ori cine, sprijinea burghezia, din care îşi 
alegea consilierii, însă se formă un partid, oare 
voia să ţină guvernul prin coruinperea alegerilor 
şi în scurt timp toţi erau nemulţămiţi de gu
vernul seu. In politica externă i-se imputa că 
u’a fost energic în Belgia, nici în Egipt, i-se 
imputa preocupări prea mari pentm dotarea 
familiei sale. Succesele din Algeria, îngrijirile 
pentru instrucţiunea şi pentru îmbogăţirea ţerei 
nu se ţineau în samă. Nemulţămirea contra doc
trinarului Guizot se ridica până la L. Mai pe 
urmă nici abdicarea în folosul contelui de Paris 
nu mai putu reţine tronul în familia sa şi în 
2 Martie 1848 trecu în Anglia, îmbrăcat în haine 
civile, f 26 August 1850.

IV. Eeoi în ungaiua.
27) L. I cel Mare, rege al Ungariei 1342—82, 

fiul reg. Carol Kobert şi Elisabetei, n. 5 Martie 
1326, t II Sept. 1382. A purtat resboaie 1344—46 
şi 1357—81 contra Veneţiei pentru posesiunea 
Dalmaţiei; 1347—51 în regatul neapolitan pentru 
a i-esbuna uciderea fratelui seu (v. Ioana), 1351 
şi 1352 contra lithvanilor, 1353—55 contra ţa
rului sârbesc Ui'os, fiul lui Duşan, după 1365 
atacă pe ţarul bulgar Straşimir, cumnatul lui 
Vladislav Basarab, îl face prisoner împreună 
cu soţia lui, pe caii numai după patru ani, după 
împăcarea lui L, cu VI. Basarab, îi eliberează 
şi repune pe Straşimir în tronul Bulgariei ca 
vasal al seu. Pro forma era vasal lui L. şi VI. 
Basarab, Domnul Munteniei. 1370, după moartea 
regelui Casimir, L. e încoronat rege al Poloniei, 
prin ce Galiţia şi Lodomeiia devin iarăşi părţi 
întregitoare ale Ungariei. Pe timpul seu a fost 
o invasiuue de lataii în Transilvania, cari au 
fost însă bătuţi şi isgoniţi. Sub el s’a întâmplat 
prima ciocnire între oştirile unguresc! şi cele 
turcesc! (în expediţia din Bulgaria). Asemenea 
sub el a trecut în Moldova voivodul Maramu
reşului Bogdan, contra căruia Ludovic între
prinde mai multe expediţii spre a-1 readuce la 
supunere, dar e bătut de Bogdan. Pentru ser
viciile făcute în una dintre aceste expediţii L. 
donează însemnate proprietăţi în Maramureş 
unui alt voevod român, anume Bale fiul lui Sas, 
instituit în locul lui Bogdan. (Cf. A. D. Xenopol, 
11. 36—51). L. a fost căsătorit (1353) cu Elisa- 
beta, fica regelui Bosniei. 28) L. II (1516—26), 
fiul lui Vladislav II, n. 1 Iulie 1506, t 29 Aug. 
1526 în lupta dela Mohaci. A primit moştenire 
o ţeară sfâşiată şi slăbită de luptele dintre oli- 
garchie şi nobilimea mică, faţă cu cari regele 
nu avea aproape nici o autoritate. 1508 înco
ronat rege ungar, 1509 rege al Boemiei. 1522 
căsătorit cu Maria, nepoata împăratului Maxi- 
milian şi soră a regelui Ferdinand. 1521 are

stează pe solul turcesc. Sultanul duce oaste 
contra Ungariei şi ocupă Sabaţul, Belgradul şi 
Zemlinul. 1525 Soliman îmbie pace, dacă îi 
concede să-şi treacă armata prin Croaţia în contra 
ţerilor habsburgioe. Refusat, vine asupra Unga
riei şi dă lupta decisivă la Mohaci, sfărmând 
total oastea ungară. Regele cade în păreul Cselle, 
umQat de ploaie, unde strivit de trupul calului, 
se îneacă. (Cronicarul G. Szeremi afirmă, că 
L. după bătălie a fost ucis de George Zapolia 
la Szekcso.) Prin moartea lui L. s’a stins di
nastia Jagellonilor în Ungaria, iar prin dezastrul 
dela Mohaci s’a înmormântat independenţa Un
gariei.

V. Reoi in bavabia.
29) L. I Carol August, rege al Bavariei, fiul 

şi succesorul lui Maximilian I, n. 25 Aug. 1786 
în Strassburg, 129 Febr. 1868 în Nizza. A domnit 
dela 13 Oct. 1825 până la 20 Martie 1848, când 
silit de revoluţie a renunţat în favorul fiului seu 
Maximilian II. Mare sprijinitor al ai'telor şi 
sciinţei, a dat capitalei numeroase musee şi bi
serici. A construit canalul L., între Dunăre şi 
Maina. Fiul seu al doilea, Otto, a fost rege al 
Greciei. Are monument în Miincheii şi Kissingen. 
30) L. II Otto Frideric Wilhelm, rege, fiul 
lui Maximilian II, n. 25 Aug. 1845 în Nimphen- 
burg, -j-13 Iunie 1886 în lacul Starnberg. A mo
ştenit tronul la etate de 13 ani. Era şi el iubitor 
de artă, dar âncă de tiner inclinat spre nebunie. 
Şi-a clădit mulţime de palate ca din poveşti, 
cari l-au costat 13‘/4 mii. de maree. De aface
rile ţerii nu se interesa, trăia retras în castelele 
sale şi nu lăsa pe nimenea să intre la el. Mi
niştrii nu dăduseră faţă cu el cinci ani. 1886 
consiliul casei domnitoare şi al miniştrilor ho
tărî a-1 supune visitaţiei medicale, care con
statând că e nebun, a fost depus, trecând titlul 
regal la fratele seu Otto. Fiind însă şi acesta 
nebun, în numele lui domnesce prinţul Luitpold. 
In Dumineca Rusahilor din 1886 L. s’a aruncat 
în Iac şi a tras cu sine şi pe medicul Dr. Gudden, 
care sărise să-l scape. 31) L. prinţ de B., fratele 
fostei împer. Elisabeta a Austriei, n. 21 Iunie 1831 
in Miinchen. A renunţat la dreptul de moşte
nire ca să poată lua in căsătorie morganatică 
pe Henrieta Mendel (baronesă Wallersee) în 1859, 
apoi pe Antonia Bart. 32) L. prinţ de B., fiul 
prinţului-regent Luitpold, n. 7 Ian. 1845, căsă
torit (1868) cu Maria Terezia, archiducesă de 
Austria, având cu ea 12 copii.

VI. Regi În portugalia, olanda şi neapole.
33) L. I Filip Maria Fernando, rege al Por

tugaliei, prinţ de Saxonia, fiul lui Carol de Co- 
burg şi al reginei port. Maria da Gloria II, n. 
31 Oct. 1838, t 19 Oct. 1889 în Caseaes (1. 
Lissabona). A urmat la tron în 11 Nov. 1861. 
Din căsătoria cu Maria Pia, fiica lui Victor Ema- 
nuel, a avut doi fii: Carol regele de acum, şi 
Alfons.

34) L., regele Olandei, v. Bonaparte.
35) Regi în Neapole: L. de Tarento, 1345 

complice la uciderea lui Andreiu, fratele regelui 
ungar L. I (v. Ioana), luând apoi în căsătorie 
(1346) pe veduva ucisului. Domnitor energic. 
36) L. de Anjou, fiul regelui francez loan, n. 
1339, t 21 Sept. 1384 în Bari. Fugit dela En
glezi, undo era ostatic, tatăl seu îl numesce
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locţiitor în Languedoc. 1380 tutor al dofinului 
Carol VI ei guvernator al Franoiei. Adoptat de 
Ioana, 1382 întră cu oaste în Neapol, dar tronul 
era ocupat deja de Carol Durazzo. După lupte 
zadarniee pentiii tren, cedează dreptul de mo
ştenire fiului seu. Papa Clement VII îl înco
ronase în Avignon înainte de întreprinderea ex
pediţiei. 37) L. II, fiul celui precedent, n. 7 Oct. 
1377, t 29 Sept. 1417 în Angers. încoronat de 
papa clement VII, a plecat şi el cu oaste (1390) 
să-şi ocupe tronul neapolitan. După sbuciumări 
de (jece ani a fost siUt să se reîntoarcă în Francia. 
Nici în 1412 nu i-a succes ocuparea tronului. 
38) L. III, fiul celui precedent. Papa Martin V 
declarându-1 moştenitor legal (1420), Ioana II 
l-a adoptat (1423) şi numit duce de Calabria. 
1424 a urmat la tron, trebuind însă a ceda mare 
parte din regat rivalului seu Alfons V de Ara- 
gonia. f 24 Nov. 1434.

VII. Archiluci în austria.
39) L., losif Antoniu, fiul împ. Leopold II, 

n. 13 Dec. 1784 in Firenza, f 21 Dec. 1864 în 
Viena. Mare aderent al absolutismului. In sfatul 
tainic sub Ferdinand V alăturea cu Mettemich, 
Colovrat şi arcbid. Francisc Carol, numai el mai 
era membru. 40) L., Victor, cel mai tiner frate 
ai împ. Francisc losif I, n. 15 Maiu 1842. Dela 
1899 general (F. Z. M.). Protectonil societăţii 
•Crucea roşie». 41) L., Salvator, fiul lui Leo
pold II, duce de Toscana, n. 4 Aug. 1847 în 
Firenza. Bun naturalist, a călătorit prin Asia, 
Africa, America şi Australia, făcend cercetări şi 
colecţiuni de domeniul soiinţelor naturale. Are 
numeroase scrieri etnografice şi de sciinţe na
turale, s. e. »Die Serben an der Adria, ihre 
Typen u. Trachten» (1870—79), »Eine Blume aus 
dem Goldenen Land», etc. Ser. principală: »Die 
Balearen in Wort u. Bild geschildert» (7 voi.).

VIII. Duci şi principi.
Markgrafi ţi mari duci de Baden.

42) L., Wilhelm I, markgraf, n. 8 Apr. 1655 
în Paris, f 4 Ian. 1707 în Rastadt. A urmat la 
tron în 1677. Vestit general în resboaiele din 
Ungaria centra Turcilor şi contra lui Tokoli, în 
cele dela Rin contra Francezilor şi în resboiul 
de suecesiune la tronul spaniol. In Ungaria a 
luptat 10 ani, la început sub Carol de Lotha- 
ringia, apoi ca suprem-oomandant. Cea mai stră
lucită învingere a repurtat-o la Slankamen în 
18 Aug. 1691. 43) L., Wilhelm August, mare 
duce de B., n. 1763, f 30 Martie 1830. 44) L. II, 
n. 1824, t 22 Ian. 1858. A renunţat la tron 
(1852), în favorul fratelui seu Frideric.

Mari duci de Hessen-Darmstadt.
45) L. I, (primul mare duce de H.), n. 1753, 

t 6 Apr. 1830. A urmat la tronul tatălui seu 
în 1790 sub titlul »markgraf L. X.» Titlul de 
mare duce l-a luat cu învoirea lui Napoleon îu 
14 Aug. 1806 ca membru al federaţiunii dela 
Rin. După lupta dela Lipsea a părăsit şi el pe 
Napoleon. 1820 a dat ţerii constituţie. 46) L. III, 
n, 1806, 13 Iunie 1877. In 1866 a ţinut cu
Austria, pentru ce numai înrudirea cu dinastia 
rusească i-a mântuit ţeara de catastrofă. Dela 
1871 H.-Darmstadt e parte a imperiului german. 
Din căsătoria morganatică cu baronesa Hoch-

stădten L. n’a avut copii. I-a urmat la tron ne
potul de frate. 47) L. IV, n. 13 Sept. 1837, 
j- 13 Martie 1892, socrul Ţarului Nicolae II. A 
fost căsătorit cu Alice, fica reginei Viotoila a 
Angliei, dela care a avut pe: Ernest (succesorul 
la tron). Victoria (m. după L. prinţ de Batten- 
berg), Elisabeta (m. după mare ducele niseso 
Sergie), Irina (m. prinţ Hernie de Prusia, fratele 
împ. Wilhelm II) şi Alice (m. la 1894 după 
Ţarul Nicolae II).

Principi electori de Pfale.
48) L. III (1410—36), fiul împ. Ruprecbt. 

Amic al împ. Sigismund, l-a representat la con- 
ciliul din Constanţa; el a presidat arderea pe 
rug a lui loan Huss. Universitatea din Heidel- 
berg are să-i mulţămească mult. Biblioteca «Pa
latina» s’a desvoltat din bibi. privată a lui L. 
49) L. IV (1436—49), mare aperâtor al con
ciliului dela Basel şi al contra-papei Felix V 
(mai înainte Amadeu VIII, duce de Saveya), a 
cărui fică Margareta îi era soţie. 50) L. V 
(1508—44), în certele religionai'e de pe acel 
timp făcea pe împăciuitoral. A luat parte la ex
pediţia contra lui Fr. Siekingen (1523) şi la su
primarea revoluţiei ţerănesci (1525). 51) L. VI 
(1576—83), în locul calvinismului a întrodus lu- 
teranismul. După moartea lui însă ţeara iarăşi 
a trecut la calvinisin.

Duce de Ahruzzo, 52) L., Amadeus losif 
Maria, nepotul de frate al regelui Umberto 1, 
n. 23 Ian. 1873 în Madrid, din părinţii Amadeu 
duce de Aosta şi Letiţia Bonaparte. In Iunie 
1899 a plecat pe corabia »Stella Polare» în ex
pediţie la Polul nordic.

Ludovic, canal, (canalul Dunăre-MainaJ, 
leagă Rinul cu Dunărea prin rîurile Regnitz şi 
Altmuhl, 176 km. lung, 11—17 m. larg, 1-6 m. 
afund.

Ludovioeum, academie militară în Budapesta, 
întemeiată 1831 din mai multe fuudaţiuni; ac
tuala organisaţiune datează din 1872. L. este in
stitutul cel mai înalt al honveijimei ungare, şi 
consistă din 2 cursuri; 1) Un curs de 4 ani cu 
plan de instrucţiune analog celui din şcoalele de 
cădeţi. La sfîrşitul cursului 2 elevi din cei mai 
eminenţi înaintează deloc la gradul de subloco
tenent, iar ceialalţi absolvenţi întră ca cădeţi 
în honveijimea ungară. 2) Un curs superior pentru 
oficieri, care durează 10 luni şi are scopul a 
instrua oficieri activi ai honveijimei în sciinţele 
superioare militare. Servesce totodată ca şcoală 
de pregătire pentru şcoala de resboiu a armatei 
comune austro-ungare, unde în tot anul întră 
8 din elevii cei mai buni.

Ludwlg, Otto, poet german, u. 1811 înEisfeld, 
ţ 1865 in Dresda. Renume de poet şi-a câştigat 
îndeosebi prin tragediile »Der Erbforster» şi 
•Die Makkabăer». Ser. estetice âncă sunt de mare 
valoare. Op. complete (Gesammelte Schriften) 
6 voi. ed. de A. Stern în Lipsea 1891—92.

Liidwlgshafen, oraş în guvemamentul prus. 
Pfalz, lângă Rin, 39,799 loc. (1895); cameră de 
comerciu şi industrie, navigaţie şi comerciu pe 
Rin; fabricaţie de anilină şi soda.

Lueger, Carol, Dr., om politic austr., n. 24 Oct. 
1844 în Viena, a studiat aici dreptul, devenind 
1874 advocat. 1875 ales în consiliul comunal, 
1885 în parlament şi 1890 în dieta Austriei inf.



Luffa — Lugoş. 137
14 Maiu 1895 ales ajutor de primar, şi după re
tragerea lui Gnibl, 30 Maiu, primar al oraşului 
Viena. Denegându-se întărirea acestei alegeri, 
L. a fost reales din nou în mai multe rânduri, 
însă la intervenţiunea personală a împeratului 
(27 Apr. 1896) a renunţat la postul de primar, 
păstrând cel de ajutor de primar. Preste câteva 
luni L. este ales din nou primar şi de astădată 
a şi fost întărit. Antisemit pronunţat; împreună 
cu princ. Al. Liechtenstein conducătorul parti
dului creştin social. Mare adversar al politicei 
maghiare şi amic naţionalităţilor Ungariei. A re
levat de repeţite ori causa română în parlament.

Luffa Cav., (botan.) gen din familia Cucur- 
bitaceelor,trib. Cu- 
cumerineae, cu

prinde vr’o 7 specii 
de plante erbacee 
anuale agăţătoare, 
ce cresc în regiu
nile tropicale ale 
vechiului conti

nent, iar o specie 
cresce în America.
Unele specii de 

Luffa se cultivă 
prin grădini. Fruc
tele veriji de L. cy- 
lindrica M. Boem. 
se întrebuinţează 
la bucătărie ca le
gumă, iar din fruc
tele uscate se fac 

mănuşi de fric- 
ţionat la baie.

[Z. C. P.]
Lugaclu, v. Căl- 

dăruşel.
Lugano, (germ.

Lauia), cel mai 
mare oraş în canto
nul elveţian Tessin, 
lângă lacul L., cu 
7097 loc. (1888); 
industrie de mă- 
tasă; loc de cură 
climatică.

Lacul Lugano, 
situat la poalele su
dice ale Alpilor,

’/s situat în canto
nul elveţian Tessin, 
restul în prov. ital. Como, 54 km1., la înălţime 
de 271 m. preste nivelul mării, avend afumjime 
până la 279 m. Ţermuri înalţi de rară frum- 
seţă; pe lac umblă vapoare.

Lugansk, oraş în guv. rus. lekaterinoslav, 
16,193 loc. (1890), cu mare turnătorie de fler, 
in care se fabrică locomotive şi maşini, şi alte 
numeroase fabrici. însemnat comeroiu de cereale, 
vite, pielării şi lână.

Lugansklj, v. Dahl 3).
Lugas (Lugoş-Logoj), district valachio, se 

amintesce âncă în seci. XIV şi s'a extins asupra 
satelor şi prediilor Lugos, Agres, Bartafalva, 
Budaholi, Benyes, Campony, Chewhaba, Drago- 
tenest, Dragomerfalva, Gedeteleke, Hegyeres, 
Kastely, Ohabicza, Kulboest, Kuldoffalva, Or- 
sdgh (Olohsâg), Kovesd, Govosdia, Szepmezo,

Biserica catedrala gr.-cat. din Lugoş.

Perlo, Sidimirpatak, Tinko, Sydovar, Topsafalva. 
La început a fost administrat acest district de 
castelanii din castrul Sydovar (Jdioara) şi numai 
mai târziu se amintesce câte un castellanus castri 
s. castelli Lugas, provisor arcis, capitaneus arcis. 
Nobilimea acestui district se numia uneori uni- 
veisitas nobilium. Cetatea şi districtul L.-lui dela 
Mateiu încoaci a ajuns mai de multe ori in mâni 
private şi în ale principelui. Districtul acesta pe 
lângă al Caransebeşului a avut un rol mai se
cundar. Opidul L. (oppidum ac castellum) însuşi 
numai după ce a încetat «banatul severin» şi s’a 
redus la «banatul Caransebeşului şi al Lugoşului« 
(1536) devine, împrumutat cu Caransebeşul, se

diul banului (căpi
tanului, familiaris 
noster, comitelui şi 
banului suprem). 

(V. art. Districtele 
valachice.) [E.Tr.] 

Luger sau Lujer 
(vlăstarej, se nu
mesc vîrfurlle şi 
ramurile tinere de 
plante, Înger de 

viţă, luger de ha- 
meiu, luger de spa
ranghel, etc.

Lugo, prov. spân. 
(în Galicia), 9881 
km*., cu 432,166 
loc. (1887). Capi
tala L., situată 

lângă Minim, are 
19,952 locuitori ;is- 
voare de pucioasă 
de 32»—38° C.

Lugoş (Lugoj), 
oraş cu magistrat 
regulat în Bănat, 

capitala comita
telor împreunate 
Car^ şi Severin, 
locuit în majoritate 
relativă de Români. 
Acest oraş îm

preună cu Caran
sebeşul au jucat rol 
însemnat în istoria 
ţerii, şi desclinit 
pentru Români L. 
este însemnat ca 

centru al districtelor române banatice. Pomenirea 
lui derivă din timpuri străvechi. Numirea Logoj 
se găsesce şi la cronicarii vechi în pronunţarea 
păstrată în limba poporului nostru. Din docu
mentele istorice cunoscute cea dintâiu urmă 
despre oraşul L. o aflăm sub Ludovic cel Mare 
la 1369. Regele Sigismund în 1428 opresce pe 
Lugojeni să ia vamă dela Hodoşeni. In 1439 şi 
1440 L. este numit oppidum (mezovâros). In 
luna Maiu 1451 petrece Huniade în L. In 1457 
confirmă regele Ladislau privilegiile Românilor 
din districtele: L., Sebeş, Mehadia, Almaş, Ca- 
rasova (Krassofo), Berzava (Borzafo), Comiat şi 
Radia. Regele Mateiu Corvinul donează oraşul L. 
lui loan Pongratz. In 1509 a fost ciumă mare 
în L. şi jur. Regina Isabela a dat oraşului L. 
emblema şi a confirmat privilegiile Românilor
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în 7 Maiu 1551. Ju()ii oraşului L. erau Roniîini 
pe timpul acela. Aşa aflăm la 1529 pe Dini. Luca, 
la 1546 pe Martin Luca, la 1557 pe Anca Goşpar 
şi la 1670 pe loan Gaşpar. Dela 1658 ajunge şi 
oraşul L. sub domnia turcească până la 1609. 
După alungarea Turcilor la 1726 este prefect 
suprem în L. loan Baţiu. Bănatul era sub regim 
militar. In 1779 se încorpora teritoriul comita
telor: Caraş, Timiş şi Torontal la Ungaria cu 
desconsiderarea totală a privilegiilor districtelor 
romuuesci. Sistemul comitatens durează pi'ină in 
Oct. 1848. După revoluţiune pană la 27 Dec. 
1860 Bănatul formează provincie de sine stătă
toare. In 27 Iunie 1848 s’a tinut în L. o adunare 
mare naţională a Romanilor bănăţeni, în care 
fruntaşii însufleţiţi de frumoasele principii de 
libertate, frăţietate şi egalitate decid a merge 
cu Maghiarii, şi despărţirea ierarchică do Şerbi. 
Populaţiunea este aproape de 18,000 suflete. L. 
are tîrguri bine cercetate şi desclinit prăsirea 
vitelor este foarte înaintată. L. a fost ca un focar 
pentru Românii din Bănat. L. este sediul unui 
epi.scop roman gr.-cat. şi are frumoase biserici 
rom. de ambele confesiuni (v. ilustr). [—]

Lugoş, diecesă română gr.-cat., înfiinţată prin 
decretul maiestatic din 12 Dec. 1850 şi cano- 
nisată de cătră Papa Piu IX prin Bulla »Apo- 
stolicum Ministerium» din 26 Novembre 1853. 
Este formată din parochii, cari mai nainte apar
ţineau dieceselor române gr.-cat. ale Făgăraşului 
şi Oradei mari şi se extinde preste comitatele; 
Torontal, Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara. 
Reşedinţa episcopului este în L., unde este şi 
un capitlu constătător din 6 canonici. Diecesa L. 
a avut pună acumaurmătorii episcopi: 1) Dr. Alex. 
Dobra (1854—1870); 2) loan Oltean (1870 până 
1873); 3) Dr. Victor Mihălyi de Apşa (1875 
până 1895); 4,)Dr.DemetriuRadu (1897) [v. ac.]. 
E supusă mitropolitului gr.-cat. de Alba-Iulia şi 
Făgăraş. Parochii 161, filii 318; suflete aproape 
95,000. (V. Alba-Iulia şi Făgăraş, mitropolia şi 
biserica gr.-cat. română.) [Dr. I. Radu.j

Protopresbiteratul gr.-or. rom. al Lugojului 
aparţine la diecesa Caransebeşului. Numerul 
sufletelor este: 26,710. Comune sunt 31. In 
centrul protopresbiteratului Lugoj este 1 şcoală 
capitală de băeţi şi 1 şcoală superioară de fetiţe, 
susţinute în comun de diecesă, tract şi comună. 
Sediul protopresbiteratului datează din timpuri 
străvechi. Diecesa se numia când a Caransebe
şului, când aVerşeţului. In L. din vechime, după 
tradiţie, era mănăstire ortodoxă şi poporul din 
aretul L.-lui şi ai}i numesce biserica ortodoxă 
din loc mănăstire. Protopresbiteratul se extinde 
cătră Caransebeş în valea Timişului.

„Lugoşana", institut de credit şi economii, so
cietate pe acţii în Lugoş, s’a înfiinţat la 1889 
cu capital social de 50,000 fi. La 1897 s’a făcut 
a doua emisiune, urcându-se capitalul social la 
150,000 fi. Bilanţul anului 1898 s’a încheiat cu 
582,808 active şi pasive. Fondurile de reservă 
sunt preste 20,000 fi.

Lugoşanu, Octavian, publicist şi profesor rom., 
n. 11 Aug. 1866 în Slatina (Olt), şi-a făcut stu
diile în Bucuresci, unde a luat licenţa în sciinţele 
istorico-filologice cu lucrarea «Oltenia sub ocu- 
paţiunea austriacă», 1889. A publicat prin mai 
multe reviste cercetări şi notiţe istorice.

Lugoţel, (magh. Lugoshely), un sat învecinat

cu oraşul Lugoj. Urme despre acest sat se află 
abia între 1690—1700. Poporaţiunea este curat 
română. In apropiere a fost lupta renumită dela 
Tapae între Daci şi Romani.

Lugowoi, Alexei Alexejevits, romancier ras, 
n. 19 Febr. 1853 în Varnawin, guvern. Kostroma. 
Numele de familie Tichonow. La etate de 7 ani 
orfan de mamă, a fost dat în orescere într’un 
pension de fete, petrecând acolo patru ani, singur 
băiat într’o sută de fetiţe. Trei ani a studiat 
după aceea în casa părinţească, apoi la liceul 
din Kazan, trebuind să întrerupă studiile din 
causa unui morb tuberculotic. 1878 stabilit în 
Petersburg întră în oondiţiune la un comerciant 
de pielării, lingerie şi cereale. In interesul firmei 
călătoresce în Francia şi Orient, iar 1880 des
chide însuşi prăvălie şi 1883 devine insolvent. 
Atunci se decide să publice romanul: Altcum 
a hotărît soartea, prin care şi-a eluptat loc de 
frunte în literatura romancieră rusă. Intre scrie
rile sale însă, cel mai mare .succes l-a avut ro
manul «Pollioe verso». [t.]

Lugubru, trist, jalnic. Lugubre, (ital.) termen 
de interpretaţiune musicală.

Luisa, 1) L., Augusta Wilhelmina Amalia, 
regina Prusiei, fica lui Carol Frideric Ludovic, 
principe de Mecklenburg-Strelitz, n. 10 Martie 
1776 in Hanovra, t 19 Iulie 1810. Căsătorită 
(24 Dec. 1793) ou Frideric Vllhelm III, regele 
Prusiei. Femeie de înaltă cultură şi devotată 
ţerii şi soţului ei, după lupta dela Jena a in
tervenit însăşi la Napoleon (6 Iulie 1807) pentru 
condiţii de pace mai umane, dar fără succes. 
Prusia a fost redusă aproape la jumătate teri
toriul. Memoria îi este eternisată prin «fundaţia 
L.«, institut de educaţie pentru fete tinere, în
fiinţat 1810 în Berlin, prin «ordul L.«, prin statua 
ridicată pe mausoleul din grădina castelului din 
Charlottenburg şi prin cea din grădina zoologică 
din Berlin. 2) L., Henrieta, fica prinţului Fri
deric Henric de Orania, n. 1627, f 1667, că
sătorită (7 Dec. 1646) cu Frideric Wilhelm, prin
cipe elector de Brandenburg. Ea a întemeiat 
oraşul Oranienburg şi orfanotrofiul de acolo. 3) 
L., Amalia, mama regelui prusian Frideric lî'il- 
helm II şi astfel străbuna dinastiei de acum, 
n. 1722, t 1780. 4) L., Ulrica, sora lui Fri
deric cel Mare, n. 1720, f 1782, căsătorită cu 
regele Svediei (1744) Adolf Frideric. Femeie aro
gantă şi intrigantă, dar părtinitoare a sciinţelor 
şi artelor. A întemeiat din mijloace proprii Aca
demia de sciinţe a Svediei (1753), biblioteca şi 
museul din Drottningholm. A jertfit mult şi 
pentru scopuri de biuefacere. 5) L., sora regelui 
Carol VIII al Danemarcei, n. 7 Sept. 1817, 
t 29 Sept. 1898, căsătorită (26 Maiu 1842) cu 
Christian, fiul ducelui de ScMeswig-Holzstein- 
Sonderberg-Gliicksburg, care prin ea a ajuns la 
tronul Danemarcei sub numele Christian IX. Prin 
copiii din aceasta căsătorie dinastia daneză s’a 
încuscrit aproape cu toate casele domnitoare eu
ropene (v. Christian). L. era supranumită «soacra 
Europei». 6) L. de Savoya, mama regelui francez 
Francisc 1 (v. ac.), n. 1476, f 1531. [t.j

Luisa, ordinul, ordin creat în Prusia, de cătră 
Frederic-Wilhelm III, în 1814, pentru dame, 
în special acele doamne şi domnişoare, cari se di
stinseră prin devotament în timpul resboiului 
din 1813—14. Cuprinde 100 de membre şi o
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singură clasă. Panglică albă, cu o bandă neagră 
pe margini; crucea neagră. [O. L.]

Luisenthal, numit de Români Hondal, colonie 
şvăbească pe moşie mănăstirească, parochie rom.- 
catolică şi protestantă in căp. şi j. Câmpulung în 
Bucovina, are C86 loc. (10 ort.-or., 310 rom.-cat., 
300 protest., 60 mos.), o şcoală primară, 2 biserici.

[IJr. 1. G. Sbiera.J
Luitpold, Garol losif WilhelmLudovic, prin(ul 

regent al Bavariei, n. 12 Mai’tie 1821 în Wiirz- 
burg, al doilea fiu al regelui Ludovic 1. Cu titlul 
de regent domnesce dela 10 Iunie 1886 (v. Lu
dovic). Căsătorit (1844) cu Maria de Toscana, 
(t 1864). Moştenitor presumptiv e fiul seu Lu
dovic (n. 7 Ian. 1845). [t.]

Lujenll, comună rurală, tîrg, parochie, moşie 
boierească in câpilanatul şi judeţul Coţman in 
Bucovina, cu 2624 toc. (2254 ortod.-orient., 
121 romano-catolici, 5 protestanţi, 244 mosaici).

timpul în care a trăit şi în special: ireligiosi- 
tatea, linguşirea şi superstiţiunea. (Cf. Hartmann, 
Studia critica iu Lucianum, 1877.)

Lukuga, riu în partea vestică a lacului Tan- 
ganyica, dospre care H. M. Stanley susţine că 
este unicul canal, prin care se scurge apa din 
lacul Tauganyica. (Cf. H. M. Stanley, Durch den 
dunklen Weltteil.)

Lulea-elf, riu în Svedia, formând cel mai mare 
cataract în Europa. La 45 km. se împreună cu 
Lilla şi devine navigabil. Se varsă în golful 
Botnic. Lungimea 350 km., basinul 23,648 kma.

Lully, Giovanni Battista, compositor, florentin 
de origine, considerat ca fundatorul operei fran
ceze, n. 1633 în Florenţa, f 1687 în Paris. 
Adus în Paris se înrola in banda violoniştilor 
regelui Ludovic XIV şi 1669 căpătă privilegiul 
operei în Paris. Operele- lui sunt: Les fetes du 
l'Amour et de Bacchust(1672), Cadmus et Her-

Biserica gr.-or. dia Lugoş.

0 şcoală primară de 3 clase, postă, telegraf, sta
ţiune de cale ferată. [Dr. I. G. Sbiera.]

Lukăcs, 1) L., Bila, om de stat magh., n. 1847 în 
Zlagna; a studiat dreptul în Pesta; a fost oficial, 
1872 fu ales deputat şi ca atare s’a ocupat mult 
de chestii financiare şi economice. Când s'au re- 
organisat căile ferate magh., fu numit director al 
acelora, apoi a fost secretar de stat, iar în ca
binetul Wekerle ministru de comerciu şi comu- 
nioaţiune. 2) Lukăcs, Ladislau, ministru ung. 
de finanţe, n. 1850 în Zlagna, a studiat dreptul 
in Cluj; 1874 prof. la acad. de drept în Jaurin, 
apoi a condus minele familiei sale. Dela 1878 
deputat, iar dela 1895 min. de finanţe, avend un 
rol do frunte în pertractările ref. la pactul ecou. 
cu Austria şi validitnnd la aceste principiul pa
rităţii perfecte intre ambele state. A scris despre 
mineritul din Trans.

Lukianos, (lat. Lueianus), scriitor şi retor grec. 
După multe călătorii făcute în Asia, Italia şi 
Galia s’a aşezat in Atena. In scrierile sale cu 
mult umor şi sarcasm sbiciuesce imoralitatea din

(1673), Alceste (1674), Thesee (1675), 
1676), Isis ' “ ' ~ ' ' .............

mione
Atys (1676), Isis (1677), Psyohe (1678), Belle- 
rophon (1679), Proserpine (1680), le Triomphe 
do.l’Amour (1681), Persee(1682), Phaetou (1683), 
Amadis de Gaule (1684), Roland (1685), Armide 
(1686), Acis et Galathee (1687), cele mai multe 
pe librete de Luinault, şi apoi un mare număr 
de baleturi ş. a. [T. C.]

Lumbago, (med.) reumatism al musculaturei 
şalelor, caracterisat prin ivirea sa vehementă. 
L. caasează dureri crâncene la cea mai mică 
mişcare a musculaturei afiţiate. Terapia: asudare 
şi masagiu.

Lumbricide, familie de viermi aneli()i, oligo- 
cheţi; cuprinde genurile: Lumhricus (v. ac.), He- 
lodrilus, Criodrilus şi Allohophora. L. din jud. 
Iaşi au fost studiate de Dr. W. Michaelsen: 
Oligochaeten des naturhistorischen Museums in 
Hainburg, IV Jahrbuch der Hamburgischen wis- 
senschaftlichen Anstalten VIII. Hamburg, 1891. 
Dr. N. Leon a găsit 3 specii noui: A. Leoni, 
A. Jassyensis şi A. Antipae.



140 Lumbricua — Lumina electrica.

Lumbrlcus, rima, vierme aneiid, oiigochet din 
familia lumbricidelor (\r. ac.). Acest geu cuprinde 
mai multe specii: L. terrestris L., L. agricola 
Hoffm. şi L. communis Hoffm. Darwin a aretat 
importanţa acestor viermi în fenomenele geo
logice actuale. Ei trăiesc (Jiua în păment şi nu 
ies la suprafaţă decât noaptea. Se hrănesc cu 
frunze, carne, grăsime şi cbiar cadavre de ale 
semenilor lor; ei înghit şi ţerîna care le face 
obstacol când îşi sapă galerii. Noaptea când ies 
la suprafaţa solului expulsează acest păment prin 
anus, producând un fel de vierniuşi suciţi de 
păment. Aşa că pe fiecare an ei colaborează la 
formaţiunea unui strat dela 3—5 mm. Pe de altă 
parte frunzele pe cari le duc în păment ca să-şi 
facă culcuş din ele, se descompun şi contribue 
la formaţiunea pământului vegetal.

Lume, în linibagiul comun ceriul şi pământul 
dimpreună cu toate fiinţele de pe el. In termi
nologia filosofică sub L. se înţelege: totalitatea 
existenţei trecute, presente şi viitoare, în toate 
manifestările ei, afară de D(jeu, pe care îl con
cepem ca creator al ei. Aceste manifestări, con
siderând constituţia lor calitativă, sunt sau curat 
spirituale (psichice), sau curat materiale (fisice), 
sau spirituale materiale (psichofisice). Cele din- 
tâiu formează şi se numesc L. spiritelor, cele 
de a doua L. materială, iar cele de a treia L. 
în mic, care, ca sintesă reală din spirit şi ma
terie, este omul, microcosmul. Sciinţa, al cărei 
obiect este L., se numesce cosmologie. Cu privire 
la originea L. stau faţă în faţă doue teorii: 
a) teoria biblică a religiunei, care susţine că L. 
este creată de Diţou în timp; b) teoria naturală, 
care poartă numele lui Kant-Laplace. Această 
teorie învaţă că L., precum şi toate manifestările 
ei, s’au format din o stare caotică în decurs de 
veacuri nenumerate şi în vîrtutea mişcării de 
rotaţiune provenită din puterea de atracţiune şi 
repulsiune pe lângă un centru, care e soarele. 
(Cf. Kant,AlJgemeine Naturgeschiohte undThcorie 
des Himinels, 1755, şi Laplace, Exposition du 
systâme du monde, 1796.) [PI.]

Lumea albă şi neagră în poveştile române. 
L. albă e cea pământeană în care trăiesc oamenii, 
iar L. neagră u cea subpământeană, din fundul 
pământului, unde locuiesc smeii şi unde duc 
fetele fnimoase de îraperat, răpite de ei.

Lumea ochiului, pupila sau lumina, luminiţa 
ochiului, muschiţă, musculiţă sau fecioară, des- 
uhieţetură rotundă în mijlocul irisului, care pare 
neagră şi prin care pătrund razele luminii spre 
a desemna obiectele pe retină. E o adeverată 
diafragmă ca la microscop, căci la lumină multă 
se contractează, ceea ce se numesce: Myosis, 
şi la intunereo se dilată: Mydriasis. Aceste 
schimbări se pot produce şi prin unele medi
camente. [Dr. C.]

Lumina, causa tuturor fenomenelor, ce ajung la 
couBciiuţa noastră prin mijlocirea ochiului. Cor
purile, ce dau dela sine raze de lumină, se numesc 
luminoase, celelalte întunecoase. Corpurile, prin 
cari pot trece razele de lumină, se numesc stră- 
vecjii sau transparente, celelalte nestrăvecjii sau 
netransparente. L. se propagă în linie dreaptă, 
de unde urinează, că în dosul corpurilor netrans- 
pareute se formează umbră. (Cf. şi art. Iluminat.)

Lumina in cultul divin, în primul loc este 
simbolul lui Dumnezeu, care după Sf. Scriptură

este »isvorul luminei» (Ps. 35, 10; I loan I, 5), 
«locuiesce în lumina cea neapropiată», »e îm
brăcat în lumină şi mărire» (I Tim. 6, 16; Ps. 
103, 2). Şi deoarece Is. Chr. a fost prevestit 
ca «soarele din înălţime», care ca «strălucirea 
mărirei şi chipul statului Tatălui ceresc» (Ovr. I) 
însuşi pe sine s’a numit «lumina lumei» (loan 
8, 12), L. întrebuinţată la cultul divin şi la toate 
funcţiunile sacre este simbolul lui Is. Chr., al 
înveţăturei sale. V. şi art. Ceara în cultul divin.

„Lumina'j societate a cantorilor bisericesci 
români din Bucovina, înfiinţată în Cernăuţi 1892, 
ca continuare a altei societăţi similare, Psaltul 
din 1890, cu scopul de a desvolta şi întreţinea 
spii’itul social printre membrii săi, de a se per
fecţiona reciproc în arta musicală vocală, de a-şi 
apăra reciproc interesele sociale, de a înfiinţa 
coruri vocale şi cabinete de lectură prin sate şi 
oraşe. Prin îndemnul membrilor acestei societăţi 
şi al altor bărbaţi iubitori de cultură naţională 
s’au înfiinţat până la 1900, preste 55 cabinete 
de lectură. [Dr. I. G. Sbiera.]

Lumina electrică sau galvanică, efectul lu
minos al unui curent electric. Să luăm doi ci
lindri metalici bine isolaţi, aşezaţi pe picioare 
de sticlă, şi terminaţi fiecare cu câte un con de 
cărbune. Punem unul din aceşti cărbuni în co
municaţie cu polul positiv al unei pile puternice, 
iar celalalt cu polul nâgativ, şi să apropiem apoi 
unul de altul vîrfurile acestor cărbuni până când 
se ating. Să le îndepărtăm apoi puţin şi vom 
observa că se formează între ele un arc luminos 
foarte strălucitor. Temperatura acestui arc este 
foarte înaltă, putându-se într'însa topi şi chiar 
volatilisa, corpurile cele mai infusibile, precum 
platina şi carbonium. (v. şi Arc voltaic.) L. electr, 
vine produsă şi prin un curent care trece prin 
un fir foarte subţire şi rău conductor. Acest fir 
se încălijesce foarte tare când trece curentul 
printr’însul, atât din causă că e rău conducător, 
cât din causa că e subţire. Prin încălzire de
vine incandescent, deci luminează, (v. şi art. 
Lămpi electrice.)

Luminatul electric se face prin lămpile elec
trice (V. ac.). De obiceiu lămpile cu arc voltaic 
se aşează unde e nevoe de focare intense de 
lumină şi anume la foruri, pe pieţele şi stra
dele principale ale unui oraş şi chiar în unele 
magazii sau săli foarte mari. Pentru stradele 
secundare şi chiar în interiorul locuinţelor, undo 
e nevoe de 6 lumină de intensitate mai mică, 
vin întrebuinţate lampele incandescente. Lăm
pile cu arc voltaic, în raport cu lumina pe care 
o dau, sunt mult mai ieftine, însă au defectul că 
toată lumina e concentrată în un singur punct 
şi din această causă unde e nevoe de a se sub- 
divisa lumina, cum e de pildă nevoe de a se 
face unde sunt mai multe localuri a se ilumina, 
vin întrebuinţate lămpile incandescente. Elec
tricitatea necesară pentru producerea ilumina
tului electric de obiceiu se produce prin maşini 
electrice (v. ac.) cari sunt puse în mişcare 
prin o maşină cu aburi sau de o maşină idraulică. 
Pentru a face groso modo un paralel între 
costul iluminatului cu lămpi cu arc voltaic şi 
acela cu lămpi incandescente observăm, că un 
cal vapor de forţă poate produce electricitate 
cât e necesară a ilumina o lampă cu arc voltaic 
de o intensitate luminoasă aproximativă de
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1000 luminări sau 8 lămpi incandescente ă 16 lu
minări fiecare.

Lumina de magnesia, lumină obţinută prin in
candescenţa bastonaşeloT de magnesia carbonică, 
prin ajutorul flamei oxihidrice. E analoagă lu
minai lui Drummond. L. de magn. e acea pro
dusă prin arderea însuşi a metalului, acesta fiind 
sub formă de bandă sau pulbere. Această din 
urmă lumină se îutrebuinţează cu deosebire în 
fotografie sau la iluminarea farelor maritime sau 
a semnalelor militare.

Lumina pelară, lumina roşie trandafirie, ce în 
regiunile de cătră poli se revarsă uneori în 
nopţile fără lună preste bolta cerească. La noi 
fenomenul e rar, în ţerile nordice insă are loc 
adeseori. Razele de lumină par a veni dintr’un 
punct, ce se află sub orizont, şi se îndreaptă 
în sus, unde de multeori formează o coroană 
frumoasă. L. p. se produce probabil prin scur
gerea electricităţii din păment. Părerea aceasta 
e cu atât mai probabilă, pentru că atât înainte 
cât şi în decursul fenomenului acul magnetic 
oscilează fără încetare. L. p. se mai numesce 
şi L. boreală sau şi aurora boreală.

Luminări, mijloace de luminat, fabricate din 
diferite grăsimi, sleite în jurul unui fitil uşor 
inflamabil. Sunt L. de seu, stearină, spermancet, 
ceară şi parafină. Procedeurile de prepaiare şi 
fabricare sunt diferite (Cf. Vlaicu »Merceologia 
şi Technologia®, pag. 636 sequs. şi Enciclopedia 
Rom., tom. II, pag. 7961. L’ în forma de aiji da
tează din timpurile persecuţiunilor contra cre
ştinilor. Romanii întrebuinţau pentru luminat 
fire de in impregnate cu reşină ori ceară. Prin 
seci. II, Apuleus scie despre L. de ceară şi L. 
de seu. L. de seu au intrat în us general prin 
seci. XV. L. de stearină a fabricat primadată 
Simonin (1818) şi Manjot (1820) în Paris. Per
fecţionarea fabricării L.-lor de stearină se da- 
toresce lui Milly, care 1837 înfiinţează o mare 
fabrică în Viena şi tot pe acel timp una în Berlin. 
In Ungaria sunt doue fabrici de L. de stearină: 
fabrica «Flora- în Budapesta (1868) şi una în 
Sibiiu. Cf. şi art. Ceara la cultul divin.

Lumînărica Domnului, Lumînărică, numele 
vulgar al plantei Verbascum phlomoides L. (v. ac.).

Luminat, v. Iluminat.
Aparate luminătoare medicale sunt ţevi, cari 

introduse în unele cavităţi ale corpului s. e. nas, 
înghiţitoare, stomac, etc. şi iluminate electric 
sau prin reflector, permit a vede internul acelora, 
(v. Endoscopia.)

Luminăţie, în vechime titulatura Domnilor ro
mâni şi a familiilor domnitoare.

Luminătoare, cântare sacră întocmită şi aşe
zată la oficiul Mânecărei, unde cuprinde locul 
între «canon- şi cântările numite «laude-. L. se 
numesce parte pentrucă se cântă cam la timpul 
când se revarsă lumina (Jdei, parte pentrucă în 
aceje cântări scurte se preamăresce Sf. Treime, 
ca isvorul a toată lumina şi viaţa spirituală.

,,Luminătorlul“, foaie politică rom., apărută în 
Timişoara 1880— 93. Primui nr. din 5/17 Martie 
1880 avend program politic: «Stăruind cu toată 
decisivitatea la riguroasa împlinire a legilor su- 
•stătătoare, cari să inspire şi propage adevăratul 
patriotism pe basa principiului de egală îndrep
tăţire a popoarelor conlocuitoare pe terenul co
roanei Stului Ştefan-. La 1881, după ce s’a or-

ganisat şi constituit partidul rom. naţ., »L.« a 
primit programul acestui partid şi până la sistarea 
sa a luptat pentru acest program. La început 
«L.« a apărut de doue, în 1885—86 de trei, apoi 
iar de doue ori pe septemănă, până la finea 1893, 
când a încetat din causă că s’a înfiinţat în Ti
mişoara «Dreptatea-. Proprietar al »L.« a fost 
Mei. Dregbiciu, editor şi redactor resp. P. Rotariu.

Luminiţa nopţii sau Luminiţă, numele popular 
al plantei Oenothera biennis L. (v. ac.).

Luminoasa, numele popular al plantelor: Cle- 
matis recta L., Clematis vitalba L. (v. ac.).

Luna, satelitul pămentului; dintre toate cor
purile ceresci L. e mai aproape de păment, de
părtarea ei mijlocie dela acesta fiind 385,080 km. 
(cea mai mică 356,650 km., cea mai mare de
părtare 407,110 km.). L. se învîrtesce în jurul 
pămentului, în acelaşi timp rotează odată şi in 
jurul osiei sale; de aci urmează, că L. are tot- 
deuna aceeaşi jumătate întoarsă spre păment; 
după ce însă osia lunei nu stă vertical pe planul 
călii ei, nici mişcarea ei în jurul pămentului nu 
e toemai uniformă, de pe păment se poate vede, 
când de o parte, când de alta a lunei, ceva mai 
mult de jumătate din suprafaţa ei (libraţiune). 
In calea sa în jurul pământului L. ajunge a ave 
diferite posiţii faţă de păment şi de soare, din 
cari posiţiuni provin eclipsele (v. ac.) şi fasele 
ei: luna nouă, când L. se află între păment şi 
soare (în conjuncţiune), deci partea de cătră pă
mânt nu e luminată; pătrarul prim, când L. se 
află cu 90° spre est dela soare, şi de pe pământ 
se vede jumătatea din dreapta a părţii luminoase 
a L.-ei f1/- din suprafaţa ei); luna plină, când 
pământul se află între L. şi soare, L. deci stă 
în faţa soarelui (în oposiţiune), fiind întreagă 
partea luminată a ei întoarsă spre pământ; pă
trarul ultim, când L. se află la 90° spre vest 
dela soare şi se vede jumătatea din stânga a 
părţii ei luminate.

Pe suprafaţa luminată a L.-ei se observă unele 
părţi mai luminoase şi altele mai umbroase; pri
mele sunt munţi, cari aruncă umbrele lor până 
pe câmpii departe. Munţii L.-ei puţin seamănă 
cu cei de pe păment; ei au forme conice, cei 
mai mulţi având cratere de dimensiuni foarte 
mari. Pe L. se observă şi crepături adânci, 
având lungime de sute de km. şi trecând preste 
munţi şi şesuri de o potrivă. L. nu are atmos
feră, îi lipsesce şi apa, deci ori ce coudiţiune 
de viaţă vegetală şi animală.

Lună se numesce şi timpul, în care L. se 
mişcă în jurul pământului'. Timpul, în care L. 
ajunge înaintea aceleiaşi stele fixe, se numesce 
lună siderică, şi e de 27 4>le, 7 ore, 43 minute 
şi 11'5 secunde; timpul, în care L. pornind dela 
punctul equinocţial de primăvară se întoarce iarăşi 
în acela, se numesce lună tropică sau perio
dică, din causa precesiunii punctului equinocţial 
această lună e mai scurtă cu 7 sec. ca cea si
derică; timpul dela o lună nouă până la alta se 
cjice lună sinodieă, din causa înaintării pămân
tului pe ecliptică aceasta e cea mai lungă L., 
de 29 4>le, '2 ore, 44 min., 3 sec. După ce L. 
trece prin fasole sale cam de 12 ori într’un an 
solar, Vu a anului solar (30 4'le, 10 ore, 29 min., 
4 sec.), se numesce lună solară.

Luna roşietică, luna în intervalul dintre ju
mătatea lui Martie şi începutul lui Maiu, stil



142 Luna — Lungulesci.

vechia, când cerul o senin. Agricultorii atri- 
buesc lunei îngheţurile nocturne (v. ao.), ce au 
loc în acest interval, şi o găsesc că are coloare 
roşiatică. __ [—]

Lunile anului. Luna anului în genere se nu- 
mesce timpul, în care hula (corpul ceresc) se 
întoarce odată în junii pămentului. Luna oivilă 
pentru împărţirea anului în luni, a(}i e de 30 
şi 31 4'le- La Romani în antichitate, anul era 
împărţit în 10 luni, începând cu Martius, Apiilis, 
Maius, lunius, Quintilis (a cincia), Sextilis (a 
şesea), September (a şeptea). Octoher (a opta), 
November (a noua) şi December (a (jccea). Erau 
luni pline cu 31 şi luni goale ou 30 de (J'io- 
Mai hSriJiu roşele Numa a adaus lanuarius cu 
29 şi Februanus cu 28 de 4'lCi dar ca 4'lele 
lunilor să se aducă în consonanţă cu 4i1ele anului 
solar (v. ac.), tot la doi ani s’a adaus o lună de 
22—23 4'le si aceasta, numită Mercedonius, s’a 
vîrît între 23 şi 28 Fehruarius. lulius Caesar 
la an. 46 a. Chr. reformând anul fv. ac.), a re
format şi lunile, şi scoţând pe Mercedonius a 
adaus 4ile de lună. La an. 4.6 a. Chr. Quintilis 
s’a chiemat lulius, după numele lui lulius Caesar, 
iar la an. 8 a. Chr. Sextilis s’a numit Augustus, 
după numele împăratului de atunci. Mai târ4iu 
şi numele altor împăraţi s’au împnimutat unor 
luni, dar acele nume de luni puţin timp s’au 
putut susţine. [Atm.]

Luna, flat.J 4'na lunei de pe ceriu, înşirată 
între 46ităţile venerate de T. Tatius, regele Sa
binilor; cultul ei s’a susţinut mai ales la Sabini 
şi Etrusci. L. 4ina a stat faţă de 4eul Sol (soare) 
aşa ca Diana sau lana faţă de Eianus sau lanus, 
şi L. a fost 4ina luminei de L., a luminei de 
noapte. In Roma, pe deălul Palatin, Luna Noc- 
tiluca (lucitoare de noapte) a avut un templu, 
care toată noaptea era iluminat, şi alt templu 
deasupra de Circus, pe Aventin. L. a fost ve
nerată în 4iua din urmă a lunei lui Martie; când 
era întunecime de L., ca să se abată spiritele 
rele, era datina, ca să sufle în fluere şi trimbiţe 
şi ca obiectele de aramă să le bată laQlaltă, ca 
spiritele să se sparie şi să fugă. După sculpturi, 
4ina L. a călătorit în car, la care au fost prinşi 
doi catâri. [Atm.]

Luna de Arieş, (magh. Aranyos Lâna), corn. 
mică în Trans., cott. Turda Arieş, cu 1380 toc. 
(1891) Români. Oficiu postai. 11 Sept. 1848 co
rniţele Nicolae Thoroczkay, din oausă că Românii 
nu voiau să se înroleze în oastea revoluţionară 
maghiară, îi convoacă să-i capaciteze, apoi avend 
în jurul său o companie de infanterie, un pluton 
de husari săcuiesci şi garda naţională maghiară, 
dă acestora ordin să pusce în gloata Românilor. 
Trei4eci morţi şi mulţime de răniţi au că4ut 
victimă acestei »capacitări«. (Cf. G. Bariţiu, Părţi 
alese din Ist. Tran,silv., t. II, pag. 236 sequs.)

Lunarla L., (botan.) mic gen din familia Cru- 
ciferelor, tribul Alyssineae, cuprinde 2 specii, 
ce cresc în Europa şi Asia occidentală; ele sunt 
plante erbacee bisanuale sau vivace. In părţile 
noastre se află prin pădurile umbroase şi umede 
din regiunea montană atât L. rediviva L., cu
noscută de poporul nostru sub numirea de Lo- 
păţea, cât şi L. annua L., numită de popor 
Pana sburătorului. Ambele aceste plante 
sunt întrebuinţate do babe pentru a face far
mece. [Z. C. P.]

Lunarlutn, flat.J aparat pentru înfăţişarea 
mişcării lunei în jurul pămentului.

Lunatlsm, un fel de maladie psichofisiologică, ce 
poartă numele de somnambulism, şi despre care 
se susţine că ar proveni din causa pretinselor 
influenţe, ce luna, aflându-se în o anumită po- 
siţie, ar pute să le exerciteze asupra omului. 
Omul somnambul sau lunatic execută, într’o 
stare de completă inconsciinţă, acte pe cari câte 
odată nici omul cel mai îndemânatec în stare 
de trezie nu le poate face. Centrele motorii, 
cari pun în mişcare muşchii, lucrează în mod 
automatic şi cu o precisiune admirabilă, fără să 
deştepte consoiinţa de sine a individului.

Lunaţiune, (lat.) timpul în care luna trece 
odată întreg şirul faselor sale (dela lună nouă 
la altă lună nouă, ca. 29‘/a 4>le)-

Lunca, loc de vale productiv; fenaţ; şi poiană.
LuncavSţul, rîu în Rom., j. Vâlcea, isvoresce 

din munţii Vaideenilor şi se varsă în Olt; lung. 
60 km.

Luncaviţa, 1) L., corn. rur. în Rom. (Do- 
brogea), j. Tuloea, compusă din sat. L. şi Rakel 
cu 1780 loc. (Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă 
cu agricultura, prăsirea vitelor şi pescăritul; 
are 2 biserici şi 2 şcoale. Pe teritorul com. se 
ved urme ale unei vechi cetăţi, unde s’au găsit 
bani din timpul Romanilor.

2) Luncaviţa, (ung. LunkavicaJ, corn. mică 
în Ung., cott. Caraş-Severin, 1213 loc. (1891) 
Români.

Lunda, (UlundaJ, provincie în Africa sudică, 
între lacurile Moero şi Bangveolo, cercetată mai 
îu detaiu prin călătorul Livingstone.

Liineburg, 1) L., district în prov. prus. Ha- 
novra, cu teritor de 11,343 km*, şi 445,937 loc. 
(1895). 2) i., capitala districtului L., 22,309 loc. 
(1895), 2 turnătorii de fier, fabrice de cement 
şi de chimicale, saline, 2 gimn., preparandie, etc. 
Biblioteca numeră 34,000 voi. (500 incunabule, 
600 manuscripte). 2 Apr. 1813 lupta între Ger
mani şi trupele franc, ale gen. Moraud. [t.]

Luneta, lupă, ochian, ochelari.
Lunâvllle, capitala unui arondisment în de- 

part. francez Meurthe-et-Moselle, cu 20,906 loc. 
(1891); castel mare; fabricaţie de mănuşi, ţese- 
torii de bumbac. 1735—36 residenţa ducelui lota- 
ringian Stanislau Leszczynski. Aci s’a încheiat la 
9 Febr. 1801 pacea de L., prin care Belgia şi întreg 
ţermurul stâng al Rinului s’a dat Franoiei, Istria, 
Veneţia şi Dalmaţia s’au dat Austriei, iar Milano 
şi Mantua republice! Cisalpine.

Lunga, sau şi Lănga, com. veche arămânească 
cu 450 loc., situată între munţi înalţi nu de
parte de isvoarele rîului Şcump în Albania.

LungescI, com. rur. în Rom., j. Vâlcea cu 
1025 loc. (Dicţ. Geogr. 1893), cari se ocupă cu 
agricultura, viticultura şi olăria; are 2 biserici: 
fosta mănăstire Mamu (v. ao.) şi o altă biserică 
de lemn, şi 1 şcoală.

Lungoare, v. Febra tifoidă.
Lungulesci, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 

situată pe malul drept al rîului Dâmboviţa, cu 
2760 loc. (Dicţ. geogr. 1890); aici se află sta- 
yilarele Dâmboviţei, pentru a se abate apa rîului 
în cas de trebuinţă, ca să nu causeze inundaţii 
în Bucuresci. In com. sunt 3 biserici şi 1 şcoală. 
Se produc cereale şi pepeni buni.
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Luni, a doua (J> a septemânei, numită după 

Lună (Dies Lunae). In anul bisericesc 4<ua de 
L. este dedicată întru onoarea îngerilor.

Luni, în poveştile romane e personificată ca 
o sfântă. Bărbatul era îmbrăcat cu piele de 
şerpe şi dispăru, dai* fata plecând să-l caute, 
ajunse la 8f. Luni, care îi dede o cloşcă cu pui 
de aur şi o sfătui ce să facă, când îşi va afla 
bărbatul, etc. [Atm.]

Luntre, barcă de rîu cu fundul lat, fără ca- 
renă; construită din brad sau stejer; servesce 
la pescuit sau pentru transporturi; n’are rame 
nici cârmă, se manevrează cu una sau doue lo- 
peţi late ordinare, (v, şi Cin). [B.]

Lunula, în anatomie, pată albă, ce se vede la 
rădăcina unghiilor.

Lunus deus, la Romanii vechi (în unele părţi 
ale imperiului) (Jeu al lunei.

Lup, un gen din familia Canidelor, ordinul 
Carnivoarelor (v. ac.), cuprinde multe specii. 
Cel mai însemnat este lupul (Caniş lupus), are 
botul scurt, ascuţit; urechile drept în sus, ascu
ţite, late; ochii aşezaţi cam plecat, pupila ro
tundă; picioai'ele înalte, coada atîrnă. Perul 
cenuşiu-gălbiniu cu negru. Lungimea corpului 
M5 m., a co(Jii 45 cm. Trăiesce aproape în toată 
Europa, lipsesce însă adi în Bnglitera şi în Ger
mania nordică şi mediă. Numai când e foarte 
tlămend, L. devine curagios şi atacă chiar şi pe 
om, altcum e fricos. Are un urlăt neplăcut. 
Face mari stricăciuni între animalele selbatice, 
omorind mai mult decât îi trebue la mâncare. 
Do folos este pentru blana lui, pielea se tăbă- 
cesce. Cele mai însemnate specii sunt: Lupul 
comun (Caniş lupus), Ciangăul (Lupus chango) 
din China, C. occidentalis din Gronlanda, C. 
pallipes din India resăriteană, ş. m. a.

Lupa, un aparat optic, ce are destinaţiunea 
să mărească obiectele mici ca să le putem vede 
mai bine. L. e b linte biconvexă, cuprinsă într’o 
ramă de aramă. Bătrânii se ajută cu L. la cetit, 
mai ales dacă tiparul e mărunt, ceasornicarii, 
ca să poate vede mai bine mechanismul ceasor
nicelor; alţii o folosesc spre alte scopuri.

Lupa dichroseopică, un aparat mic pentru 
examinarea dichroismului (însuşirea unor mine
rale de a arăta două colori, una într’o direcţiune, 
alta într’alta), la minerale şi în specie la pietrile 
preţioase.

Lupanarlum, (lat.) local de petreceri imorale.
Lupani, (magh. Lupeny), corn. mică în Trs., 

cott. Hunedoara, cu 864 loc. Români. Staţiune 
de cale ferată. însemnate mine de cărbuni, cu 
extensiune de 1446-04 ha. şi 60.000 q produc- 
ţiune anuală.

Luperca, un predicat al (jinei Fauna (v. ac.); 
numele se derivă dela lupoaica, care a lăptat pe 
Romulus şi Remus.

Lupercli, la Romanii vechi preoţii lui Lupercus, 
un piedicat al deului Faunus (v. ac.). Preoţii 
formau o societate de înfrăţiţi. Ei au format 
două colegii, numite al Fabianilor şi al Quin- 
tilianilor, stând câte din 12 oameni tineri. La 
a. 45 a. Chr. lulius Caesai-, după ce s’a reîntors 
din Spania, a format al treilea colegiu de L., 
numiţi^ lulii. Serbătoarea numită Lupercalia s’a 
ţinut în 15 Febr. şi s’a început în peştera lui 
Lupercus, numită Lupercal, ce era în dealul 
Palatin. [Atm.]

Lupesci, corn. rurală în Rom., j. Covurluiu, 
compusă din 3 căt. cu 1496 loc. (Dicţ. googr. 
1892), 3 biserici şi 1 şcoală.

Lupinosa, o boală care se ivesce uneori la 
nutrirea oilor în preponderanţă sau excesiv cu 
lupin, atât fen cât şi boabe sau păstăi. Causa 
ei nu este âucă bine cunoscută, căci ii cad vic
timă odată numai unele turme, altele nu. Se 
pare că boala provine din o otravă ce se des- 
voaltă în anumite condiţiuni în lupini, mai cu 
samă când ele sunt rău conservate, la locuri 
închise, neventilate în deajuns, jicnite, muci- 
găite, etc. La noi unde nu se nutresc oile cu 
lupin, boala nu există, dar se ivesce foarte des 
în Germania de nord.

Luplnus L., (botan.) gen de Leguminoase Pa- 
pilionacee, tribul genistee, cu vr’o 80 specii de 
ierburi. Speciile de L. cresc în America şi in 
regiunea mediterană (L. luteus L., L. angusli- 
folius L.). Unele, ca L. albuş L., sunt cultivate 
pentru furagiu; seminţele sale amare sunt re
putate ca antihelmintice şi diuretice, dar nu se 
folosesc; în dosă mare sunt otrăvitoare, conţinând 
otrava Lupinina; din aceste seminţe s’a scos 
vanilină, analogă cu acea din vanilie. L. albuş 
şi L. varius L. se cultivă pe la noi ca orna
mentale, cunoscute sub numele de Cafele, Ca- 
feluţe, poate prescuifare din Catifeluţe, fiindcă 
frunzele lor cu peri mătăsoşi seamănă la pipăit 
cu o catifea. [S. Şt. R.j

Lupşa, comună mare în Munţii apuseni, cottul 
Turda-Arieş; e aşezată în Valea Arieşului şi se 
compune din 5 părţi deosebite, cari formează 
tot atâtea comune bisericesci a.aame: Lwpşa mare 
(centrul). Valea Lupşei, Hăddrăul şi mai între 
munţi Şasa şi Vinţa; tot la L. aparţin crân
gurile: Mănăstirea, şi Valea-Sesei. Loc. 3948, 
toţi Români. L. este o comună veche; aici a 
existat pe la 1325 un cneziat românesc, pre
făcut la 1366 în domeniu feudal. Dintre biserici 
cele mai vechi sunt biserica gr.-cat. zidită la 
1421 şi mănăstirea, la capătul din sus al Lupşei 
mari, clădită la 1429. Pe Ia L. valea Arieşului, 
încungiurată în un cerc larg de munţi, este foarte 
frumoasă; dintre piscuri e de amintit puternica 
stâncă Mărgaia, pe malul drept al Arieşului. 
(Cf. Kemeny, colecţie de doc.; Memorialul aleg. 
rom., ed. II. Sibiiu, 1883; Zarandul şi Munţii 
apuseni, de Silvestru Moldovanu. Sibiiu, 1898).

[Silv. Mold.].
Lupşa, protopopiat rom. gr.-or., se compune 

din 27 parochii şi câteva filii, ou 16,194 de cre
dincioşi. Reşedinţa protopopească este în Ofen- 
baia; odinioară însă a fost în Lupşa, de unde 
îşi are protopopiatul numele.

Lupşeni, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, com
pusă din 3 sate cu 2261 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
2 biserici şi 1 şcoală.

Lupta, acţiunea de a ataca sau de a se apăra. 
Duel între două persoane sau două partide. Cioc- 
nij-ea mişcărilor opuse ale sufletului. (Lupta 
pentru traiu, v. Descendenţa.) In înţeles mi
litar; încăierare în care efectivele advei'Sarilor 
sunt puţin considerabile: L. de infanterie, de 
cavalerie, de artilerie, L. navală. Când L. între 
două armate devine generală, ia numele de bă
tălie. In, practică, de obiceiu, se confundă cu
vintele L. şi bătălie. L. se (}ice metodică, când 
se alege punctul de atac şi se fac toate combi-
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nările pentru a se asigura superioritatea pe acest 
punct. Intr’o L. metodică se deosebesc 5 fase: 
perioada desfăşurării trupelor; perioada intro
ducerii L.; perioada desfăşurării L.; perioada 
decisiunei; urmărirea sau retragerea.

Lupta de tauri, datează de pe timpul Gre
cilor (în Thesalia) şi al Romanilor. A(Ji se mai 
ved în circurile din Spania la Madrid, vara de 
doue ori pe septemână, date în folosul spitalelor. 
Luptătorii călări se numesc toreadores (v. ac.). 
Înscenarea L.-lor de tauri se face în modul 
următor: într’un circ sunt închişi în colivii 
mari taurii destinaţi L.-ei. In faţa lor se aşează 
10—12 picadores (înţepători, aţîţători) cu lănci, 
călări pe cai ordinari. Apoi vin chulos (ajută
torii celor răniţi şi în acelaş timp aţîţători ai 
taurilor), împodobiţi cu panglici şi eşarpă stră
lucitoare. Şi în sfîrşit vîn adevăraţii luptători 
numiţi matadores (v. ac.), îmbrăcaţi luxos, cu 
sabia în mâna dreaptă, iar în stânga cu muleta 
(o mică vargă în capotul căreia se află prinsă 
o bucată de pânză de obiceiu roşie aprinsă). L. 
începe în urma semnalului dat de corregidor. 
Taurul, liberat din colivie, e aţîţat şi înţepat 
de picadores. După câteva asalturi, chulos dau 
foc la nisce banderillas (nisce bastoane pline cu 
praf de puşcă). Taurul se sparie şi o ia la fugă 
prin circ. Atunci sosesce matadorul şi ameţind 
privirea taurului cu ajutorul muletei, îi împlântă 
sabia în coaste. In fiecare şedinţă mor ucişi până 
la opt şi fiece tauri. Foarte rar se întâmplă să 
cadă răniţi de moarte dintre luptători. L. de 
tauri, fiind un spectacol crud, barbar, e condam
nată a pieri. [Nigrim.]

Lupton Bey, guvernor al provinciei sudanice 
Bahr et Ghazal. învins de Mahdişti capitulează, 
e dus ic robie. Aici devine aplicat în arsenalul 
din Chartum, unde f 8 Iunie 1888. (Cf. Feuer 
und Sckwert im Sudan, de Budolf Slatin Pascha. 
Leipzig, 1896.)

Lupu, 1) L. Leon, preot gr.-cat. în Hodac 
(Trs., cott. Mureş-Turda), n. 1830; hirotonit ca 
preot în 1852, t 27 Sept. 1893, lăsându-şi averea 
pentru şcoala fiin comuna sa.

2) Lupu Alexandru, colonel austro-ungar, n. 
1838 în Lugoş, după absolvai’ea şcoalei ma
tematice din Caransebeş întră ca cadet în re
gimentul român banatic de graniţă nr. 13. In 
1859 avansat sublocotenent, ia parte la resboiul 
din Italia, 1860 e ataşat la comanda gen. din 
Timişoara, 1862 e profesor la şcoala de cădeţi 
a regimentului nr. 61. 1866 avansat locotenent, 
ia parte la resboiul în contra Prusiei şi ex
celează în luptele dela Koniggiătz, Biskupitz 
şi Blumecau. In 1877 avansat căpitan, 1887 
major, 1892 locotenent-colonol şi în 1895 colonel 
tot în reg. nr. 64. După serviciu de 41 ani se 
retrase şi trăiesce în Viena. L. este cav. al ord. 
•Vulturul alb de Saxonia-Weimar», şi posede 
•crucea pentru merite» şi alte decoraţiuni şi 
medalii militare.

Lupu, 1) L. George, general de divisie, n. 1832, 
t 1888. In resb. din 1877—78, cu rang de ge
neral de brigadă comandant al trupelor de pe 
malul stâng al Dunării, apoi comandant al Ni- 
copolului (Cf. Dicţ. Cont. pg. 117—118).

2) L. Antonescu Alexandru, profesor în Bu- 
curesci, n. 15 Apr. 1859 în Lunca frumoasă, 
după luarea licenţei în sciinţele istorico-filologice

la univ. din Bucuresci, e numit, 1882, profesor 
la liceul Mihaiu Bravul, apoi la şooala normală 
Carol I. Ser.: Veacul XVI, Limba şi literatura 
Românilor (1889), Studiu de istorie şi linguistică 
(1888), Exerciţiii de oomposiţiune (1895), Che
stiuni de înveţăment (1896), etc. Colaborator la 
mai multe fiiare şi reviste.

Lupul, Dionisie, mitrop. Dngro-Vlahiei (1819 
până 1821), n. 25 Febr. 1769, fusese hirotonit 
în 1801, iar mai târfiiu se numi episcop titular 
de Sevastia; la 20 Maiu 1819, după demisia lui 
Nectarie, ocupă tronul mitropolitan, călduros în
cuviinţat de boieri, cari se bucurau a ave un 
candidat român în acel timp, când clocotia pre
tutindeni în ţeară elementul grecesc, gătindu-se 
la liberarea Eladei. Dar tocmai aceste tulburări 
îi compromiseră păstorirea cu desăvîrşire, mai 
ales că părtinia partida naţională. La începutul 
rescoalei lui Tudor Vladiniirescu el remase în 
Bucuresci, primi pe eroul cu fală şi-l recunoscu 
de guvernator. Când însă intrară oştirile tur- 
cesci în ţeară, şi Tudor se retrăsese, atunci fugi 
şi L. cu episcopii sei sufraganî şi cu o mulţime 
de boieri la Braşov, prin mijlocul lui Maiu 1821. 
De acolo nu mai voi să se întoarcă, chiar după 
ce se liniştiseră vremile, şi astfel se alese de 
mitropolit Grigorie IV (v. ac.) în 1823. De abia 
în 1827 găsim pe L. ca egumen al măn. Dealul, 
t 7 Febr. 1831 şi este îngropat la mitropolie. 
Lui i-se datoresc mai mulţi buni profesori, for
maţi din tineri, ce trimisese la studiu în străi
nătate. (Aricescu, Ist. rev. 1821. Craiova, 1874, 
p. 186—97, 337; Enăceanu, Album mitr. Ungro- 
Vlahiei. Buc., 1880; Lesviodax, Ist. bis. Buc., 
1845, p. 410; Xen. VI, 246.)

Lupul, lancu cavaler de, om politic, descendent 
din vechea familie boierească a Lupulenilor, n. 
9 Sept. 1836 în Volcineţ, în Bucovina, a studiat 
în Cernăuţ. A întrat de timpuriu în serviciu 
public la primăria Cernăuţului. Din 1864 înainte 
fu ales necontenit până în 1888 în consUîul co
munal, în care timp funcţiona atât în consiliul 
administrativ orăşenesc dela 1864—70, cât şi în 
consiliul şcolar orăşenesc dela 1869—78. Din 
1866 încoace a fost neîncetat ales de cătră curia 
a doua a marilor proprietari ca deputat în ca
mera legislativă a Bucovinei, în 1898 însă de 
cătră corpul electoral i-ural al Gurei Homorului 
cu Solea, iar camera legislativă l-a ales ca membru 
în comitetul seu representativ dela 1870—71 şi 
dela 1876—84, precum şi în consiliul şcolar al 
ţerii dela 1878—84. In 27 Aug. 1892 fii numit 
căpitan al Bucovinei şi preşedinte în camera ei 
legislativă pentru restimpul dela 1892—98 şi apoi 
şi pentru timpul dela 1898—1904. In 29 Maiu 
1885 fu ales de cătră corpul electoral rural 
Cernăuţ-Storojîneţ-Sirete ca representant în 
camera deputaţilor a consiliului imperial din 
Viena, în anii 1891 şi 1897 însă de cătră corpul 
electoral rural Câmpulung-Suceava-Rădăuţ. De 
acest consiliu imperial fu ales ca membru în 
dolegaţiunea austriacă dola 1886—97, iar în 
1898 şi 1899 şi ca al doilea vicepreşedinte al sdu. 
L. a pai'ticipat la toate mişcările culturale, poli
tice şi economice ale Românilor bucovineni. Ca 
om politic s’a ţinut şi se ţine de partidul auto
nomist şi conservator. Pentru meritele sale fu 
nmnit în 1897 de cătră oraşul Câmpulung ce
tăţean de onoare, iar împăratul l-a distins în
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2 Dec. 1898 cu crucea de comandor al ordinului 
Franoisc losif. [Dr. I. G. Sbiera.]

Lupulina, (botan.) principiul amar produs de 
glandele în formă de cupă ce se află pe toate 
părţile aeriane ale Hameiului, mai ales pe brac- 
teele conurilor femele. Servă la aromatisarea 
berei, iar în medicină ca tonic, narcotic şi se- 
dativ al organelor sexuale.

Lupulov, Petru, pedagog rom., n. 1804 în Ti
mişoara, a studiat filosofla şi teologia în Yerona; 
1842 profesor la teologia din Zara, iar după re
voluţie director al şcoalelor naţionale gr.-or. din 
districtul regim, român banatic. t 10 Aug. 1872 
în Timişoara. Scrieri: Poesii ale D. Gr. Alexan- 
drescu, Văcărescu şi Bliad. Buda, 1845; Istoria 
morală. Buda, 1835; Plânsul la morm. părinţilor 
moi. Buda, 1845; Omul povăţuit de minte, din 
limba franceză. Buda, 1846; Becepte despre 
varii bucate. Timişoara, 1846; Teologia naturală. 
Timişoara, 1869; Despre educaţia religioasă, 
fisică, intelectuală şi socială. Timişoara, 1868; 
Drepturile părinţilor asupra pruncilor săi şi a 
pruncilor cătră părinţii sei, scos din dreptul na- 
turei. Timişoara, 1871 ş. a. fl. V.]

Lupus, L. tuberculos, L. vulgar, L. Willani, 
scrofulide, tuberoulosa pielei caracterisată prin 
desvoltarea în piele. şi în membranele mucoase 
vecine, a unor miei noduri, produse de bacilul 
lui Koch, care se termină prin ulceraţie ori prin 
atrofia pielei. De obiceiu începe în tinereţe, atinge 
mai des femeile de cât bărtiaţii. L. este resul- 
tatul inoculaţiunii directe în piele a tubercu- 
losei. Tuberculul lupic este un mio grăunte, care 
se localisează în derm, de coloare roşie-gălbenie, 
transparent, acoperit de epiderm. Ţesutul tuber
culului este moale, puţin resistent, vascular. El 
sau se ulcerează, sau dispare. Ţesutul din ve
cinătatea tuberculului este infiltrat. Tuberculele 
în caşurile rare remân isolate, dar mai adeseori 
se unesc spre a forma placaidele lupice, lupusul 
tipic. Aceste placarde au sediul pe nas, obraji, 
mai rareori pe membre sau trunchiu. Forma lor 
este rotundă sau ovală, de coloare roşie, cu cen
trul alb, deprimat, care provine din atrofia pielei. 
Dacă lupusul ulcerează, mai ântâiu tuberculul 
se inflamează, se moaie în părţile superficiale, 
tegumentele periferice se înroşesc şi focarul se 
deschide la exterior. Dacă lupusul este ulce- 
rativ chiar dela început, atunci se formează 
abscese mici dermice, cari sunt implantate pe 
o basă infiltrată, roşie şi se deschid mai în urmă. 
L. poate da nascere la mutilaţiuni monstruoase, 
atingend în evoluţiunea sa orificiile naturale şi 
mucoasele. Distingem mai multe forme ale L. 
tuberculos: L. plan sau maculos, care la rândul 
lui poate fi: exfoliativ, squamos sau psoriasiform. 
L. ulcerat: serpiginos, fungos, vegetant, papi- 
lomatos, L. scleros, L. perforant, terebrant. Dacă 
morsul este foarte rapid, avem forma fagedenică 
sau vorace, care i-a şi dat numele de L. (latin, 
lup). Evoluţiunea L. este cronică şi durează mai 
mulţi ani, poate remâne chiar mai mulţi ani 
staţionar. L. se poate confunda uşor cu sifilis. 
Tratamentul L. este intern: oleu de pesce, ar
senic, iod, fier; dar adevărat eficace nu este decât 
tratamentul extern: prin exstirpaţiune, răzuire, 
scarifîcaţie, galvanocaustiea, pe de altă parte 
caustice sau agenţi reductori: acid pirogalic, 
acid salicilic, acid chrisofanic.

Enciolopedia română. Voi. III.

L. eritematos. Inflamaţiunea pielei, care în
cepe în capilarele dermului şi ale papilelor, con
duce la infiltraţia celulară şi se termică fie prin 
restabilire, fie prin degeneraţie şi atrofia cica- 
tricială a pielei. Se disting doue forme de L. 
eritematos: tipul vascular şi tipul folicular. Prima 
formă e representată prin pete, plăci netede, de 
coloare roşie, cari dispar sub presiunea degetului. 
Ea cuprinde trei varietăţi: 1)L. eritematos simplu, 
2) L. exantematic şi 3) L. asfixie. A doua formă, 
mai rară, e constituită de plăci isolate, con- 
fiuente, mai mult sau mai puţin regulate. Su
prafaţa este cenuşie, uscată, acoperită de o ex- 
foliaţiune aderentă, care se continuă în canalele 
foliculare. La acest tip distingem dcue varietăţi: 
L. acneic şi L. eritemato-folicular. Eritemul este 
câte odată influenţat de anotimpuri. Durata poate 
fi foarte lungă şi L. eritematos are mai multă 
tendinţă spre vindecare decât L. tuberculos, lă
sând în loc cicatrice deprimate. Ca tratament 
intern se întrebuinţează oleu de ficat de moruă, 
siropul iodo-tanic; ca tratament local: iodul şi 
acidul pirogalic. [Dr. Bugeniu Felix.]

Lupus, pesce, v. Branzinul.
Lusaţia, (Lausitz), prov. în Germania medie, 

12,800 km8., locuită în vechime de Lusiţi, un 
popor slav; ajunsă sub stăpânii'e germ. în seci. X. 
împărţită în L. sup. şi ini., în seci. XIII ajunge 
la Brandenburg. 1324 L. sup. trece la Bcemia, 
L. inf. 1364 e cumpărată de împer. Carol IV. 
1635 trece la principii electori saxoni, iar 1815 
L. inf. şi o parte din L. sup. trece la Prusia.

Luşca, numele vulgar al plantei Ornithogalum 
umbellatum L. (v. ac.).

Luschka, Hubert de, anatom german, n. 1820 
în Konstanz. 1849 prosector şi profesor extraord. 
pentru anatomia patologică şi chirurgică în Tii- 
bingen, 1855 prof. ord. f 1875 în Tubingen. 
A scris: Die Nerven in der harten Hirnhaut, 
1850; Der Himanhang und die Steissdriise des 
Menschen, 1860;DieLage derBauchorgane, 1873.

Luscinla, pasere, v. Berbiliu.
Luslada, epopee, v. Camoens.
Lu8itania,o parte a vechei Hispanii, corespunde 

Portugaliei de astăcji.
Lusk, oraş în Rusia, faimos prin tratatul ce 

s’a încheiat aci (13 Apr. 1711) între Dimitrie 
Vodă Cantemir al Moldovei, prin Luca visternicul, 
şi Petru cel Mare al Rusiei, pentru asigurarea 
posiţiunei ţerii şi domnitorului român, în vederea 
înoependului resboiu ruso-turc din acea vreme.

Lustrare, la Romanii vechi un fel de curăţire 
sfântă a cetăţii, a cetăţenilor, a oastei şi a câm
pului, care s’a făcut mai ales în cultul lui Marş, 
Faunus Lupercus, Pales şi a (Jiuelor Bona, Dea 
şi Ceres. L. e un cuvânt sinonim cu Februare 
(v. Februus). L. a stat din o procesiune eipie- 
toare, purtând animale de sacrificiuşi încungiurând 
persoanele ori câmpurile, ori părţile de cetate, 
ce doriau ca să le lustreze. Astfel de L. erau şi 
Ambarvalia şi Amburbium (v. ac.). [Atra.]

Lustrina, stofă de lână, aspră şi cu lustru, 
fiind întrebuinţată mai cu samă pentru căptuşeli.

Lustru, luciu natural ori artificial, politură. In 
sens figurat: strălucire, ce dă fnimseţa, meritul.

Lustru, (lat.) ]a, Romani interval de 5 ani, 
numit L. după sacrificiile de expiare (v. Lustrare) 
ce se făceau după terminarea censului (v. ac.), 
adecă din 5 în 5 ani.

10
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Lustru, (vernis), v. Lac de reşină.
Lut, teren de composiţie intermediară, compus 

pe jumătate din argilă şi jumătate din nasip. 
Uneori conţine şi mmt fier, şi atunci poartă nu
mirea de lut galben. L. după constituţia şi cali
tăţile fisioe ale lor, trec cu drept cuveni între 
pămenturile de calitatea primă, fiindcă ele se 
lucrează relativ uşor şi toate plantele reuşesc 
pe ele.

V. şi Argila.
Luţa, Iile, profesor rom., n. 1845 în Horodnicul 

de jos în Bucovina, a studiat în Eădăuţ şi Cer- 
năuţ, şi filosofia la univ. din Viena. 1874 numit 
prof. supl. la şcoala reală gr.-or. din Cernăuţ, iar 
1875 prof. def. la pedagogiul statului de acolo, 
unde funcţionează şi astăzi, 1900. Din 1875 
până 1897 fu translator al foii legilor şi ordi- 
naţiunilor pentru ducatul Bucovinei, din 1878 
până 1882 redactor pentru textul românesc al 
foii societăţii «Amicul Poporului® în Cernăuţ; 
a cooperat la lecturarele: Carte de cetire pentru 
al IV, V şi Vl-lea an al şcoalelor poporane. Viena, 
1890; A treia carte de cetire pentru anul IV 
al şcoalelor primare. Viena, 1897; A patra carte 
de cetire pentru auul V şi VI al şcoalelor pri
mare. Viena, 1897; a tradus Pisica de Schindler 
pentru şcoalele primare; din 1874 încoaci este 
membru în diriginţa Societăţii pentru cult. şi 
lit. rom. din Bucov., funcţionând şi ca preşedinte 
al filialei «Şcoala Română® în Cernăuţ.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Luţerna, numele popular al plantei cultivate 

Medicago sativa L. (v. ac.).
Lutetia Parisiorum, numirea latină a Parisului.
Luther, Martin, Dr., n. 10 Nov. 1483 în Eis- 

leben, din o familie ţerănească ce se trăgea din 
Mohra; Tatăl seu, Hans L., se strămută la Mans- 
feld, unde din neînsemnatul său câştig ca lu
crător de mine sprijini pe fiul său a studia mai 
ântăiu la Magdeburg şi în Eisenach. Pe lângă 
aceasta L. mai ales din munca sa trebui să tră
iască la univ. din Erfurt, ocupându-se. la în
ceput cu sciinţele generale şi clasicii latini, până 
ce 1505 obţinu gradul de magister; influinţat 
însă în simţemintele sale spre reUgiositate, prin 
anumite întâmplări, precum repentina moarte 
a unui amic al său, pericolul de viaţă pentru 
sine la o tempestate, a intrat în mănăstirea au- 
gustină din Erfurt, primind statul monachal şi 
se făcu preot 1507. La îndemnul lui Staupitz, 
egumenului mănăstirei, a cărui încredere o avea, 
a mers la univ. din Wittenberg de curând în
fiinţată, unde se ocupă cu studiile teologice şi cu 
deosebire ou cele biblice, devenind 1512 doctor 
în sciinţele teologice. La însărcinarea ordului 
mănăstirei sale din Erfurt a călătorit la Roma 
(a. 1511), de unde s’a întors desgustat pentru 
decădinţa poporului şi a clerului. Contrar al 
sciinţei şeolastice, cu predileoţiune faţă de scrie
rile apostolului Pavel şi ale lui Augustin despre 
adevărata pocăinţă internă şi despre mântuinţa 
prin graţia divină, contrar al abusurilor ou Îm
părţirea de indulgenţe, L. păşi pe faţă pentru 
combaterea acestora, afişând la 1 Nov. 1517 pe 
uşa biserioei castelului din Wittenberga, la care 
tocmai se serba hramul, 95 ţese ce cuprindeau 
învăţăturile noue ale lui; incident la aceasta i-a 
dat abuBul călugărului dominican Tetzel, care în 
mijlocul tîrgului vindea indulgenţe, din al căror

preţ jumătate avea să se trimiitâ papei pentni 
zidirea biserioei St. Petru, iar cealaltă parte să 
o capete principele elector- Albrecht de Mainz, 
sub a cărui ocrotire se petrecea acest comerciu 
odios. învăţăturile lui L. au fost bine primite în 
toată Germania. Pentru fapta sa L. a fost citat 
la Roma; la mijlocirea principelui elector, el 
fu ascultat în Augsburg de învăţatul dominican 
Cajetan, care era nunţiu papal; neputendu-se 
înţelege, Cajetan a cerut dela principe trimiterea 
lui L. la Roma sau excomunicarea lui din ţeara. 
L. aflându-se în pericol, ca să nu fie tractat ca 
eretic, ca alţi antecesori ai săi pe terenul re- 
formaţiunii, a ajuns in siguranţă cu ajutorul 
principelui elector Friedricb de Saxonia, care 
era amic al ideilor lui L. Pentru a nu se di visa 
Germania prin învăţăturile noue ale lui L., tocmai 
atunci, când avea lipsă de unitate, fiind tronul 
vacant prin moartea împăratului Maximilian, la 
întrevenirea camerariului Carol de Miltiz a urmat 
o împăcare cu L., care însă n’a avut durată din 
causa unei dispute a învăţatului loan Eck cu 
profesorul de teologie Dr. Carlstadt şi L. la 
Lipsea despre primatul papal, pe care L. nu 
recunoscea a se basa pe dreptul divin, ci-1 
privia ca o instituţiune omenească. Eck mergând 
după aceea la Roma şi prin o scriere a sa pre- 
sentând pe L. ca eretic, a adus o bulă papală 
pentru arderea scrierilor lui L. şi excomunicarea 
lui. Acesta însă prin scrierile sale noue contra 
abusurilor papilor şi despre transsubstanţiaţiune 
a produs aşa maro însufleţire pentru sine, mai 
ales la tinerime, încât a rupt de tot cu Roma, 
ar(jend bula papală dimpreună cu cartea drep
tului canonic, înaintea unei porţi în 'Wittenberg. 
Chiemat apoi L. la dieta din 'Worms (1521) şi 
apărând cu statornicie şi acolo învăţăturile sale, 
fu excomunicat cu toţi paiiisanii săi şi scrierile 
sale date focului. In pericolul nou de viaţă, în 
care ajunsese, L. află scut în Wartburg, unde 
îl ascunse protectorul său principele elector 
Friedricb; ocupându-se acclo cu scrieri noue şi 
cu traducerea bibliei în limba gennană. Schim- 
bându-se în curând împrejurările în favoarea 
lui L., edictul de excomunicare nu s’a executat 
şi L. continuă activitatea sa pentru desvoltarea 
învăţăturilor reformatorice, la care amicul său 
Filip Melanchton i-a stat în ajutor. Aceste în
văţături fură formulate în dieta din Augsburg 
(1530) în «confesiunea credinţei augsburgice®, 
prin ce a fost impregnat pentru viitor carac
terul bisericei lutherane. Credincioşii învăţătu
rilor lui L. au primit şi numirea de «protestanţi® 
de când au protestat în Speyr (1529) contra 
unor restricţiuni ce se făcură faţă de nouele 
învăţături ale lui L. Părăsind mănăstirea, se 
căsători ou Katerina Bora, care ancă fusese că
lugăriţă, şi a trăit în viaţă familiară având şi 
copii; t 18 Febr. 1516 în Eisleben, îngropat 
la Wittenberg. [Dr. P.j

Luther, ErJiard, mare industriaş, n. 1841 in 
Kainsbach (Bavaria), trecut în România, întemoiâ 
în Bucuresoi primul stabiliment mai mare pentru 
fabricaţiunea de bere; 11890. 'Văduva sa, Sofia, s’a 
căsătorit apoi cu alt mare fabricant de bere, M. 
Bragadiru, unind astfel cele două fabrici.

Lutherana, Biserica L. Deşi Luther la în
ceput n’a intenţionat să formeze o biserică nouă, 
ci numai să delăture abusurile în biserica ro-
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mano-catolică, totuşi încurajat şi împins de îm
prejurări prin învăţăturile sale de reforme, ce 
le-a desvoltat în scrierile sale la deosebite oca- 
siuni, a ajuns imposibilă o împăcare cu papismul. 
Rupte dar acum de Roma mai multe ţeri ger
mane, precum Saxonia, Hanovera, Braunschweig, 
Oldenburg, Mecklenburg, Prusia, Wiirttemberg, 
Baden ş. a., locuitorii lor aveau lipsă a soi de 
ce au a se ţine în cele bisericesci; de aceea 
Melanchton a compus în contelegere cu Luther 
o cărticică pentru preoţi, privitor la serviciul 
divin bisericesc şi încât pentru învăţăturile dog
matice a compus’ Luther un catechism mai mare 
pentru preoţi şi unul mai mic pentru tinerime, 
învăţăturile distinctive ale bisericei celei noue 
lutheraue, precum s’au desvoltat în decursul 
timpului, sunt mai ales cu privire la dogme. 
Numai Sf. Scilptură este autoritate, traditiunea, 
scrierile sfinţilor părinţi şi canoanele bisericesci 
nu au putere obligătoare; credinţa singură e 
mântuitoare, nu şi faptele bune; ca taine se re
cunosc numai două: botezul şi cuminecătura; 
cinstirea sfinţilor, a maicei Domnului nu e de 
lipsă ş. a. Cultul divin ce stă în rugăciune, cân
tare, predică în limba germană, formează Uturgia 
lutherană; numărul serbătorilor s’a redus, multe 
ceremonii bisericesci s’audelăturat, precum postul, 
călugăria, procesiunile, jertfele şi milosteniile, 
cinstirea moaştelor. Cu privire la cler: fiecare 
creştin poate purta diregătoria preoţească, pu
terea sacramentală şi administrativă se dă nu 
prin sfinţire, ci prin ordinaţiune simplă din partea 
superintendentilor, sau a decanilor; de aceea grade 
ierarcbice nu există. Numirea lutheran se da 
aderenţilor lui Luther âncă dela început din 
partea clerului romano-catoUc în mod despre- 
ţnitor, dar din partea lor înşişi cu înţeles bun, 
deşi Luther nu era învoit a se numi biserica 
după numele lui. Lutheranii, a căror reforma- 
ţiune se referă mai ales la dogme, nu voiau să 
se confunde cu reformatiunea lui ZwingU, care 
făoii schimbări mai ales pe terenul etic şi practic 
al vietei, mergând cu unele puncte mai departe 
ca Luther; astăzi numirea de biserici reformate 
este comună. Reformaţiunea lui Luther s’a lătit, 
afară de terile germane, şi în Anglia, America, 
Ungaria cu Transilvania, ş. a. [Dr. P.l

Lutheranism, tot ce se tine de biserica luthe
rană, precum dogme, rit şi toate institutiunile 
bisericesci desvoitate în decursul timpului.

Luton, (pron. lîutn), oraş în comitatul englez 
Hodford, 30,005 loc. (1891). însemnată industrie 
do împletituri de paie.

Lutra, V. Vidra.
Llittich, prov. belg., 2895 km’., cu 756,734 loc. 

{1891). Capitala L. (valon. Luik, frc. LiegeJ, 
are 147,660 loc.; citadelă; episcopie; univer
sitate cu şcoală superioară technică. Industrie 
grandioasă de fier şi oţel, mai ales arme, apoi 
de lână, piele, hârtie.

Liitzen, oraş în guvernam, prus. Merseburg, 
3676 loc. (1895); castel. Aci a învins Gustav 
Adolf (t aci) pe Wallenstein la 16 Nov. 1632; 
iar la 2 Maiu 1813 tot acî a bătut Napoleon I 
pe aliaţi.

Liitzow, 1) L. Ludwig Adolf Wilhelm, baron, 
comandantul corpului de voluntari, numit după 
dînsul, in resboaiele cu Napoleon I, n. 1782 în 
Berlin, 1795 întră în armata prus., 1809 ia parte

la expediţia lui Schill şi 1813 formează corpul 
seu de voluntari, care se întăresce din ce în ce, 
până ajunge să numere 2800 oameni infanterie 
şi 480 oameni cavalerie; 1815 L. e numit co
mandant al unul regiment de ulani, 1817 al bri- 
gadei 13 de cavalerie, 1830 e pus în disponi
bilitate. t 1834. Astă4i poartă numele lui L. 
regimentul de 25 de infanterie germ. 2) L. Karl, 
scriitor germ., n. 1832 în Gbttingen, 1864 pro
fesor la academia de arte în Viena, dela 1866 
editor al periodicului »Zeitschrift ffir bildende 
Kunst«, autor al mai multor lucrări referitoare 
la istoria artelor, f 1897 în Vîena.

Lux, 4inâ romană în Dacia; înseamnă: lucire. 
Luci Augusti într’o inscriptiune (M. J. Ackner, 
Die rom. Alt., pag. 19).

Lux, în înţelesul general, forma sub care se 
manifestează vanitatea omenească şi care are 
totdeuna de scop ostentatiunea. Economia po
litică nu-1 blamează decât când însemnează gustul 
exagerat al fastului sau când se resolvă în chel
tuieli improductive, ce iau un caracter ruinător. 
In acest din urmă înţeles se poate 4>ce, că L. 
este curat relativ. Datoria fiecăiuia este a sci 
să-şi claseze cheltuielile după chiar ordinea ne
cesităţii lor. Deci, în această privinţă, bunul 
simt şi datoria fiecăruia aduc, după caşurile in
dividuale, mai multă lumină decât regulele precise 
ce sciinta ar căuta să stabilească. Sciinta nu 
condamnă L. în mod absolut, căci a-1 condamna, 
astfel ar fi a dori reîntoarcerea omenlrei la starea 
de selbătăcie. (Cf. N. E. Idieru, Studii de econ. 
pol. şi finanţe, tom. II, p. 120—125. Bucur. 1896.)

Luxatla, scrintirea încheieturilor, adecă ieşirea 
capului unui os din cavitatea celuilalt os, ceea ce 
este însoţit de durere, deviatiune sau diformaţia 
contui’urilor şi de lungirea sau scurtarea mem- 
hrului scrintit. Complicaţie este, când sunt şi 
striviri, rupturi de ligamente, vărsări de sânge, etc. 
Pentru a reduce bine un membru scrintit, trebue 
a cunoasce exact anatomia. Dncheşii, cari se ame
stecă în această operaţiune, o fac pe dibuite, şi 
unii, cărora împrejurările le-au permis a executa 
acest meşteşug, au chiar oarecare experienţă, 
deşi aceasta este lipsită de ori ce cunoscinţă 
anatomică. Şi cristalinul ochiului poate să se 
luxeze după lovituri. [Dr. C.j

Luxembourg, Frangois Henri de Montmorency, 
duce de L., mareşal frc., n. 1628 în Paris, că
sătorit cu moştenitoarea casei de L., 1661 ia 
numele acesteia, 1672 comandant gen. în Olanda, 
1675 mareşal, 11 Apr. 1677 bate pe principele 
de Orania la- Mont Cassel, 14 Aug. 1678 la St.- 
Denis, 3 Aug. 1692 repurta învingerea dela 
Steenkerken şi 29 Iul. 1693 pe cea dela Neer- 
winden. f 1695.

Luxemburg, 1) L., mare ducat independent şi 
neutral, mărginaş cu Belgia, cu prov. renană 
prusiacă Lorena şi ou depart. francez Meurthe 
et Moselle; 2587 kma., cu 211,088 loc. (1880); 
capitala L. cu 18,187 loc., residenţă epp., statua 
de bronz a regelui şi mare duce Vilhelm II; 
numeroase monumente architectonice. 2) L., o 
provincie a Belgiei în partea sud-estică, 4418kmJ., 
212,171 loc. (1892); desmembrată dela ducatul 
L. 1839. Capitala Arlon.

Luxor, CLuksorJ, sat în Egipt, în apropiere 
de Theba, pe partea stângă a Nilului. Numele 
arabic ucsur provine, dela ruinele renumitului

10*
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templu de acolo zidit de AmeDophis III şi re
novat de Ramses II. înaintea stâlpilor ridicaţi 
de Ramses III stau cei 2 obelisci, dintre cari 
cel mai mic (20 m.) fu transportat în 1831 la 
Paris, şi aşezat pe piaţa Concordia.

Luzern, canton in Elveţia, 1501 km2., cu 
135,722 loc. (1888). Capitala L., situată 440 m. 
preste nivelul mării la ieşirea rîului Reuss din 
laoul Vierwaldstătt şi la poalele muntelui Pi- 
latus, are 26,721 loc. (1895) Italieni (2472) şi 
Francezi. Hoteluri minunate; arsenal, lângă el 
monumentul gardei elveţiene, care a că(Jut la 
Paris 10 Aug. 1792.

Luzinekl, Lusinaki, v. loan, episcop.
Luzon, (Lu^on, Manila), cea mai mare dintre 

insulele Filipine, 109,206 km2., cu 3.442,941 loc. 
(1887) afară de Tagalii independenţi din interiorul 
insulei. Capitala Manila.

Luzula DC., (botan.) gen din familia Junca- 
ceelor, cu vr’o 40 specii ce cresc mai ales în 
regiunile temperate, reci şi montane din emisfera 
nordică, puţine din ele în cea de sud; se deo- 
sebesce L, de Juncus (v. ac.), fiindcă ovarul îl 
are 1-locular şi cu 3 ovule. Prin părţile noastre 
cresc, prin pădurile de şes şi montane ori sub- 
alpine, L. vernalis DC. (= L. pillosa Willd.), 
L. campeatria DC. (= L. multiflora Lej.), numită 
popular Mălaiul ouoului, L. albida DC., 
L. maxima DC., ş. a. [S. Şt. R.]

Lyohnis L., (botan.) gen de plante din fam. 
Caryophyllaceelor, tribul Sileneae, înrudit cu 
genul Silene, de care se distinge prin 5 stili. 
Cuprinde vr'o 30 specii erbacee din emisfera 
boreală, distribuite în mai multe subgennri (după 
alţii genuri): Viacaria, Agroatemma, Melan- 
drium, ş. a. In părţile noastre cităm ca mai fre- 
cjuente: L. Floa cuculi L., «floarea cucului» 
şi L. Viacaria L., «lipicioasa». L. ehalce- 
donica L., «a r ş i n i c«, L. coronaria L., «barba 
împor.», ş. a., se cultivă ca plante decorative 
rustice. Agroatemma Cfithago L., «neghina», 
ce cresce prin semănături, contribue la uepre- 
ciarea grânelor. [A. Pr.]

Lyclum L.. (botan.) gen din familia Solana- 
ceelor, tribul Atropeae, cuprinde tufe sau ar- 
busculi, la noduri adesea cu spini. Acest gen 
are vr’o 70 de specii, respândite prin regiunile 
temperate şi calde ale globului. In părţile noastre 
cresce cultivat şi selbătăcit prin grădini, pe lângă 
garduri L. barharum L., cunoscut de poporul 
nostru sub numirea de Cătină de garduri.

[Z. C. P.]
Lycoperdacee, (botan.) familia de Ciuperci Ba- 

sidiomycete, caraoterisată prin: fruct rotund ou 
înveliş (peridia) dublu, papiraceu, în interior 
(Glebă) subdivisat în loji mici căptuşite de hi- 
meniu; capiliţiu abundent. Ca genuri: Boviata 
Dill. (v. ac.), Geaater (v. ac.), Lycoperdon (v. ac.).

[S. Şt. R.]
Lycoperdon Tourn., (botan.) gen de Ciuperci 

din fam. Lycoperdacee, caiacterisat prin fructe 
aproape sferice, pedioelate, albuiii, când sunt 
tinere, brune la maturitate; atunci se deschid 
la vîrf prin ruperea învelişului lor dublu, lăsând 
să iasă sporii ca un mic nor de praf. Se găsesc mai 
ales toamna prin livezi umede sau prin păduri, 
L. piriforme Schaeff., L. gemmatum Batsch., 
L. coelatum Bull., ş. a. Fructele tinere de L. 
sunt comestibile, dar nu sunt un alime.ut preţuit.

Masa sporilor şi capiliţiu de L. Boviata L., ale 
cărui fructe ajung */a m. diametru, se folosesce 
cu foarte mult succes, ca antiseptic şi hemostatic 
(opresce curgerea sângelui). [S. Şt. R.]

Lycopersicum Mill., (botan.) mic gen din vasta 
familie a Solanaceelor, tribul Solaneae, cuprinde 
ierburi înalte uneori la basă frutescente. Acest 
gen are vr'o 3 sau 4 specii, originare din America 
australă şi cultivate deja de mult ca plante cu
linare. L. eaculentum Mill., (sin. Solanum Ly- 
copersicum L), originară din Peru se cultivă şi 
priu părţile noastre ca plantă potageră din causa 
fructelor sale comestibile, cunoscute de poporul 
nostru sub nimirUe de: Pătlăgele roşii sau 
Paradaise. [Z. C. P.]

Lycopodiacee, (botan.) familie de Lycopodinee 
(v. ac.) isosporee şi eligulate, cu doue genuri 
Lycopodium (v. ac.) şi Phylloglosum; familia 
se caracterisează prin: tulpină monopodială sau 
falş dichotomă, cu cilindru central deschis, frunze 
simple, dese, solzoase, sporangi câte unul la sub
ţioara frunzelor ori sporofilelor, protal tuberculos, 
uneori mult desvoltat, şi monoic. [S. Şt. R.] 

Lycopodinee, (botan.) (corectează astfel în En
ciclopedie voi. II, p. 57), a 3-a clasă de Cripto- 
game vasculare. Se subdivide în doue: L. isos
poree sau eligulate, unde sporii sunt de un singur 
fel, frunzele n’au ligulă, protalul e monoic mult 
sau puţin desvoltat; are doue familii: Lyoopo- 
diacee şi Psilotacee; a doua subdivisiune e a 
L. heterosporee sau ligulate, unde întră cele cu 
spori de doue feluri, frunzele au ligulă, protalul 
e dioic, cel mascul foarte redus, cel femei ne- 
liberându-se din macrospor; are ca familii ac
tuale Selajginellaceele şi Isoetaceele (v. ac.), iar 
ca familii stinse Lepidodendraceele (v. ac.) şi 
Sigillariaceele. [S. Şt. R.]

Lycopodium L., (botan.) gen din familia Lyco- 
podiaceelor, cu vr'o 100 specii din regiunile tro
picale şi temperate. Prin părţile noastre cresc prin 
păduri şi păşiuni umede şi umbroase sau pe stânci 
umede din regiunea montană, subalpină şi al
pină: L. Selago L., numit popular Brădişor, 
Cornişor; L. annotinum L., vulg. Corn işor; 
L. eomplanatum L., L. clavatum L., (J>s vulgar 
Brânca ursului, Piedicuţă, Chiedicuţă, 
ş. a. Această ultimă specie în Rusia se dă conti a 
turbării; provoacă ameţeală şi vărsături; sporii 
sei, cunoscuţi în farmacie sub numele de semen 
Lycopodii, servă la prepararea hapurilor, şi 
ca pulbere absorbantă; fiind foarte inflamabili 
(de unde şi numele de sulf vegetal) se fo
losesc în preparaţii pirotechnice. Se falsifică pul
berea de L. cu polen de Conifere sau de Papură. 
L. saururus Lam., numit Piligan, ce cresce 
în America de sud, conţine o reşină purgativă 
şi un alcaloid, piliganina,- vomitiv şi con- 
vulsivaut; se dă în America contra unor catare 
gastrice. Şi alte specii exotice au aceleaşi pro
prietăţi emetioe şi purgative. [S. Şt. R.] 

Lycopsis L., (botan.) gen de plante anuale din 
fam. Boragineelor, înrudit ou genul Anchusa 
(v. ac.), de care se distinge prin tubul corolei 
curbat. Cuprinde 3 sau 4 specii respândite în 
Europa, Asia occidentală şi Africa boreală; dintre 
aceste L. arvensis L. cresce şi pe la noi, pe lo
curile cultivate. [A. Pr.]

Lycopus L., (botan.) gen de plante din fam. 
Labiatelor, trib. Satweineae, înrudit cu Mentha
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(V. ac.), de care se distioge prin numai doue 
stamine perfecte. Cuprinde vr’o 10 specii, ce 
cresc prin locuri umede în emisfera boreală 
temperată. Dintre aceste: L. europaeus L. »cer- 
vana< şi L. exaltatus L. f. sunt specii respândite 
prin părţile noastre. [A. Pr.]

Lyddit, (chim.) materie explosivă, ce se fa
brică în Lydd, Englitera. Aparţine clasei Pi- 
cratelor (v. ac.).

Lydia, v. Lidia.
Lyell, Sir Charles, geolog, n. 14 Nov. 1797 

în Kinnordy (Scoţia), 1831 prof. în Londra, f aci 
22 Febr. 1875. Renumit prin teoria sa, după care 
toate schimbările, ce se pot dovedi că se petrec pe 
scoai’ţa pământului, sunt productul unor puteri, ce 
lucrează în timpul present. Ser.: Principles of 
geology, Eleinents of geology, Antiquity of man.

Lygeum L., (botan.) gen de Graminee, tribul 
Oryzee, cu o singui'ă specie din regiunea me- 
diterană L. Spartum Loefl., ()isă prin acele părţi 
Ba part o (v. ac.), Atocha. Se poate cultiva 
prin grădini pentru fibrele sale textile resistente.

Lygodium Sw., (botan.) gen de Ferige, familia 
Schizaeacee, ou vr’o 22 specii mai ales paleo- 
tropicale; mai adesea sunt liane volubile prin 
raohisul frunzelor lor, ce poate ajunge mai mulţi 
metri de lungime. Printre specii cităm pe: L. 
volubile Sw. din America tropicală, L. palmatum 
Sw. din America nordică, L. Japonicum Sw. din 
Asia tropicală şi care se cultivă prin sere ş. a.

[S. Şt. E.]
Lykanthropia, la Grecii cei mai vechi numele 

unui morb iscat din melancolie şi fantasie, în 
care morbosul se scula noaptea şi fugia, iar glasul 
lui imita lătratul cânelui sau urlatul lupului, şi 
morbosul credea că e lup: lyhanthropos (lup-om). 
Aceasta s’a adus în legătură şi cu cultul lui 
ZeuB Lykaios, fundat de Lykaon (v. ac.). Acestui 
Zeus i-s’au sacrificat şi oameni pentni expiarea 
unui pecat de sânge (omor, ucidere) şi dătătorul 
de sacrificiu (ucigătorul) a trebuit să fugă, şi 
precum se credea, în fuga sa s’a strămutat în lup, 
dar după suferinţă de 9 ani a putut să se cureţe 
şi să se prefacă iar în om. Oamenii, cari se 
credeau a fi strămutaţi în lupi, la Romani se nu- 
miau Versipelles (întorşi de piele), la Francezi loup 
garou, la Nemţi Werwolf şi la Români pricolici.

[Atm.]
Lykaon, un rege în Arcadia, care a fundat 

oultirl pentru Zeus pe muntele Lykaios. L. pe 
altarul ridicat a sacrificat mai ântâiu un copil, 
pentru ce Zeus l-a strămutat în lup. [Atm.]

Lykla, v. Licia.
Lykurg, legislator spartan, trăiesce în Sparta 

prin seci. IX a. Chr. L. era fiul unui rege din 
Sparta, care fusese ucis într’o mişcare revolu
ţionară. El călători prin Creta, unde studia in- 
stiţuţiunile Dorienilor stabiliţi in cetăţile din 
Asia mică, de unde aduse şi poemele lui Homer. 
întors în Sparta îşi găsi oraşul natal în prada 
unei cumplite disordini, şi consultând oracolul 
dela DelB, cuceri puterea împreună cu 30 din 
amicii sei şi dete patriei sale o constituţiune 
foarte aspră. Obţinând promisiunea dela Spartani, 
că legile sale vor fi păstrate neatinse până la 
reîntoarcerea Sa, plecă şi nu mai reveni nici 
odată în Sparta. Asupra lui L. nu se scie aproape 
nimic, ba chiar se pune la îndoială şi existenţa 
sa. Spartanii socotiră pe acest personaj legendar

ca fundator al statului lor şi îi acordară un cult 
special. [Caion.]

Lympha, uneori lumpha, în mitol. romană o 
(jină, care a locuit în isvoare sau păraie, şi e iden
tică cu nympha la Greci. L. se închipuiau ca 
rrisce femei căutătoare şi fermecătoare. Ele, 
după credinţa poporului, au luat minţile acelora, 
cari le-au ve(jut scăldându-se şi cari se numiau 
lymphafi sau lymphatid. [Atm.]

Lympha, lichidul, care circulă in vasele lim- 
phatice; el e clar, palid galben şi de reacţiune 
alcalină. L. provine din lichidul exsudat din va
sele sanguine şi care a fost în contact cu di
feritele ţesături anatomice, astfel, că L. conţine 
câteva producte de desasimilaţiunea ţesăturilor. 
L. lăsată in contact cu aerul se coagulează, for
mând o gelatină incoloră, din care mai apoi se 
separă un chiag şi serul, tocmai ca la sânge. 
Chiagul e format de fibrină (6 la mie din L.), 
iar serul din albumină coagulabilă prin căldură 
şi celelalte principii ale serului sanguin. Micro
scopic se constată în L. un mare număr de lu- 
cocite (globule albe). L. vaselor limphatice din 
intestin conţine, în momentul digestiunei, nume
roase corpuscule grăsoase în suspensiune, cari 
le dau o coloraţiune albie; această L. ia denu
mirea de chil. [Imerwol.]

Lymphadenita, infiamaţiunea ganglionilor lym- 
phatici, iar lymphangita acea a-vaselor lym
phatice. Ambele pot fi primitive şi secundare. 
E primitivă în urma maladiilor infecţioase şi în 
decursul septichemiei; iar secundară când în 
urma unei sgărieturi sau ulceraţiuni infectate 
a pielei, se infectează şi se infiamează şi vasele 
lymphatice din acea parte a pielei; apoi infla- 
maţiunea se comunică dealungul vaselor lym
phatice şi ganglionilor, în cari se varsă acele 
lymphatice. Pielea la lymphangită e dureroasă, 
tumefiată, roşa sau brăzdată de dungi roşii, iar 
ganglionii lymphatici sunt dureroşi şi măriţi în 
volum fLymphadenităJ. Infiamaţiunea aceasta 
poate ceda în urma unui tratament apropiat (re
paus, comprese reci, antiseptice, etc.) sau să ajungă 
la supuraţie. Ganglionii se pot inflama astfel, 
când în teritoriul vaselor lymphatice afferente 
există o infecţiune. La copii lymphatici ganglionii 
se tumefiază foarte uşor şi e caracteristic lym- 
phalismului persistenţa acestor adenite; ganglionii 
aceştia, cele mai adeseori, nu sunt dureroşi. L. 
poate fi şi de natură tuberculoasă, canceroasă, etc. 
In decursul sifilisului constituţional ganglionii lym
phatici se măresc de asemenea. [Imemol.] 

Lymphatic, om cu carne moale, piele albă, faţă 
anemică, temperament indolent, (v. şi Lympha).

Lymphatice, Vase ţi glande lymphatice. Va
sele L. sunt vase absorbante, cari duc dela pe
riferie cătră centrul circulator, lympha culeasă 
din ţesături şi chilul cules din păi'etele intesti
nului. Sistemul lymphatic se compune din: vase 
şi ganglioni lymphatici. începutul vaselor L., 
capilarele L. se face în intimitatea ţesăturilor, 
unde cap. L. comunică cu lacunele din ţesutul 
conjonctiv. Din aceste capii. L. se formează 
trunchiurile lymphatice, cari sunt superficiale 
şi profunde, iau o direcţiune dela periferie la 
centru şi corespund în genere traiectului vi
nelor superficiale şi profunde. Vasele L. au păreţi 
fini şi transparenţi şi compuşi din o tunică ex
ternă, medie şi internă, formată din ţesut con-
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jonotiv, elastic, muscular, neted şi epitelial. As
pectul vas. 1. e varicos din causa numeroaselor 
valvule, cari presintă sub valvulă o dilataţie. 
Trunchiurile 1. se adună în doue mari trunchiuri: 
canalul toracic şi marea venă limphatică, care 
se varsă în vinele suhclaviculare, in apropierea 
cordului. Ganglionii l. sunt umflături situate în 
decursul vaselor 1.; ele sunt adunate în grupe 
lângă vasele sanguine principale ale unui organ 
sau a rădăcinei extremităţilor; coloarea lor e 
roşa, mărimea e aceea a unui fir de linte până 
la aceea a unei alune şi forma lor e eliptică 
turtită. Vasele 1., cari întră în un g. 1., se nu
mesc afferente, cele cari ies din el efferente. 
Istologic g. 1. se compun din: 1) o capsulă fi
broasă; 2) un ţesut folicular şi 3) un ţesut la
cunar. [Imerwol.]

Lymphom, lymphadenom, un sarcom al gan
glionilor lymphatici. [V. I.]

Lynch, legea sau justiţia lui L., (engl. Lynch 
lawj, în America de nord, în ţinuturile de nou 
sau puţin împopulate, justiţia sumară săvîrşită 
la moment de popor asupra culpabilului, prins 
asupra faptului; şi-a primit numele probabil dela 
John L. din Carolina de nord (sfîrşitul seci. XV li).

Lynkeus, (LinceuJ, în mitol. grec. unul din 
peţitorii fetelor lui Danaos, regele din Argos, 
care şi-a logodit toate fetele, dar le-a dat pum
nale, ca noaptea să ucidă pe toţi peţitorii. Numai 
Hypermnestra nu a ucis pe logoditul seu L., 
care a scăpat, dar aucjind de moartea lui Danaos 
s’a reîntors, s’a însurat cu iubita sa şi a ajuns 
pe tronul lui Danaos.

Lyon, golful de L., cea mai mare îmbucătură 
a Mediteranei la coastele sud-estice ale Franciei, 
cu multe oraşe pe ţermurii sei.

Lyon, capitala depart. Khone, residenţă ar- 
chiepp.; după Paris cel mai mare oraş al Franciei, 
la împreunarea rîurilor Rbone şi Saone, pe o 
peninsulă de 5‘Zj km. lungă şi ca. 600 m. lată, 
438,007 loc. (1891), împărţit în 6 districte. Cel 
mai însemnat centru de industrie textilă; are 
310 fabrici de mătăsării, cari ocupă 210,000 lu
crători. Productele de mătasă se exportează în 
America, Anglia, China, Japonia, India, în va
loare de ca. 400 milioane pe an. 12 fabrici de 
maşinerii. însemnată şi industria juvelieră (în 
preţ de 8 mii. pe an), fabricai'ea macaroanelor (în 
preţ de 12 mii.), hârtie, fierărie (cu 16,5(X) lu
crători), 15 fabrici chimice, 10 fabrici de sti
clării, 6 fabrici de luminări, 12 săpunării, etc. 
însemnat comerciu de vin, rachiu, bumbac, lână, 
poame, cereale, etc., sprijinit de băncile Credit 
Lyonnais, Sooiete Generale, Comptoir d’Escompte 
de Paris, etc. In oraş sunt 9 staţiuni de cale ferată, 
numeroase bulevarde, parcuri, vile, 100 pieţe, 
26 dookuri, 22 poduri preste rîurile Ehone şi 
Saone. Dintre numeroasele biserici cea mai în
semnată e catedrala Sf. loan, terminată în 1476, 
cu 4 turnuri şi portal pompos. Numeroase clădiri 
civile, de mare valoai'e architectonică; musee, 
bibliotece, institute culturale şi de binefacere. 
Aici a fost asasinat (24 Iunie 1894) presidentul 
Sădi Camot de anarchistul Caserio. L. era loc 
important deja în timpul Gallilor, purtând nu
mele Lugdunum, colonisat (43 a. Chr.) de Mu- 
uatius Plaucus, loc de petrecere al împ. August, 
înfrumseţat de Claudiu şi ars subNero. Primul 
oraş încreştinat in Gallia.

Lyons, (pron. leiens), Edmund, Lord, admirai 
engl., n. 1790. 1835—49 a fost ambasador în 
Atena, 1849—51 în Elveţia, şi după numirea lui 
de oontreadmiral, în Svedia. In resboiul oriental 
1854 a fost al doilea comandant al flotei engl. 
în Marea Mediterană. S’a distins la transpoitul 
armatei spre Crimea, şi la bombardamentul ântâiu 
al Sebastopolului. După rechiemarea lui Douglas 
a primit comanda asupra flotei engl., şi a con
lucrat la atacul Sebastopolului din 18 Iunie. 1856 
numit Peer, 1857 viceadmiral. 1858. Fiul lui, 
BichardL., afost 1858 ambasador în "Washington, 
1865—67 în Constantinopole. 1887 numit conte 
L. t 1887.

Lyra, v. Lira.
Lyrtloy, şi Lynioy, v. Lytuon.
Lyş sau Leye, riu afluent al Schelde-i, isvo- 

resce pe platoul Artois (dep. Pas de Calais în 
Francia); dela Air încolo navigabil. Formând pe 
30 km. frontiera ţerii, trece la Menin în Belgia 
şi se revarsă la Gent. 205 km. lung., dintre cari 
115 în Belgia. Formează legătura între mai multe 
canaluri. (Cf. Beghin, Le pays de la L., Paria, 1876.)

Lysa Gora, şu1 de munţi în guvern, ruso-pol. 
Kjelzy şi Radem, 38 km., numit după piscul 
principal L. G. (muntele Sf. Cruci), 611 m., cu 
c mănăstire de Benedictin!. Un alt pisc, Lysiţa, 
605 m., cu o mănăstire a Sf. Catarine. Munţii 
L. G. sunt ramuri ale Carpaţilor, bogate în mi- 
neraiuri de fier. De L. G. se leagă multe legende.

Lysandros, vestit general spartan. învinge în 
395 a. Chr. pe Ateniani la Aegos-Potamos. Din 
ordinul seu se ucid 3000 de Ateniani, din causă 
că generalii Atenei s’ar fi jurat că în cas de 
învingere să taie mâna dreaptă a tuturor pri- 
sonierilor spartani. Plutarch (Jioe că L. a ucis 
3000 de Ateniani la Aegos-Potamos. L. după 
această victorie încunjoară portul Pireu şi timp 
de trei luni Atena suferi chinurile unui te
ribil asediu. [Caion.]

Lysias, (458—378 a. Chr.), orator atenian şi 
unul dintre cei mai înverşunaţi duşmani ai celor 
treizeci de tirani. Vorbirea sa era foarte lim
pede şi elegantă. .[Caion.]

Lysimachia L., (botan.) gen de plante erbacee 
erecte sau repente din fam. Primulaceelor, trib. 
Lysimachieae. Cuprinde la vr’o 60 specii pre- 
ponderant temperat şi subtropical boreale, dintre 
cari, ca maifrequentela noi cităm: L. vulgaris L., 
•floarea de lungoare» şi L. Numumlaria L., «găl
benelele de pădure». [A. Pr.]

Lyalmachos, unul dintre cei mai celebri că
pitani ai lui Alexandru cel Mare al Macedoniei. 
După moartea suveranului macedonean devine 
rege al Traciei şi mai târejiu al Macedoniei, 
t 281 a. Chr. [Caion.)

Lyslmetru, nume dat de Ebermayer unui aparat 
pentru determinarea cantităţii de apă de ploaie, 
ce trece prin un strat de pământ de censistenţă 
şi afun4ime anumită.

Lysippos, unul dintre cei mai iluştri artişti 
sculptori ai Greciei. Elev al lui Apelle, produce o 
mulţime de opere de o mare valoare. Trăiesce in 
seci. IV a. Chr. [Caion.]

Lysis, (med.) la morbi febrili dispariţia febrei pe 
încetul în decursul mai multor (jlle. V. şi Crisa.

Lysol, un preparat lichid format din o parte 
cresol şi o parte oleu şi hidrat de potasiu. Co
loare brună, consistenţă oleoasă, miros creosotic.
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Solubil în alcool, eter, cloroform. Disolvă ou 
mare uşurinţă substanţe de origine organică, 
ceea ce îl face a fi întrebuinţat la curăţirea 
stofelor pătate, şi în acelaş timp e un antiseptic 
şi de.sinfectant puternic ca şi acidul fenic.

Lyssa, (med.) v. Turbare.
Lythrarieae sau Lythraceae, (botan.) faniihe 

de dicotyledonate-polypetale, cuprinde plante er
bacee, frutescente sau arborescente. Această fa
milie are vr’o 30 de genuri cu vr’o 250 de specii, 
respâudite cele mai multe prin regiunile tro
picale, puţine specii cresc şi în regiunile tem
perate ale globului. Lythrarieele se divid în 
următoarele doue triburi: I) tribul Ammannieae, 
mici ierburi aquatice, flori mici, petalele necorru- 
gate, din cari menţionăm genurile: AmmanniaL., 
Peplis L., şi al II) tribul Lythreae, plante fru
tescente sau arborescente, rar erbacee, flori de 
ordinar mari, petalele de regulă corrugate, men
ţionăm genurile: Cuphea P. Br., I/ythrum L., 
iar din genurile anormale ale acestei familii 
menţionăm genul Punica L. [Z. C. P.]

Lythrum L., (botan.) gen din familia Lythra- 
rieelor, tribul Lythreae, cuprinde plante erbacee 
sau frutescente, glabre sau pubescent-tomentoase, 
cu ramurile tetragonale. Lythrum L. are vr’o 
12 specii, ce cresc pe aproape întreagă suprafaţa 
globului. In părţile noastre cresce prin fenaţe 
şi locui'i umede L. Salicaria L., numit vulgar 
Răchitan,X. virgatumL.şiL. HyssopifoliaL. 
L. Salicaria L. posede proprietăţi adstringente 
şi tinctoriale. [Z. C. JP.]

Lytira, terra, (ţeara Lotrului), erau numite 
în vechime regiunile rîului Lotru, locuite de 
Români. Se face amintire do L. şi într’un do
cument al regelui ungar Bela IV din 1247, ca 
ţeară a voivodului român Lytuon.

Lyttelton, (pron. liteltn), 1) L., George, Lord, 
om de stat, poet şi istoriograf engl., n. 1709, 
descendent al lui Thomas L. (f 1481), cunoscut 
prin însemnatele sale scrieri juridice (Treatise 
on Tenures). G. L., după mari călătorii pe con
tinent, întră în parlament, unde combate gu
vernul Walpole; 1737 secretar al princ. de Wales, 
1755cancelar al tesaurului, 1756 uumitLordL. de 
Fraukley. t 1773. Ser.: Istoria lui Henric II, 
4 voi., 1764—67; »Poetical works» se disting 
prin corectitatea formei metrice.

2) L., George William, al 4-lea Lord L., om 
de stat, n. 1817, a fost 1846 subsecretar de stat 
al coloniilor. A sprijinit înfiinţarea coloniei model 
theocratice Canterbury pe Noua Seelanda, a cărei 
capitală a primit numele lui. A scris despre di
ferite chestiuni bisericesci şi de educaţiune. In 
auii din urmă ai vieţii sale a suferit de melan
colie şi s’a sinucis 19 Apr. 1876. (Cf. Gladstone, 
Briof memorials of Lord L., wit a biographical 
aketch, London 1876.)

Lytton, Edward G., (1803—1873), renumit 
romaucier şi poet dramatic englez; cunoscut 
sub numele Edward Bulwer, mai târziu Bulwer 
Lytton. De repeţite ori membru al parlamen
tului ; fost secretar al guvernului în India, însă 
pururea ocupat cu literatura. Opere complete, 
Kuebworth-Edition. London, 1873—75. Lord E. 
liohert Bulwer, conte Lytton, fiul celui dintâiu, 
om de stat şi poet englez, n. 1831, studia la 
Ilarrow; luă doctoratul la Bonn, în Germania; 
locui mai în toate capitalele Europei ca secretar

al unchiului seu, lord H. Bulwer-Dalling, am
basador. Dela 1876—80 guvernă, ca vice-rege. 
India engleză; L. deprins cu pompa dela caste
lele princiare ale domeniilor părinţesci din An
glia, desfăşură la curtea sa un lux şi o pompă 
fără seamen. Măreţia naturii din India şi stră
lucirea vieţii orientale îmbogăţiră stilul şi cu
getarea ea de poet, dar moştenit dela tatăl şi 
mama sa, cunoscuţi ambii ca scriitori. Dela 1887 
representant al Aiigliei în Paris. Operele sale, 
o serie de poeme în versuri; un roman, «Inelul 
lui Amasis»; «Cronică şi Caracter»; «Orval sau 
Nebunul secolului» şi «Fabule cântate», toate ar
tistic cizelate şi pline de idei filosofice, se adre
sează mai ales elitei oamenilor de litere.

Lytuon, (greşit Lyrtioy sau Lynioy), voevod 
român în Oltenia, numit în diploma regelui Bela LV 
al Ungariei din a. 1247 pentru cavalerii loanniţi. 
Prin această diplomă, Bela dăruiesce ordinului 
loanniţilor «toată ţeara Severinului cu munţii ce 
se ţin de ea, împreună cu cnezatele lui loan 
şi Farcaş, până la rîul Olt, afară de ţeara lui 
Lytuon voevod, care remâne Vlachilor, aşa 
precum aceştia au ţinut-o până aci; de asemenea 
preste Olt şi Alpii transilvani toată Cumania, 
afară de ţeara lui Seneslau voevodul Vlachilor, 
care remâne acestora aşa precum ei au ţinut-o 
până aci şi întocmai în aceleaşi condiţiuni ca 
cele pentru ţeara Lytua* (= ţeara lui Lytuon). 
Jumătate din foloasele şi veniturile ţerii Seve
rinului să fie ale regelui, iar jumătate ale or
dinului ; de asemenea şi jumătate din veniturile 
ce se vor culege regelui dela Vlachii ţerii Lytua, 
să primească ordinul. Numiţii Vlachi să fie datori 
a sta loauniţilor în ajutor cu armamentul lor, 
cum şi loanniţii să fie datori a-i ajuta pe Vlachi. 
In Cumania (= partea resăriteană a Ţerii Ro- 
mânesci şi Moldova), afară de ţeara lui Seneslau, 
toate veniturile să fie, prin 2.5 ani dela intrarea 
loanniţilor în ţeară, ale ordinului, iar după 25 ani 
ei vor ave să dea fiscului regal jumătate din 
veniturile acestei ţeri. Din ţeara lui Seneslau, 
ordinul va primi, întocmai ca din ţeara Lytua, 
jumătate din veniturile şi foloasele cuvenite re
gelui. loanniţii, la rândul lor, se obligă a ridica 
armele în contra tuturor păgânilor şi altor nea
muri, cari ar încerca să invadeze regatul sau 
confiniile lui. Pe lângă aceasta li-se mai impune 
obligaţiunea de a popula ţerile dăruite lor; dar 
să nu primească oameni din regat, fie de ori ce 
stare şi naţionalitate, ca să se aşeze acolo, fără 
de încuviinţarea specială a regelui.

Această donaţiune, confirmată de papa în a. 1251, 
a fost, în mare parte, ilusorie. In a. 1254 Băla 
scrie papei, că a aşezat pe loanniţi «la hotarele 
Cumanilor şi Bulgarilor, de unde speră a pro
paga, prin dînşii şi cu favoarea scaunului apo
stolic, resadul credinţei catolice pe toată întin
derea Dunării până la mare.» Dar în aceeaşi 
scrisoare el (jlice, că «Tătarii au făcut tributare 
părţile ce se hotăresc cu regatul la resărit, anume 
Rusia, Cumania, ţeara Brodnidlor (în Moldova 
inferioară) şi Bulgaria, cari în mare parte erau 
mai înainte supuse stăpânirii lui.» Cumania, dă
ruită loanniţilcr, era deci supusă Tătarilor, loan
niţii nu putea să poseadă decât ţeara Severi
nului fără voevodatul român al lui Lytuon. 
Faptul că după această donaţiune nu se găsesc 
până la 1263 Bani unguresci de Severin (con-
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stataţi la 1233—43), nici documente pentru te- 
ritorul Severinului, pare să indice că ei au luat 
în posesiune, pentru câtva timp, bănatul ungu
resc de Severin (= comitatul Severinului cu o 
parte limitrofă din Oltenia în judeţul Mehedinţi). 
La atâta se reduce, în caşul cel mai larg, întinsa 
donaţiune din 1247; restul nu era decât o do- 
naţiune fictivă, care să aibă fiinţă în caşul când 
cavalerii ar isbutl să-şi cucerească ţeara dăruită. 
Prin acest mijloc regele Ungariei căuta să-şi 
afirme pretenţiunile de suveranitate asupra unei 
ţeri ce avea alt stăpân. In a. 1260, când Bul
garii năvălesc în Severin, cavalerii loanniţi nu 
se mai află acolo. După respingerea Bulgarilor 
se reînfiinţează bănatul de Severin, unde dela 
1263 iarăşi se găsesc Bani unguresci.

Voevodul român L., care stăpânea partea Ol
teniei ce nu aparţinea bănatului unguresc, rea
pare apoi sub numele de In/ihon sau *Litua 
vaivoda^. Pe la 1272 el ocupă partea din re- 
sărit de Olt a Ţerii Bomânesci (voevodatul lui 
Seneslau, negreşit după moartea acestuia) şi re- 
fusă regelui Ungariei tributul cerut. Din această

causă el are resboiu cu Ungurii şi cade în luptă 
(pe la 1279), după ce prin unirea păi'ţii resă- 
ritene cu Oltenia a dat fiinţă principatului Ţerii 
Bomânesci sub dinastia Basarabilor olteni. Lui 
îi ui-mează în domnie fratele seu Barbut, care fiind 
prins în resboiul cu L., se învoiesce a plăti tri
butul şi obţine astfel liberarea. L. este probabil 
^domnul Vlachieu a cărui flcă, după sciri bi
zantine, era prima soţie a regelui sârbesc Ştefan 
Milutin (1275—1320), care în 1298, în vîrstă 
de 45 ani, se însoară de a patra oară cu o prin- 
cesă bizantină. Numele L. (cum se pare, nu 
tocmai exact reprodus în documentele unguresci) 
se aseamănă cu numele slave de persoane: Ly- 
tovoi (la Bulgari în seci. XI), Ljutov şi Luten 
(la Slavi), Litavor şi lAtovoi (în chrisoave mol- 
dovenesci din 1374 şi 1407j, Ţeara lui este nu
mită »terra 1/ytuat după numele voevodului 
(analog *terra AssanU = imperiului lui Asan), 
Aceştia siint cei dintâiu voevo(Ji ai Ţerii Bo
mânesci pe cari îi arată documentele în de
pendenţă de Ungaria. (Cf. D. Onciul, Originile 
Principatelor Bomâne. Bucur. 1899.) [D. On.]



M
M, este una dintre consonantele labiale ale 

limbei române. In abreviaţi uni însemnează; M. 
(ca număr roman) = 1000 (miile). M. (germ.) = 
Marcă (Mark). M. (lat.) = Marcus, Magister, etc. 
M’, (lat.) = Manius. M. (franc.) = Monsieur. 
MM. = Meşsieurs. M. A. (lat.) = Magister Ar- 
tium. M. A. V. (magh.) = Căile ferate ungare. 
M. D, (lat) = Medioinae Doctor. M. P. (engl.) 
= Member of Parliament (membru al parla
mentului). M. S. (lat.) = manu-scriptum. m. = 
metru, ma. = metru quadrat, m3. = metru cubic. 
In musioă: m. d. fttal.J = mano destra: mâna 
dreaptă; m. s. (sau m. sin.) = mano sinistra: 
mâna stângă = m. d. s. (pe recepte) = misce, da, 
signa: mestecă, dă, însemnează; m. pr. (lat) 
= mânu propria. [*]

M, in logică este semnul simbolic pentru ra
ţiunea psichologică a unui silogism, adecă pentru 
noţiunea intermediară (terminus medius), care 
ca element constitutiv la structura unm silo
gism, are să mijlocească legătura dintre subiectul 
şi predicatul conclusiunii. [PI.]

Ma, 1) la Egipteni şi Mat, (Jina adevărului 
şi dreptăţii, fata lui Ba, (Jeu al soarelui; fiindcă 
se închipuia cu ochii legaţi, s’a identificat cu 
Themis (justiţia) la Greci. 2) Ma, (jina lunei şi 
resboiului la locuitorii din Capadocia şi din Pont. 
Strabo a identificat-o cu Artemis la Greci, iar 
Romanii au numit-o Bellona (v. ac ). Templul 
ei la Eomana, lângă rîul Iris, a fost cel mai 
vechiu şi renumit, şi a avut vr’o şese mii de 
hierodule (v. ac.). 3) Ma, (sau şi Ammas), la 
Greci, anume la Aeoli a însemnat mamă. [Atm.] 

Maarib, (ovr. Arbit), rugăciunea de seara a 
Israeliţilor.

Maas, rîu, v. Meuse.
Maastricht, (Maestricht), capitala provinciei 

olandeze Limburg, lângă rîul Maas, cu 33,834 loc. 
(1896); biserică gotică din seci. XI; fabricaţiune 
de sticlă, olării şi hârtie.

Mab, (engl. pron. meb), numele unei ur(}i- 
toare în «Romeo şi lulia» de Shakespeare.

Maba Forsk., (botan) gen de plante lignoase 
din fam. Ebenaceelor, înrudit cu Diospyros, de 
oare se distinge prin fiorile 3-raere. Cuprinde 
vr’o 59 specii tropicale şi subtropicale, dintre cari 
M. Ebenus Spr., de pe Molucee ne dă abanos 
veritabil. [A. Pr.]

Mablllon, savant franc., călugăr benedictin, 
n. 23 Nov. 1632 în St. Pierremont, 1663 fu 
numit conservator al monumentelor de artă în 
St. Denia. A scris: Acta Sanctorum Ordinis S. 
Benedicti, (Paris 1668); Vetera Analecta, (Paris 
1675—85); Museum Itelicum (Paris 1703); Trăite 
des etudes monastiques, (Paris 1692); De re diplo
matica, prin care a devenit întemeietorul sciinţei 
diplomatice, f 27 Dec. 1707. [Dr. I. Radu.] 

Mac, numirea populară a mai multor specii

de Papaver L. (v. ac.). Mac de câmp, Papaver 
dubium L. şi Papaver Rhoeas L. Mac de gră
dină, Papaver somniferum L. Mac roşu, Papaver 
Rhoeas L. Mac roşu de grădină, Papaver brac- 
teatum Lindl.

Mae cornut, v. Glaucium.
Mac, (scoţ., abrev. M’ sau Mc), fiu; se pune 

înaintea conumelui pentru a păstra memoria 
unui predecesor celebru.

Macabru, (lat. chorea Macabaeorum, franc. 
Danse macabre), danţul morţilor, jucat de morţi 
de ori ce vîrstă şi stare; subiectul mai multor 
tablouri celebre (lin seci. XV şi XVI (Holbein 
jun.), apoi din seci. XTX](Rethel, Hans, Mayer, 
los. Sattler).

Macac, (Macacm cynomolgus), o maimuţă din 
fam. cynepithecinilor, de coloare brună-ver(}ie, 
pe partea de jos alb-cenuşie, faţa cenuşie, între 
ochi albă, manile negre. Mărimea corpului cam 
,58 cm., a co4ii tot atâta. Trăiesce în insulele 
Oceanului Indic. Se poate dresa foarte bine, de 
aceea se vede adeseori piin menagerii. Alte 
specii mai sunt: Macacus sinicus, M. rhesus, 
M. nemestrinus.

Mac Adam, John, inventatorul unui procedeu 
pentru întărirea stradelor publice cu pietriş în
desat (Maeadamisare), n. 1756 în Scoţia, f 1836.

Macalaca, seminţie de popor în Africa sudică, 
mai ales pe ţermurii rîului Zambesi, deasupra 
cataractelor Victoria. Unele horde de M. locu
iesc înspre nord între Bamangrato şi Limpopo. 
(Cf. Manch, Reisen im Inneren von Sudafrika. 
Gotha, 1874.)

Macama, (arab.) convenire, adunare, deosebi 
a oamenilor de spirit, îndeletnicindu-se cu pre
legeri improvisate, ţinute în prosă rimată şi cu 
jocuri de cuvinte. De aci M. prosă rimată; cul
tivată deosebi în literatura arabă.

Macao, colonie portugheză în China, la gura 
rîului Canton, 113/* km3., cu 67,036 loc. (4500 Por
tughezi). Oraşul M. era emporiul principal al 
comerciului cu China înainte de ridicarea Hong- 
kongului.

Macao, joc hazard de cărţi sau coţcă.
Macara, scripete, aparat ce servă la ridicarea 

greutăţilor mari.
Macarie, patriarch de Antiochia, a visitat Ro

mânia între 1650—60, şi prin aceasta a adus pe 
neaşteptate istoriei române un serviciu din cele 
mai însemnate, căci secretarul seu,PartZ de Alep, 
a descris cu deameruntul locul ve(Jut, cu locui
torii lui, precum şi obiceiurile şi evenimentele 
timpului aceluia. Opera lui este documentul cel 
mai preţios asupra vieţii casnice a Românilor în 
seci. X-^!. Originalul arab e âncă manuscris, 
dar s’a ti'adus în englezesce de Belfour (The 
travels of Macarius, Patriarch of Antiooh. Lond., 
1836), şi de aci în românesce, publicându-se
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partea I în Archiva ist. a Rom. I, 2, p. 59 uu., 
iar întreg de Emilia Cioran în un volum: »Ca- 
letoriile patriarchului Macarie în terile române». 
Bucuresoi, 1900. (Cf. şi Xenopol, Ist. Rom. IV, 
13, 18.)

Macarismi, (grec.) fericiri, irani sacri, cari se 
cântă în onoarea fericirei sfinţilor.

Macarlu, episcop al Romanului, n. pe la sfir- 
şitul seci. XV, se călugăresce la mănăstirea 
Neamţului; prin înveţătura sa înti-ă în legături 
de prietenie cu Petru Rareş, care la 1531 îl 
face episcop la Roman; la 1550 sau 1551 e 
alungat din scauu de cătră Iliaş Rareş, dar e 
reinstalat de Ştefan Rareş. t 1557 sau 1558. 
M. ancă ca ieromonacb în mănăstirea Neam
ţului începe a continua Anuarul Moldovei, ce 
era urzit de mai nainte, iar din ordinul lui Ale
xandru Lăpuşneannl traduce din grecesce în 
rusesce Sintagma lui Mateiu Vlăstare pentru 
împeratul rus. loan IV Vasilievici cel Cumplit. 
Cf. Dr. I. 6. Sbiera, Mişcări cult. şi Uter. la 
Romăuii din stânga Dunării în restimpul dela 
1504—1714. Cernăuţ, 1897, pag. 298.

Macaroane, aluat preparat din făină şi din apă, 
în diferite modele, mai cu samă în forme lun- 
găreţe de suluri subţirele, cari uscate se vend 
in comerciu pentru mâncare.

Macaronada, nume dat unui gen de poesie 
burlescă cu cuvinte latinisate sau luate din di
ferite limbi. Inventată de Tifo Onasi din Padua 
(1490), repr. princ. T. Folengo (1491—1554). In 
germ. »Die FÎohiade».

Macaulay, (pron. Mecale), Thomas Bdbington, 
Lord, celebru istoric, orator şi poet englez, n. 
1800, t 1859. Avea o memorie extraordinară, 
putând recita o lucrare întreagă după o singură 
ascultare. Studiase profund biblia şi de aceea în 
operele sale expresiuni şi figuri biblice. Prima 
producţiune de mare valoare fu studiul asupra 
lui Milion îu «Edinburgh Review», unde a pu
blicat şi pe cele mai importante siudii ale sale 
asupra lui Hastings şi Clive. 1830 membru în 
parlament, 1834 membru al consiliului suprem 
din India, de unde se întoarce foarte bogat şi 
represintă in camera comunelor oraşul Edinburg. 
1849 ales lord rector al universităţii din Glasgow. 
1857 înobilit ca baron de M. Rămăşiţele lui în
gropate la "Westminster. A soris «History of 
England» in 5 volume, cel din urmă în parte 
neterminat, operă clasică engleză, însă mai mult 
elocuentă decât profundă. Discursurile lui sunt 
traduse în românesce de Anghel Demetriescu, 
Bucuresci.

Macavel, v. Maccabei.
Macavel, Ion, publicist rom., n. 1859 în Nă- 

send, studia la seminai'ul român gr.-cat. în Gherla 
1879—1883. Apoi fu capelan al Năseudui şi ca- 
techet la şcoala primară de aici. La 1890 fu 
numit parooh în corn. Feldru. In viaţa publică 
M. s'a distins printr’un sentiment naţional foarte 
puternic şi o iniţiativă şi activitate mare. A fost 
mult timp un colaborator foai-te activ al (Jiarului 
•Tribuna» din Sibiiu şi «Gazeta Transilvaniei» din 
Braşov. Un articol din «Tribuna» îi causă un 
proces politic de presă şi osândă la 1 */, an tem
niţă la Seghedin. După ieşirea din închisoare 
M. fii atins de o crudă boală de plumfini şi muri 
la 2t> Maiu 1894 în Năseud.

Maoftu, oraş în Ung. cott. Ceuad, v. Mako.

Macaz, aparat pentru trecerea trenurilor de 
pe o linie pe alta. Macagiu, cel ce manipulează 
macazul.

Macbeth, (pron. Meobet), regele Scoţiei (1040), 
ucise în luptă pe verul seu Duncan, pentru a-i 
lua fronul, la care avea mai mult drept, şi fu ucis 
de fiul acestuia (1057). Ca erou al celebrei tragedii 
a lui Shakespeare, personifică ambiţiunea neso
cotită, isvor al crimelor şi al propriei sale ruine.

Maccabei, (Macavei), familia eroilor ovrei, 
cari au eluptat pe scurt timp (167—37 a. Chr.) 
independenţa ludeei de jugul sirian. începutul îl 
face preotul Matatia, urmându-i fiul seu Iuda, 
numit Macabeul, dela care toţi următorii lui, 
cari au continuat luptele de independenţă, se 
numesc M. După Iuda au urmat fraţii lui: Ionatan 
şi Simon. Sub fiul acestuia, loan Mirean, se 
extinde teritorul şi preste Idumea. Certele in
terne şi desbinările în secte religiooare le pre
gătiră jugul Romanilor. Cele două (după alţii 
trei) cărţi apocrife ale Macaheilor din testamentul 
vechiu povestesc istoria lui Iuda Macabeul şi a 
fraţilor lui.

Mac Carthy, Iustin, scriitor engl., n. 1830 în 
Cork, trăiesce în Londra, dela 1879 membru al 
parlamentului, conducător al partidei irice (anti- 
pamelliste), 1896 se retrage dela conducerea 
acestei partide. Scrise numeroase romane pline 
de o viuă fantasie.

Macchiavelll, v. Machiavelli.
Mac Clintock, Sir Francisc Leopold, explo

rator engl, n. 1819 în Dnndalk, Irlanda, 1848 
până 1859 întreprinse 3 expediţiuni pentru cău- 
tarealuiFranklin,dela 1872 admirai. Ser,«Voyage 
of the Fox to discover the fate of Franklin» 
(ed. V, 1881).

Mac Clare, Rohert John Le Mesurier, navi
gator engl., n. 1807, f 1873, 1850 străbătu prin 
strimtoarea Bering în America arctică şi des
coperi aşa numita trecătoare nord-vestică (calea 
M. C.).

Mac Culloch, John Ramsay, celebru economist 
engl., n. 1789 in Wigtown (Scoţia); profesa eco
nomia politică la univ. din Oxford. M. C. este 
autorul unui Dicţionar teoretic, practic şi istoric 
al comerciului şi navigaţiunii şi a mai pubhcat; 
Principii de economie politică, etc.; The litte- 
rature of political Economy (1845). Acest uvragiu 
este foarte necesar pentru aceia ce doresc să 
studieze bibliografia economică engleză, t ia 
Londra, la 11 Nov. 1864. El făcea parte din 
institutul Franoiei, ca asociat străin, şi din So
cietatea de economie politică din Paris.

[I. I. Nacian.]
Macdonald, Jaeg. Alexandre, duce de Tarent, 

mareşal al Franţei (1765—1840), dintr’o familie 
de origine irlandeză. S’a distins ca mare general 
sub Napoleon. In 1795 bătu pe Olandezi, în 1798 
pe Napolitani, cuprinejend Calabria. In 1799 se 
distinse contra lui Suwarow, în 1800 la trecerea 
Alpilor. Dela 1804—9 fu disgraţiat. La Wagrani 
căpăta dela Napoleon mareşalatul şi titlul do 
duce. In ultimele resboae ale lui Napoleon; în 
Spania, la Lutzen, Leipzig, etc., se distinse. Apoi 
ocupă mari demnităţi sub urmaşii marelui îm
părat. t 1840. [O. L.]

Mace, (engl., pron. mes), emblemă a puterii 
parlamentare în Englitera; se aseamănă cuFasces 
a lictorilor romani.
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Macea, (magh. Mâcsa), corn. mare în Ung., 

cott. Arad. In analele publice apare la 1380 ca 
proprietate a prepoaiturei din Arad. Are 556 case 
cu 3696 loc., Români gr.-or. 2200. Teritorul e 
8316 jug. cat. foarte fructifer. In grădina con
telui Tibor Kâroly zac osemintele generalilor 
Georgiu Lahner şi loan Damjanicb, spânzuraţi 
la 1848 în Arad. [t]

Macedonia, în vechime ţeară situată spre nord 
dela Grecia, ouprimjend ţinuturile rîurilor Ha- 
liacmon, Axios şi Strymou până la Marea Egeică. 
Înainte de Filip se extindea până la Olimp, 
Strymon, Tracia şi Uiria. Sub Filip II i-s’a adăugat 
Pannonia, o parte a Iliriei, întreg teritoriul spre 
est până la rîul Nestos şi la sud Chalcbidicea 
şi Grecia, avend un areal de 1200 miluri pă
trate. Locuitorii străvechi ai M.-ei, cunoscuţi 
sub numele colectiv »Macedonenii«, trăiau îm
părţiţi în triburi sub căpetenii proprii, erau res- 
boinici, dar de puţină cultură. Primxil rege, de 
care se face amintire în istorie şi de numele 
căruia e legată întemeiai'ea statului M., e Per- 
dikkas I (ca. 700 a. Chr.), sub urmaşii lui Per- 
dikkas M. îşi întinde hotarele până la Olimp şl 
rîul Strymou. Sub Amyntas I însă (540—489) 
ajunge dependentă de Persia, apoi e teatru de 
lupte interne între pretendenţii la tron, în timp 
ce Elinii îi răpesc oraşele literale şi întemeiază 
Amphipolis. Pe timpul resboiului peloponnesiac 
sub Perdikkas II devine iarăşi liberă şi puternică, 
iar sub urmaşul acestuia (Archelaos, 413—399) 
se hellenisează. După un al doilea regres sub 
Amyntas II (393—369) şi sub succesorul ace
stuia, Filip II (v. ac.) o ridică la însemnătate 
istorică universală, ajungendu-şi apogeul măririi 
sub Alexandru II cel Mare (v. ac.). După moartea 
lui Alexandru cel Mare ajunse M. împreună cu 
Giecia sub Antigonos Gonatas (276). Urmaşii 
acestuia Filip 111 şi Perseus fură bătuţi de Ro
mani. 146 a. Ohr. M. e declarată provincie romană.

(V. şi art. Rumelia.).
Gazeta Macedoniei, revistă septemânală care 

a apăi'ut în Bucuresci sub direcţiunea unui co
mitet arămânesc 1897/98. E scrisă în limba rom., 
dar conţine şi mai multe texte de Valoare filo
logică în limba arămânească.

Macedoneanu, Meletie, egumen al mănăstire! 
Govora şi tipograf, prin a cărui îngrijire s’a pu
blicat Pravila cea mică dela Govora, 1640.

Macedoneni sauşi Macedo-Români, Românii din 
Macedonia, Epir, Albania şi Tesalia; în vremea 
din urmă s’a introdus numirea *Arămâni* după 
cum se numesc ei înşişi, (v. Arămâni.)

Macedonski, Alexandru, poet şi novelist rom., 
n. 1854. Şi-a făcut studiile în Italia şi de tiner 
a debutat în literatură şi cjiaristică, fundând o 
sumă de jurnale şi reviste mai mult sau mai 
puţin efemere ca: Oltul, Vestea, Stindardul Ţării, 
Nuvelistul, Plevna, Trăsnetul, Dunărea, Litera
torul (1880), şi colaborând şi prin alte periodice 
române, franceze, italiene. Printre scrierile sale 
cităm: Prima Verba, 1872; Parizina, trad. după 
Lord Byron, 1878; Ithalo, poemă, 1878; Poesii, 
1882; Excelsior, poesii, 1894; Bronzes, poesii 
in limba franceză, 1897; Falimentul clerului 
ortodox român, 1898; mai multe piese drama
tice: ladeş, comedie; Legenda unchiaşului. Să
răcie, Trei Decembre, Romeo şi lulieta, trad. 
după Shakespeare, presintate Teatrului Naţional

între 1880—82, etc. (Asupra valorii operelor 
sale, cf. critica lui P. Missir în Conv. lit. XVI.)

Măcelar, Ilie, om politic rom., n. 30 Apr. 1822 
în Miercurea, Trs., studiile eleni, şi gimn. le-a 
absolvat în Sibiiu, drepturile în Cluj; în 1847 
a practisat la tabla reg. jud. în M.-Oşorheiu. 
In 1848/9 a fost tribun, ca atare a fost arestat 
în Săcel şi excortat la Sibiiu, unde a fost con
damnat la moarte, generalul de honvezi Bem 
însă l-a graţiat. In 1850—60 funcţionar de tri
bunal, iar de atunci consilier de trib. în Sibiiu. 
In 1862 jude reg. ales al scaunului Miercurea, 
în care calitate şi-a câştigat mari merite pentru 
şooalele şi bisericile gr.-or. din acel cerc. In 1865 
fu numit consilier guvernial. A luat parte activă 
la toate congresele naţionale; a fost membru al 
deputaţiunii la tron în 1861, deputat în dieta 
din 1863/4 în Sibiiu, regalist în dieta din 1865 
în Cluj şi deputat în dieta din Pesta în 1867. 
Este unicul deputat care a încercat să vorbească 
în parlamentul din Pesta românesce, a fost însă 
împiedecat. In 1868 a convocat şi condus con- 
ferenţa naţională din Miercurea. A luat parte 
la toate congresele şi sinoadele gr.-or. biseri- 
cesci. A contribuit mult la realisarea planului 
lui Visarioji Roman, pentru înfiinţarea institu
tului de credit şi economii »Albina«, şi a fost 
timp de mai mulţi ani preşedintele acestuia, 
t 1891 în Sibiiu [I. St. Ş.]

Macerare, operaţiune usitată de ordinar îu 
farmacie şi care consistă în a menţine mai mult 
timp într’un lichid şi la temperatura ordinară 
un corp in scop de a-şi da unele din princi
piile sale imediate, cari sunt solubile in acel 
lichid. Substanţele, cari .se extrag cele mai multe 
ori prin această operaţiune, sunt din regnul ve
getal, ca acidi, zahăr, gamele, etc. M. se aplică 
acolo, unde infusiunea nu poate ave loc, aceasta 
din causă, că principiile extrase se descompun 
prin căldură, ceea ce la temp. ambiantă n’are 
loc, s. e. prepararea vinurilor medicinale. M. 
mai poate ti întrebuinţată ca antemergetoare in- 
fusiunii şi decocţiunii. In acest cas deşi oarecari 
principii nu trec în soluţiuni, dar totuşi corpu
rile se ramolesc şi devin mai accesibile opera
ţiunilor ulterioare.

Macerata, prov. ital., 2816 km2, şi 243,861 loc. 
(1896). Oraţul M., aproape de Potenza, are 
10,063 loc., episcopie, facultate juridică.

Măceş sau Măcieş, una din numirile populare 
ale plantei Roşa canina L. (v. ac.).

Măceşii de jos, com. rur. în Rom., j. Dolj, cu 
1693 loc. agricultori (Dicţ. geogr. 1896).

Măceşii de sus, com. rur. în Rom., j. Dolj, cu 
2279 loc. agricultori; reşedinţa plăşii Balta.

Macfarren, George Alexandru, compositor 
engl., n. 2 Martie 1813 în Londra, f 31 Oct. 
1887. Obţinând succesiv titlurile de bacalaureat 
şi doctor în musică, în 1875 i-s’a oferit un post 
de profesor la univ. dm Cambridge. A scris mai 
multe opere pentru scena engleză, cantate, mu
sică de cameră, sinfonică, religioasă, ş. a., lu
crări asupra armoniei, şi a colaborat mai mult 
timp la revista «Musical World». [T. C.j

Mac Gregor, John, călător engl., vestit prin 
bravuroasele sale călătorii pe mări şi riuri (Iordan, 
Nilul) culnntriţa numită Canoe, n. 1825, 11892.

Mach, Ernst, fisician austriac, n. 18 Febr. 1838 
în Turas (Moravia). A studiat în Viena, la 1864
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a ajuns profesor de univ. în Graz, la 1867 în 
Fraga. A scris mai multe opere şi disertaţiuni 
iisicale.

Machaerium Pers., (botan.) gen de plante lig- 
noase din fam. Leguminoaselor, trib. Dalber- 
gieae. Cuprinde vr’o 60 specii tropical-ameri- 
cane, dintre cari multe dau un lemn adesea 
odorant şi foarte preţios la confecţiunea mobi
lelor de lux. [A. Pr.]

Macheta, model în miniatură al unei sculpturi.
MachI, (Lemur macacoj, maimuţă din ordinul 

Prosimiilor, fam. Lemuridelor. Bărbătuşul este 
negru, femeiuşa ruginie. Are capul ca al vulpei, 
urechile cu per lung. Membrele dinderet mai 
lungi ca cele dinainte. Lungimea corpului 40 cm., 
a colţii 55 cm. Trăiesce în Madagascar, prin 
păduri în societăţi. îşi caută hrana noaptea, fă
când mare sgomot prin sbierătele lor. Hrana 
constă din insecte şi fnicte. Alte specii de M. 
mai sunt; Vâri (Lemur vaiius), Mongoz (L. 
mongoz), Catta (L. catta).

Machiavelli, Nicolo, unul din cei mai mari 
scriitori şi politici ai Italiei, n. 1469 în Florenţa. 
Descendent dintr’o familie nobilă foarte veche, 
dar scăpătată, primi o instrucţiune distinsă dela 
eruditul Virgilio Adriano. In 1498 fu numit can
celar al consiliului seniorilor, apoi secretar de 
stat, în care calitate conduse cu multă pricepere 
afacerile republice! florentine. El fu însărcinat, 
în acest timp, cu multe afaceri diplomatice, pe 
cari le descrise cu multe amenunturi într’o carte: 
Legaţiuni. In 1512 Medici, ajutaţi de puterea 
imperială şi papală, reluară conducerea acestei 
republici, destituiră pe M., apoi îl exilară şi în 
fine îl opriră de a părăsi teritoriul florentin. 
Trăi astfel retras până la moartea lui Laurent II 
de Modici (1519) la San-Casciano, unde scrise 
cele mai însemnate opere ale lui: I. Opuseulo 
dei principali (Opusculul guvernelor), cunoscută 
mai mult sub numele de II Principe (Prinţul), 
în care analisează şi întemeiază cu o sagacitate 
rară, într’un stil concis dar limpede, principiile 
de cari trebue să se conducă un prin^ pentru ca 
să-şi întemeieze autoritatea asupra supuşilor. El 
aro în vedere, în această analisă, numai reah- 
sarea scopului, de aceea nu se sfiesce de a areta, 
cu o sinceritate care merge până la cinism, că 
mijloacele politice n’au a face cu morala. Pentru 
un adevărat domnitor mijloacele morale nu sunt 
bune decât dacă îl ajută la întărirea autorităţii, 
iar mijloacele imorale şi criminale nu sunt rele 
decât dacă contribue la slăbirea acestei auto
rităţi. Sfera politicei este deosebită de sfera mo
ralei, şi dacă se ating, se ating numai întâmplător 
şi numai întrucât prescripţiile celei din urmă 
ar putâ ajuta intenţiile celei dintâi. II. Discurs 
asupra luuTitu lAviu, unde analisează şi judecă 
fapte din istoria romană. In afară de aceste două 
opere capitale în politică, mai scrie Tractat 
asupra artei reshoiului, unde susţine superio
ritatea infanteriei, şi e superior lui Vegeţiu, pe 
care unii susţin că M. numai l-ar fi travestit. 
Amnestiat de papa Leon X în 1519, M. mai 
are prilejul de a da dovada talentelor sale politico 
şi militare (refacerea fortificaţiilor Florenţei), dai- 
moare pe neaşteptate în urbea sa natală la 1527. 
In ultimii ani ai vieţii el scrie Storie florentini 
(Istoriile florentine), opera istorică ce a remas 
clasică în literatura italiană. Dela M. mai avem

poesii de tinereţe, nisce poveşti spirituale, dar 
libere, şi comedii remarcabile, dintre cari cea 
mai însemnată este Mandragora.

Machiavelism, ipocrisie şi perfidie. Deşi în rea
litate M. nu a. recomandat ipocrisia şi perfidia 
decât numai ca mijloace pentru întemeierea au
torităţii, tot aşa precum a putut recomanda cu 
aceeaşi sinceritate şi întrebuinţarea virtuţilor, 
totuşi numele lui a fost şi este întrebuinţat 
pentru a caracterisa numai mijloacele rele şi 
despreţuite de raţiunea morală. [D.]

Machinaţiune, uneltiri ascunse şi făţarnice.
Machsor, (neoebr.) carte de rugăciuni.
Macias, numit el Enamorado, trubadur în 

GaJicia, seci. XV, dela care au remas puţine 
poesii (in Cancionero de Baena, 1860). Soartea 
lui tragică a fost cântată de Dhland în o baladă.

Maciejowice, sat în districtul Garwolin al guv. 
rusesc-polonez Sjedlez. însemnat prin lupta dela 
10 Oct. 1794, în care patriotul polon Kosciuszko 
(cu 10,000 oameni) fu bătut şi prins de Ruşi 
(16,000 oameni sub generalul Persen). Cu această 
luptă independenţa Poloniei cade.

Macles, (lat.) slăbire.
Măcin, (vechiul ArubiumJ, corn. urb. în Rom. 

(Dobrogea), jud. Tulcea, situată lângă Dunărea 
veche sau Canalul M.-ului pe platoul unui mic 
deal, are 3360 loc. (Dicţ. geogr. 1896) în majo
ritate Români, cari se ocupă cu agricultura, pes- 
căritu), prăsirea vitelor şi comerciul. Se impoartă 
coloniale şi manufacturale şi se exportează ce
reale, vin, pesce şi vite; are 3 biserici şi 2 şcoale 
primare. La sudul M.-ului, între Greci şi Turcoaia 
s’au descoperit în 1865 ruinele citadelei romane 
Troesmis, reparată mai târţiu de lustinian. Dea
supra M.-ului se văd urmele cetăţuiei M., care 
fu apărată de Turci în 1828—29; fortificaţiile 
coronează un platou terminat printr’o pantă 
repede spre Dunăre şi e constituită din un po
ligon cu 7 laturi şi 7 bastioane şi având şanţuri 
cu escarpe preste tot căptuşite cu zid. Citadela 
corona un bloc de granit şi forma cheia posi- 
ţiunii Măcinului.

Macinca, .Teodor, prof. rom., a fost director 
al şcoalelor comerciale din Craiova, f 1900 în 
etate de cam 60 ani; a înfiinţat prima tipografie 
în Craiova (remasă familiei Samitca) şi a lăsat 
Acad. Rom. o casă în val. de 80,000 lei.

Macis, (botan.) floare de muscat, se numesce 
arilul (v. ac.) falş (arilodul) al seminţelor de My- 
ristica fragrans Houtt (v. ac.). Când e proaspăt 
e cărnos, roşu şi spintecat în multe făşii (laoi- 
niat); când e uscat e portocaliu închis. E ofi- 
cinal: arillus Myristicae; destilat dă oleum Ma- 
cidis, ce întră în composiţia unor preparate far
maceutice. Se întrebuinţează şi ca condiment, 
fiind foarte parfumat. [S. Şt. R.]

Măcişeni, com. rur. în Rom., j. Covurlui, com
pusă de 3 oăt. cu 1523 loc. (Dicţ. geogr. 1892).

Măciuca, com. rur. în Rom., j. Vâlcea, situată 
pe malul stâng al rîului Cema; se compune din 
6 căt. cu 2189 loc. (Dicţ. geogr. 1893), 4 biserici 
şi 1 şcoală.

Mackenzie, (pron. Meckenzi), rîu în America 
nordică, colonia britanică, isvoresce în Munţii 
stâncoşi, purtând numele Athabasca, întră în 
lacul Athabasca, iese sub numele rîul Sclavilor 
şi întră apoi în Marele lac al Sclavilor, din care
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iese cu numele M. şi se Tarsă în Oceanul Arctic 
prin o deltă mare; lung. rîului e de 3700 km., 
basinul 1.517,000 km*.

Maokenzie, (pron. meckenzî), Sir Morell, medio 
şi laryngolog englez, n. 1837 în Leytonstone 
(Essex); a studiat în Londra, Viena şi Paris. 
A devenit mai cunoscut prin tratarea împera- 
tului german Frideric. f 1892. Scrieri: On the 
pathology and treatmentof diseases of the larynx, 
1863; The hygiene of the vocal organs, 1886.

Mac Kinley, (pron. mec chinli), Wilhelm, 
president al Statelor Unite, n. 1844 în Niles 
(Ohio). Ales în congres (1877) de partidul repu
blican, presinta, şi congresul primesce (1890), 
proiectul de lege cunoscut sub numirea M.-hill, 
care întruaperareaindustriei americane introduce 
imposite de import pentru articole de industrie 
străină până la 60—80% din preţul lor. 1891 
şi 1893 guvernator în Ohio. Dela 3 Nov. 1896 
president al Statelor Unite. 1900 reales.

Mackintosh, (pron. mekintoş), Charles, chimist 
scoţian, n. 1766 în Glasgo'w, f 25 Iulie 1843. 
A inventat (1820) un metod mai practic pentru 
producţiunea acetatului de plumb, mai departe 
procedeul de a fabrica oţel din fier bătut, prin 
infierbentarea lui în hidrocarbure.

Maclura Nutt., (botan.) gen monotipicdin fam. 
Urticaceelor, tribul Moreae. Unica specie M. 
aurantiaca Nutt. este un arbore spinescent cu 
suc lăptos, cunoscut de Francezi sub numirea 
de Oranger des Osage, cresce în America 
boreală în regiunea Arkansas, se cultivă adeseori 
în Francia şi uneori chiar fructifică. Fructele 
compuse (syncarpiile) ale acestui arbore sunt 
comestibile. Din lemnul seu se extrage o ma
terie pentru a colori în galben. [Z. C. P.|

Mac-Mahon, Mărie Udme Patrice Maurice de, 
duce de Magenta, mareşal de Francia, preşe
dinte al republice! franceze, n. 1808 la Sully, 
t 1893 la Paris. A servit aproape 20 de ani în 
Algeria, luând parte la toate luptele cari s’au 
dat pentru cuceiirea acestei provincii. In 1848 
a fost numit general de brigadă, în 1852 de di- 
visie. In resboiul din Crimeea (1855) s’a distins 
la asaltul uvrajelor dela Malakoff. In resboiul 
din 1859 prin intervenţia lui îndrăzneaţă, de- 
săvîi-şi victoria dela Magenta; din această causă 
fu înaintat mareşal şi făcut duce. In 1870 a 
comandat armata dela Sedan. In 1873 a fost 
ales preşedinte al republice! franceze, din care 
post demisiona în 1879.

Mâoon, capitala depărtăm, francez Saone-et- 
Loire, lângă rîul Saone, cu 17,678 loc. (1896). 
Ruinele vechiului Matisco. Se produce vin bun 
(de Burgund).

Ma9on, (franc., pron. mason), zidar; franc
mason (v. ac.).

Macpherson, (pron. Mekfbrsn), James, scriitor 
scoţ., n. 1736, t 1796, renumit prin editarea 
poesiilor lui Osşian, în 1765.

Maoquarie, insula cea mai sudică a Australiei. 
54VS“ lat. sud.

Macrltius, Opilius, împ. roman, de origine, 
african, făcea parte din ordinul cavalerilor; uci
gând pe împăratul Caracalla, dînsul reuşesce să 
se proclama împărat. O conspiraţiune femeiască, 
având în frunte pe lulia Moesd, presintă le
giunilor siriace pe Heliogabal şi M. împreună cu

fiul său Diadumimanus este în mod barbar ucis. 
El domnesce dela 217 până la 218 d. Chr.

[Caion.]
Macriş, numirea vulgară a plantei Rumex 

Acetosa L. (v. ac.). Macrişul iepurelui, Oxalis 
Acetosella L. (v. ac.). Macriş de rîuri, Ber- 
beris vulgaris L. (v. ac).

Macroblotica şi Orthdbiotica, arta sau aceea 
parte a sciinţei medicale, care arată regulele, 
după care trebue să-şi întocmească cineva traiul, 
penti-u a pute da vieţii o durată cât mai lungă. 
(Cf. şi Hufeland.)

Macroblus, Ambrosius Theodosius, funcţionar 
înalt roman şi gramatic. A trăit în seci. V d. Chr. 
A scris: «Saturnalium conviviorum libri septem«, 
compilaţiune din Gellius, Seneca, Plutarch, ş. a. 
Aici în formă dialogică se discută felurite în
trebări din domeniul literaturei şi antichităţilor, 
mai ales referitor la scrierile lui Virgil. (Cf. 
Scrierile lui M. de 'Wissowa, Breslau 1880.)

Macrocepballa, (grec.) o diformitate a cra
niului. Mărire a capului în dimensii preste mă
sura normală. Se observă] uneori în mod normal 
la indivizi înzestraţi cu calităţi intelectuale su
perioare, la cari şi creerul e mărit în proporţie. 
Mai adeseori însă o găsim ca anomalie la in
divizi mărginiţi, fiind aceasta şi causa idiotis
mului lor fără leac.

Macrochloa Kth., (botan.) subgen dela Stipa 
(v. ac.).

Macrocosm, (grec.) lumea cea mare, designează 
în unele sisteme de filosofie mistică, universul, 
spre deosebire de om, care e microcosm, lumea 
cea mică, reflex al lumii celei mari. M. e con
ceput ca o fiinţă vie, cu aceleaşi facultăţi ca şi 
omul, iar intre M. şi microcosm este o strînsă 
relaţie, pe care au căutat zadarnic s’o stabilească 
alchimiştii şi astrclogii medievali.

Macrocystis Ag., (botan.) gen de Alge brune, 
familia Laminariacee, cu 2 specii din mările au
strale : M. angustifolia (Bory) şi M.pyrifera Ag. 
Aceasta din urmă are tulpina 6xată de fundul 
mării printr'un soiu de cârlige, ramificată di- 
chotom, unele din ramuri ajungând colosale lun
gimi, 2—300 m.; aceste ramuri lungi au pe de 
laturi şi pe un singur şir numeroase ramuri 
scurte, umflate la basă în băşici plutitoare pline 
cu aer; prin ajutorul lor ramurile cele lungi se 
susţin îii interiorul apei, ori plutesc la suprafaţă.

[S. Şt. R.]
Macroglossia, desvoltare exagerată a limbei, 

ce se observă la unele manifestaţiuni sifilitice, 
inflamaţiuni ale limbei, cancer, etc.

Macrolepldoptere numesc Germanii următoarele 
familii de Lepidoptere: Papilionidele, Sphingidele, 
Xilotrophele, Zygaenidele, Arctidele, Bombyci- 
deie, Noctuidele şi Geometridele, făcendu-se alu- 
siune la corpul lor, care în general este mai 
mare decât al: Pyralidelor, Tortricidelor, Tinei- 
delor şi Pterophoridelor, pe cari cu un singur 
cuvânt le numesc Microlepidoptere.

Macropsia sau Macropie, contrarul dela mi- 
cropie, vedere prea mare în raport cu cea obici
nuită; se observă la boalele acomodaţiuuei, când 
judecata în vedere e modificată.

Macropus giganteus, v. Canguru.
Macroscopic, lucru sau obiect vecjut cu ochiul 

liber, în oposiţiune cu cele microscopice, veejute 
prin ochian.
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Maorosomia, moDstru cu un corp de mărime 
abnormă în urma unei desvoltări excesive.

Maorospor, ibotan.) sporii mari dela plantele 
beterosporoe (v. ac.); se formează în macro- 
sporangi, şi au un înveliş de obiceiu triplu: en- 
dospor, exospor şi epispor; conţinutul lor proto- 
plasmic e avut in materii hrănitoare de reservă: 
oleu, amidon, ş. a.

Maorurli, (zool.) v. Deoapode.
Macuba, burnut cu aromă de viorele.
Macula, flat.) pată, întinare, prihană. In me

dicină M. sunt afecţiuni ale pielei, caracterisate 
printr’o coloraţiune deosebită. Poporul crede că 
ele sunt datorite unor impresii morale resimţite 
de mame în timpul însărcinării.

Macula în cftalmologie: opacităţile de pe 
corneă (de pe sticluţa ochiului), produse prin 
inflamaţiunile şi nlceraţiunile ei, se clasificau de 
cătră scriitori vechi, după cum erau: nor uşor, 
pată pronunţată sau opacitate densă şi perma
nentă io: nubecule, macule şi leucome (albeaţă).

Macula Iuţea sau fovea centralis, gropiţa cen
trală pe retină, in fundul ochiului, unde se face 
vederea cea mai fină, partea cu care fixăm obiec
tele. Se vede la oftalmoscop ori autopsie.

Maculare, pătare, prihănire, pângărire, în sens 
etic pierderea curăţeniei sufletesci şi a nevi
novăţiei.

Maculatura, (lat.) hârtie pătată, coală sau 
exemplar stricat în tipografie; figurat: impri
mate fără valoare.

Mada, (magh. Moda), corn. rur. în Trs., cott. 
Hunedoara, cu 1199 loc. (1891) Români agri
cultori.

Madâch, Emeric, dramaturg magh., o. 1823, 
t 1864; a studiat drepturile în Pesta. 1843 
pună 1848 funcţionar, 1861 deputat dietal. După 
revoluţiune fu închis, 1852 eliberat, şi-a aflat 
fericirea familiară nimicită. Sub influenţa acestei 
catastrofe şi a operelor »Faust« de Gbethe, »Man- 
fred« de Byron, sorise opul seu epocal »Az ember 
tragoediâja» (Tragedia omului), care din punct 
de vedere al conoepţiunei este unic în litera
tura universală. M. a fost membru ord. în soc. 
Kisfaludy şi în academia magh. M. a mai scris 
articole patriotice, câteva drame şi poesii lirice 
de puţina valoare. Scrierile lui le-a publicat Paul 
Gyulai în 3 tomuri. Budapesta, 1880. [-f ]

Madagascar, insulă in Oceanul Indic, una dintre 
cele mai mari insule, la coastele estice ale Africei 
sudice, ou o lungime de 1570, lăţime de 560 tm. 
şi o extensiune de 591,964 km3. Insula este mai 
mult muntoasă, numai spre ţermuri se află o 
zonă de 56—110 km. şes, la ţermuri se formează 
mari sinuri de mare. Se află mai multe riuri, 
păraie şi unele lacuri, înălţimea munţilor se urcă 
Ia cifra de 2500 m. Clima spre ţermuri este ne
sănătoasă, se desvoaltă friguri {febra Mada- 
gassieaj, pe platourile insulei clima este sănă
toasă. Se află multe producte de comerciu, atât 
din regnul animalelor cât şi din al plantelor şi 
luineraleloi'. Numerul locuitorilor se urcă la 
3.500,000. Cunoscută este insula din 2 Febr. 1506. 
Capitala este Tananarivo (Antananarivo) ou 
100,000 loc. Poporul principal este Bowa, dela 
1810 este Întemeiat imperiul Howa, care se 
află sub suzeranitatea Francezilor.

Madame, (franc.) orig. titlul sfintelor, purtat 
şi de călugăriţe. I’e timpul Bourbonilor titlul

M. se da ficelor regelui, sub Napoleon mamei 
împăratului, acum în general predicatul fe
meilor măritate.

Madarosls, căderea genelor (ciliUor), s. e. după 
o blefarită.

Madefacţlune, acţiunea de a înmuia, de a 
umecta un corp uscat, dur.

Madega, măsură de bucate în Ahessynia = 
444-73 gr.

Madelra, afiuent pe dreapta al rîului Ama- 
zonas în America de sud, 1450 km. lung, basin 
de 1.000,000 kma.

Madelra, (spân. Madera), insulă portugh. si
tuată la coasta vestică a Africei, 815 kma. şi 
134,040 loc. (1890). M. e insulă vulcanică cu ţor- 
muri stâncoşi, înalţi; solul e roditor dar numai 
Vs parte e cultivat. Clima e plăcută. Producte: 
trestie de zahăr şi vin, puţine cereale; producţia 
de vin a scădut la jumătate (ca. 12,000 hl. pe 
an) în ui'ma boalelor strugurilor. M., împreună cu 
insulele vecine Porto Santo, Desertas şi Salvajes, 
formează districtul Fnnchal.

Vinuri de Madeira, vinuri tari, dulci şi aro
matice. Soiuri mai vestite: Malvasia, vin licoric, 
foarte dulce, balsamic; Dry Madeira, cu aromă 
fină, conţine 16—20% alcool; Ţinto, vin roşu.

Mădeiu, com. rur. în Rom., j. Suceava, com
pusă din 5 căt. cu 1180 loc. (Dicţ. geogr. 1894); 
pe teritoriul comunei se găsesc isvoare cu apă 
sulfuroasă.

Madepolon, o specie de pânză calicot, tare şi 
groasă in fir. Numele pânzei derivă dela oraşul 
Uadapolam din Indii.

Măderat, v. Magyarâd.
Madla Mol., (botan.) gen de plante anuale din 

fam. Compositelor, trib. Helianthoideae. Cuprinde 
7 specii boreal-americane, prepcnderant pacifice 
şi una din Chile, aceasta, M. aativa Moli., se 
cultivă de plantă oleiferă. [A. Pr.]

Madison, (pron. Medis’n), James, president al 
Statelor Unite din America nord., n. 1751, pre
sident 1809—17, 1812 a declarat resboiu Angliei, 
t 1836. Biogr. de Rives (1866) şi Gay (1884).

Mâdler, loan Henric, astronom, n. 1894 în 
Berlin, 1840—65 director al ohservatoriului din 
Dorpat, t 1874. împreună cu Beer a lucrat o 
excelentă hartă a lunei şi a publicat numeroase 
scrieri de mare valoare.

Madonna, fital.J nume dat fecioarei Maria, 
mai ales în representaţiuni artistice (pictură, 
sculptură) cu copilul Isus. După legendă M. cea 
dintâiu a fost pictată după natură de evang. 
Luca. Cele mai vechi tablouri cunoscute sunt 
din seci. II. Cu începere dela Cimabue (v. ac.) 
toţi măiestrii clasici, ital., spân. şi nordici, au 
ales M. de sujet al lucrărilor lor principale. Cele 
mai vestite M. sunt ale lui Raffael, între cari: 
M. Conestabule (Peteisburg), M. del Granduca 
(Florenţa, Pal. Pilti), M. Tempi (Miinich, Pi
nacoteca V.), M. della Sedia (Florenţa, Pal. Pitti), 
M. Sixtina (gal. diu Dresda), etc.

Madras, presidenţie indobrit., ouprincjend partea 
sudică şi sud-estică din Decan şi Lacadivele, 
365,665 km3., cu 35 630,440 loc. (1891); statele 
tributare au 24,886 kraa., cu 3a/s milioane loc. 
Capitala Madras, pe litoralul Coromandel, are 
452,518 loc. (1891); fort, universitate, obser- 
vatoriu astronomic, comerciu însemnat. M. e 
cea mai veche colonie a Englezilor în Estindia.
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Madrepora sau madreporide, se numesc ce- 

lenteratele, zoanthere, hexacoraJiere, ai căror po- 
lypi produc prin scisiparitate şi gemiparitate co
lonii cu scheletul calceros şi continuu.

Madreporft, (geol.) calcar coraliger, format în 
esenţă de polipienii genului Madrepora. Din M. 
se compun în partea cea mai mare insulele şi 
recifele coraligere.

Madrid, 1) M., provincie în Spania, între 
Segovia, Guadalajara, Cuenca, Toledo şi A vila, 
cu întindere de 7762 km2., 683,000 loc. Partea 
vestică şi nordică este acoperită de munţi, dintre 
cari mai însemnaţi sunt spre nord: San Martin 
de Valdeiglesias, oare se ridică în piscul: Pena 
de Penalava până la înălţime de 2405 m. Pă
mântul spre sud se coboară, formând dîlme şi 
podee. Este Udat de rîul Tajo, care aci primesce 
în sine rîurile: larama cu Manzanares, Guadar- 
rama şi Alberch. Clima este aspră, vara sece
toasă. Pământul este puţin fructifer. Locuitorii 
se ocupă cu agronomia şi prăsirea animalelor. 
Afară de cereale se cultivă ânoă oleu, vin, fa
sole, ş; a. Industria şi comerciul este puţin în
semnat şi se restrânge cu deosebire la capitala M.

21 Madrid, capitala Spaniei şi a provinciei cu 
acelaşi nume. Este situată în mijlocul Spaniei, 
pe un platou năsipos de 650 m. înalt, lângă ilu- 
leţul Manzanares, unde se întâlnesc mai multe 
căi ferate. Are 485,000 loc. Industria şi co
merciul este însemnat. Dispune de o mulţime 
de fabrici mari de tutun, postav, tapeta, mobile, 
tiu’nătoare de fier, ş. a. M. este un oraş frumos, 
ornat de o mulţime de monumente, palate, bi
serici, strade, pieţe, parcuri, grădini grandioase 
şi pompoase. Dintre palate amintim: Palacio Real, 
palat grandios al regelui, edificat 1737—64, fie
care lăture pătrată este 134 m.; Palacio del Con- 
gresso; Palacio de Justicia; Casas Consistoriales, 
Panadeiia, ş. a. Pe malul drept al rîului se ved 
câteva castele regale cu parcuri foarte frumoase: 
Casa del Campo, El Pardo, cu păduri frumoase de 
stejar; Villa-Viciosa, încarea muritFerdinand VI 
1759. Dintre institutele sciinţifice amintim: pa
latul universităţii cu 5 facultăţi şi 6000 ascul
tători; biblioteca naţională cu 450,000 voi. şi 
10,000 manuscripte; biblioteca universitară ou 
200,762 voi. şi 3000 manuscripte; Museo del 
Prado, sau museul regal, foarte avut în tablouri 
şi portrete. Dintre 2300 tablouri amintim cele 
lucrate de: Murillo, Velasquez, Rafael, Tiziano, 
Rubens, Tintoretto, Teniers, Diirer, Claude Lor- 
raine, ş. a. Dintre biserici amintim: St. Prancisc, 
cea mai frumoasă dintre toate; Virgen dela So- 
ledad, San Geronimo, singură edificată în stil 
gotic. Este însemnat amphiteairul, cu încăpere 
pentru 12,000 persoane. M. are 18 spitale şi 
15 asile. Istoria. Oraşul M. este amintit de 
prima dată în o diplomă din 939 sub numele de 
Magerit. Prin veacul al XIV deveni un oraş 
insemnat. Regele Filip II îl ridică la rangul de 
capitală regală. , [M. Bodiu.J
% Madrigal, numia Petrarca cântecele sale idilice, 
co constau din 5 până la 11 versuri iambice, cu 
câte doue sau trei tacte ritmice, de o singură 
sţi'otă cu doue sau trei rime. De aceasta se ţine 
şi Seguidilla, formă de versificaţie spaniolă, şi 
Mondinehos portugheză. M. constă de comun din 
opt versuri, repetându-se în partea a doua, cu 
oarecare variaţie, cuvintele mai semnificative din

partea primă. Seguidilla consta de Comun din 
şepte versuri scurte cu asonanţă. Versul al 2-lea 
asonează cu al 4-lea şi al 5-lea cu al 7-lea. [*] 

Madrigal este un mic poem care tratează o idee 
gingaşă, delicată, galantă, adese un simplu com
pliment adresat femeilor. Deja de prin seci. XIII 
se citează musicanţi, cari au scris melodii pentru 
astfel de poeme, dar M.-ul musical propriu (jis 
nu apare decât în seci. XVI, sub formă de com- 
posiţiuni pentru 3, 4 sau mai multe voci, cu 
sau fără acompaniament. Cel dintâiu oare a scris 
astfel de M.-e a fost Arcadelt d538). Această 
formă desvoltată âncă prin Willoert (1545), e 
adoptată âncă de mulţi alţi compositori. dar nu 
se menţinu decât în Anglia, graţie societăţei lon
doneze M.-Sodety, fundată în 1741 -în scopul 
perpetuărei acestui gen. [T. C.]

Madrilena, numele unui joc spaniol.
Madura, 1) M., oraş în presidenţia indo-brit. 

Madras, cu 87,428 loc., pagodă renumită. 2) M., 
insulă oland. în Oceanul Indic, la nord-est de 
lava, 4570 km2., 1.439,765 loc. (1891); producte: 
orez, sare; capitala PameJeasan.

Maecenas, Gaius Gilnius, prieten intim al lui 
Octavian August, n. 685 dela fundarea Romei 
în vechiul Aretium, dintr’o familie de fruntaşi 
etrusci, dîn.sul făcea parte din gens Cilnia. Joacă 
un rol însemnat în timpul domniei lui August 
şi trece ca mare admirator al literaturei. Se d'ce, 
că la dinsul poeţii găsiau un puternic sprijin şi 
ajutor. Prieten bun cu poetul Horatius, care îi 
închina o mulţime de ode. M. iubia luxul şi îşi 
făcuse un palat unic în felul seu pe Esquilin, 
acî aveau loc numeroase adunări literare, la cari 
luau parte fruntaşii literaturei. Era căsătorit cu 
Terenţia, femeie mai tineră ca dînsul şi care 
a avut, chiar cu scirea lui M., relaţii de dra
goste cu August, t 8 d. Chr. [Caion.j

Maenadae, (MenadeJ, la Greci: femei şi fete, 
cari au luat parte la serbătoarea lui Dionysos 
(v. ac.), ţinută în (}iua cea mai scurtă a anului, 
adecă la solstiţiul de iarnă (21 Dec.); ele noaptea 
cu făclii aprinse în mână ţineau procesiune, iar 
după procesiune se dădeau desfrânării.

Maestoso sau Con maesta, (ital.) = măreţ, cu 
mândrie; se înti’ebuinţează în musică ca termin 
de mişcare, sau numai modificând sau precisând 
mai bine caracterul unui alt termin de mişcai e: 
Allegro m., ş. a. [T. C.]

Maestro, (ital.J măiestm, titlu dat în Italia 
artiştilor de valoare şi în special compositorilor 
şi şefilor conducetori ai masselor corale sau in
strumentale. Acest titlu se bucură în Italia de 
o deosebită stimă şi unele şcoale musicale îl 
conferă absolvenţilor lor numai în urma unui 
examen cu diferite probe riguroase. [T. C.] 

Maestru, registm comercial, v. Contabilitate. 
Mafeklng, oraş minier în Africa sudică, co

lonia engl. Betschuana-Laud, lângă frontiera 
vestică a TransvaaluJui. La inoe[iutul resboiului 
între Englezi şi republica sudafricană (1899), 
oraşul M. fu asediat de Boeri, dar când abia 
se mai putea susţine oraşul, sosi, oastea engleză 
şi-l eliberă. M. e staţiune importantă a liniei 
ferate, ce pornesce dela Capstadt şi merge prin 
mijlocul Afrioei spre nord.

Maffei, Franc.Scipione,{\li7Q—1755),marchis, 
celebru scriitor italian. Studia în colegiul no
bililor din Verona, oraşul seu natal. Servi în
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armată; călători vr’o 4 ani in ţerile apusene ale 
Europei; apoi se ocupa numai cu literatura. 
A scris: Verona illustrata, 4 voi., prin care se 
face cunoscut ca istoric, biograf şi archeolog; 
Museum veronense; Istoria diplomatică. Dar 
scrierea, cărei îi datoresce celebritatea, este tra
gedia Meropa, tradusă în multe limbi şi prelu
crată de Voltaire în mod superior. Are şi o 
colecţiune de comedii, mai puţin reuşite.

Maffla, Mafia, (în Italia), ligă de resbmiare, 
cu organisaţie secretă şi atât de puternică, încât 
toate silinţele guvernelor întru exstirparea ei, 
până acum au remas zadarnice; are membri 
chiar şi^din societatea de elită. Conform părerii 
iinora, îşi are originea în Gompagnie d’armi, 
înfiinţată pe la începutul seci. XIX de însuşi 
guvernul, pentru exstirparea ceteloi1 de bandiţi. 
Alunecând însăşi pe căi criminale, Garibaldi a 
desfiinţat-o în 1860, funcţionând de atunci ca 
soc. secretă, sub numele M. Membrii ei se numiau 
bonachi, sparăglioni, spadainoli, iar în tim
purile mai noue mafiosi, şi sunt de trei categorii: 
căpeteniile (bravi), cuţitarii (accoltellatori) şi 
cei cari au ajuns în conflict cu justiţia. Legile 
M.-ei se numesc dmertă, sunt foarte severe şi 
conţin: oprelişte necondiţionată a denunţării cri
melor; datorinţa fasiunii false în faţa judecă
toriilor în favorul membrilor; apărarea bogaţilor 
în schimb pentru rescumperare scumpă; ata
carea organelor autorităţilor la toate ocasiunile, 
resbunai'e necondiţionată pentru ofensă fie cât 
de mică (vendetta), etc. Măsurile energice ale 
guvernului au redus mult puterea M.-ei.

Maflţi s. Maviţi şi Masitu, un trib al Zulu- 
cafferilor, supus popoarelor de pe ţermurii estici 
ai lacului Nyassa până la Ruaha. Se deosebesc 
de Negrii »Bantu« prin piele de coloare mai des
chisă şi fisionomie mai fină. îmbrăcămintea: piele 
de moimă, ori împletitură de coaje de lemn; 
femeile poartă şi brăţare de aramă.

Mag, înţelept, filosof, cunoscător al voiei divine; 
M. formau clasa preoţească în Babilonia, Media 
şi Persia; se ocupau cu studii profunde şi mi
sterioase, cu medicina şi astrologia, şi erau con
silierii regilor şi conducătorii popomlui. M. con
duşi de o stea au venit din resărit, probabil din 
Chaldea ori Persia, de s’au închinat pruncului 
Isus în Vifleim, ca representanţi ai lumei păgâne. 
(Cf. Dr. V. Szmigelski, Istoria legei noue. Blaj, 
1899, tom. I, § 9.) [i—m.]

Măgar, V. Asin.
Magarova, v. Megarova.
Magazie, magazin, deposit (v. ac.) de mărfuri, 

prăvălie mare. v. şi art. Depou.
Magazine generale (Docuri). In scopul în

lesnire! transacţiunilor comerciale, statul a în
fiinţat magazine pentru depositarea mărfurilor: 
«Docurile sau magazinele generale vor primi în 
deposit materii prime, mărfuri şi obiecte fabri
cate depuse de comercianţi sau industriaşi şi 
agricultori.» »M. de int.reposit pot servi şi de 
M. generale.» (art. 1 şi 2 din lege.) Avantagiul 
cel mai mare pentru comerciu consistă în aceea, 
că odată mărfurile depositate, recepisa liberată în 
schimb e negociabilă, administraţia ce liberează 
recepise şi warante fiind respun(Jetoare cătră 
cel de al tieilea de regularitatea acestor titluri 
şi de păstrarea în bună stare a mărfurilor de
positate. (V; şi Doc.)

„Magazinul Istoric pentru Dacia", revistă care 
a apărut între anii 1845—47 în 5 volume sub 
redacţia lui A. Treb. Laurian şi N. Bălcescu şi 
în care s’au publicat mai multe cronice muntene, 
un mare număr de documente şi mai multe studii 
ale celor doi redactori.

Magdalena, Maria din Magdala, (comună lângă 
lacul Genizaret, a(ji satul Madschdel) una din 
muierile pie, care a primit cu fidelitate învă
ţăturile lui Isus şi s’a alipit cu o iubire sfântă 
de el (Luc. 8, 2), la moartea lui Is. a stat sub 
cruce împreuna cu Fecioara Maria (Marcu 16, 1), 
a aşteptat cu încredere învierea lui (loan 20, 
11, 16). Biserica orientală îi serbează amintirea 
în 22 Iulie. Unii susţin, că M. este identică cu 
Maria, sora lui Lazar din Betania (Luc. 10, 39; 
loan 11,1 uu.), care a spălat cu lacrămi picioarele 
lui Isus în ca.sa lui Simon Fariseul, (Luc. 7, 38).

[i—m.]^
Magdalena, rîul (spân. Rio Maddlena), nu 

în America de sud, republica Columbia, isvo- 
resce în Las Papas, îşi taie drum prin Cordi- 
lerii, curge spre nord şi se varsă în Marea 
Caribică, formând deltă. In cursul inferior e 
navigabil; 1570 km. lung.

Magdalenlane, ord de călugăriţe, înfiinţat în 
seci. Xin. Prima mănăstire s’a ridicat în Mar
silia, apoi şi în alte cetăţi din Francia, Germania 
şi Italia. Destinaţiunea ordului a fost a primi 
şi îndrepta femeile moralicesoe decă(Jute, având 
model pe Maria Magdalena (v. ao.). M. se îm- 
părţiau în 3 clase: cl. I o formau acelea, cari 
după o probă mai îndelungată au fost admise 
la profesiunea monastică; in cl. II erau acelea, 
cari nu s’au admis la profesiune, sau pentru că 
nu erau vrednice âncă, sau fiindcă erau căsă
torite; iar în cl. III erau fetele, cari contra 
voiei lor au fost duse în mănăstire spre a fi în
dreptate ori apărate de corupţiunea morală, ce 
le ameninţa, acestea după emendare se dimiteau.

[i—m.]
Magdeburg, 1) M., guvernament în provincia 

prus. Saxonia, între Braunschweig, Anhalt, Han- 
novera şi Brandenburg, cu areal de 11,504 km,.1 
1.072,000 loc. Este împărţit în următoarele 
districte: Osterburg, Salzwedel, Gardelegen, 
Stendal, Ierichow I, lerichow II, Calbe, Wanz- 
leben, Magdeburg, Wolmirstedt, Neuhaldeis- 
leben, Oschersleben, Aschersleben, Halberstadt, 
ţinutul Halberstadt şi Vemigerode.

2) Magdeburg, capitala guvernamentului M. 
şi fortăreaţă de primul rang, pe malul stâng al 
rîului Elba, unde se împreună mai multe căi 
ferate, cu 203,000 loc. Industria şi conierciul 
este destul de însemnat. Dispune de multe fa
brici de zahăr, tutufi, săpunărie, piei, turnătoare 
de fier, bere, maşini, ş. a. Articlii mai insemnaţi 
de comerciu sunt: zahăr, fier, cereale, vin, căr
buni de piatră, tutun, postav, ş. a. Edificiile mai 
însemnate: biserica catedrală, bis. Maria, bi
serici vechi din soci. XII şi XIII, ş. a.; mo
numente: statua ecuestră a lui Otto cel Mare, 
ridicată în 1290; monumentul mitropolitului 
Adalbert, ş. a. Istoria. Ca localitate de comerciu, 
M. deja în 805 este amintit. întemeietorul ora
şului M. a fost Otto I, care în 937 a ridicat aici 
o mănăstire pentni ordul benedictin, care în 
968 s’a ridicat la rangul de mitropolie. In res- 
boiul de 30 ani, în 1629 a fost asediat oraşul
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de Wallenstein 28 septemâni, dat fără succes. 
Tilly din nou l-a asediat, când apoi a fost cu
prins şi devastat total. întreg oraşul, afară de 
130 edificii, a fost nimicit şi dintre locuitori 
30,000 au cădut. In 1806, fără a resista Fran
cezilor, aceştia l-au ocupat. In 1814 Prusia îl 
recăpetâ. [M. Bodiu.]

Magelhaes, (pron. mahaliangs; spân. Magal- 
laneu, engl. Magellan), navigator portughez 
(1480—1521). El trecu cel dintâi din Oceanul 
Atlantic în Oceanul Pacific prin strîmtoarea care 
primi numele seu; de aci el trecu în Oceania, 
unde explora o mulţime de insule, până când 
îşi găsi moartea într’o bătălie cu indigenii in 
insulele Filipine; unul din locotenenţii sei luă, 
comanda misiune! şi continuă voiajul in Europa.

[Const. B.]
Magendie, Frangois, fisiolog franc., n. 1783 în 

Bordeaux; dela 1831 prof. la College de France, 
t 1855 în Sannois lângă Paris. M. şi-a câştigat 
mari merite pentru fisiologie şi patologie. Scrieri: 
Precis elementaire de physiologie, 1816; Legons 
sur Ies phenomenes physiques de la vio, 1836 
până 1842; Legons sur Ies functions et Ies ma- 
ladies du systeme nerveux, 1839.

Magenta, orăşel cu 6000 loc. în Italia sup., 
lângă linia o. fer. Milan-Turin. In 4 Iun. 1859 
a fost aci o bătălie între Austriac! şi între Fran
cezii aliaţi cu Italienii, în oare Francezii au 
forţat canalul Naviglio-grande şi au constrîns 
))e Austriac!, prin ajutorul corpului lui Mac- 
Mahon, care înainta de cătră mează-noapte, a 
se retrage spre Mincio. Pentru participarea glo
rioasă în bătălia aceasta, primesce Mac-Mahon 
dela Napoleon III titlul de mareşal şi al unui 
duce do M. [H.]

Maggiore, (ital.) v. Major.
Măgheran, în poveştile rom. frate gemen cu 

Busuioc.
Măgheran, numele popular al plantei cultivate 

Oi'iganum Majorana L. (v. ac.).
Magheru, familie din Oltenia (Gorj), cunoscută 

printre boierii din seci. XVIII. Afmaşul Şerban 
Magheru a murit la 1817.

Magheru, Gheorghe, general român, n. 1804 
în Craiova, f 26 Apr. 1875, a servit mai ântâi 
în armata rus., făcând campania din 1828—29; 
după pacea dela Adrianopol întră în magistra- 
tuiă, ajunse president de tribunal, 1846 prefect 
al j.-hii Eomanaţi, ia parte la evenimentele din 
1848, devine membru al guvernului provisor, 
comisar general în Oltenia^ însărcinat cu orga- 
uisarea pandurilor şi miliţiilor, adună în lagărul 
seu 6000 oameni şi 6 tunuri, dar primesce or
dinul să licenţieze trupele în urma întrării Tur
cilor în Bucuresci; M. trece după aceea în 
Transilvania şi de aici la Viena; întors în ţeară 
la 1857, M. face parte din divanul ad hoc şi e 
unul din cei mai de frunte stăruitori pentru 
unirea Principatelor.

Măgheruş, l) M. (Sajo-Magyaros), corn. mică 
în Trs., cott. Solnoc-Dobâoa, cu 1018 loc. (1891) 
Rom., Germ. şi Israeliţi; staţiune de cale ferată, 
postă, telegraf. 2) M. (Szâsz-Magyaros), corn. 
mare în Trans., cott. Braşovului, cu 1392 loc. 
(1891) Rom. şi Germ.; staţiune de cale ferată.

Magia, (lat. ars magica), arta de a produce 
prin mijloace supranaturale efecte miraculoase; 
în genere e fermecătoria. M. albă se folosesce 
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de ajutorul spiritelor bune, iar M. neagră de 
al spiritelor rele.

Maglari (Maghiari), popor turanic, din ramura 
finno-ugrică. Leagănul lui a fost teritoriul Asiei, 
ce se extinde pe poalele ramificaţiunilor muntelui 
Ural, între rîurile: Ob, Irtis, Ural, Volga şi Kama. 
Mult timp locuind aici în vecinătatea altor popoare 
turanice, M. duceau viaţă nomadă. începând din 
timpurile cele mai vechi, tot aici a fost locuinţa 
seminţiilor finno-ugrice, înrndite cu M. Istoria 
amintesce prima dată pe M. pe la mijlocul seci. IX, 
când locuiesc în Lebedia, numită după primul 
voevod Lebedias, pe ţinutul nord-estic al Mării 
Negre, spre est dela Don, lângă rîul Molocinaja, 
pe care Grecii îl numiau Chidmas sau Chingiilos. 
Aici în vecinătatea Cazărilor şi Bulgarilor, luând 
exemplu dela aceştia, şi-au împărţit poporul în 
7 triburi, în frunte cu 7 duci, şi vr’o 108 seminţii 
mai mici. După Anonymus (v. ac.), cei 7 duci au fost: 
Ălmos, părintele lui Ărpâd; Elod, părintele lui Sza- 
bolcs; Kond, părintele lui Csorsz; Ond, părintele 
lui Ete; Tas, părintele lui Lehel; Huba, străbunul 
seminţiei Szemere; Tbhotom, părintele lui Horka. 
DupăKezai, cei 7 căpitani au fost: Arpâd, Szabolos, 
Gyula, Ors, Kond, Lehel şi Bulcs. După Const. 
Porphyrog. cele 7 (triburi) seminţii au fost: 
Nyâk, Megyer, Kiirtgyermat, Taijân, Jeno, Kara 
şi Kaza. In Lebedia M. fiind atacaţi de Pece
negi, au fost siliţi a părăsi ţeara. Impărţindu-se 
în 2 părţi, o parte mai mică se retrage preste 
Volga, altă parte mai mare, însoţită de Kabari, 
seminţie desbinată de Cazari, apucă calea spre 
vest şi în apropierea Dunării, între Nistru, Prut, 
Şiret şi Bug, se adăpostesc în Atelusu (v. ac.). 
(Cf. Const. Porphyr. art. 38). Stabilindu-se aici 
la sfatul chanului Cazărilor, cei 7 duci hqtăresc 
alegerea unui singur principe, şi-l aleg pe Arpâd. 
Alegerea a fost întărită prin contractul de sânge, 
care consistă din 6 puncte; 1) Cât timp trăiesce 
Arpâd şi familia sa, principele să fie ales tot- 
deuna din această familie. 2) Ce se cuceresce 
cu puteri comune, să se împartă între toţi în 
părţi egale. 3) Fiindcă^ fruntaşii triburilor din 
voie liberă au ales pe Arpâd şi succesorii sei de 
principe, nici ei, nici următorii lor să nu fie 
exchişi din consiliul principelui. 4) La cas, dacă 
oarecare dintre următorii lor ar fi faţă de 
principe necredincios, sau ar urzi intrigi între 
consângenii sei, celui păcătos să-i curgă sângele, 
precum a cui-s sângele lor cu ocasiunea legă
turii de sânge, pe care au jurat împreună cu 
.a.rpăd. 5) Cel ce ar călca această legătură, fie 
acela principe, sau următor al capilor triburilor: 
să fie anatemisat şi scos din sinul naţiunii. 6) 
Cel ce nu se va presenta la adunările naţio
nale să se taie în două. Punctul din urmă s'a 
adaus, când au făcut pact cu Săcuii ia intrarea 
în Panonia. Această legătură au întărit-o prin 
jurământ şi slobocjindu-şi din vinele braţelor 
sânge, şi turnându-1 în un vas, fiecare a beut 
din el. Abia se aşezai'ă M. în Atelkuzu, când 
Leo VI, împăratul bizantin, trimite o deputaţiune 
în frunte cu Niketas »Asprul«, cerând ajutorul 
lor contra lui Simeon, principele (ţarul^. Bul
garilor. (Cf. Const. Porphyr. artic. 40). Ărpâd 
trimite armată contra Bulgarilor, pe cari i-a bătut 
în trei lupte (895). învingerea aceasta a adus 
însă mare desastru asupra M.-lor. Bulgarii aliaţi 
cu Peoenigii năvălesc în Atelkuzu, şi nimioiii-
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du-le teara şi bătendu-i în mai multe nînduri, 
i-au silit să părăsească Atelkuzu şi să-şi caute 
altă patrie nouă. (Despre patria sti-ăbună a M.-lor 
şi emigratiunoa lor, găsim inform aţiuni şi date 
mai bune în opul împ. bizantin Constantinus 
Porphyrogenitus: »De administrando imperio»; 
Leo înţeleptul (886—911), istoricul bizantin: 
Leo Grammaticus; Priscus Rhetor. Aceştia amin
tesc prima dată pe M., descriind traiul lor, viaţa 
socială, organisatiunea, împărţirea în triburi, 
calităţile lor resboinioe, amintesc chiar şi emi
grarea lor, numindu-i între altele şi »Turci«.)

După Anonymus M. plecând din Scythia, apucă 
calea spre Elev, capitala Rusiei. Ruşii aurind 
aceasta, cer ajutorul Cumanilor. M. bătând pe Ruşi 
şi Cumani, asediază Kievul. Atunci ducii Ruşilor 
cer pace. Ârpâd declară, că este aplicat a în
cheia pace şi a părăsi ţeara, dacă plătesc M.-lor 
10,000 mărci. Ruşii se învoiesc şi afară de aceasta 
le dau şi ostaşi, conducători, numai să-i lase în 
pace şi să părăsească ţeara; totodată îi sfătuiră, 
că trecând Carpaţii, să ocupe Panonia, care mai 
înainte a fost pământul lui Atila. Pământul Pa- 
noniei lăudându-1 preste măsură, spun că este 
locuit de Slavi, Bulgari, Vlachi (Români) şi pă
storii Romanilor. M. conduşi de Slavi, trecând 
prin Lodomeria şi HaUciu, ajung la poalele Car- 
paţilor, şi întemeiază aici statul ungar. (v. Un
garia.) [Lit.; Vertner, »Az Ărpâdok csalâdi ossze- 
Kottetâsei», (Turul 1885, fasc. 4); »Glosszâk az 
Arpâdok genealogiâjâhoz», (Tunil 1888, fasc. 2); 
Codex Diplomaticus, ed. de Fejer; Codex Diplom. 
Patrius şi Codex Diplom. Arpadianus, colecţiuni 
de Râth şi Kubinyi; Anonymus; Ârpâdkori sze- 
melynevek, de Nagy Gâza şi Păr Antal, (Turul 
1891), ş. a..]

lÂmha maghiară. Cu privire la originea limbei 
maghiare, Hunfalvy, Budenz şi discipolii lor sunt 
de opiniunea, că limba maghiară, ca limbă ce 
se ţine de familia limbilor ural-altaice, se derivă 
din limba finno-ugrică. Dintre acestea cea mai 
aproape limbei maghiare este limba vogulă şi 
ostiacă. Limba maghiară este amestecată însă cu 
expresiuni turcesci, ce le-a împrumutat dela po
poarele turcesci, când M. au locuit în vecinătatea 
lor, în Rusia de sud. Yâmhery, faţă de această 
teorie, susţine, că limba maghiară se derivă din 
asimilarea limbilor turco-tatare şi ugrice.

|M. Bodiu.]
Literatura maghiară se împarte în 7 periode:
1) Periodul păgân, din timpuri necunoscute 

până la primirea creştinătăţii ( —1000). Din 
timpul acesta monumente scrise n’au i'emas, dar 
din unele date se poate conchide, că M. şi în 
periodul acesta avură poesie, parte de colorit 
vesel, parte de caracter religios. Cronicarii vechi 
(Turoezy, Kâzay, Anonymus) au păstrat in operele 
lor urme din poesia acestui period, precum le
gendele hunice despre Atila şi faptele sale şi 
legendele maghiare, despre originea, venirea şi 
aventurile M.-lor.

2) Periodul creţtinesc (1000—1526). Din pe
riodul acesta au remas producte literare, cari 
deşi primitive şi imperfecte, totuşi arată un fel 
de desvoltare gradată. In special s’a cultivat 
poesia poporală, istorică (de oătră cântăreţii re- 
gesci) şi religioasă (Legenda Sf. Eoaterine, Imnul 
Sf. Bernard). Producte prosaice şi totodată cele 
mai vechi monumente de limbă sunt: Vorbirea

şi rugăciunea funebră (1225—30) şi Fragmentul 
de Konigsberga (probabil de pe la începutul 
seci. XIV). Din acest period mai sunt şi primele 
traduceri biblice (seci. XV) şi câteva legende re
ligioase. (Leg. St. Prancisc, Leg. Sf. Margarete.)

3) Periodul reformafiunii (1526—1606). Re- 
formaţiunea dă avânt literaturii, care acum prima 
oară se desvoaltă în direcţiune sciinţifică şi este
tică, flresce foarte primitiv. Afară de traducei’ile 
biblice catolice (Komjâti, Peşti) şi protestante 
(Juhâsz, Felegyhâzi, Kârolyi), şi nenumeratele 
scrieri polemice religioase (Telegdi, Magyari, etc.), 
aflăm cultivată linguistica (Erdosi), istoria (Heltai, 
Szekely, Mindszenti, etc.), drama (Sztârai, Bor- 
nemisza, Szegedi), epica şi lirica. In epică cele 

‘mai multe producte sunt de conţinut biblic. In 
epica istorică se distinge Tinodi, iar în epica 
romantică cele mai frumoase producte sunt: 
Volter şi Griselde, Eurial şi Lucreţia, Istoria lui 
Ponţian, Solomon şi Marcalf, Arghir, Francisc 
Viteazul, Toldi, Szilâgyi şi Hajmâsi. In lirică 
excelează baronul Balint Balassa (1551 —94), ale 
cărui poesii erotice şi adi se pot ceti cu plăcere.

4) Periodul reacţiunii catolice (1606—1711). 
Iu acest period-trăiesc figuri marcante, cari se 
disting nu numai pe terenul politic, ci şi pe cel 
literar. Spiritul catolic îşi recâştigă hegemonia. 
Bărbaţii catolici scot la lumină o mulţime de 
scrieri polemice contra protestanţilor, cari au 
contribuit mult la desvoltarea literaturii şi a 
limbei. In prosă se distinge primatele Petru 
Pâzmâny prin scrieri polemice şi teologice, Molnâr 
şi Stef. Katona prin opere linguistice, Cseri prin 
lucrări enciclopedice, loan Kemeny şi Nicolau 
Bethlen prin scrieri istorice; iar în poesie con
tele Nio. Zrinyi prin excelenta epopee: Zrinyiada, 
şi poesii lirice, Gyongybsi prin poeme epice, 
apoi Rimai, Kohâry şi Balint Balassa (al 2-lea) 
prin poesii lirice.

5) Periodul desnaţionalisării (1711—1772). 
Consciinţa naţională strivită, spiritele obosite do 
luptele cele multe şi literatura neglijată; totuşi 
se mai ivesc câteva figuri literare cu nume 
neperitor, cum sunt Cserei, Petru Apor, Matia 
Bel (istorie). Petru Bod (istor. liter.), Mikes 
(Epistole din Turcia, pileamusante), Faludi (prosă 
şi poesie), PaulRâday, Antoniu şi Ladislau Amâde 
(poesie).

6) Periodul renascerii (1772—1820). Numai 
acum începe adeverata lit. magh., sub influenţa 
literaturilor străine, de sub care influenţă se 
emancipează numai pe la începutul seci. XIX. 
Din imitaţiunea literaturilor sti-ăine se formează: 
şcoala clasică nouă sau franceză (George Bes- 
senyei, regeneratorul epocei, baronul Laurenţiu 
Orezy, Avram Barosay, Alexandru Bâroczy, los. 
Peczeli şi Paul Ânyos, cel mai simpatic poet 
liric din seci. XVIII) şi şcoala clasică veche 
(Szabo de Barot, los. Râjnis, mai târziu Be- 
nedict Virâg şi Daniil Berzsenyi, cel mai mare 
odaist). Alăturea ou aceste şcoale înfloresce âncă 
şcoala maghiară (Dugonich, Adam Horvâth şi 
contele los. Gvadânyi), cercul dela Dobriţin 
(Foldi, Fazekas) şi şcoala eclecticilor (Verseghy, 
Bacsânyi, Szabo de Szentjob şi Dayka). Figuri 
mai marcante: Kărmân (roman), Csokonai (Doro- 
teiaj. Alexandru Kisfaludy (Amorurile lui Himfy, 
Basme), Revay (întemeietorul filologiei compa
rative), Kazinczy şi Kolcsey, cari prin scrierile
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lor nenuinerate poetice şi prosaioe puseră base 
la renascerea limbei magh.

7) Periodul de înflorire, {1820— ). In timpul 
acesta literatura înflorind pe toate terenele, ajunge 
la perfecţiune. Academia sciinţifică (înfiinţată 
la 182.Fi) devine foculanil sciinţelor, iar socie
tatea Kisfaludy centrul beletristicei. Afară de 
acestea âncă multe alte societăţi sciinţifice şi 
bterare contribuesc la înflorii’ea literaturei. In 
poesie până la 1845 dominează romanticismul 
(cercul Aurora, Ateneul), de atunci încoace des- 
voltarea poesioî este înfluenţată de poesia po
porală, avend un colorit eminamente naţional. 
Dintre poeţi excelează înainte de 1848 Voros- 
niarty, Czuczor, Garay, Andreiu Horvâth, în 
epică, şi Petofi în lirică. După 1848 cel mai 
eminent poet epic este Arany. Pe lângă el se 
disting în diferite j'ainuri ale poesiei, şi în spe
cial în lirică, Tompa, Coloman Toth, Gyulay, 
Carol Szâsz, Levay, Lisznyai, Endrodi, Szelestey, 
Zalâr, etc. In dramatică ocupă loc de frunte 
Katona, contele Ladislau Teleki şi Madăcs (tra
gedie), Carol Xisfaludy şi Szigligeti (comedie), 
apoi Czakâ, Carol Hugo, Jos. Szigeti, Grigore 
Csiky, Eduard Totli, etc. Ca romancieri se di
sting, baronul Josika, cu romane istorice, Eây 
şi baronul Edtvbs cu romane sociale, până când 
balonul Kemeny este romancierul cel mai pro
fund şi mare psicholog, iar Jokai cel mai fe
cund şi mai plăcut. Alţi romancieri şi nove- 
lişti cunoscuţi sunt Petru Vajda, Vas Gereben, 
Mikszâtb, Pâlffy, Kuthy, Degre, Szatmâry şi 
Berczy, etc. In prosa sciinţifică figuri mai mar
cante .sunt: contele Szeoheny, baronul Wes- 
selonyi, Deâk şi Kossuth în literatura politică; 
Stef. şi Mihail Horvâth, contele Teleki, Szalay, 
Csengeri, Salamon, Carol Szabâ, Alex. Szilâgyi 
şi Thaly în istorie; Budenz, Szarvas, Szinnyei, 
Simonyi, etc., în filologie; Bajza, Toldy, Greguss, 
Ei'delyi, Beothy, Gyulai, Szeohy, etc., în ist. liter., 
estetică şi critică. (Cf. Toldy: A magyar nemzet 
irod. tbrtenete, I—II 1851. Acelaşi: A magyar 
kblteszeţ tbrtenete, 1854; Szinnyei: Magyar irok 
elete os munkâi, 1890; Bodnâr: A magy. irod. 
tbrtonete, I—II 1893; Bebthy; A magyar. irod. 
tbrtenete, I—II 1895.) fDr. I. Raţiu.]

Măgiresci, com lur. în Eom., j. Bacău, com
pusă din 7 căt. cu 2079 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
3 biserici şi 1 şcoală; pe teritorul com. se găsesc 
isvoare de apă minerală, păcură, ozocherită, 
chililibar, 2 fabrici de petroleu.

Magister, (lat.) măiestru, învăţător; în Roma v. 
titlu împreunat cu mai multe oficii înalte (M. 
census, M. equitum, M. militum, etc.); mai târziu 
dignitate academică, orig. la toate facultăţile, 
mai apoi numai la a artelor şi filosofiei (M. li
ber alium aHiumJ.

Magisterium, (lat.) în Alchimia veche era un 
praf mineral foarte fin, obţinut prin precipitare 
■sau sublimare, câmia i-se atribuiau nisce pro
prietăţi miraculoase.

Magister matheseos, (lat.) = magistrul mate
maticei ; numire dată regulei lui Pithagora (în- 
tr’uu triunghiu dreptunghiular hipotenusa* = cu 
suma cathetelor1).

Magistrala, (lat.) linie de demarcare în planul 
unei întărituri. Magistral, ceva făcut de un 
măiestru bun, ceva măreţ; scriere magistrală; 
ton magistral.

Magistrat, lat. Magistratus, la Romani în
semna atât autoritatea, oficiul public, ca ema- 
naţiune a suveranităţii poporului, cât şi însăşi 
persoana învestită cu această autoritate. Puterea 
ce o avea un M. în urma oficiului seu, se numia 
potestas, şi numai oficiile cele mai înalte aveau 
Imperium, adecă puterea supremă de a ordona 
şi executa. Numărul şi însuşirile M.-lor s’au 
schimbat cu desvoltarea constituţiunii romane 
ca republică, regat şi imperiu.

Astădi se înţeleg sub Magistratură în ţerilo 
germane de regulă numai organele administra
tive ale oraşelor (v. ac.), în Englitera îndeosebi 
judecătoriile de pace şi oficiile sup. ale poliţiei, 
iar în Fi'ancia şi România totalitatea judecăto
rilor şi procurorilor. V. şi art. Judecător, Ju- 
risdicţiune şi Puterile statului. (Cf. C. G. Dis- 
sescu. Curs de drept publ. rom., pag. 546 urm.. 
Bucur., 1890 şi »Conv. lit.«, an. XX, pag. 721 
şi XXIII pag. 918.)

Magiun, amestec de opiu, mac şi aloe; M. = 
şi lictar de prune, etc.

Măgla, movilă de sare; în Transilvania; jghiab 
şi ţghiab. Măglaţ = lucrător în ocnele de sare.

Maglavit, 1) M., com. rur. în Rom., j. Dolj, 
cu 39K loc. agricultori (Dicţ. geogr. 1896), 2 bi
serici şi 3 şcoale. 2) M., lac pe teritorul com. 
M., avend scurgerea în Dunăre.

Magma, numele general ce se dă masselor to
pite, ce vin din interiorul pământului, şi cari 
piîn consolidarea lor dau nascere rocelor eruptive. 
O M. poate fi acidă sau băşică, după procentul 
de SiOj ce conţine; deasupra lui 65% sunt 
acide, sub 52 sunt băşice. M. nu e o combina- 
ţiune chimică definită, ci un amestec de solu- 
ţiuni topite cu diferite cantităţi de păiţile ce se 
amestecă.

Magna Charta, carta mare, legea fundamentală 
a libertăţilor engleze, aprobată de loan Fără Ţeară 
în 15 Iun. 1215. In ea regele recunoasce (60 de 
articole) legile lui Eduard Mărturisitorul, schim
bările regilor următori. Regele se învoia a nu 
pune imposite fără voia mai marilor regatului, 
a nu apăsa cu dări pe comercianţii străini, a ou 
refusa dreptatea cuiva sau a o întâi'4ia, a nu 
aresta sau a nu pedepsi pe cineva fără judecata 
egalilor sei. Pădurile şi apele trebuiau să fie în
găduite tuturor.

Magna Mater la Romani (Megale Meter la 
Greoi), mamă mare, o (ţină din Phrygia; cultul 
ei s’a adus la Roma pe timpul lui Eannibal 
(204 a. Chr.). Fiul (Jinei s'a chiemat Attis (v. ac.). 
Serbătorile lor se ţineau în luna lui Martie pe 
timpul începerii primăverei şi a ecuiuocţiului 
de primăvară. Spiritul serbătorii acesteia era 
identic cu cel din cultul (Jinelor Isis şi Demeter. 
(v. ac. şi art. Catabasis.) [Atm.]

Magnat, (lat., din magno-nati), se numesc în 
Ungaria bărbaţii din acele familii nobile mai 
distinse şi dignitari măi înalţi ai regatului, caii 
compun senatul, numit casa magnaţilor, separat 
de casa deputaţilor representativi ai legislaţiuhii. 
Intre M. se numeră în puterea nascerii: archi- 
ducii casei domnitoare, principii, comiţii şi baronii, 
cari, după reforma din urmă a casei magnaţilor, 
iau parte Ia legislaţiune numai dacă plătesc o 
contribuţiune de cel puţin 3000 fi.; apoi în pu
terea dignităţii de funcţiune cei 13 aşa numiţii 
baroni ai regatului, precum sunt: Judex curiae,

11*
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banul Croaţiei, guvernorul Fiumei, ceromoniarii 
curţii regale, precum şi archiepiscopii şi episcopii 
romano- şi greoo-catolioi şi cei greco-orientali; 
în fine ca, 50 bărbaţi chiemaţi din partea co
roanei pe durata vieţii dintre superintendenţii 
(episcopii) protestanţilor şi dintre cei mai distinşi 
şi binemeritaţi pe terenul sciinţific, economic, etc. 
Analog şi în Polonia se chiemau magnaţi membrii 
senatului legislativ. [I. c. d. P.]

Magnesia, oxid de magnesiu (Mg O), 4’să Ş> 
magnesia usta. In natură se întâlnesce cristalisat 
în octaedri, iar pe cale artificială preparat prin 
calcinarea carbonatului basic respectiv, se pre- 
sintă ca o pulbere uşoară, albă, fără gust şi miros. 
Foarte puţin solubilă în apă, uşor însă în pre- 
senţa sărurilor amoniaoale, şi a acizilor mine- 
lali diluaţi. E foaite întrebuinţat în farmacie în 
preparai'ea de medicamente, cât şi în industrie.

Magnesia, 1) M., peninsulă în Tessalia. 2) M., 
oraş in Lidia; 190 a. Chr. aci au învins Ro
manii pe Antiochos. 3) M., oraş în Caria lângă 
Maeandres, cu templul Artemisei.

Magneslta, carbonat de magnesiu, Mg C08, 
se găsesce în natură în cristale romboedrice, 
albe şi foarte sclipicioase, sau în agregate crypto- 
cristalirie. M. cristalisată se găsesce în talcşi- 
sturile alpine, iar cea cristalină formează stra
turi independente.

Magneslum, metal greut. at. 24. Symb. Mg. 
Valenţa doue. Isolat de Davy (1808) din oxidul 
de magnesie, iar de Bunsen în 1852 din clonirul 
de magnesie pe cale electrolitică, şi în sfîrşit 
sistematic de Sainte-Claire-Deville şi Carou în 
1857. Nu se găsesce liber în natură, dar foarte 
răspândit în combinaţiuui, aşa ca Magnesită Mg 
C08, Dolomită Mg C08 + Ca C08, divina silicat, 
Asbest, etc., în ape minerale ca cloruri, etc., 
în urme câte odată ca amonium, magnesium- 
fosfat. In industrie se obţine din descompunerea 
clorurului topit, prin electrolisă, unde el se de
pune la polul negativ. Metalul e de un luciu 
argintiu, fusibil la roşu, greutatea specifică 1’75. 
La aer uscat nu se oxidează, la cel umed se 
acopere cu o pozghiţă de cai'bonat de magnesiu. 
La aer încălzit se aprinde şi arde cu o flamă 
intensivă albă, puternică, în ce privesce acţiunea 
chimică. Solubil uşor în aci()i diluaţi şi chiar în 
cloruri de amoniu. Sărurile lui sunt incolore sau 
albe, cu gustul amar. Ca metal e foarte usitat 
pentru producerea unei lumini albe intensive, 
la focuri bengale dimpreună cu alte substanţe. 
El nu precipită din sărurile sale nici cu Hidro
genul sulfurat, nici cu sulfurul de amoniu. For
mează săruri duble cu cele de amoniu. Cu fos
fatul de sodiu precipită sarea amoniu magnesium 
fosfat. Se dosează ca pirofosfat de magnesiu.

V. şi art. Lumina de M. [S. M.]
Magnet, corpurile, ce au însuşirea de a atrage 

bucăţele de fier, oţel, nichel şi mai vr’o câteva 
metale, şi de a areta cu un capăt spre nord cu 
celalalt spre sud, dacă le dăm formă de ace şi 
le atârnăm se oscileze într’un plan orizontal. 
Magnetita are însuşirea aceasta dela natură, 
de aceea se şi numesce magnet natural, flerul şi 
oţelul o pot oapeta prin frecare cu un M., sau 
prin influenţa unui curent electric, şi în acest cas 
se numesc magneţi artificiali. M.-lor artificiali 
de comun li-se dă formă do rudiţă sau de haston 
în dungi ori apoi formă de potcoavă. Puterea de

atracţiune e mai maro la capete, ce se numesc 
•poli. Oţelul magnetisat îşi păstrează magnetismul 
tini)) mai îndelungat, pe când fierul moale îl 
pierde iute, pentru aceea primul se numesce 
magnet permanent, al doilea magnet temporal.

Magnetice, elemente. Coulomb a numit ele
mente magnetice spaţiurile insensibile, în cari se 
află fluidele magnetice. Mai înainte s’a crezut 
că fluidele magnetice ocupau fiecare din ele câte 
un jumătate magnet. Gilbert a demonstrat mai 
târ4iu, că prin ruperea unui magnet, flecare bu
cată constitue de sine un magnet complet. Pentru 
a explica acest fapt suntem induşi a admite cu 
Coulomb, că fluidele magnetice se află în unele 
spaţiuri insensibile, numite elemente magnetice, 
şi cari sunt dispuse ca magneţi infinit de mici, 
aşezate unul lângă altul, cu polurile lor omonime 
întoarse în acelaş sens şi cu axele lor paralele 
cu axa magnetului. Această ipotesă se poate 
imita foarte uşor, aşezând în un tub de carton 
mai multe bucăţi de sîrmă magnetisată, com
plexul lor se comportă ca un singur magnet. 
Prin deranjarea posiţiunilor magneţilor elemen
tari, puterea magnetică se micşorează şi poate 
chiar dispăre. Din cele expuse ar resulta, că 
prin magnetisare moleculele corpului magnetisat 
ar veni deplasate şi s’ar aşeza în modul indicat 
mai sus, adecă cu polurile lor omonime aşezate 
în acelaş sens şi cu axele lor paralele la axa 
magnetului. După teoria lui Coulomb, moleculele 
ar poseda deja în sine puterea de a atrage cor
purile magnetice, şi operaţiunea magnetisării 
n’ar fi decât deplasarea moleculelor şi aşezarea 
lor în modul indicat mai sus.

Magnetice, mSsuri. Măsurile magnetismului te
restru sunt trei şi anume: declinaţiunea acului 
magnetic, inclinaţiunea şi intensitatea. Călătorii 
în jurul lumii au întreprins a determina aceste 
trei elemente. După ce s’a obţinut un număr 
considerabil de resultate în toate punctele lumii, 
s’au trasat pe suprafaţa globurilor terestre liniile 
isogonice, cari urmează aproximativ mersul me
ridianelor pămentesci şi trec localitatea în care 
declinaţiunea magnetică este aceeaşi. Asemenea 
se trasează liniile isoclinice, cari trec prin lo
calităţile cu aceeaşi înclinaţiune magnetică, ur
mând aproximativ mersul paralelelor terestre, şi 
liniile isodinamice, cari unesc între ele locali
tăţile cu aceeaşi intensitate magnetică. Metodele 
pentru a măsura aceşti trei factori ai magne
tismului pământesc, sunt diferite.

Magnetisare, acţiunea de a descompune fluidul 
neutru din elementele magnetice ale corpurilor 
ce posedă forţa coercitivă. Metodele de a mag- 
netisa sunt diferite, şi se pot reuni în trei gru
pări şi anume: M. prin magneţi, M. prin mag
netismul pământesc şi M. prin electricitate. S’a 
cre4ut odată, că lumina soarelui ar ave pro
prietatea do a magnetisa. Dar Pouillet, Riess şi 
Moser au probat, că lumina soarelui n’are această 
proprietate, şi că faptul că uneori corpurile mag- 
netisabile, supuse acţiunii luminei soarelui, arată 
semne de magnetisare, se explică prin faptul, 
că căldura soarelui slăbesce forţa coercitivă şi 
magnetismul pământesc o descompune.

Magnetism, proprietatea ce au unele corpuri de 
a atrage flerul şi alte substanţe, (v. Magnet). 
Această proprietate s’a atribuit mai înainte la 
un agent particular ce se numise «fluid magnetic*.
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Cuventul M. sei’vesce şi ca denumire la partea 
fisicei ce se ocupă de fenomenele produse de 
acest agent. Un mineral, numit magnetită, are 
proprietăţi magnetice. Magnetita este un oxid 
de fier din cele mai puţin oxidate, şi unul din 
mineralele din oare vine extras fierul. După Ari- 
stotel, M. e cunoscut din timpul lui Ttiales de 
Milet, adecă 600 a. Chr. Numele lui (grec), pro
vine din acela al oraşului Magnesia in Lydia, 
lângă muntele Sipyl, pe care s’au găsit cei dintâi 
magneţi. Magneţi se găsiră şi în apropierea ora
şului Heraclea. Plato o numesce «piatra din He- 
raclea« şi Sophocle «piatra de Lydia». Se con
struiesc prin diferite procedeuri magneţi artificiali. 
(V. Magnetisare şi Magnet.)

Magnetism animal, Mesmerism. Ori ce dife- 
renţiare a corpului are oarecare asemeuare cu 
polarisaţiunea, întru cât din doue părţi diferite, 
opuse, unul are predominare dinamică asupra 
celuilalt, încât relaţiunea va fi aceeaşi ca îutre 
polul positiv şi negativ. Reichenbach, care a stu
diat aceste fenomene la om, a găsit că cel mai 
mare contrast îl presintă partea dreaptă a cor
pului, faţă de cea stângă. El a observat de ase
menea, că polaritatea are doue feluri de con
secinţe: 1) Eelaţiunile între diferiţii indivizi, 
mai ales ale oamenilor, diferă după cum polu
rile de acelaşi nume sau de nume contrariu se 
atlă faţă în faţă. 2) Orientarea oamenilor în 
spaţiu de asemenea este diferită. Astfel persoane 
sensitive se află mai bine dacă partea lor nega
tivă se îndreaptă cătră polul nord al pămentului, 
care este positiv.

Cu totul diferit, dar nu fără oarecare depen
denţă de aceste polarităţi sunt incidentele, cari 
dela Mesmer (1733—1815) încoace, se numesc 
fenomene ale magnatismului animal sau vital. 
Aceste fenomene în privinţa atracţiunii şi a 
respingerii ne arată, că independent de polari- 
tăţile de mai sus, fiecare individ în totalitatea 
lui, este atractiv faţă de unii indivizi, respinge 
pe alţii, pe când faţă de o a treia categorie este 
cu totul indiferent. La oameni şi chiar la ani
malele superioare, pe lângă influenţa acestor sim
patii prin miros, se mai asociază şi influenţe 
prin raportul intelectual. Acest raport, care se 
face dela om la om, n’are efect numai prin pro
cedeuri materiale, ci direct dela intelect la in
telect. Fenomenele produse prin influenţa inte- 
lelectuală nu pleacă decât dela un individ şi 
depind de puterea intelectuală a lui, toată acti
vitatea fiind îndreptată asupra individului, care 
este a fi magnetisat.

Mesmer a cultivat mai ales M. animal curativ 
şi manipulaţiunile şi efectele acestuia se înţeleg 
sub numele de Mesmerism. Dacă vorbim de în- 
ti'i'buintarea magnetismului asupra altor per
soane, se înţelege influenţarea intenţionată a unui 
individ de un magnetisor. Individul, caretrebue să 
fie magnotisat, este pasiv. Gradul de concepţiune 
a magnetismului diferă după indivieji, precum 
şi uşuiinţa ou care un individ se poate trans- 
porta în stare de receptivitate, şi depinde de 
exerciţiul făcut de acel individ; încât persoane 
adeseori magnetisate pierd o parte din energia 
intelectuală şi sucombă prea lesne influenţelor 
magnetice. In grade uşoare de magnetisare indi
vidul remâne în legătură cu lumea externă, în 
starea hipnotică însă, consoiinţa dispare şi raportul

cu lumea externă este mai slab, încât individul în 
acest oas este un instrument fără voinţă în mâna 
magnetisorului. (v. Hypnotism.) [E. P.]

Magnetism de rotaţiune, fenomen de depla
sare ce presintă un ac magnetic când se află 
în apropiei'ea unui dise metalic în rotaţiune. 
Acul magnetic deviază dela direcţiunea sa, fă
când cu meridianul magnetic un ungbiu, care 
depinde de natura materialului din care discul 
e compus şi de grosimea lui. Acest ungbiu se 
măresce cu crescerea iuţelei de rotaţiune a dis
cului. Când această iuţeală e aşa de mare ca 
acul să devieze preste 90°, acesta se învîrtesce 
în mod continuu în sensul discului. Ampere şi 
Colladon au reprodus aceste efecte cu un so- 
leuoid în locul unui magnet. Dacă discul are 
nisce deschi4eturi în sensul radelor lui, atunci 
efectele sunt nule sau aproape nule.

Magnetismul pămentului sau magnetismul te
restru se numesce acţiunea magnetică a pămân
tului asupra magneţilor, prin care atrage pe cei 
doi poli ai magnetului în direcţiunea liniei ce 
unesce 2 puncte de pe pământ, numite poli 
magnetici ai pământului. Cei 2 poli magnetici 
sunt: unul în emisfera nordică a pămentului, 
numit polul magnetic boreal, şi celalt în emis
fera sudică, numit austral.

Magnetita, oxidul magnetic de fier, Fes 04, 
mineraiu de coloare neagră şi adese cu un luciu 
metalic puternic, e foarte magnetic. Formează 
cristale frumoase, îndeosebi octaedre şi rhomb- 
dodecaedre, dar mai des se găsesce în agregate 
compacte. Straturi mari de M. se află în Scan- 
dinavia. Norvegia şi Rusia. Din M. se extrage 
fier de calitate bună.

Magneto-electricitate, proprietate ce au curenţii 
electrici de a produce efecte magnetice. Prima 
experienţă de acest gen o făcu Arago în 1820, 
întroducând în un vas, care conţinea pilitură 
de fier, un curent electric. Firul coiiduoetor fu 
acoperit de pilitura de fier, care a remas ade
rentă pe suprafaţa lui, până la întreruperea cu
rentului. îndată după ce curentul încetase, firul 
nu mai producea nici un fenomen de atracţiune 
asupra piliturei de fier. (v. Solenoid).

Magnetometru, aparat destinat a măsura in
tensitatea orizontală şi verticală a câmpului mag
netic pământesc.

Magnetometrul balanţă, datorit lui Lloyd, in
dică variaţiunile intensităţii verticale.

Magnetometru bifilar. E datorit lui Gauss şi 
indică cu o sensibilitate foarte mare variaţiunile 
intensităţii orizontale.

Magneto-therapia, întrebuinţarea magnetis
mului animal pentru scopuri curative. Hipnosa 
sau transferarea în somnul magnetic nu e ne
cesară, pentru a obţine acest resultat. Mani- 
pulaţiuuea constă în a sufla asupra părţilor bol
nave sau în aplicarea mânei pe aceste părţi. 
Mai există un procedeu, în cari se fac trăsături 
magnetice, cari pleacă dela partea bolnavă spre 
periferie (centrifugal). Resultatul tberapeutic 
depinde de simpatiile, cari există între cete două 
persoane. Sexul de asemenea joacă un rol, încât 
sexe diferite între magnetisor şi bolnav sunt de 
preferat, spre a obţine resultatul dorit.

Magni, Pietro, sculptor italian, n. 1817 în Mi
lano, t acol° 9 Ian. 1877. Op. principală: Mo
numentul lui Leonardo da Vinci în Milano (1872).
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Magnific, măreţ, splendid.
Magnificenţa, titlul rectorilor (Rector magni- 

ficusj şi cancelarilor dela universităţi şi al pri
marilor în oraşe libere. Mai de mult M. (identic 
cu «Măria Ta«) era titlul principilor în Trs. (în 
1. magb. nagysâgos), iar în Ung. al magnaţilor 
ţerii. Acum e usitat ca titlu al consilierilor reg. şi 
dela curţile de apel, al canonicilor, deputaţilor, etc.

Magnoferrlt, haematit (oligist) cu conţinut de 
magnesia.

Magnolia L., (botan.) gen. din fam. Magnolia- 
ceelor, trib. Magnolieae, cuprinde frumoşi arbori 
sau arbuşti cu frunzele alterne, persistente sau 
caduce; florile mari, solitare, terminale, sesile 
sau scurt-pedicelafo sunt hermafrodite. Acest 
important gen are vr’o 14 specii, ce cresc în 
Asia subtropicală şi orientală şi în America bo
reală. . In perioada terţiară şi în epoca cretaci- 
ciUui creşteau numeroase specii de Magnolia 
chiar şi prin Europa şi Gronlauda. Se cultivă 
ca plante ornamentale următoarele specii: M. 
grandiflora L., M. stellata Maxim., M.-Yulan. 
Desf., etc. [Z. C. P.]

Magnollaceae Endl., (botan.) mică familie de 
plante dicotyledonate-polypetale, ce cuprinde vr’o 
9 genuri cu vr’o 70 specii de frumoşi arbori 
sau arbuşti, adesea aromatici, ce cresc în Asia 
tropicală şi tempeiată şi în America. Frunzele 
alterne nedivisate; florile mari frumoase, axilare 
sau terminale, solitare sau mai rar subfasciculate, 
sunt de regulă hermafrodite. Magnoliaceele se 
divid în următoarele 3 triburi; I) tribal Win- 
tereae cu genurile: Drimys Forst., lllicium L. 
Ilj tribul Magnolieae cu genurile: Talauma Juss., 
Magnolia L., Manglietia Blume., Michelia L. 
şi Liriodendron L., şi în fine III) tribul Schi- 
eandreae cu genurile: Schizandra Mich. şi 
Kadsura Eaempf. [Z. C. P.]

Magnus, Heinrich Gustav, chimist şi fisician 
germ., n. 2 Maiu 1802 în Berlin, f 4 Apr. 1870. 
La 1834 prof. de fisică la univ. din Berlin. A, pu
blicat o mulţime de disertaţiuni şi studii asupra 
coeficientului de dilataţiune a aerului atmosferic 
şi a altor gaziui, asupra puterii expansive a va
porilor de apă, asupra electroLisei, electricităţii 
termice, ş. a. A descoperit acidul aethionic şi 
isaetliionic.

Magog, popor vechiu, v. Gog.
Magot, flnnus ecaudatusj, maimuţă din ord. 

Pithecilor, fam. Cynopithecinilor, pe partea de 
sus de coloare măslinie-roşie sau brună-galbenă, 
pe partea de jos gălbenie-sură, faţa, urechile şi 
manile roşii ca carnea, n’are coadă. Lungimea 
75 om. Trăiesoe în Africa nord-vestică şi pe 
stâncile Gibraltarului. Este singura specie de 
maimuţe din Europa. Se poate uşor îmblâncjf 
şi dresa.

Magula, sat ce se ţine de corn. Tomşani, j. Pra
hova. Are 200 familii, 1 şcoală şi 1 biserică. 
Locuitorii se ocupă ou agricultura.

Măgura se numesce într’un şireag de munţi 
un muncel mai desprins, mai singuratic, unde 
se găsesc câte una sau mai multe locuinţe. Astfel 
de munoei sunt în Bucovina: Măgura Bătrână, 
M. Calului, iar cătune; M. Cârlibabei, M. Brezei, 
M. Stulpicarilor, M. Seletinului, Măguriţa Sa- 
dovei, etc. [Dr. I. G. Sbiera.l

Măgura, 1) M., corn. rur. în Rom., j. Buzeu, 
situată pe malul drept al rîului Buzău şi compusă

din căt. Ciuta, M. şi Unguriu, cu 2270 Ioc. (Dicţ. 
geogi’. 1892), 3 biserici şi 1 şcoală. Terenul corn. 
e bogat în substanţe minerale şi mai cu samă 
în ape, din cari mai însemnate sunt apele sul
furoase dela Nifon şi Ciuta, piatră de construc- 
ţiuni de o calitate superioară, ghips, urme de 
sare, lignită, etc. Corn. are 3 tîrguri anuale. 
2) M., corn. rur. în j. Vlaşoa, compusă din 4 căt., 
cu 2860 loc. agricultori (Dicţ. geogr. 1890), 6 bi
serici şi 2 şcoale. 3) M., schit Ia vest de Tîrgul- 
Oona în j. Bacău, pe un podiş al muntelui cu 
acelaş hume, locuit de 3 călugări. 4) M., isvoare 
cu apă minerală (pucioasă cu sare amară) în 
j. R.-Sărat, com. Bisoca.

Măgura, 1) M., com. mică în Ung., cott. Bihor, 
cu 72 case şi 366 loc. Rom. gr.-or. Teritorul e 
1514 jug. cat. muntos, puţin fractifer. La M. se 
află o peşteră de stalactite şi stalagmite. 2) Mă
gura, com. mică în Trs., cott. Hunedoara, cu 
472 loc. Rom. gr.-or. 3) M, numele mai multor 
comune şi munţi in Ung. şi Trans. [-(-]

Măgurele, unul din cele 18 forturi detaşate ale 
cetăţii Bucuresci (v. ac.), situat în partea de 
sud-vest a oraşului între fortul Bragadiru şi 
foitul Broscăria.

Măgurelele, 1) M., com. rur. în Rom., j. Ilfov, 
situată în depărtare de 10 km. Ia sud de Bu
curesci şi compusă din 4 cătune, cu 1351 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892); comuna e Însemnată prin 
institutul de fete Oteteleşanu, unic în felul seu 
în toată România 2) M, comună rurală în 
j. Telorman, situată pe malul stâng al Dunării, 
lângă oraşul Tiu'ou-Magurele, cu 1800 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), 1 biserică şi 2 şcoale. 3) M., com. 
rur. în Rom., j. Prahova, cu 4 cătune şi 400 fa
milii, sunt agricultori şi producători de ţuică 
din prune. Comuna are o şcoală şi patru biserici, 
din cari una e mănăstire de maice. Zamfira.

Măgurenl, 1) M., com. rur. în Rom., j. Pra
hova, cu patru sate şi 3000 loc. agricultori. Mai 
fabrică şi var alb (gras). Comuna are două bi
serici şi două şcoale. 2) M., cătun ce se ţine de 
comuna M. Are 1500 loc. şi este reşedinţa pri
măriei şi a unei şcoale ce există dela 1835. Bi
serica e fundată la 1646 de doamna Păuna Spă- 
tăreasa, soţia lui Drăghici Cantacuzino. 3) M., 
com. rur. în Rom., j. Teleorman, cu 1507 loc. 
agricultori (Dicţ. geogr. 1897).

Măguri, comună mică, de munte, resfirată pe 
un platou lângă Someşul rece, cottul Cojocnei; 
1209 loc., toţi Români.

Magyar, numele cu care se numesce poporul 
maghiar.

Magyar Gseke, v. Ceica.
Magyar Igen, v. Ighiu.
Magyarăd, rom. Măderat, com. rur. în Un

garia, cott. Arad, cu 2196 loc. (Români). M., 
înainte de nimicirea viilor prin filoxeră, era 
vestit prin vinul, ce producea.

Mahabalipur, un loc în Estindia, cunoscut prin 
templele sale suterane, numite «şepte pagode».

Mahâbhârata, marea epopee indiană, în limba 
sanscrită, cuprinijend mai mult de 200,000 ver
suri de câte 16 silabe; e un fel de enciclopedie 
mitologică şi filosofică; după cum arată cuprinsul 
şi forma ei, e mai veche decât Ramayaiia, de 
prin seci. X sau XV a. Chr. La început cu
prindea numai 8800 de versuri, în cari se po
vestea resboiul pentru un mic regat în mijlocul
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Hindustanului, între doiie familii princiare în
rudite, Corava şi Vandava, urmaşi ai lui Bharata, 
regele Innei. Numeroase episoade fură adause 
io cursul timpului, până tardiu în era creştină. 
Autorul primitiv se crede a fi Vyasa, care în
semnează compilator şi e de origine legendară. 
Cele mai însemnate părţi ale M.-ei sunt: ră
pirea Draupadiei, soţiei comune a color 5 fii ai 
lui Vandu, de cătră Coravi; Facerea ambrosiei 
minunate; întunecimile soarelui, înghiţitşi scuipat 
de monstrul Eaghu; Potopul lui Mânu; Lupta 
deilor ou Titanii; Iubirea Sakontalei şi a regelui 
Dusmanta, a prinţului Nala cu Damayanta; De
votamentul Savitrei cătră soţul ei; Bhagarad- 
Gita sau revelaţiunea lui Crişna despre tainele 
vieţii viitoare; Suirea la cer a lui Argiuna, etc. 
Traduse: Bbagarad-Gita, în englezesce de Wil- 
kins (1785), prima traducere europeană din limba 
.sanscrită; Nalus, în latinesce de Bopp, în nem- 
ţesoe de Kosegarten şi Ruckert; Nala, de Em. 
Burnouf; Savitri de Pauthier, în rcmânesce de 
Bogdan G. D., etc. O traducere a întregii M., 
insă remasă incompletă, a făcut H. Fauche în 
limba franceză.

Măhaciu, sat în regiunea Moţilor din Munţii- 
apuseni ai Transilvaniei, centrul de lumină in
telectuală pe la finele seci. XVI şi începutul celui 
al XVII. Aci fu adăpostul mai multor preoţi căr
turari din acel timp, ca Popa Grigore şi alţii. 
Cu multă probabilitate tot în Măhaciu au vedut 
lumina şi manuscrisul schean şi codicele voro- 
neţian. Tot ceea ce a ieşit din peana scriito- 
i’ilor măhăceni înfăţişează particularităţile fo
netice ale rotacismului. [Aguletti.]

Mahadeva, la Indi (magnus deus lat.) e pre
dicatul deului Şiwa (v. ac.), pentru că a fost 
domnitor al lumii.

Mahagoni sau Acaju (v. ac.), numele arbo
relui Swietenia Mahagoni L.

Mahala, suburbiu.
Mahala, comună rurală, parochie împreună 

cu comunele rur. Buda şi Gutui Ostriţei, moşie 
mănăstirească în căp. Cernăuţ şi ]. Sadagurei în 
Bucovina, are ca com. rur. 2247 loc. (2106 ort.- 
01'., 46 rom.-cat.. 95 mos.), iar ca parochie 4418 
(ort.-oi1.), o şcoală primară de 4 cl. în M. şi una 
de 2 ol. în Gutui Ostriţei, staţiune de cale fe
rată, câte un cabinet de lectură, Trezvia în M. 
şi Sentinela în G. O. [Dr. I. G. Sbiera.]

Mahdl, profetul aşteptat de Musulmani, care 
după credinţa lor, va fi trimis ca să îndepli
nească opera lui Mahomed. Numele M. a fost luat 
adese de cătră aventurieri şi înşelători. Mai în 
urmă a fost cunoscut ca M. un anumit Ahmed- 
Mohamed, n. în Egipt şi crescut în Gairo. După 
ce făcu acolo unele studii, ajunse ofioiant de 
dare în Sudan, dar certându-se cu guvernorul, 
părăsi oficiul şi se făcu neguţător de sclavi şi 
de dinţi de elefant. In curând adună o oaste de 
Musulmani fanatici şi de dervişi, cari îl venerau 
ca pe un profet, adevărat. Gu această oaste fa
natică şi selbatică s’a luptat cu succes în contra 
armatei engleze şi egiptene, trimisă contra lui. 
In 20 lan. 1885 M. a cuprins Ghartumul, cu 
care ocasiune şi generalul englez Gordon oă(}u 
ucis. t în acelaşi an 22 Iunie. Insă oastea lui 
nu s'a descompus, ci sub Osman Digma, apoi 
sub AhduUah a continuat lupta contra Engle
zilor, ajungând până la hotarele Egiptului. Abia

în 1898 fură învinşi Mahdiştii de cătră gene
ralul Kitchener, care cuprinse capitala lor Om- 
durnian şi nimici mormântul Mahdiului. De tot 
paciScat însă nu e Sudanul nici acum.

Mahmud, doi sultani în Gonstantinopole, 1) M. I 
(1730—54), fiul lui Mustafa II, ajuns sultan prin 
detronarea lui Achmed III. A sufocat în baie 
de sânge rescoala ienicerilor şi a terminat res- 
boiul contra Pei'siei, început de Achmed III. 
1736—39 resboiul contra Austriei şi Rusiei, în 
care Austria pierde Mehadia, Oişova şi prin pacea 
dela Belgrad (18 Sept. 1739) cedează Turciei 
Serhia, Bosnia şi Oltenia, care a fost sub Ger
mani dela IS.Iulie 1718 (pacea dela Passaroviţ). 
2) M. II (1807—39), fiul lui Abdul Hamid I, 
n. 1785, t 1 Iulie 1839. Ridicat la tron prin 
ieniceri după asasinarea lui Mustafa IV. Sub 
domnia lui M. II s'a desfiinţat corpul ienicerilor, 
s’a întâmplat resboiul cu Ruşii (pacea dela Buou- 
resoi 1812), pierderea Basarabiei, revoluţia gre
cească şi recunoascorea independenţei Greciei 
(v. Greci) şi revoluţia lui Tudor Vladimirescu 
(v. ac.). (Gf. A. D. Xenopol, Ist. Rom. voi. V, 
pag. 60 sequs.)

Mahmud Gelaleddin Damat Paşa, om de stat 
turc, t 1884. Găsătorit (1858) cu o fică a sul
tanului Abdul Megid, a ajuns la mare influenţă 
şi la posturi de frunte. 1877—78 cemandant 
suprem al artileriei, din invidie şi laşitate ză
dărnicia operaţiunile comandanţilor şi îi denunţa 
la sultan. Dat de gol după resboiu, a fost de
gradat şi expulsat in Arabia.

Mahmudia, com. urb. în Rom. (Dobrogea), j. 
Tulcea, situată pe malul drept al braţului St.- 
George, la care mai apai’ţin căt. Garasuhat şi 
Gorgova, având în total 1455 loc. (Dicţ. geogr. 
1896), popuiaţiune amestecată, predominând ele
mentul rus şi după acesta cel român; în com. 
este o şcoală cu 2 învăţători, 1 biserică ort., 
2 lipovenesci, 1 geamie şi 1 .sinagogă. Loc. se 
ocupă ou agricultura, pescăritul şi comerciul. 
Numele şi l-a luat com. dela sultanul Mahmud V; 
pe teritorul comunei se găsesc ui'mele unei 
vechi cetăţi.

Mahmudieh, Canalul, situat în Egiptul inf., 
dela braţul vestic al Nilului până la Alexandria, 
88 km. lung.

Mahmud Nedim Paşa, om de stat turc, n. 1810 
în Bagdad, 1875 mare vizir; înţeles cu Rusia, 1876 
expulsat la Lesbos. 1879 iarăşi ministru, f 1883.

Mahnd, pond, v. Maund.
Mahomet, patru sultani turci. \) Mahomet I, 

fiul lui Baiezid I, se susţinu la Amasia după 
înfrângerea lui Baiezid, apoi cuceri Asia mică 
şi în urmă Europa dela Musa, pe care îl ucise 
1413 şi reuni statul lui Baiezid. f 1421.

2) Mahomet II Buiuc, cel Mare, n. 1430 la 
Adrianopole, fiul lui Amurat II, căruia îi ur- 
meazăla 1451. Cuprinde Gonstantinopole, 29 Maiu 
1453. Cuceresce Albania cu greu (v. Scanderbeg), 
este respins la Belgrad de loan Corvin, român 
în serviciul Ungariei (1456), după înfrângerea 
dela Podul înalt (1475) bate pe Ştefan cel Mare 
la Vale Albă (1476), ia Veneţienilor Negroponte 
şi Lemnos, Genovesilor Gafa, obligă pe Tătarii 
din Crimeea să-i recunoască supremaţia, atacă 
Italia sudică şi moare 1481, după ce trupele sale 
cuceriseră Otranto, într’o expediţiune în Persia. 
Era înteligent, crud, a respectat relig. ortodoxă.
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3) M., III, fiul şi urmaşul lui Amurat III. A 
fost contimporan cu Mihaiu Viteazul (1595—1603). 
Crud, a ucis pe 19 fraţi ai soi. A bătut pe im
periali 1596 la Eeresztes.

4) M., IV, fiul lui Hraim, pus pe tron din 
temniţă la 1656. Purtă luptă cu Polonezii, no
rocită mai untâiu şi nenorocită mai apoi din pri
cina lui Ion Sobieski. A avut mari viziri pe ve
stiţii Mobamed şi Ahmed Kiupriuli. După asediul 
neisbutit al Vienei 1683 şi după nenorocirile, ce 
urmară, ienicerii se revoltă şi-l aruncă în tem
niţă 1687, unde moare 1691.

Mahomet, fundatorul Islamului, v. Mobamed.
Mahon, v. Acaju.
Mahonia Nutt., (botan.) subgen dela Berberis 

(v. ac.).
Mahrisch-Ostrau, oraş în Moravia, lângă Ostra- 

viţa şi calea ferată Viena-Cracovia, 19,243 loc. 
(1890); mine de cărbuni, furnal, topitorii.

Maia, corn. rur. în Rom., j. Ilfov, situată pe 
malul drept al rîului Prahova, avend 1175 loc. 
(Dioţ. geogr. 1892), 2 biserici şi 2 şcoale; mai 
este ancă un institut de fete, fundat de d-na 
Barbu Catargiu.

Mala, în mitol. grec. fata cea mai mare a lui 
Atlas cu Pleione, amoreza lui Zeus, care în 
peştera muntelui Kyllene a născut pe Hermes. 
Zeus pe M. cu surorile ei le-a ridicat între stele. 
Ele fac constelaţiunea Pleiadelor (Cloşca cu pui).

Maia la Latinii vechi şi Oschi, o (Jină a pri
măverii. M. e un alt nume pentru Fauna şi Bona 
Dea. In rugăciunile vechi se numia M. Volcani, 
ca muierea lui Vulcan. Serbătoarea (Jinei M. se 
ţinea în 1 Maiu, când Flamen Volcanalis i-a 
sacrificat un porc. [Atm.]

Măiastră, în poveştile române adjectiv ce se 
adaugă fiinţelor, cari se schimbă, se prefac, se 
strămută în alte fiinţe. M. se derivă din latinul 
magistra, şi înseamnă: măiestros, artificios.

Malca^ Domnului în poveştile române. Creşti
nismul în poveşti a înlocuit (jeităţile păgâne cu 
pernoniflca^uni creştine. M. D. represintă pe 
Magna Mater (v. ac.).

Mălcănescl, corn. nir. în Rom., j. R.-Sărat, 
compusă din 5 oăt., cu 2050 loc. (Dicţ. geogr. 
1896), 2 biserici şi 2 şcoale. Loc. se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor.

Maidan, loc viran, adecă loc deschis, âncă ne
clădit şi neîngrădit. Locurile virane serviau uneori 
pentru depunerea de gunoaie, alteori pentru în
truniri şi ca loc de întâlnire şi petrecere. Există 
şi comune cu numirea de M., locuite de Români.

Măldan, sat în Bănat, cotit. Caraş-Severin, cu 
336 case şi 1265 loc.. Români gr.-or., cu sta
ţiune de cale ferată. Are o biserică cu 2 parochi 
şi_ 1 şcoală înfiinţată sub Maria Teresia cu 1 in- 
veţător. Locuitorii se ocupă cu agron., economia 
vitelor, cu mineritul şi cu cioplirea de pietri. Are 
mine de granit (sienit), tuf, cuarţ, etc. de cali
tate toarte bună. In hotar se ved urme de to- 
pitoare de metale în mai multe locuri şi ruine 
de spălătoare de aur, de o cetate, din timpurile 
cele mai vechi, iar dealurile sunt pline cu urme 
de ocne vechi.

Maidan, sat, ateuenţă parochială la Carapciu 
pe Ceremuş, la Ispas, la Lucaveţul de jos şi la 
Mihova, moşie boierească în căp. şi jud. Vij- 
niţei în Bucovina, are 763 loc. (612 ort.-or., 
112 rom.-oat., 39 mos.). [Dr. I. G. Sbiera.]

Maidan, (engl., pron. tneden), virgine. In lim- 
bagiul de turf: cal care ancă n’a câştigat la 
alergări. M. speech, (pron. meden spicî), cel 
dintâi discurs al unui membru al parlamentului.

Maidstone, capitala comitatului engl. Eeut; 
32,145 loc. (1891).

Malenţa, v. Mainz.
Malerău, (ung. MagyaroJ, corn. rur. în Trs., 

cott. Mureş-Turda, cu 1864 loc. (1891) Români 
şi Maghiari.

Maiestate, termin care exprimă o ântâietate 
cu un fel de nuanţă religioasă, a fost întrebu
inţat pentru ântâia oară îin imperiul roman: 
majestas imperii romani; pe urmă s’a dat îm
păraţilor. In evul mediu, în apus, în acte 
se şăsesce dat vicarilor seniori laici şi eclesia- 
stici. Cu timpul titlul a devenit privilegiul ex
clusiv al regilor şi împăraţilor, în timpuri mai 
noui (Ludovic XI) titlul acesta e legat cu doc
trina dreptului divin.

Majestate catolicii e titlul ce au regii Spaniei 
dela Ferdinand de Aragon, care a expulsat Maurii 
din Peninsulă. Papa Alexandru VI i-a conferit 
acest titlu de rege catolic sau M. c. Diferiţi su
verani ai Europei au alte titluri; astfel: regele 
Franciei pe acela de rege prea creştin (majeste 
tres chretienne). Regii Angliei, dela Henric VIII, 
de apărător al credinţei, conferit de Leon X. 
Regii Portugaliei au titlul de majestate prea 
fidelă; în fine împăr. Austriei, ca rege al Un
gariei, pe acel de rege apostolic. [0. L.]

Mall, (engl. pron. mei), posta de scrisori.
Mall, (franc. pron. mai), un joc cu bile pe o 

cărare lungă. De aici şi numele locului întocmit 
pentru acest joc.

Malland, v. Milano.
Mailat, numele mai multor familii în Ung., a 

căror legătură de cpnsângenitate e probabilă, 
dar âncă nedovedită.

1) Ştefan Mailat din familia Basarabilor, 
despre care se. susţine că ar fi fost domn al Va- 
lachiei transalpine. B. P. Haşdeu admite pe un 
knez. Ştefan M. din fam. Basarabilor, care |)c 
la 1291 ar fi fortificat cetatea Făgăraşului, şi pe 
la 1292—96 ar fi dat ajutor voivodului săcuieso 
Roland, dar numai în calitate de locţiitor domnesc.

2) Ştefan Mailat, voivodul Ardealului (1535 
până 1540). Tatăl acestuia a fost boier posesionat 
şi econom de vite în Comana inferioară (distr. 
Făgăraş) cu numele Mateiu M., (Forgach iu 
Oomment. 301, îl numesce păstor olâh), care 
avend cinci ficiori, pe Comşa, loan, Negoie, Zehan 
şi Dumitru, a trebuit să dea la miliţia insurec
ţională pe unul din ei, şi anume pe Zehan, numit 
apoi Ştefan, care ajungând până ia curtea regală 
ca cubicular, aci şi-a agonisit atâtea parale, încât 
tatăl său Mateiu a cumpărat domeniul din co
muna vecină Kirâlyhalma, ceea ce se confirmă 
prin regele Ludovic II la 1526 înainte de bătaia 
dela Mohaciu, motivându-se şi prin aceea, că fa
milia M. a trecut la catolicism Ştefan M. a cu
prins şi o parte din boieronatul Ţinţari (Szu- 
nyogszegh), de unde şi-a luat apoi şi predicatul. 
Zâpolya în 1531, confiscând posesiunea Szunyog- 
szegh, i-a dat in schimb domeniul Făgăraş iu 
1535, când Ştefan M. fu numit şi voivod al A r- 
dealului. M. trecând în partea lui Ferdinand, fu 
asediat şi prins în Făgăraş (1541) prin Turci şi 
prin Petru Rareş, apoi dus captiv la Stambul,
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unde muri în 1551. Ficiorul seu Gavriil, ven(}end 
toate posesiunile părintesci, s'a retras în Ungaria 
superioai'ă sub domnia lui Ferdinand, unde fiii 
sei Gavriil şi Ştefan s’au stins fără descendenţi. 
Ce s’a făcut cu ceilalţi fii ai lui Mateiu M. nu 
se soie. Se soie însă, că în Ţinfari, Feldioara, EI6- 
patak, etc. se mai află şi acum ţerani cu numele M.

3) Majlath de Szekhely în Ungaria superioară, 
cari deduc genealogia lor dela Nicolau M., 1646 
fost secretar lângă judele curiei Ladislau Châky, 
1649 lângă primatele Georgiu Lippay, şi 1662 
procuror al sfintei coroane ungare. Strănepotul 
acestuia losif M., ministru de stat, fu ridicat 
la demnitatea de conte, iar fiul lui, Jănos, a fost 
vestitul scriitor ungar, şi fiul acestuia, Coloman, 
muri fără descendenţi. Fratele lui losif, Georgiu I, 
a avut fiu pe Georgiu II, judex curiae în 1848, 
şi acesta pe Georgiu III, judex curiae 1869, omorît 
fiind prin servitorii sei la 1883. Fiii acestuia, 
între cari şi episcopul catolic al Transilvaniei, 
contele Gustav M., s’au ridicat la demnitatea de 
comiţi ereditari ai statului ungar. Din fratele al 
treilea al lui losif şi Georgiu, cu numele Francisc, 
se află mai mulţi nobili în Ungaria superioară.

4) Mailat de Dezsani (distr. Făgăiaş), boieri 
şi foşti grăniţeri, cari au chrisov donaţional dela 
Vlad Vodă, cu data din Tîrgovişte în (}iua Sf. 
George 6960 (1452), prin care se conferă lui 
Stanciu M. a treia parte din boieronatul Dezsa- 
nilor şi munţii Presaca, Isvorul şi Zerna, ceea ce 
la 1556 confirmă şi Ana Nădasdy, văduva lui 
Ştefan M., ca domină de Făgăraş. (Cf. Familiile 
nobile, de I. cav. de Puşcariu.) [I. c. d. P.]

Mailcoach, (engl., pron. Melcoci), mare trăsură 
de lux cu 4 cai, închisă, cu locuri de şecţut pe 
coperiş.

Malllechort, aliagiu (jis şi argentan, Packfong 
constituit din 8 părţi Cupru, 3'/j Zink şi 2—3—4 
părţi Nichel.

Malmacin, oraş chinez în Mongolia, la graniţa 
njseasoă în faţă cu Kiachta; comerciu mai ales 
cu oeaiu; 3000 loc.

Malmonides, Rdbbi Moşea ben Maimun (1135 
până 1204), cel mai însemnat şi mai de valoare 
învăţat şi scriitor ovreu al veacului de mijloc. El 
a încercat ou succes a aduce în consonanţă doc
trinele filosofiei peripatetice (aristotelice) cu doc
trinele teologiei iudaismului, şi a dat teologiei 
iudaice forma sciinţifică, aducând în ordine siste
matică conglomeratul de învăţături secrete, cari 
ac)i formează conţinutul aşa numitului talmud. 
Principalele lui scrieri sunt; a) Comentai' asupra 
lui Mischnah; b) Dalâlat al-Hâirin, în care în
cearcă o întemeiare filosofică a iudaismului, pu
blicată mai ântâi sub titlul Moreh ha-nebiicliim = 
Conducotornl celor rătăciţi; c) Miscline Thora, o 
scriere în 14 cărţi şi care ca un fel de compendiu 
sciinţilic conţine materiile religioase şi de drept 
ale legii Ovreilor. (Cf. Uberweg, Ist. iilos. II.)

[PI]
Maimuţa, momiţele sau patrumanile (Simiae), 

formează ântâiul ordin al mamiferelor. Au capul 
rotumjiu, fruntea mai mult trasă înderăt decât 
(a om, faţa de obioeiu goală, ochii îndreptaţi 
înainte, dinţii compleţi şi unii lângă alţii. Mem
brele dinapoi au degetul cel mare mişcător, de 
aceea au aceeaşi dibăcie ca şi cele dinainte 
(patrumâni). Scheletul M. celor mai perfecte 
este aproape ca al omului. Membrele de sus

sunt mai lungi ca cele de jos. Colona vertebrală 
o au cevaşi curbată, din oare causă stau anevoie 
drept. Creerul este mai mic ca al omului. M. 
se disting prin multe facultăţi spirituale. Unele 
sunt foarte puternice şi iubitoare de ceartă. Au 
un instinct pronunţat pentru imitaţiune. Când 
siint atacate arată mare curaj, se servesc de 
mânile lor, precum şi de bastoane şi pietrii. M. 
apar în formaţiunea kenozoică în Europa, ca 
şi în alte continente. A(}i trăiesc numai în ţe- 
rile tropice, în societăţi, cam 30 grade spre nord 
şi sud de ecuator. Se acaţă şi sar cu mare di
băcie. Se nutresc cu fructe, orez, insecte şi oue 
de paseri. In Europa se află aiţi numai Ia Gi- 
braltar (Spania). Folosul lor este mic pentru om. 
Unele se mănâncă de cătră indigeni. Se împart 
în următoarele familii: 1) Catarrhinae, M. din 
continentul vechiu (Europa, Asia şi Afi'ica) cu 
puntecica nasului ângusta. Au 32 dinţi (ca şi 
omul), urechile goale, degetele cu unghii, coada 
le lipsesce de obiceiu. De aceste se ţin Go- 
rilla (Pithecus Gorilla), Orang-utangul (P. 
Satyras), Şimpanseul (P. troglodytes), Gi- 
bonii şi Siamangii (Hylobates). Acestea se nu
mesc şi M. antropomorfe. Apoi Cercopitheoii, 
Magoţii, Pavianii. 2) Platyrrhinae, M. din con
tinentul nou (America), cu puntecica nasului 
lată (nas lat şi tuitit), au 36 dinţi, au toate 
coadă lunga, ce le servesce la atîrnat. Sunt fiinţe 
mai blânde ca cele dintâiu, cu facultăţi mintale 
mai slabe. De acestea se ţin: M. urlătoare (My- 
celes seniculus, M. Beelzebub), Ateles, Cebus 
oapucinus, Pithecia Satanas. 3) Arctopilheci, M. 
cu ghiare, cu 32 dinţi, cu coadă, de mărimea 
veveriţelor, cu per lung şi moale. Trăiesc în 
America sudică. La aceştia apai-ţin Midas rosalia, 
Hapala Jaolius. (Un alt ordin de M. sunt pro- 
simiile compuse din fam. Lemuridelor, Tarsidelor 
şi a Leptodactylelor).

Maimuţa de mare, pesce, v. Blennius.
Maimuţa verde, (Cercopithecus sabaeusj, din 

ord. Pitheoilor, fam. Cynopithecinilor, pe spate 
e cenuşie-verejie cu pete negrii, pe burtă albi
cioasă. Faţa, urechile şi mânile negre. Lung. 
corp. 48 cm., a cotjii 64 cm. Trăiesc în Africa 
de resărit. Se aduce des prin menagerii şi în 
grădinile zoologice.

Maina, sudul peninsulei Morea cu capul Ma- 
tapan,parte din vechia Laoonie,largăde8—l 1 km., 
foarte muntoasă, cu vîrfuri până la 1400 m. M. 
este atât de muntoasă, încât nu este străbătută 
decât de poteci. Mainoţii, se cred descendenţi 
ai vechilor Spartani, ceea ce nu este dovedit, 
sunt bine făcuţi, muncitori, dar şi boţi. Erau 
inimici neîmpăcaţi ai Turcilor, aveau 8 capi şi 
un consiliu de bătrâni; mai tâi'diu alegeau uu 
beiu, pe care-1 întăriau Turcii. In revoluţiunea 
dela 1821 erau conduşi de Petru Mavromihali. 
Casele lor erau construite ca nisce forturi, din 
care M. se opuneau guvernului grecesc, până 
ce în 1834 s’au făcut expediţiuni contra lor şi 
mai multe turnuri au fost dărîmate. A(Ji for
mează 2 districte cu 50,000 loc.

Maina, (MoenuaJ, cel mai însemnat rîu la
teral pe malul drept al Rinului. Este format 
din M. Albă şi M. Roşie. M. Albă isvoresce 
în muntele Fichtel, din Ochsenkopf. M. roşie 
isvoresce în Jura francon, lângă Lindonhardt. Sub 
Kulmbaoh se împreună şî ambele iau numele de
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M. M. încungiurund Jura francon, primesce în 
Bine ancă Rodaoh, Regnitz; în cursul seu de 
mijloc dela Bamberg până Ia Aschaffenburg, pri- 
niesce în sine ancă; Sinn, Frank-Saalo şiTauber. 
In cursul inferior primind în sine ânoă: Lohr, 
Kinzig, Mudau, Erf, Miimling, lângă Mainz se 
varsă în Rin. Lungimea este de 495 km. Delii' 
gura rîului Regnitz, în lungime de 330 km. este 
navigabil. M. formează limita între Germania 
de noi-d şi sud. [M. Bodiu.j

Mâine, (pron. Men). 1) M., rîu lateral pe malul 
drept al fluviului Loir, în Francia, departamentul 
Mâine et Loir, compus din concurgerea: Mayenne, 
Sai'tlie şi Loir. Lungimea este 10 km., navigabil. 
Sub Angers se varsă în Loir.

21 M., provit»cie de, odinioară a Franciei, între 
Normandia, Bretagne, Anjou, Touraine, Vecdo- 
mois, Dunois, Chartrain, cu areal de 10,000 km*., 
cu capitala Lo Maus. In 1050 s’a ţinut de Nor
mandia; în seci. XII a ajuns în posesiunea An
gliei. In 1204Filip II a anexat-o din nou la Francia. 
In timpul resboiului franco-englez de 100 ani 
ajunge iar sub domnie engleză, dar din nou a 
fost reocupată şi anexată la Francia, de care se 
ţine şi astăiji.

3) M., stat în Statele Unite ale Americei N., 
între Oceanul Atlantic, Canada şi New-Hamp- 
shire, cu areal de 85,570 km*., 662,000 loc. 
Ţermurii sunt foarte sfirticaţi, deci are mai 
multe golfuri, dintre cari amintim: Portland, Ken- 
nebec, Penobscot, Frenchman, Pleasant, ş a. 
Partea spre Canada este acoperită cu păduri 
şi munţi, între -cari: Catahdin (1642 m.), este 
cel mai înalt. Statul M. este foarte avut în la
curi, cari sunt legate laolaltă prin rîuri mici, 
mai însemnate sunt: Penobscot, Kennebec, Saco, 
lobn, Alleguash, Aroostook, ş. a. Dintre la
curi mai mari amintim: Moosebead, Cham- 
berlain, Schoodic, ş. a. Clima, iarna este aspră, 
vara caldă. Pământul la şes şi platouri este destul 
de fructifer. Se produce secară, orez, oves, 
cartofi, ş. a. M. în mine de var este foaite avut, în 
pririnţa aceasta întrece toate statele din Statele 
Unite. Are ancă mine de fior şi granit. Industria 
şi comerciul este foarte viu, atât pe mare cât 
şi pe uscat. Administraţiunea: în fruntea statului 
stă un guvernator, cu senatul de 31 membri, 
camera deputaţilor cu 151 membri aleşi pe un an. 
La congres trimite 6 membri. Este împărţit în 
18 comitate (oounty), capitala este Augusta. Oraşe 
însemnate sunt: Portland, Bangor, Biddeford, ş. a. 
Venitele: 5.148,493; cheltuielile: 5.3.58,098; da
toria: 2.653,000 dolari. In 1820, ca stat liber, 
a fost anexat la Statele Unite. [M. Bodiu.j

Mâine, (pron. men). 1) M., Bourbon Ludovic 
August, duce de M., fiu natural lui Ludovic XIV, 
n. 1670 în Versailles, f 1736, legitimisat la etate 
de trei ani şi dat în crescere madamei Main- 
tenon. Mai tânjm duce de M. şi guvernator în 
I.anguedoc, căsătorit cu Ana Luisa Benedicta de 
Bourbon-Oonde. Ducesa de Montpensier i-a testat 
ducatul Dombes şi comiţiatul Eu. 1714 duce 
regal; instituit prin testament tutor lui Lu
dovic XV şi membru al regenţei. Părtaş la o 
conspiraţie, este închis în fortăreaţa Doullens. 
împăcat cu regentul Filip de Orleans îşi repri- 
mesoe libertatea şi dignităţile.

2) M. de Biran, (pron. men do biran) Fran- 
eise Petru Gauthier, filosof frc., n. 1766 în Ber-

gerac, + 1824. Membru de frunte al şcoalei fi.1. 
spiritualiste. Op. compl. apărute după moartea 
sa, 1834, 1841 şi 1859 în ed. Cousin, Naville 
şi Marc Debrit.

3) M., lacob Summer, Sir, jurisprudent englez, 
n. 1822 în Caversham-Grove, j" 1888 in Cam- 
bridge; fost membru al guvernului din India, 
apoi prof. la univ. din Oxford, 1878 ales maşter 
la Trinity Hali din Cambridge.

Maintenon, comună din depart. Eure în Francia, 
aproape de Chartres, şi unde se află vestitul 
castel al doamnei de Maintenon. Castelul e clădit 
în timpul lui Ludovic XI de Cottereau, renu
mitul vistier. In 1674 Ludovic XIV îl cumperi 
pentru veduva lui Scarron, devenită apoi soţia 
sa, şi care după acel castel se numi marchisa 
de Maintenon (Franţoise d’Aubigne). Parcul e 
remarcabil prin fnimseţa şi mărimea.sa, şi au 
remas ruinele unui mare apaduct început de 
Ludovic XIV. Acum castelul e al ducelui de 
Noailles. [O. L.j

Maintenon, Francisca, marebisă, amanta şi în 
urmă soţia reg. frc. Ludovic XIV; n. 27 Nov. 
1635 în fortăreaţa dela Bordeaux, unde tatăl ei 
Constantin d’Aubigny era închis din oausa vieţii 
sale destrăbălate, f 15 Apr. 1719 în St. Cyr. 
1652 căs. în Paris cu poetul Scarron (f 1660). 
Ajunsă la curte (1669) creseetoare a copiilor lui 
Ludovic XIV şi madamei Montespan, se între- 
duco în graţiile regelui, care abandonând pe 
Montespan, o ia amantă şi (1674) îi donează do
meniul M. (v. mai sus) şi titlul marebisă. 1685, 
după moartea Măriei Teresia, Ludovic se cunună 
cu M. 1715, după moartea lui Ludovic, M. se 
retrage în pensionul St. Cyr, întemeiat de ea. 
M. avea influenţă asupra lui Ludovic şi în politică.

Mainz, (MaienţaJ, capitala şi fortăreaţa de 
primul rang a provinciei renane Hesson, la îm
preunarea rîului Maina cu Rinul, unde se în
tâlnesc multe linii ferate. Odinicară residenţa 
mitropolitului, de present a episcopului; are 
73,000 loc. Industria şi comerciul este viu. Are 
mai multe fabrici de piei, mobile, ş. a. Este ornat 
de edificii frumoase, dintre cari amintim: biserica, 
dom, cu 6 turnuri, dintre cari cel mai înalt este 
de 83 m., are 9 capele şi 14 altare; edificată 
978—1000, restaurată 1856—79; biserica St. 
Ignat, ş. a. Este însemnat museul remano-german, 
în care se află biblioteca cu 180,000 volume şi 
1100 manuscripte. Este frumos palatul princi
pelui de odinioară şi palatul marelui duce, pa
latul de justiţie, palatul poştelor, ş. a. In partea 
sud-vestică a citadelei se vede »Eigelstein«, muri 
vechi romani, pe cari tradiţiunea spune, că le
giunile romane le-au edificat spre amintirea lui 
Drusus. Istoria: Unde astăzi este situat oraşul 
M., în 13 a. Chr. Drusus a ridicat fortul numit 
Magontiacum, lângă care s’a edificat oraşul M. In 
timpul migrării popoarelor însă a fost ruinat şi 
mult timp numai ruinele se vedeau. Carol cel Mai e 
a reînoit oraşul şi l-a dotat cu multe privilegii. 
In M. s’a înfiinţat o mitropolie, oare timpi de 
secoli aici a avut residenţa. In 1803 însă a fost 
strămutată în Regensbui’g şi în locul ei s’a în
fiinţat episcopia de astăiji. In resboiul de 30 ani, 
Sveijii (1631), în 1635 oştirile imperiale, în 
1644 Francezii, au ocupat oraşul. In 1688 din 
nou l-a ocupat Francezii, apoi oastea saxonă- 
bavareză l-a reocupat. In 1792 generalul francez
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Custine din nou I-a ocupat; Prusia însă îl luă 
înderet. In 1797 Francezii iar l-au ocupat şi 
pacea dela Luneville l-a redat Franciei. In 1814 
puterile asociate, după un asediu crâncen, îl 
ocupară şi în congresul dela Viena declară oraşul 
de fortăreaţă asociativă germană. In 1816 îl că- 
petă marele duce de Hessen ; în resboiul austro- 
prusian 1866, îl câştigă Prusia. [M. Bodiu.]

Maionesa, un fel de sos rece, întrebuinţat 
lângă pesce sau fripturi reci. M. se prepară din 
gălbinuş de ou, la care se adaugă cu încetul 
nnt-de-lemn, sare, piper, lămâie şi uneori muştar.

Maior, 1) Maior Grigorie, episcop unit al 
Românilor din diecesa Făgăraşului, n. 1715 în 
Tuşnad-Sărvad, cott. Solnoc de mijloc, unde tatăl 
seu era preot unit. Numele seu de botez a fost 
Gavrilă, iar Grigorie s’a numit în cinul călu
găresc. A studiat mai ântâiu în Ungaria, apoi 
in Cluj, unde absolvă retorica. Fu primit în 
tagma preoţească de episcopul Klein şi la 1740 
trimis la Roma în colegiul de Propaganda Fide, 
unde studia filosofia şi teologia 7 ani şi din am
bele soiinţe luă doctoratul. Tot în Roma fu sfinţit 
preot după ritul grecesc in biserica Sf. Atanasiu 
la 1745. In 1747 se întoarse în patrie pe la 
Muncaciu, unde visită pe episc. rutean Olsavszky, 
şi do aci la Blaj, unde pe la finea lui Iulie 1747 
întră în mănăstirea Sf. Treimi împreună cu 
Silvestru Caliani şi Gerontie Cotorea, cei dintâi 
călugăii în mănăstirea atunci terminată. In si
nodul electoral din 4 Nov. 1751, ţinut după abzi- 
oerea lui Klein, fu candidat şi M. pentm scaunul 
episcopesc, în locul al doilea, dar nu fu numit. 
In sinodul dela 12 Nov. 1754 fu numit asesor 
consistorial de episc. Aaron (v. ac.). Când s’au 
deschis şcoalele din Blaj 1754, fu numit »în- 
veţător limbilor şi după vreme şi putinţă a sciin- 
ţelor<t şi tot lui i-s’a încredinţat şi »paza biblio- 
tecei«, care pe atunci avea 350 tomuri. Curând 
însă între M. şi episc. seu Aron se iviră nein- 
ţelegeri cu privire la administrarea averilor mă
năstirii. M. şi colegul seu Caliani se plânseră 
şi în persoană la M. Teresia, care decise con
troversa prin decretul din 7 Dec. 1758, i-ânduind 
totodată, ca înşişi călugării să-şi aleagă preposit, 
iar ei aleseră pe M. La sinodul elect. din Iunie 
1764, ţinut după moartea episcop. Aron, clerul 
candidă din nou pe M. pentru scaunul episco- 
pesc, acum însă în locul piim cu 90 voturi, dar 
nici de astă dată nu fu numit. Agitând în contra 
episcopului denumit Atan. Rednic şi învrăjbin- 
du-se şi cu unii dintre călugării din mănăstirea 
»lluneivestiri<t din Blaj, la ordinul împ. M. Te
resia fu chieiuat de generalul Hadik la Sibiiu, 
unde fu ţinut în temniţă 3 luni şi jumetate şi 
apoi transportat la mănăstirea din Muncaciu, ca 
să-şi petreacă toată viaţa în pocăinţă, iar cle
rului şi poporului s’a iutercjis ori ce corespon
denţă cu el. De aci fu eliberat la 1771 de împ. 
losif 11, şi fu numit censor al cărţilor, cari se 
tipăriau în tipografia slavă-română din Viena. 
Iu sinodul electoral dela 15 Aug. 1772, după 
moartea episc. Rednic, fu candidat a treia oară 
la episcopat, acum iarăşi în locul prim cu preste 
100 voturi. Maria Teresia de astă dată îl numi 
in 27 Oct. 1772, ide care lucru foarte s’a bu
curat toată Românimea din Ardeal», cum ne 
spune contimporanul Sam. Klein. După denu
mire, M. luă parte la sinodul episcopilor gr.-cat.

din Ungaria convocat la Viena în causa îm
puţinării serbătorilor, ou care ocasiune s’a ho- 
tărît, ca simbolul credinţei să se cetească în 
bisericile unite, cum a fost şi mai înainte, fără 
adausul îşi dela Fiul». M. a fost primul episcop 
unit, care n’a mai fost silit a-şi ţine teolog 
iesuit, pentm că tocmai po atunci curgeau per- 
tiactările pentru desfiinţarea ordului lesuiţilor, 
urmată în 21 Iulie 1773. In 23 Apr. 1773 M. 
fu sfinţit episcop în biserica curţii împ. din Viena 
şi în presenţa împ. M. Teresia, a lui losif II 
şi a marilor dignitaii de curte. La sfîi'şitul li- 
turgiei M. binecuventă pe împărăteasa, dela care 
a căpătat o cmce şi un inel. împărăteasa re- 
mase foarte încântată de această festivitate şi 
ca să-şi arete bunăvoinţa sa deosebită faţă cu 
biserica unită, înfiinţă în Viena seminariul gre
cesc numit la iS. Barbara», în care din diecesa 
Făgăraşului aveau să se întreţină 9, iar din a 
Orăijii.mari 6 clerici români. Liturgia în bise
rica seminariului avea să se ţină în limba ro
mână şi cea slavă. Imp. losif II strămuta acest 
seminar la Agria în Ungaria. De aci fu stră
mutat la Lembei'g în Galiţia, unde se desfiinţa, dar 
diecesele respective îşi capătă şi astăzi partea 
proporţională din venitele fundaţiunii semina- 
riale. Astfel seminariul din Blaj capătă 120011. 
la an pentru întreţinerea clericilor săi. Curând 
după instalare M. fu numit consilier intim de 
stat cu titula de lExcelenţă», caie nu o avuseră 
autecesorii săi. Din timpul păstoririi lui M. în
registrăm, că el a regulat aşa numitul benefieiu 
de pâne. Deja episcopul Aron da la o mulţime 
de studenţi din Blaj pâne dela domeniul epis- 
copeso. Obiceiul acesta lăudabil l-a ţinut şi ur- 
mătoriul episc. Atanasiu Rednic, iar M. l-a re
gulat astfel, ca domeniul episcopesc să dea 200, 
mănăstirea Basiliţilor 200 şi seminariul teologic 
200 gălete de grâu pentru pâne la 200 studenţi 
săraci. M. s’a îngrijit de restaurarea bisericei 
catedrale din Blaj, iar din venitele sale proprii 
a reparat vechia biserică din curtea episcopească, 
şi a cumpărat mai multe imobile pentru dome
niul episcopesc. Cu ajutorul orăşenilor a pro
movat desvoltarea Blajului. In Sărvad a zidit 
biserică nouă, asemenea şi biserica din Sibiiu. 
M. a petrecut mai mult în diecesă, decât la re
şedinţă, silindu-se a întoarce la unire pe Ro
mânii, cari o părăsiseră dela episc. Klein încoace. 
In direcţiunea aceasta avu succese extraordinare. 
Datele statistice arată, că el a întors la unire 
preste 50,000 familii în puţinii ani ai păstoririi 
sale. Resultatele acestea au stârnit ura şi in
vidia reformaţilor şi luteranilor, atotputernici în 
Transilvania, cari începură a pune episcopului 
tot felul de piedeci întru propagarea unirii. Din 
causa aceasta, precum şi din incidentul miliţiei, 
ce era să se trimită în 1779 în resboiul în 
contra Prusiacilor, sau ivit mari neînţelegeri 
între episcop şi guvernul transilvan, şi astfel 
nu siugură controversa dintre episcopul şi că
lugării din Blaj, care fusese aplanată prin de
cretul împ. losif II din 12 Dec. 1781, ci mai 
vîrtos conflictele episcopului cu guvernul au în
demnat curtea din Viena, să provoace pe M. a 
ab(}ice de episcopie, ceea ce se vede limpede 
din scrisorile adresate de M. în 15 Apr. 1782 
cancelarului aulic şi nunţiului apostolic din Viena. 
Episcopul prin scrisorile acestea se supuse pro-
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vooării din 13 Martie 1782, iar împeratul prin 
decretul din 15 Maiu 1782 primi abdicerea şi-i 
asignâ pensiune de 1500 fl. la an dela erar. In 
sinodul dela 12 Aug. 1782 episcopul îşi lua remas 
bun dela clerul şi ponorul întristat şi se reti-aso 
în mănăstirea din Alba-Iulia, unde muri Febr. 
1785 în vîretă de preste 69 ani. Corpul lui fu 
adus la Blaj şi îngropat în cripta episcopilor. 
Averea, în mare parte, o testă spre scopuri pie. 
(Cf. Acte şi fragmente de Cipariu; Acte sino
dale de I. M. Moldovan; Foaia bis. şi şcol. din 
1889 din Blaj; Protocolul inedit al capitlului 
din Blaj.) [Dr. Aug. Bunea.]

2) Maior Petru, scriitor român, n. în Căpuşul 
de Câmpie. în Trans., cott. Turda, pe la 1760 
sau 1761 M. a fost fiul lui George Maior, 
nobil de l)ics6-Szent-Mârton, protopop al ţinu
tului Căpuşul de Câmpie. M. a studiat in Oşorheiu, 
Cluj şi Blaj, apoi episc. Grigorie Maior îl tri
mite 1774 împreună cu G. Şincai la Roma, ca 
în institutul de «Propaganda Iîde« să înveţe teo
logia şi filosofia. La 1779 amândoi se reîntorc 
din Roma şi M. merge la Blaj, se face călugăr, 
primind numele Paul, şi în 1784 devine paroch 
în Reghinul săsesc, protopopul Giurgiului, ajunge 
arcbîdiacon al episcopiei Făgăraşului şi moare 
canonic. Ca paroch al Reghinului a fost numit 
revisor şi censor pentru cărţile greoo-catolice 
pe lângă tipografia din Buda sau a universităţii 
unguresci. Decretul e din 2 Sept. 1808 şi M. în 
7 Martie 1809 se află deja in Buda, unde tră- 
iesce 12 ani plini de activitate literară. Operele 
lui tipărite sunt: 1) Didachii sau predice pentru 
cresoerea pruncilor. 2) Propovedanii sau predice 
la moi-ţi. 3) Predice de Dumineci şi serbători.
4) Istoria pentru începutul Românilor în Dacia.
5) Animadversiones ic recensionem de origine 
Valachorum. 6) Reflexiones in responsum do
mini recensentis Viennensis ad Animadversiones. 
7) Contemplaţie recensionis in Valachicam an- 
tecriticam. 8) întâmplările lui Telemach. 9) Or
tografia romana sive latino-valachica una cum 
clavi. 10) Istoria bisericei Românilor atât acestor 
dincoace, precum şi acelor dincolo de Dunăre. 
11) A conlucrat la Lexiconul româno-latino- 
ungaro-nemţesc. Străinii făcându-i critică ma
liţioasă la Istoria pentru începutul Românilor, 
M. cu diseitaţiunile înşirate sub 5, 6, 7, şi-a 
făcut apel ările, pe cari în prima dată le-a scris 
romnnesce şi apoi le-a tradus pe latină, dar cele 
românesci nu s'au aflat între manuscrisele lui. 
lordacbi Malinescu a îngrijit de a doua ediţiune a 
Istoriei pentru începutul Românilor şi a adăugat 
acele 3 disertaţiuni şi dialogul despre începutul 
limbei române. Manuscrisele lui sunt: 1) Istoria 
bisericei Românilor, la moartea lui a fost sub 
tipar, şi o parte a remas netipărită, ce a ajuns 
în posesiunea lui Timoteiu Cipariu. 2) Protopo- 
padichia, care la 1865 s’a tipărit în foaia bise
ricească «Sionul românesc® în Viena. 3) Ortho- 
graphia daco-roniana sive latino-valachica, cu 
un dialog despre începutul limbei române, s’a 
tipărit în fruntea Lexiconului numit; compo- 
siţiunea română însă nu s’a aflat. 4) Gramatica, 
scrisă latinesce, din care se află numai doue 
fragmente, unul de trei, altul de 9 capete ale 
gramaticei, mai tânjiu publicate de Timoteiu 
Cipariu în Archiv. Nici un literat român nu a 
contribuit cu operele sale atât de .mult la re

deşteptarea simţului naţional ca Petru M. (Cf. 
Viaţa şi operele lui Petru M. de Dr. At. Ma- 
rienescu.)

3) Maior, George, Dr., economist rom., n. 1855 
îh Şercaia din Ţeara Oltului, a studiat la fac. 
de litere din Bucuresci, iar sciinţele agronomice 
la Berlin şi Halle, unde s’a şi promovat. Practica 
agricolă a făcut-o pe diferite moşîi mari în Ger
mania de nord şi centrală. Dela 1887 prof. de 
agricultură ântâiu la seminariul Veniamin din 
Iaşi, apoi la şcoala centi'ală de agricultură dela 
Ferestreu şi la seminariul Nifon mitropolitul din 
Bucuresci. Ca lucrări a publicat: Un studiu 
asupra oaiei ţigaie, în limba germană. România 
Agricolă, Buc. 1895; apoi marele op Manual de 
agricultura raţională în 4 voi., primul în limba 
română: voi. I Agrologia 1897, voi. II Fito- 
technia 1898, voi. III Zootechnia 1899 şi voi. IV 
Economia mrală 1900, din cari cel de al doilea 
a fost premiat de Academia Română.

Maior, v. şi Major.
Maiorescu, 1) M., loan, profesor şi publicist 

român, n. 1811 în Bucerdea, aproape de Blaj, 
t 4 Sept. 1864. Şi-a făcut studiile în Blaj, Cluj, 
Pesta şi Viena, unde ascultă cursuri de filologie 
şi istorie, şi termină teologia în institutul Sf. 
Barbara. 1836 vine la Cemeţi (Mehedinţi) şi în
fiinţează o şcoală primară; 1837 este numit in
spector şi profesor la şcoala centrală (gimnasiul) 
din Craiova; o scrisoare ce o publică in Foaia 
literară şi o critică contra unuia Papadopol, pu
blicată în Foaia pentru minte, inimă şi litera
tură, la care era colaborator, îi aduc mulţi duşmani 
şi-l fac (1843) să-şi piardă, pentru scurtă vreme, 
postul. 1848 în calitate de însărcinai plenipoteut 
al guveiTiului provisor din Bucuresci pe lângă 
guvernele din Pesta, Viena şi Franlriurt, se 
opresce mai multă vreme în acest din urmă 
oraş şi lucrează din toate puterile prin memorii 
presentate parlamentului federal, prin articole 
publicate înAugsburger Allgemeine Zeitung, etc., 
ca să lumineze Europa în ce privesce sitnaţiunea 
politică a Românilor, şi pericolul ce-i ameninţă 
din partea Ruşilor. Vine apoi la Viena şi în 
Transilvania şi lucrează, ca Austria să facă ceva 
măcar pentru Românii din Transilvania, cari i-au 
fost aşa de credincioşi în revoluţia ungurească; 
în acest scop publică în »Die Romănen der Oster- 
reichischen Monarchie®, trei rapoarte asupra re- 
voluţiunii Românilor din Transilvania. 1853—56 
funcţionar superior în ministeriul de justiţie din 
Viena, traduce în românesce mai multe codice 
de legi. 1857 călătore.sce la Românii din Istria, 
călătorie al cărei rod este Itinerarul în Istria, cu un 
vocabular al acelui dialect. Iaşi, 1874, Buc., 1900; 
se întoai’ce apoi definitiv înţeară, 1859 este numit 
director al Eforiei şcoalelor, apoi profesor do 
istorie la facultatea de litere. Cf. importanta co
respondenţă a lui M. din 1848—49 în Convorbiri 
Literare 1898 şi următorii; cf. şi G. lonnescu- 
Gion, Portrete istorice, 1894. [—]

2) Maiorescu, Titu, (sauTitu-Liviu, câtă vreme 
a fost în viaţă tatăl seu loan Maiorescu), n. 15 Fobr. 
1840 în Craiova. In 1848, din causa revoluţiei, 
(tatăl seu fiind trimis în pripă la Frankfurt) pă
răsi împreună cu mamă-sa ţeara, prin Bucuresci 
la Braşov, unde stătu patru ani Ia unchiul seu, 
protopopul, mai pe urmă episcop, 1. Popasu, şi 
urmă clasele primare şi prima clasă gimn. la gim-
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nasiul român de curând înfiinţat. In 1852 merse 
la Viena, unde întrâ în gimnasiul Academiei te- 
resiaoe şi urma din clasa II până la depunerea 
examenului de maturitate (1852—58). In ultimii 
doi ani fu primul premiat şi primit printre in
terni. In 1858 îşi continuă studiile Ia Berlin, fiind 
înscris totodată şi la Paris. îşi trecu doctoratul 
(tesa; De Herbarti philcsophia. Berlin, 1859) la 
Oiessen, iar licenţa în drept (tesa: De jure dotium) 
la Paris în Nov. 1861. In restimpuri ţine (Sept. 
1859) o conferenţă publică la Sf. Sava centra 
socialismului, iar mai apei la Berlin, mai multe 
conferenţe în cerc restrîns, şi una publică în 
favoarea monumentului lui Lessing. In 1861 pu
blică ‘Einiges philosophische in gemeinfass- 
Ucher Form,'^ (VII, 248 p. in 12°. Berlin, 1861), 
un mic sistem de filesofie, în care iese la iveală 
caracteristica întregei sale activităţi: tendenţa 
de a aplica înaltele probleme ale filosofiei la 
viaţa actualităţii şi de a le da astfel o putere 
de viaţă, ce le face interesante pentru tcţi. 
Deşi această activitate atrage atenţiunea cu- 
noscetorilor, cari vor să-l reţină în Germania, 
se reîntoarce totuşi în ţeară (Dec. 1861), unde 
în Ian. 1862 face prelegeri libere de estetică 
la univ. din Bucuresci. In Iun. 1862 e numit 
suplent la tribunalul Dfov, în Oct. procurcr la 
acelaş tribunal, iar în Nov. director al liceului 
şi prof. de istorie la univ. din Iaşi. In Ian. 1863 
trece dela catedra de istorie la cea de fîloscfîe, 
în Febr. o numit membru al comitetului de in- 
specţiune şcolară din Moldova, iai- în Oct. di
rector al institutului pedagogic dela Trei-Erarchi 
şi rector al univ. din Iaşi (cel dintâi al acestei 
universităţi). In acest timp remâne ca membru 
a) «Societăţii filosofice» (secretar C. L. Michelet, 
iar printre membri Lassalle, Kune Fisefier, Vera, 
David Strauss, Rosenkranz), la al cărui organ 
»Der Gedanke» colaborează din când în când 
(s. e. în voi. III, fasc. 1, art. »tlber des Herbar- 
tianers Cornelius theologische Grundgedanken«), 
fără a se areta însă discipul fervent al hegelia
nismului, ce era cultivat cu predilecţie în acea 
societate. In ţeară pe de altă parte se distinge prin 
susţinerea înveţămentului clasic şi îndecsebi al 
limbii latine, şi anume în disertaţiunea: «Pentra 
ce limba latină este chiar în privinţa educa- 
ţiunii morale studiul fundamental în gimnasiu?» 
model do disertaţie şi care nici în privinţa fen- 
dului nu şi-a pierdut ancă actualitatea. O publică 
în «Anuarul gimnasiului şi internatului din Iaşi 
pe anul şcolastic 1862—63», cea dintâiu lucrare do 
acest fel în ţeară la noi şi pe care c întreprinde 
ca director al acelui liceu. Acelaş spirit de pro
păşire îl face să publice, în calitate de director 
al institutului dela Trei-Erarchi, «Anuarul insti
tutului Vasile Lupu (şcoala normală dela Trei- 
Erarchi) diu Iaşi», pe anul şcolar 1863—64. In 
ol găsim cea dintâi încercare pedagogică ra
ţională la noi pentru predarea limbii române: 
‘Regulele limbii - române pentru începătorU, 
unde aplică procederea de a pleca dela exemple 
pentru a ajunge la stabilirea regulelcr. Dar ac
tivitatea du înaintare ce desfăşură, atât pe terenul 
sciiuţific cât şi pe cel administrativ, nu putea 
trece fără oposiţiune. Anul 1864 este un an de 
nelinişte şi amărăciune. I-se înscenează un proces 
pentru abus de putere. Primesce un vot de blam 
dela majoritatea consiliului profesoral al univer

sităţii şi demisionează dela rectorat; apoi e sus
pendat din funcţiune în timpul judecăţii pro
cesului. Este însă achitat şi reintegrat în 17 Maiu 
1865. Dar nu se descurajază. (Da să se poată 
susţine (e însurat şi are doi copii) în timpul 
procesului, trebue să facă advocatură, dar în 
acelaş timp ţine conferenţe publice şr contribue 
la formarea acelei atmesfore, în care se pun 
temeliile societăţii >Junimea< (1865), al cărei 
suflet este. Cu cât este mai mare oposiţia ce în- 
timpină şi după stingerea procesului din partea 
celor cari iubiau forma goală şi despreţuiau ade
vărul, cu atât se întăresce la luptă mai mult. 
Trei chestiuni puteau deştepta interesul şi cereau 
o crientare de direcţiune: limba, literatura şi 
politica. Prin ^Despre scrierea limbii române*, 
Iaşi (1866) atacă etimologismul greoiu al lui Oi- 
pariu, relevează insuficienţa sciinţifică a celor 
ce-1 susţin, şi îndrumează evoluţiunua spre or
tografia Academiei şi spre fciietismul de astătji. 
Prin tPoesia români*, Iaşi, 1867, publicată, ca 
şi studiile ce va mai scrie, mai ântâi în * Con
vorbiri literare* (revistă pe care o înfiinţează 
împreună cu lacob Negruzzi, V. Poger, P. P. 
Carp şi Th. Rosetti la 1 Martie 1867), isbesce 
în forma goală a literaţilor, cari îşi închipuiau 
că e destul cineva să fie Român, pentru ca să 
fie în acelaş timp şi poet. Şi în fine prin *Contra 
şcoalei Bărnufiu*, Iaşi, 1868, nimicesce temelia 
teoretică a ultra-naţionaliştilor, arată absurditatea 
lui Bărnuţiu, care combătea domnul străin şi 
susţinea republica, deopetriva împărţire a pă- 
menturilor între cetăţeni şi desfiinţarea reli- 
giunii creştine. In toate aceste critici este că
lăuzit de o ideie: respectul adevărului ori de 
unde ar veni el, atât în viaţa teoretică cât şi 
în cea practică socială, ideie, care constituie 
direcţia nouă şi e susţinută, încălzită, desvoltată 
din nenumerate puncte de vedere de membrii 
«Junimei».

La atacuri teoretice i-se respunde cu isbiri 
practice. I-se contestă calitatea de cetăţean lo- 
mâu, dar i-se recunoasce în 27 Oct. 1867. E dat 
în judecată pentrucă n’ar fi-fost de bună cre
dinţă în motivarea absenţelor, e condamnat de 
juriul universitar, dar sentinţa nu se aprobă 
(15 Maiu 1870). In fine e atacat în publicaţii mari 
şi mici, aducendu-i-se cu decsebire învinuirea 
absclut nefundată de ccsmcpolitism, dar toate 
aceste atacuri nu fac decât să deştepte spiritele 
cinstite spre «direcţia nouă». La atacuri de verbe, 
respunde însă cu fapte; la atacuri personale, cu 
critică de principii. Cu deosebire duce cu vi- 
geare lupta literai'ă prin «Convorbiri literare», în 
contra stricărei limbii: * Limba în jurnalele din 
Austria* (1868), şi în contra falselor forme de 
cultură fără formă: »Jn contra direcţiei de adi 
în cultura română* (1868), şi »Observări po
lemice* (1869).

In primăvara 1871 este ales deputat şi susţine 
guvernul Lascar Catargiu pentru întemeierea 
monarchiei şi ordinei în stat. In această calitate 
susţine desvoltarea înveţămentului primar şi al 
şcoalelor normale, isgonirea politicei din şcoale, 
libertatea presei. Dar distingendu-se îndată în 
oratoria parlamentară, nu lasă în părăsire lupta 
literară, oare se înteţesce şi se întăresce prin 
faptul că încep să apară scriitori de valoare 
sub auspiciile uouei direcţiuni. In 1872 poate
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să scrie despre •Direcţia nouă în poesta fi 
prosa română*, unde relevează pe Iftngn Ale
xandri, cu deosebire pe Eminesou. O revistă se 
întemeiază în Bucuresci pnitru a combate noul 
curent, care se accentua, »Revista contemporană». 
In contra ei scrie •Beţia de cuvinte* şi •Res- 
punsurile Revistei contemporane* (1873), modele 
de critică, ironie şi spirit De aci încolo suc
cesul mişcării, pe care o provocase, este asi
gurat. Talente tinere se ivesc şi o susţin. Pe 
lângă Eminescu se afirmă lacob Negruzzi, Gane, 
Slavici, Creangă, Carageale, etc. Acum poate să 
dea mai multă atenţiune politicei. In Nov. 1871, 
ministrul Teii nu voi să-i pună un locţiitor la 
catedra dela Iaşi în timpul exerciţiului man
datului de deputat, il consideră demisionat din 
profesură şi-l înlocui. Aceasta nu-1 împiedecă 
de a susţine mai departe guvernul, punend mai 
pe sus de tot interesul general. In 7 Apr. 1874 
fu numit ministru al instrucţiunii şi al cultelor. 
In această calitate dispuse publicarea Colecţiunii 
de documente Hurmuzaki şi o subvenţiona, mări 
renta şcoalelor din Braşov şi dispuse restau
rarea Curţii de Argeş. încercă şi o reformă a 
înveţămentnlui public. Prin ea caută să dea o 
direcţie practică înveţămentului secundar, vrea 
să introducă inamovibilitatea profesorilor şi să 
recunoască libertatea înveţămentului privat. 
Această reformă nu cade din pricina demi- 
sionării sale, în urma unui vot de blam (28 Ian. 
1876), ci din pricina dcmisionării întregului mi- 
nisteriu conservator (3 Apr. 1876).

In acest timp editează întrun volum criticele 
literare, sub titlul geueral •Critice* (Buc. 1874); 
apoi «Itinerariul in Istria şi Vocabularul Istriano- 
român de loan Maiorescu» (Iaşi 1874) şi în fino 
•Logica* (Bucuresci 1876), o prescurtare după 
prelecţiile dela universitate, fără rival în litera
tura noastră didactică prin precisiuuea cugetării.

In 1876 e trimis ca agent diplomatic la BerUn 
ca să negoţieze convenţia cu Germania, dar după 
încheiarea ei prealabilă, şi faţă cu schimbarea 
situaţiei politice din ţeară, demisionează (2 Iulie 
1876). La 10 Iulie acelaşi an este dat în jude
cată de camera liberală, odată cu fostul minister 
conservator. La 24 Ian. 1878, deşi acusat, se 
alege deputat de Iaşi, şi această alegere grăbesce 
retragerea întregei acusaţii, care pai'alisează timp 
de doi ani puterile partidului conservator. Dela 
această dată face parte fără întrerupere din 
camera liberală, mai ântâiu ca representant al 
oposiţiei conservatoare, iar mai apoi (dela 3 Dec. 
1881, data contra-proiectului de respuns la me
sagiu, cu programul junimiştilor) ca represen- 
tant al partidului, care mai apoi ia numele de 
•constituţional*. In prima perioadă joacă un 
mare rol în chestiunea revisuirii art. 7 dm consti- 
tuţiune (privitor la încetăţenirea Ovreilor şi impus 
de tractatul din Berlin), şi isbutesce să se ad
mită încetăţenirea acestora cu mai multe re
stricţii decât ar fi voit guvernul. In a doua pe
rioadă susţine, pe de o parte, în politica externă, 
apropierea României de tripla alianţă, mai ântâiu 
în mod individual printr’un articol din «Deutsche 
Revue»(llau. 1881), şi mai apoi în unire cu P. Carp 
şi ceilalţi junimişti, prin acţiunea politică diu cor
purile legiuitoare. Acest punct de vedere e primit 
şi de guvernul liberal, iar această orientare a po
liticei extertie a ţerii a remas aceeaşi până atji

(1900). Pe de altă parte, îh politica internă, sus
ţine cu tărie era nouă; organisarea înlăuntru a 
ţerii; după un program precis, din care o parte 
s’a realisat de.guvernele junimiste-conservatoare 
din 1888—95, iar altă parte remâne âncă o as
piraţie a viitorului. Acest program conţinea între 
altele: tocmelele agricole, monopolul beuturilor 
spirtuoase, împroprietărirea ţeranilor, organi
sarea meseriilor, legi pentru admisibilitatea în 
magistratură şi administraţie, inamovibilitatea 
magistraţilor, îndreptarea înveţămentului spre o 
direcţie practică. Principiile de purtare în sus
ţinerea acestor idei sunt: respectarea ordinei 
de stat, dinasticismul, consecuenţă in idei şi 
principii, şi adevărul în manifestaţiile politice. 
Astfel şi pe terenul politic se face compionul 
aceloraşi idei ca şi pe terenul literar, negreşit 
cu restricţiile ce compoartă deosebirea de esenţă 
a acestor două terenuri. (Cf. •Critice*, voi. II, 
pag. 354 şi seq.) Această activitate politică îl 
aduce de două ori la minister sub regimul con
servator. Mai ântâiu dela 23 Martie 1888 până 
30 Martie 1889 şi în a doua oară dela 17 Nov. 
1890 până 21 Febr. 1891. In această din urmă 
dată încearcă o reformă a legii instnicţiunii pu
blice, în care se vede o deosebită solicitudine 
pentru desvoltarea pe o basă nouă a înveţă- 
mentului primar şi secundar, dar cade asupra 
legii din pricina frământărilor din partidul con
servator. Tocmai din causa această, şi ca un rar 
exemplu de abnegaţie, lasă locul altora, remâ- 
nend de aci încolo să se ocupe cu desvoltarea 
învăţământului superior, în fruntea căruia e pus 
ca rector al univeisităţii din Bucuresci (28 Oct. 
1892), reales dar apoi demisionat în Nov. 1897 
diu pricina violării localului universităţii de cătiă 
oamenii poliţiei guvei'nului din acel timp. Ac
tivitatea politică din acest timp e susţinută 
prin deosebite publicaţii. Amintitul articol din 
«Deutsche Revue» apoi •Precedente constituţio
nale* (Bucuresci 1886), •Reforma instrucţiunii 
publice* (1891), şi în fine monumentala publi
caţie •Discursuri parlamentare*, în oare edi
tează discursurile ţinute între anii 1871—88 (3 voi. 
1897—99). Ele sunt însoţite de o schiţă istorică 
a evenimentelor politice din această vreme, care 
împreună cu publicaţia «Aus dem Leben Konigs 
Karl», constituie cele două isvoare de căpeteuie 
pentru istoria politică a acestei epoce.

Dar bogăţia activităţii politice nu-1 împiedecă 
do a continua activitatea literai'ă dublată dela 
10 Oct. 1884 (când ministrul G. Chiţu decla
rând nelegală înlocuirea din 25 Nov. 1872 îl 
numesce profesor de Logica şi de Istoria Filo- 
sofiei contemporane la univ. din Bucuresci) cu 
o activitate filosofică. Nu e vorbă, această acti
vitate filosofică continuase, deşi nu mai era pro
fesor, să o exercite şi mai înainte prin prelegeri 
libere la univ. din Bucuresci (1874—75), prin 
traducerea şi pubMcaroa în «Convorbiri literare» 
a multor părţi mai accesibile din filosofia lui 
Schopeuhauer. (Despre istorie, despre poesie, 
«Aforismele» editate în volum Bucur. 1891), şi 
apoi prin îndemnul ce-1 dete lui I. A. Canta- 
cuzin (Zizine) de a face cea dintâiu traducere 
franceză a operei capitale a lui Schopenhauer: 
«Lumea ca voinţă şi representare», editată de 
Socecu. Această activitate începe acum să devină 
pentru personalitatea sa mai caracteristică decât
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activitatea critică literară, de pe urma căreia 
avea acum să culeagă numai roade. In adevăr 
în urma criticelor sale se ivesc talente, cari dau 
viaţă idealului artistic pe care-1 pusese în •Cri
tice®. Eiind pe rând apar, şi colaborează la •Con
vorbiri®, Bminescu, Slavici, mai ântâiu. Creangă 
şi Carageale mai apoi, nu mai vorbim de Ale
xandri, care deşi în politică îi era opus, con
tinua cu sirguinţă să dea. viaţă noului curent 
literar întrupat în »Direcţia nouă®. Ceva mai 
mult. Ideile sale privitoare la limbă şi ortografie 
se impun Academiei române, care atâta timp îl 
duşmănise, şi în 1880 este însărcinat cu un 
>Raport asupra noului proiect de ortografie* 
care şi servi de temelie sistemului de ortografie 
adoptat de Academia română şi care e în vi
goare până a(}i. Intr’un articol •In contra neo
logismelor» (1881), preoisează sub formă siste
matică idei, pe cari altădată le formulase în 
mod critic •agresiv şi oare cum fragmentar®, 
dar cari acum întră în simţul tuturor. Litera
tura cea bună se întemeiase în spiritul public 
şi odată cu ea şi simţul formelor linguistioe. 
Critica, ce încercase cu atâta succes, îşi jucase 
iclul. Din toată această activitate, care-şi ajun
sese scopul, putea scoate un înveţăment filo
sofic şi aceasta o face în minunatul opuscul 
•Progresul adevărului® (1883). Cu aceasta, cri
tica este oarecum scoasă dela ordinea (jilei, şi 
rarele articole de mai târcjiu: •Comediile lui 
Carageale® (1885), •Poeţi şi Critici® (1886), »In 
laturi® 1686), »Eminescu şi poesiile Iu:® (1889), 
•Contracjiceri® (1892), republicate toate împreună 
ou celelalte opere literare în 3 voi. de * Critice* 
(Bucuresci 1892—93), precum şi •loan Popovici 
Bănăţeanul® (1895) şi »In memoria unui poet 
bănăţean® (Victor Vlad Delamarina) (1898), pu
blicate în •Convorbiri literare® nu sunt oarecum 
decât probe pentru calea cea bună însemnată 
ânoă dela 1867, sau rare scuturări pentru cei ce 
nu înţeleseseră îndestul însemnătatea epocei li
terare, prin care trecea neamul nostru.

Dar iniţiativa activităţii critice odată scoasă dela 
ordinea 4'leii 0 înlocuiesoe cu iniţiativă în ac
tivitatea filosofică. Pentru a provoca o nouă pe
rioadă de desvoltare în spiritul public, fără a 
se pierde nimic din ceea ce se câştigase prin acti
vitatea critică literară, trebuie să intereseze mai 
de aproape minţile tinerei generaţii cu gândirea 
filosofică contimporană. In cicluri de câte 3 ani, 
în cari trată şi continuă de a trata rând pe rând 
şi timp de un an fiecare, filosofia germană, en
gleză şi franceză contimporană, accentuează cu 
deosebire înveţăturile lui Kant, Stuart Mill, 
Herbert Spencer şi Auguste Comte, şi fără a 
modifica înveţăturile acestor măiestri, găsesce 
mijlocul de a întemeia pe ele conduşii con
forme cu toată activitatea întemeiată pe idea 
adeveruhu şi pe care o desfăşurase şi înainte 
■simultan pe terenul literaturei şi politicei. Astfel 
isbutesoe a produce în sinul universităţii din 
Bucuresci o mică mişcare filosofică, mişcare al 
cărei efect s’a putut remarca în lupta dusă prin 
•Convorbiri literare® (1892—98) în contra ace
lora, cari voiau să pună arta în serviciul po
liticei, şi a cărei desvoltai'e n'o putem âncă 
prevede. Pentru a o susţine, mijloci în 1895 
trecerea •Convorbirilor literare® în mâna unui 
comitet de redacţie compus din tineri din noua

generaţie, iar pentru a o întări căută să îm
bine această mişcare, cu mişcarea pe terenul 
istoriografiei naţionale, care s’a înfiinţat prin in
fluenţa aceleiaşi »noui direcţii® ce întemeiase prin 
criticilo sale (Nov. 1899). In 15 Febr. 1900, îm
plinind 60 de ani, toţi admiratorii activităţii sale 
au căutat să-i arete sentimentele lor colaborând 
la un mare uvragiu •Lui Titu Maioresou, Omagiu, 
XV Febniarie MCM®, piimul uvragiu de acest fel 
în activitatea noastră publică. [Dragomirescu.]

Maisonnabe, C., profesor frc. la academia Mi- 
haileană din Iaşi, care încercase, în interesul 
seu, âncă din 1839, să facă, ceea ce în 1847 a 
realisat Malgouverne, ca să se schimbe pe limba 
frc. cursurile supeiioare dela academie. S’a opus 
însă mitropolitul Veniamin, şi limba naţională 
şi-a păstrat dreptul, ca în ea să se facă ori şi 
ce curs.

Maissur, (MysoreJ, stat vasal în sudul Indiei 
anterioare, '72,350 kma., cu 4.943,604 loc. (1891). 
1799 cucerit de Englezi. Capitala Bangaloi-. 
Oraşul M. ai-e 74,048 loc.

Maiu, (lat. Maius), în calendarul antic roman 
a fost a treia, iar aiji e a cincia lună din an, 
numită după (Jina Maia (v. ac.). In popor luna 
M. se numesce •Florar®.

Maiu, Legile din, sub această numire se în
ţeleg legile votate în dieta prusiacă (1873), cari 
au provocat »Kulturkampf®-ul în Germania, lupta 
între clerul rom.-catolîc pentra apărarea drep
turilor bisericii, şi între Bismaick (sistarea iu- 
gerinţei bisericii asupra instracţiuiiii publice, 
cassarea secţiei catolice în ministeriuL de culte, 
expulsarea călugărilor iesuiţi, etc.). Clerul des- 
voaltă oposiţie ruverşunată, Bisjnarck respunde 
cu represalii (sistează salariile episcopilor, în
temniţează episcopi, s. e. archiepiscopii Ledo- 
chowsky. Martin, Melcbers); papa Piu IX publică 
enciclica »Syllabus Errorum®. Lupta se dă cu 
înverşunare până în 1879, când încep între 
Leo XIII şi Bismarck tratative, cari in 1887 
duc Ia retractarea legilor.

Maiu, ficat, unul din cele mai mari viscere din 
cavitatea abdominală, situat în deşertul (slăbia, 
hipooondrul) drept, cam 1500—2000 grame de 
greu, cu o parte superioaiă convexă, iar cea 
inferioară brăzdată în trei direcţiuni în forma 
lui H. In una din aceste brazde se află beşica 
flerei (vesioula biliaris). Printre boalele ficatului 
numerăm: ipertrofia, degenerescenta, cirbosa, 
atrofia, icter, cancer, kyst, etc. v. Hepatitis. Cău
şele inflamaţiunii ficatului pot fi alte boale din 
organism, apoi alcoolismul, viaţa sedentară, strîn- 
gerea prea tare în corset, etc. Tratament; ape 
minerale, schimbarea dietei, a vieţii sedentare, etc.

[Dr. C.]
Maiuma, în mito), romană o (Jină a primăverii, 

şi a stat aproape de Venus. Se crede, că cultul 
ei s’a adus din Siria, mai ales din Antiochia. 
Serbătoarea (Jiuci se ţinea în luna lui Maiu.

Maius, la Tusculanî un predicat al lui lupiter, 
nuu:it şi Dens Maius; se închipuia ca un june, 
apoi ca ejeu de soare, pentrucă statua lui aliată 
în Picenum, i-a arătat capul încungiurat cu 
raze de soare. [Atni.]

Maja, pond conrercial = 50 kgr. M. metrică 
= 100 kgr.

Mâjâ, (Maia), în mitol. indică a representat 
principiul femenin al (jeităţii creatoa:-e. Ea se
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închipuia ca o femeie frumoasă cu vel, care in 
creţurile sale arată icoanele tuturor fiinţelor 
create.

Majanthemum Wigg., (botan.) gen de plante 
din fam. Liliaceelor, trib. Polygonateae, cu flori 
2-niore în racein terminal. Cuprinde o singură 
specie boreal-temperată: M. bifolium DC. »um- 
brăvioară», o plantă ce cresce Ia noi prin pă
durile montane. [A. Pr.]

Maja squinado, crastacen, v. Grancbion.
Ma lăth, V. Mailat.
Ma olica, faianţa sau argila poroasă, care graţie 

unei glasuri poate lua aspectul şi coloarea por
ţelanului fin.

Major, flat.) mai mare, mai betiân.
Terminus major, termin logic, care în struc

tura unui silogism denotă pe aceea dintre no
ţiuni, care are să formeze predicatul conclusiunii. 
In urmare şi premisa, care îl conţine, .se uu- 
mesce premisă majoră. Terminul major se în
seamnă cu P. (Cf. Logica de G. Plotosu, p 41).

Major, prin oposiţie cu Minor, epitete date 
în musică intervalelor (v. ac.) scărei naturale, 
unele fiind cu jumetate de ton mai mari decât 
altele, mai mici. Prin extensiune aceste epitete 
sunt întrebuinţate şi pentru a cualifica intervale 
ce au diferinţe mult mai mici ca semitonul; 
astfel tonul, semitonul şi chiar coma poate fi 
major sau minor. [T. O.]

Major, (din punct de vedere juridic), .se nu- 
mesce persoana, care a împlinit etatea de ma
joritate (în Eom. 21, în Ung. 24 ani). Din 
momentul atingerii acestei vîrste fiecare individ, 
în ceea ce privesce actele sale civile, are o ca
pacitate juridică întreagă. Prin starea de căsă
torie, acte politice, etc. se aduc însă oarecari 
restricţiuni acestei majorităţi. Aşa femeia mă- 
ritându-se încetează de a mai ave o capacitate 
întreagă, deşi este majoră, etc. (v. şi art. Etate 
şi Vîrstă.)

Major, (franc.) Maior, un oficier superior; 
de regulă comandant al unui batalion de infan
terie (sau divisiuni de cavalerie). In Francia 
oficier însărcinat cu afacerile administrative ale 
unui batalion.

Majorat, o proprietate imobiliară ale cărei ve
nituri sunt afectate la susţinerea unui titlu no
biliar transmisibil în descendenţa băi bătească a 
titularului, în ordine de primogenitură. [L.]

Majorca, (MallorcaJ, insulă spân. în Medi- 
lerana, cea mai mare din grupa Balearelor, 
3505 km*., cu 249,008 loc. (1887); produce ce
reale, oleu, vin, fructe sudice; clima domoală; 
comerciu însemnat. Capitala Palma.

Major Domus, (lat.) prefect al palatului, frc. 
maire du palais; in imperiul Francilor pe timpul 
domniei regilor din dinastia Merovingienilor titlul 
primului funcţionar al statului. M. avea influenţă 
hotărîtoare asupra donaţiunilor regale, substituia 
pe regele şi sub regi slabi sau minori usurpa 
adese întreagă puterea. Cele mai de frunte fa
milii rivalisau între sine pentru obţinerea acestei 
funcţiuni. Mai cunoscuţi M. D. sunt: Pepin 
d’Heristal, Carol Martel şi Pepin le Bref. Acesta 
din urmă detrona pe regele Childeric (Şilderic) III 
şi lua titlul de rege, întemeiând dinastia Cailo- 
vingenilor; el a fost cel din urmă M. D.

Majorianus, unul'dintre cei mai demni suve
rani ai imperiului latin de apus, domnesce dela

457—461. Se urcă pe tron cu ajutorul suevului 
Hioimer, şi în mijlocul corupţiunli generale se 
aretâ ca un suveran virtuos, dorind să nimi
cească puterea Vandalilor, dar în momentul când 
voia să trimită o flotă puternică în Africa, este 
tradat de generalii sei, desperat căuta să usite 
de Jiiijloace aspre contra trădătorilor, când piere 
asasinat de Eicimer în 461. [Caion.]

Majorlsare, (lat.J întrecere cu numărul; ama- 
jorisa cu votul, a fi mai multe voturi pe o parte.

Majoritate, 1) vîista ta care fiecare este ca
pabil a face toate actele privitoare la viaţa civilă 
(V. Major); 2) partea mai mare. M. absolută,, 
număr compus din mijlocia voturilor plus cel 
puţin unul. M. relative, număr mai mare de 
voturi in comparaţie cu câte un alt număr mai 
mic de voturi.

Majuscule, numirea latină a literelor mari (ini
ţiale), în contrast cu literele mici (Minuscule).

Makart, Hans, pictor, n. 28 Maiu 1840 în 
Salzburg; elev al lui Piloty în Munchen, dela 
1869 se mută la Viena, unde -ţ 3 Oct. 1884. 
Celorist genial; dintre lucrările lui se amintesc: 
Cele şepte păcate do moarte, Catarina Cornaro, 
Cleopatra, Călătorie pe Nil, Mersul triumfal al 
lui Bacchus, Intrarea lui Carol V în An vers. 
Cele cinci simţuri, Venătoai'ea Dianei, Vara, 
Primăvara, etc. Numeroase portrete. M. a avut 
mare influenţă asupra coloritului, decoraţiunii 
şi modei moderne (roşu M., pălărie M., bu
chet M., etc.).

Makassar, (Mangkasar), oraş olandez pe insula 
Celebes, 18,787 loc. (1892); port liber, comerciu 
însemnat; până la 1668 a fost capitala impe
riului M. Strîmtoarea M. despărţesce insula 
Borneo de Celebes.

Maki, (zool.) v. Machi.
Mak6, (Macău), oraş cu magistrat şi capitala 

comitatului Cenad (Ung.), 32,663 loc. (1891) Ma
ghiari, Germani, Eomâni, Slovaci, cari se ocupă 
cu agricultura şi grădinăritul; industrie de că- 
rămi4i şi ţigle, 4 mori cu vapor. In M. se află 
oficiile coraitatense, direcţiune financiară; gim- 
nasiu de stat, şcoală infer. de comerciu şi in
dustrie ; filiala băncii austro-ungare. Staţiune do 
cale ferată, postă şi telegraf. 1821 exundând 
Murăşul, oraşul a suferit mult.

Makolo, staţiune misionară anglicană în Africa 
estică, spre sud dela lacul Victoria Nyansa, undo 
misionarii desvoaltă salutară activitate, lăţind 
creştinismul şi prin el civiUsaţiunea.

Makro —, v. Macro —.
Mal, marginea rîului sau a lacului. Când un 

mal este rîpos şi are apa adâncă lângă el, atunci 
poate servi de cheu natural pentru acostarea 
vaselor de rîu; în general porturile mici nu au 
altfel de cheu decât malul rîului. [Constant B.]

Mal de Naples, (franc.) boală neapolitană; 
atâta cat Syphilis (v. ac.).

Malabar, ţinut litoral în India anterioară, cu- 
princjend partea sudică din ţermurul vestic al 
peninsulei; 35,886 km».

Malacassl, (grec) arăm. Malacaş, comună 
arătnânească cu cam 1000 loc. (pe vremea lui 
Ponqueville avea 500 fam.), situată în valea 
rîului Salamvrias în Tesalia în Grecia, aproape 
de graniţa turcească.

Malacca, 1) peninsulă în India post. Partea 
cea mai ângustă este Istmul dela Craii. Are un
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areal de 212,000 km8., 1.000,000 loc. In interiorul 
penioeulei dealungul se întind munţi, precum; 
Bidor, Luang, în centrul căror se ridică piscul; 
&nnong Riam, 2450 m. înalt. Rîuri mai însem
nate ; Perac şi Bernam. Clima este fierbinte, dar 
umedă. Pe peninsulă se află; elefantul, tigrul, 
cerbul, porci selbatici; sunt mai departe mulţi 
şerpi, ciocodili, broasce ţestoase, ş. a. Pământul 
este destul de roditor. Se produce; trestie de 
zahăr, tutun, piper, cafea, cacao, ş. a. Locuitorii 
sunt; Malaieei; pe ţermi locuiesc Chinezi, Arabi, 
Europeni, ş. a. Partea nordică a peninsulei se 
ţine de regatul Siam. Colonia Englezilor este; 
Straits Settlements.

2) M., colonie engleză, ce se ţine de Straits 
Settlements, pe ţermul vestic al peninsuleiM., între 
rîurilş Linggi şi Kesaug, cu areal de 1057 km8., 
92,000 loc. Capitala este M.

3) M., capitala coloniei engleze cu acelaşi 
nume, are 20,000 loc., între cari sunt mulţi 
Portughezi. In 1511 au ocupat-o Portughezii; 
în 1041 Olandezii; în 1824 definitiv Englezii.

4) M., striintoare, între peninsula M. şi Su- 
matra, se întinde dela nord-vest spre sud-est în 
lungime de 778 km. Navigaţiunea din causa vântu
rilor mari, este cam anevoioasă. [M. Bodiu.]

Malachia (Mdleachi), cel din urmă proroc al 
Legii vechi, pe timpul lui Neemia. Scrierea lui 
conţine reprobări şi înfruntări, căci Iudeii nu 
ţineau în curăţenie cultul mosaic. Cf. Eeinke, 
(1850) Şl Kohler (1865).

Malachit, mineral, carbonat de cupru (Cu C08 
+ Cu [OH]a); de coloare verde ca iarba sau sma- 
ragdul. M. se întrebuinţează pentru obiecte de 
artă şi în pictură ca coloare. Se găsesce în Si
beria, Peru şi Chile.

Malachium Fries., (botan.) secţiune din genul 
Stellarin L. (v. ac.).

Malacla, (med.) o reducere a consistenţei unui 
organ sau mai bine (ţ'8 a unei părţi a unui 
organ. Mai obicinuite sunt; M. creerului (En- 
cephalomalaciaj, a nieduvei spinale (Myeloma- 
laeia) şi a oaselor COsteomalaciaJ. M. stoma
cului (GastromalaciaJ e fenomen de cadavru.

Malacobdella, gen de viermi din clasa ane- 
lidelor, ordinul hirudineilor (v. Apode). Trăiesce 
părăsit pe mantaua diferitelor lamelibranchiate. 
M. grossa Blaino pe Gytherea şi M. Valen- 
eienni Blaino pe Mya.

Malacolith, mineral; varietate a Augituluî 
(v. ac.), de coloare verde, mai rar de coloare 
albă, brună, galbină sau roşie.

Malacologla, sciinţa care se ocupă cu .studiul 
inoluscelor. (Cf. Ion P. Licherdopol, «Fauna ma- 
lacologică a României®).

Malaconit, mineraiu amorf, de coloare .neagră 
brună sau neagră albastră. M. este un amestec 
do oxiiji hidrataţi de cupru, mangan şi fier. Se 
găsesce la Oraviţa (Bănat).

Malacostraca se uumesc următoarele crustacee, 
al căror corp este format din 20 de inele; Po- 
dophtalmele, Cumaceele, Isopodele şi Amphi- 
podele, spre deosebire de; Branchiopode, Ostra- 
code, Copepode şi Ciripede, al căror corp este 
format din un numer variabil de inele, şi cari 
cu un singur cuvânt se numesc Entomostrace.

Malacozoa, sinonim Gonchylia, Gonchozoa, 
Testacea şi MolluSca (v. ac.).

Kuciclopedia română. Voi. UI.

Maladetta, munte în Pireneii centrali, la fron
tiera dintre Spania şi Francia, piscul cel mai 
înalt în M. e Pic d Anethou sau Netbou, 3404 m.

Maladia, boală, morb, beteşug, afecţiune, stare 
patologică în organism.

MălăescI, 1) M., corn. rur. în Rom., j. Pra
hova, situată la 20 km. spre nord de Ploiesci 
şi are 6 şese cătune; M. de sus, M. de jos, 
Coţofenesci, Dumbrăvesei şi Plopeni, cu 3000 loc., 
cari cultivă cereale, via, livezile de pruni şi fe- 
naţele. In corn. sunt şi puţuri de păcură şi o 
fabrică de petroleu; şepte biserici şi trei şcoale.

2) Mălăesci, cătun ce se ţine de corn. Rîfov, 
j. Prahova. Are 300 loc. agricultori şi o biserică. 
E locul natal al viteazului soldat Grigore Ion 
din batal. II de vânători, care în resboiul din 
1877—78 s’a distins la atacul Griviţei prin luarea 
unui steag dela Turci.

3) Mălăesci, corn. rur. în Rom., j. Dolj, si
tuată pe ambele maluri ale rîului Amaradia şi 
formată din 4 căt., cu 2211 loc. (Dicţ. geogr. 
1896); corn. are 2 biserici şi 2 şcoale.

Malaezll, popor, care după scrutările mai noue 
etnografice se ţine de familia mongolă, care 
astăzi locuesce nu numai pe peninsula Malacca 
(v. ac.), insula Sumatra şi Java, ci împrăştiaţi 
în paitea sud-estică a Asiei, se află pe insulele 
din Oceanul Pacific, dela insulele Comore, până 
la Rapanui, Vaihu, împreună cu Polinezii, cari 
asemenea se ţin de neamul M.-lor. Din punct 
de vedere limbistic şi cultural istoric se împart 
în 2 grupe; grupul de vest, de care se ţin M. 
şi grupul de est, de care se ţin Polinezii. M. 
se pot cunoasce de pe statura lor mică, perul 
lung, barba rară, coloarea feţei galbenă-închisă, 
mulţi se cunosc de pe pielea lor întunecată, negrie, 
oasele feţei ieşite în afară, posiţia strâmbă a 
ochilor; fisionomie, ce în multe seamănă cu tră
surile Mongolilor. Polinezii sunt de o statură mai 
mare şi braohycephali; M. însă sunt mesocephali. 
Limba M.-lor o vorbesc aproape 4.000,000 suflete, 
în scriere folosesc literele arabice. Administra- 
ţiunea. In fruntea statului stă monarchul, radşa, 
maharadşa = rege, cu titlul; dşang di Pertuau. 
Pe lângă rege mai sunt şi alţi amploiaţi, cari 
poartă titlul; Oran Kaja şi cari guvernează pro
vinciile. Pretendentul de tron poartă numele; 
Radşa Muda (rege tiner). Dialectul cel mai curat 
malale era în imperiul de odinioară a M.-lor; 
Menankaban, pe insula Sumatra, care în 1680 
s’a desfiinţat. M. au ajuns sub domnia Olande
zilor, cari i-au despoiat de independenţa statului, 
lăsâudu-le libere numai datinele, religiunea şi 
legislaţiunea. Limba şi literatura; limba M.-lor 
s’a desvoltat şi perfecţionat pe peninsula Ma
lacca şi o parte a insulei Sumatra, unde a fost 
vorbită ca limbă domnitoare a statului şi unde 
şi astă(}i o vorbesce poponrl.

In urma emigraţiunii M.-lor prin seci. XIII 
limba lor s'a respândit şi pe insulele Indiei şi 
Asiei de est, unde în industrie şi comerciu şi 
astăcţi o întrebuinţează. Limba malaeză sau ma- 
laică a împrumutat foarte multe expresiuni din 
limba sanscrită; este amestecată ancă cu multe 
vorbe portugheze şi arabice. Literatura este destul 
de avută şi desvoltată. Dintre gramaticile edate 
amintim; Fijnappel, (Haga 1886); Elinkert, (Lejda 
1882); de Hollander, (Breda 1874); de Wal, (Ba- 
tavia 1872); din nou lucrată şi editată tot aci de; vau
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derTunk 1877—84, ş. a. Din literatură este renu
mită poesia: Bidaaari, cea mai renumită şi mai 
plăcută, editată de; Favre, Viena 1875 şi Klinkert, 
Lejdal886. Multe poesii sunt lucrate din limba din 
Java (limbă cultă şi soră cu limba malaică) în 
limba malaică, dintre cari mai însemnate amintim: 
Fandara, Rama, ş. a. Dintre poesiile de caracter 
naţional amintim: Een-Tambuhan, editată: Klin
kert, Lejda 1886. In dialectul din Menankaban 
este însemnată povestea: Balkis, ed. Gertb van 
Wijk, Batavia 1881. Cel mai respândit mit indian 
este: Kalila ve Dimna, (ed. Gonggrijp, Lejda 
1876), ş. a. [M. Bodiu.]

Mala fidea, (lat.) rea credinţă, (v. şi Bona fides).
Malaga, prov. spân. în Andalusia, 7349 km‘., 

cu 519,377 loc. (1887), ţinut mnntos cu. văi foarte 
roditoare. Capitala M., situată lânşă Mediterana, 
are 134,016 loc. (1887); zidiri maurice (citadelă cu 
fortul Gibralfaro). însemnată prcducţie de vin, 
oleu, migdale; topitorii de fier, maşine, industrie 
de bumbac. Comeroiu însemnat; port. Se expor- 
tează vin (1896: 96.396 hl.), struguri şi stafide 
(7'7 milioane kg.), smochine, lămâi, migdale, unt 
de lemn, plumb, etc.

Vinul de Malaga e de diferite specii după 
coloare şi aromă, câştigate prin diferitele pro- 
cedeuri de preparare. La M. brut se adaugă anu
mită cantitate de vino maeatro sau vino tierno 
amestecat cu puţină apă şi 17% alcool. La M. 
de coloare închisă se mai adaugă arope sau 
color, (must fiert până scade la ‘/a)- Originar 
M. e de coloare galbenă-închisă şi cu timpul ia 
coloare brună.

Malagbel, un 4eu al Romanilor din Dacia. Ori
ginea lui e din Palmyra. Amintirea lui se află 
într’o inscripţiune (Torma Kâroly nr. 44). După 
o inscripţiune a lui P. Aelius Theimes, M. e re
gele (Jeilor. (v. Malk-bal.) [Atm.]

Malaguena, dans spaniol, v. Fandango.
Mălaiu se numesce în Moldova meiul (Millium 

sativum), care era hrana naţională a Dacilor şi 
a tuturor locuitorilor ţerilor romane până la finea 
seci. XVLL, când a fost înlocuit cu porumb, in
trodus în Muntenia sub domnul Şerban Canta- 
cuzino, în Moldova la începutul seci. XVIII în 
timpul domniei lui Nioolae Mavrocordat. Pe la 
finea seci. XVIII găsim deja cultura porumbului 
introdusă în Transilvania şi în Bucovina. Astăcji 
se dă numele de M. făinei de porumb (de pă- 
puşoiu, Zea Mais), precum se numesce în Mun
tenia şi în Ardeal. M. produs prin măcinarea 
de porumb sănătos, bine copt şi nestricat, este 
un aliment hrănitor; cu cât e măcinat mai fin, 
cu atât el este mai bine digerat şi asimilat, dar 
morile sătesoi produc obicinuit făina mai gros
cioară. Dacă deja boabele întregi de porumb se 
strică lesne, întră în fermentaţiune când nu 
sunt conservate într’un loc uscat, aerisat, apărat 
în contra ploilor, M. se descompune şi mai lesne, 
atrage apa din atmosferă, mai ales când este 
păstrat într’un loc umed. In porumbul şi în M. 
muce(}it, încins, se formează o materie otrăvi
toare, care produce Pelagra (v. ac.). De aceea 
nu trebue să se facă provisii mari de M., să se 
macine numai cantitatea de porumb necesară 
pentru puţine septămâni şi să se conserve M. 
intr’un loc uscat. Din M. se gătesc diferite mân
cări; mămăligă (v. ac.), terciu, mălaiu, păsat, 
fiocoloţ şi pâne. Terciul este mămăliga semi-

lichidă, gătită prin fierbere de mai puţin M. decât 
la mămăligă în aceeaşi cantitate de apă; terciul 
se mănâncă cu brânză, cu zamă de prune şi cu 
alte bucate. Păsatul este un terciu gătit din 
făină mai groscioară, fiartă adeseori cu lapte sau 
cu unt ori cu untură de porc. Mălaiu se nu
mesce o turtă de făină de porumb coaptă în ţest, 
simplă sau amestecată cu brânză, ori cu unt. 
Cocoloţul se compune (după N. Manolesou) din 
brânză îmbrăcată în mămăligă şi coaptă pe căr
buni. In Ardeal se face pâne din făină de grâu 
amestecată cu jumătate făină de porumb; pânea 
de porumb se conservă anevoie, muce(Jesce lesne, 
(v. art. Grâne, Porumb, Pelagra). Lit. G. Crăi- 
niceanu. Higiena ţeranului român. Bucur., 1895; 
N. Manolescu, Higiena ţeranulni român. Bucu- 
resci, 1895; I. Neagoe, Pelagra. Bucur., .1899.

[I. F.]
Mălaiu, Mălaiu mărunt, numele românesc al 

plantei cultivate Panicum mihaceum L. (v. ac.).
Mălaiu Vodă, poreclă dată de Saşi lui Mihaiu 

Viteazul.
Malako —, v. Malaco —.
Malakow, (turn), fort din Crimea, ce aperă 

Sevastopolul, luat cu asalt de Francezi (8 Sep- 
tembre 18551.

Malamocco, insulă ângustă între lagunele Ve
neţiei şi Adriatica; 2 forturi; băi de mare.

MalandrInI, (ital.J criminalii, pe cari societatea 
Maffla (v. ac.) îi încredinţează cu executarea ac
telor de resbunare. Malandrins (franc.) se nu- 
miau în Francia pe timpul regilor loan cel Bun şi 
Carol V, soldaţii vagabuntji, cari au devastat ţeara.

Malatineţul, comună rur., parochie şi moşie 
boierească în căp. şi j. Coţman în Bucovina, are 
1662 loc. (1583 ort.-or., 27 rom.-cat., 5 protest., 
47 mos.), o şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera j

Mălar, lac în sud-estul Svediei, 1687 km2.; 
în el se află 1260 insule; se scurge în Marea 
Baltică, din el merge canalul Arboga la Hjelmar.

Malaria, Paludismul, Infecţia palustră, Febra 
palustră, o boală endemică în localităţile băl- 
toase sau umede, produsă printr’un părăsit animal 
infinamente mic, de structura cea mai simplă, 
prin ematozoarul lui A. Laveran. In Europa M. 
este frecuentă în Italia, Grecia, România, Spania, 
Ungaria meridională. Rusia meridională, mai rar 
în Olanda şi în Francia, unde s’au executat lu
crări întinse de desecarea bălţilor. Paludismul 
este necunoscut în nordul Europei şi în Oceania, 
foarte întins însă în unele regiuni ale Asiei, 
Af ricei şi Amerioei. Pentru ca părăsitul M.-ei să se 
poată desvolta, îi trebue păinent umed şi căldură, 
condiţiuni indispensabile pentru crescerea larvelor 
de ţinţari. In România M. este o boală endemică 
foarte veche, foarte respândită, foarte gravă. In 
literatura tim purilor trecute România este descrisă 
ca focar malarie de Ovidiu (în actuala Dobrogea), 
de domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir în 
1716, de Audr. WoLf 1780—96, de medicii ar
matei ruse, care a ocupat ţeara în 1828—29, 
în special de Chr. “Witt, de medicii armatei fran
ceze, care în resboiul Crimeei din 1854 a ocupat 
Dobrogea. Natura parasitară a paludismului este 
numai de 12 ani constatată; astăcji seim, că 
microorganismul descris de Laveran, care produce 
M. în Italia, în Francia, în Algeria, în Africa 
meridională, este identic cu acela, care provoacă 
şi la noi diferitele forme ale infecţiunii palustre.
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Apele stătătoare, bălţile şi apele infiltrate în 
straiele superficiale ale solului, cari acoper fcr- 
niaţiunilegeclogice impermeabile, sunt focarele în 
cari se cultivă ţinţarii cari adăpcstesc germii M.-ei 
în corpul lor. In globulele roşii ale sângelui oa
menilor bolnavi de paludism se găsesce proto- 
zoarul malarie în diferite forme, pe cari Laveran 
le clasifică în 4 tipuri: corpuri sferice simple, 
corpuri sferice flagelate (cu bice), corpuri se- 
milunare şi corpuri segmentate sau în formă de 
rosetă. Acest ematozoar distruge globulele sân
gelui în care trăiesce şi produce astfel diferitele 
manifestaţiuni ale boalei. Focarul boalei este în
suşi omul bolnav. Unele specii de ţinţari (Ano- 
pheles) sugând sângele unui om malarie primesc 
în stomacul lor părăsitul, care este transformat, 
transportat în glandele salivare, şi cu ooasiunea 
împungerii unui om sănătos introdus în corpul lui, 
în care iar produce Malaria. Clinicianii disting ur
mătoarele forme ale boalelor palustre: febrele 
intermitente ou tipul quotidian (accese (Jilnice), 
terţian (accese la câte 2 (jile), quartan (la câte 
3 (}ile), dublu quotidian (cu 2 accese pe 4')i dublu 
terţian, dublu quartan, quintan, sextan, febra 
cu accese anticipate sau întârziate, febra inter
mitentă regulată cu sau fără Herpes labial, cu 
flori de frig, căldură şi sudoare, cu umflătura 
splinei, febra* neregulată în care lipsesce unul 
sau altul din aceste simptome ori in care ac
cesul este înlocuit prin erupţiune de urtiearia 
(blândă); febra palustră continuă cu sau fără 
vărsături, la care căldura se poate menţine cu 
oscilaţiuni dela 8—10 (Jde şi care se poate ter
mina prin moarte; febra pernicioasă cu vărsături, 
sudori abundante, delir, leşin, stare soporoasă, 
scăderea temperaturii corpului, crampe, convul- 
siuni şi sfîrşit letal; febrele larvate în cari ac
cesele siint înlocuite prin diferite simptome 
anormale, mai ales prin nevralgii intermitente; 
cachexia palustră cu anemie şi mărire însemnată 
a splinei. Lesiunile constatate de anatomia pa
tologică sunt foarte variate, anume: anemie, 
melanemie, formarea de pigment negru provenit 
din distruoţiunea globulelor roşii ale sângelui şi 
depus în splină, ficat, creeri, ipertrofia splinei 
şi a ficatului, nefrita cronică. Paludismul con- 
stitue una din căuşele miseriei a unei părţi în
semnate a populaţiunli rurale şi pericolul nu 
constă în formele trecătoare ale infecţiunii pa
lustre acute care se vindecă lesne, oi în forma 
cronică a M.-ei, care determină degenerai’ea fisică 
a ţeranului, care vatemă interesele statului prin 
slăbirea foiţei muncitorilor pămentului. Tu
morile splinei, lesiunile analoge în alte organe, 
modificarea composiţiunii sângelui, perturbaţiu- 
nile profunde în tot organismul, provocate de 
M,, demoralisează bolnavul, îl fac leneş, apatic, 
■steril, incapabil a munci şi a cugeta, îl îmbă
trânesc înainte de timp, îi causează moartea 
prematură. ln‘contra boalelor malarice posedăm 
un remediu specific, săiuri de chinina, alcaloid 
extras din corticea arborelui Cinehona, Chin- 
cliona (Linne) sau Quinquina (Condamine) dat 
obicinuit prin gură, în febra pernicioasă prin in- 
jecţiuni subcutanate. Ca prevenţiune individuală 
contra M.-ei, ne vom feri, pe cât este posibil, 
să locuim în locuri băltoase, în localităţile în 
cari paludismul este endemic vom alege locuinţa 
niai depărtată de baltă, mai ridicată deasupra

nivelului ei, ne vom apăra contra muşcăturei 
ţînţarilor şi altor părăsite animale şi vom bea 
numai apă curata sau sterilisată prin fierbere. 
Lucrătorii ocupaţi cu asanarea terenurilor pa- 
lush’e vor trebui să ia în periode scurte de câte 
3—4 Zile dese profilactice de chinina de câte 
1 gram pe Zi- Prevenţiunea generală cere în
lăturarea inundaţiunilor prin oprirea tăierii pă
durilor, nrin reîmpădurirea munţilor denudaţi, 
prin regularea cursului rîurilor, adâncirea albiei, 
înălţarea malurilor, îndreptarea şi tăierea coti
turilor, secarea bălţilor şi terenurilor mocirloase 
prin canale şi şanţuri, prin plantarea cu plante, 
ale căror rădăcini sug apa şi o evaporează prin 
frunze (sălci, eucalipţi, braZi, ş. a.), prin um
plerea cu pămănt sănătos a basinurilor de în
tindere mică, prin curăţirea regulată a şanţu
rilor. In fine, când mijloacele nu ne permit a 
stîrpf o baltă, trebue să o încungiurăm cu pă
dure deasă, să o inundăm astfel ca nivelnl apei 
să remănă aproape constant tot anul. Aceste lu
crări de prevenţiune generală sunt costisitoare, 
dar cheltuielile ce causează sunt roditoare, atât 
din causă că prin ele sporim vigoarea şi numărul 
cetăţenilor, oprind moartea prematură şi steri
litatea, precum şi din causă că transformăm te
renurile neproductive, cari otrăvesc atmosfera 
prin emanaţiunile lor, în pămenturi fertile şi sa
lubre. Omul bolnav de M. trebue să fie căutat cu 
chinina până la vindecarea completă, căci el con- 
stitue focarul boalei. (V. Apa stătătoare. Balta.)

Literatura: Demetrii Canterairi, Principis Mol- 
daviae descripţie antiqui et hodiemi status Mol- 
daviae, 1716; Andr. Wolf, Beitrăge zu einer 
Beschreibung des Fiirstenthums Moldau. Her- 
mannstadt, 1805; K. Karakasa, Topographia tis 
Vlachias. Bukurestiois, 1830; Constantinus No- 
bilis a Vernav, Budimentum Physiographiae Mol- 
daviae. Dissertatio inauguralis. Budae, 1836; Chr. 
"Witt, Uber Elima der "Wallachei u. Moldau u. 
die sogenannte wallachische Seuohe. Aus dem 
Eussischen iibersetzt von W. Thalberg. Dorpat, 
1844; C. Istrati, O pagină din istoria contim
porană a României. Bucur., 1880; A. Laveran, 
Du Paludisme et de son bematozoaire. Paris, 
1891; S. Possa, Manifestaţiunile paludismului. 
Bucuresci, 1893; V. Babeş, Analele Institutului 
de Patologie şi de Baoteriologie. Bucur., 1893 
până 1898; I. Pelix, Rapoartele generale asupra 
Igienei publice şi asupra serviciului sanitar ale 
Regatului Român. Bucuresci, 1893—99; Tesele 
de doctorat în medicină asupra paludismului ale 
Dior E. V. Poulquier 1892, B. Boteanu 1892, 
P. Petroianu 1899, S. G. Baroncea 1899; R. 
Kooh, Uber Malaria. Berlin, 1899; I. Stefănescu, 
Paludismul. Bucur., 1900. [I. Felix.]

Malaspina, familie nobiliară în Italia, cai'e se 
ţinea de partidul Guelfilor şi a avut parte în
semnată în luptele cu HohenstauGi. Remarcabili: 
M. Saba, secretar al papei loan XXI, care a 
scris istoria Siciliei (1250—1276) din punct de 
vedere guelfic; şi M. Ricondano, care a scris 
istoria oraşului Florenţa (Istoria florentina) până 
la 1282. Un M., nunţiu papal, a fost trimis îna
inte de începerea luptei dela Şelimber de cătră 
principele Andreiu Bâthory în tabăra lui Mihaiu 
Viteazul, ca să-i spună acestuia, că ar fi ordin 
serios din partea împăratului, ca Mihaiu să se 
retragă din Transilvania. M. a fost reţinut în
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lagărul lui Mihaiu, unde a avut ocasiune să ad
mire vitejia voivodului român.

Malceano, lac în Bom. (Dobrogea), j. Tulcea, 
pe teritoriul comunei Jurilovca, lângă malul 
mării, de cai'e e despărţit prin o bandă de năsip 
şi iezenil Bazelur, cu care comunică; întinderea 
300 ha.

Maloool, corn. rur. în Bom., (Dobrogea), j. 
Tulcea, situată la 7 km. spre est de oraşul Tulcea 
şi formată din 3 căt. cu 1269 loc. (Dicţ. geogr. 
1896), populaţiune mixtă (Români, Germani şi 
Ruşi), avend 2 biserici şi 2 şcoale.

Malcoclu, (Bdi Beg Malcaeoglu), un şef turc 
care prin Nov. 1486, după luarea Chiliei şi Ce
tăţii Albe de cătră Turci, pustiesce Moldova, ea 
şi Hroiat. B insă bătut de Ştefan Vodă cel Mare 
(16 Nov. 1486).

Malconteat, (franc.J nemulţămit.
Malczewski, AjUoh, poet polon, n. 1793 în 

Varşovia, t 1826 acolo. Naraţiunea epică în 
spirit byronist >ilaija, powiesd ukrainska< (1825) 
îi asigură loc de frânte înti'e poeţii poloni.

Măldăenii, corn. rur. în Bom., j. Teleorman, 
în depărtare de 4 km. de oraşul Boşiorii de 
Vede, ou 2ofâ loc. agricultori. (Dicţ. geogr. 1897); 
in corn. este 1 biserică şi 1 şcoală.

Măldiresci, doue com. rur. în Bom., j. Vâlcea;, 
una în pl. Horezu, compusă din căt, M. de sus 
şi M. de jos cu 1350 loc., cealaltă în pl. Cerna de 
sus oompusă din căt. M. şi Lădesci cu 715 loc. 
(Dicţ. geogr. 1893); în fiecare corn. sunt câte 
2 biserici şi câte 1 şcoală.

Mildărescu, 1) M. George, colonel rom., n. 
20 Oct. 1838, t 1896. In timpul resboiului ro- 
mâno-ruso-turc, M. avea comanda regimentului 
10 de dorobanţi şi s’a distins în 30 Aug. 1877 
la Griviţa, iar în 7 Nov. acelaşi an la Eahova, 
unde puşcându-i-se calul, M. conduce soldaţii 
pe jos până ce un glonţ îi străpunge picioarele. 
După resboiu a comandat un regiment de in
fanterie până la moartea sa. (Cf. Dicţ. contimp.)

2) M., Nicolae, Dr. în medicină dela univ. 
din Paris, profesor şi decan al facultăţii de me
dicină din Bucuresci, medic primar al spitalelor 
Eforiei din Bucuresci, fost membru în consiliul 
sanitar sup. şi deputat, actual membru în con
siliul de Igienă al capitalei. N. 6 Dec. 1844 în 
Bncuresci, după ce a urmat studiile secundare 
şi ale medicinei în ţeară, a terminat studiile 
sale speciale la univ. din Paris. Profesor, cli
nician şi farmacologist distins, a publicat un 
numer însemnat de lucrări sciinţifice în limba 
rom. şi franc., precum şi comunicări originale 
la diferite congrese sciinţifice naţionale şi străine. 
Autorul important al Farmaoopiei romane actuale, 
precum şi ai următoarelor, între altele: Guaiacolul 
ca tratament în pneumonii. Calomelul în afec
ţiunile cardiace. Tratamentul Erisipelului cu re
petiţii. Tratamentul febrei tifoide, şi alte lucrări 
de valoare în terapeutică şi clinică.

Malder, grămadă, iarbă cosită pentru nutreţ.
Maleabil, (franc.) mlădios, ce se poate fasona 

în plăci subţiri cu ciocanul sau prin maşina de 
laminat.

MaleachI, Malachia (v. ac.).
Malebranche, Nicole, filosof franc., n. 1638 

în Paris; 1660 intră în congregaţia oratoriului, 
1699 ajunse membru al academiei. M. a fost capul 
aşa numiţilor » Oeasionaliţti< (v. ac.), j- 13 Oct.

1715 în Paris. Ser.; De la recherche de la ve- 
rite (1684), etc. Oeuvres ed. nouă 1859—1871 
în 4 voi.

Maledicţiune, (lat.J blăstem.
Maledive, (Maldiva), grupă de insule coralice 

în Oceanul Indic, 30(5 kmJ. cu 30,000 loc. Ma- 
laiezi mohamedani, stăpâniţi de un sultan cu re
şedinţa în Moli. Product principal nuci de cocos. 
Insulele M. stau sub protectorat englez. .

Maleflcant, făcător de rele; malefieiu, crimă.
Malencrav, (magh. Ahnakerek, germ. Malm- 

krog, Melenkrog), comună mică în Trans., cott. 
Tei-nava mare, situată lângă Târnava mare, cu 
1315 loc. (1891) Bom. şi Saşi; obârşia familiei 
Apafi, biserica dela 1582, unde e îngropat Mihail 
Apafi II şi soţia sa Catarina n. Bethien.

■Maleola, glesnă (nodiţa) internă şi externă, 
apai-ţinend una capotului de jos al osului tibia, 
cealaltă al peroneului.

Malesherbes, Chretien Guillaume de La: 
moignon de, ministru francez, n. 6 Dec. 1721 
în Paris; 1750 president al camerei financiare, 
se opuse edictelor cui'ţii, cari instituiau dări apă
sătoare, 1771 pretinse convocarea staturilor ge
nerale, din care causă fu exilat la moşiile sale, 
1774—76 ministru de interne, 1792 dimpreună 
cu Tronchet şi Deseze primi să apere pe re
gele Ludovic XVI în faţa conventului; 22 Apr. 
1794 fu guillotinat.

Malgouverne, Etienne, profesor de limba şi 
liter. franc, la Acad. Mihăileană din Iaşi, 1847. 
M. dădea o deosebită atenţiune specialităţii sale; 
cursul superior al Academiei era un adevărat 
pensiouat francez.

Maiherbe, Frangois de, poşt franc., n. 1555 
în Caen, 1 1628 în Paris. M. e cel mai vechiu 
între aşanumiţii >poeţi clasici* ai Franciei, poet 
liric, s’a distins prin corectitudinea şi eleganţa 
limbei. >Oeuvres« ed. nouă 1862—69 în 5 voi.

Mallc, V. Acid malic.
Malletoa, Laupepa, rege al ins. Saiţioa, ales 

8 Nov. 1880; un partid contrar i-a ales antirege 
pe Tomasese, şi M., care a fost adversar al Ger
maniei, a fost transportat de un vapor de resboiu 
al acestei puteri la ins. Mareşal. In urma con- 
venţiunii încheiate 4 Iun. 1889 între Englitera, 
Germania şi Stat. Unite Am., M. a fost restituit, 
dai’ n’a mai avut rol mai important, f 1899.

Malign, de un caracter primejdios, s. e. morb 
malign. Contrarul e benign.

Mălin, numele românesc al arborelui Prunus 
Padus L. (v. ac.).

Mallnes, oraş, v. Mecheln.
Mallneacu, Vaaile, om politic rom., n. 10 Dec. 

1817 în Valea-Seacă (Bucovina), f 13 Febr. 1866 
în laşi ; mult timp secretar al archivei statului 
în Iaşi, pentru ideile sale democratice, sub 
domnia lui Mihaiu Sturdza, e nevoit să- pără
sească Iaşii şi să se stabilească în străinătate 
(la Paris); după revoluţie se reîntoarce în ţeară 
şi agită pentru unire; 1857 membru al diva
nului ad-hoc al Moldovei; 1861 timp scurt mi
nistru al cultelor.

Mălini, corn. rur. în Bom., j. Suceava, com
pusă din 7 căt., cu 5572 loc. (Dicţ. geogr. 1894), 
4 biserici şi 1 mănăstire de călugări. Slatina (v. ac.), 
1 şcoală de băieţi, alta de fete şi doue mixte. 
Com. e udată de rîul Moldova; terenul e muntos, 
piscurile principale sunt;Bivolu-Dolia(1534'3 m.).
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Băişescu (1346 ni.l, Poiana Lungă (1340'1 m.), 
Munoelu (1308'4 m,), Vîrful Goii (1298'4 m.), etc. 
Moşia, odinioară a mănăstirei Slatina, face parte 
din domeniul coroanei, care are instalaţii fore
stiere la Găinesci şi Bsle. Suprafaţa teritorială 
a corn. e de 20,948 fălci, din cari 15,156 pădure.

Maliţia, înclinaţiunea de a face reu, de a 
strica cuiva.

Malk-bal, 40U fenician, în altă formă Melech, 
ce se l eaflă în numele biblice Adramelech, Ana- 
melech. [Atm.]

Malla, loan D., publicist rom. şi autor dra
matic, n. 16 Martie 1854 în Bucuresci, a studiat 
în ţeară; a colaborat la mai multe 4'are şi a 
scris uuele piese de teatru.

Malleîn, product chimic al procesului vital al 
bacililor răpciugei; în efectele sale se aseamenă 
tuberculinului.

Mallet-Dupan, Jacques, publicist frc., n. 1749, 
în timpul revoluţiei franceze M. a fost redac- 
toml foii »Mercure de France» în Paris; a aperat 
drepturile regelui, f 10 Maiu 1800 în Richmond 
(Anglia). Ser.: «Considerations sur la revolution 
de France», 1793; :>Memoires et Correspon- 
dance», 1851.

Malleus, termin technic pentrurăpciugă(v. ac.).
MalIophagaNitzch-Mrmtde Troseb. (Anoplura), 

insecte cari se aseamenă cu pediculidele (v. ac.) 
atât prin forma exterioară, cât şi prin felul lor 
de viaţă. Se deosebesc însă fiind-că pediculidele 
au gura conformată pentru împuns şi supt, pe 
când M. au gura conformată pentru masticat. Tră
iesc pe mamifere şi paseri, atacă epiderma, perul 
ipiliferej sau penele (peniferej; se nutresc cu 
părţile epidermoide. Capul lor este deprimat, mai 
larg decât protoracele. Gura este prove^ută ou 
mandibule în formă de croşete scurte şi dentate; 
apoi vin maxilele cu palpii şi buza inferioară cu 
palpii sei labiali biarticulaţi; buza superioară este 
adesea puţin aparentă. Antenele sunt 5,4 sau 3 ar
ticulate. Abdomenul din 9 sau 10 segmente. 
Poporul român le cunoasce sub numele gşneric 
de păduchi; Trichodectea caniş, păduchi de câne; 
Tr. subrostratus, păduchi de mâţă; Tr. aphae- 
rocephalus.

Mallorca, v. Majorca.
Mallotus Lour., (botan.) gen de plante lignoase 

din fam. Buphorbiaceelor, trib. Orotoneae. Cu
prinde vr’o 70 specii tropicale din emisfera estică, 
intre aceste M. philippinensia Mull. Arg. are 
importanţă ca plantă tinctorială şi vermifugă în 
medicină. [A. JPr.]

Malmalson, La, castel în depărtare de 10 km. 
dela Paris .spre vest, lângă Seina. Loc predilect 
al lui Napoleon I şi al losefinei.

^ Malmii, capitala comitatului sved. Malmohus, 
lângă Sund, 53,869 loc. (1896); castel vechiu 
(acum închisoare), port şi viu comeroiu maritim, 
1890 au intrat în port 6501 vase, au ieşit 5999.

Malnaţ, staţiune balneară in Ardeal, cott. Trei- 
seaune. La o înălţime de 545 m. deasupra mării, 
in valea Oltului, se găsesc isvoarele cu apă acră 
alcalină şi sărată feruginoasă. Are un parc, în 
care se află atât stabilimentul ou basiriuri reci 
si cabine pentru băi încălzite, cât şi mai multe 
case pentru visitatori. In timpul din urmă se 
fac şi băi de nămol cu nămolul din localitate. 
Un isvor servesce la cura internă, iar mulţimea 
gazurilor de acid carbonic cari isbucnesc din

păment, sunt asemenea întrebuinţate pentru băi 
de gaz. Boalele pentru cari se visitează M. sunt: 
reumatismul, afecţiunile căilor respiratorice şi 
digestive, boale femeiesci, lipsa de sânge. Tem
peratura apei este dela 11—16 °C., iar materii 
fixe se găsesc până la 14 grame într’un litru. 
Medic în loc. Lit.: Bolemann, «Magyar fiirdok es 
âsvânyos vizek». Budapest, 1896. [Dr. Vuia.]

Maloja, (Maloggia), trecătoare în Alpii retieni, 
cant. Graubiinden, 1811 m. înălţime; duce spre 
Chiavenna. Staţiune de cură climatică.

MaloruşI, v. Rusia mică.
Malotea, mantauă fem., scurteică.
Malovişta, com. arămânească în Macedonia, 

cu preste 2000 loc.; e situată într’o vale pito
rească cam 20 km. dela Monastir spre apus.

Malpighl, Marcel, u. 1628 în Bologna, 11694 la 
Roma. Anatom renumit. Prin aplicarea micro
scopului în cercetările sale, cu deosebire prin 
opul seu: Anateme plantarum. Londra 1675, puse 
basa anatomiei vegetale. [A. Pr.]

Tuburile lui Malpighi, organele de excreţiune 
ale insectelor, representate prin doue sau mai 
multe tuburi. Cari dau în intestin, la punctul 
seu de unire ou stomachul. In interiorul lor se 
află urina în mare parte solidă, formată din con- 
creţiuni ce conţin acid uric.

Malplaquet, sat în depart. franc. Nord; aci au 
învins imperialii sub prinţul Bugen şi Englezii 
sub Marlborough pe Francezi sub Villars la 
11 Sept. 1709.

Malţ, orzul germinat şi uscat la 60°—70° în 
scopul preparaţiunei berei (v. ac.).

Malta, insulă engl. în Marea Mediterană între 
Sicilia şi Africa, 248 km.a cu 160,000 loc.; e un 
platou de stânci calcare (258 m. înalt), sărac în 
apă, climă caldă; prin mijloace artificiale totul 
s’a făcut roditor; se produce bumbac, sesamă, 
trestie de zahăr, vin, fructe sudice, cartofi. Co- 
meveiu viu. Venituri 6 mii., datorie 1.5 mii. la 
1895. Insula e a Englezilor şi e guvernată de 
un guvernator cu un consiliu de 20 membri, din 
cari 14 aieşi. M. e staţiune principală pentru 
vapoare; fiind M. principalul punct de razim al 
puterii Englezilor în Mediteiana, insula a fost 
prefăcută într’o fortăreaţă neînvinsă. Capitala La 
Valetta. — M. (Melita) fusese colonie feniciană, 
trecu în posesiunea Uartaginenilor, 218 a. Chr. 
la Romaui, apoi la Vandali, Goţi, Bizantinii, Arabi, 
Normani, dela 1525 în posesiunea ordului loani- 
ţilor (cavaleri de M.), 1798 fu a B’rancezilor, 1800 
a Englezilor. [—J
. Ordinul ospitalier de Malta. Cavalerii ord. 
Sf. loan. loaniţii (v. ac.) se retraseră în insula 
Malta la 1530, şi de atunci luară numele cav. 
de M. Decoraţia cavalorilor din ordin e o cruce 
albă şi panglica neagră. [O, L.J

Malthus, Thom.Rob., economist englez, n. 1766 
în DorMng (Surrey) şi f 1834 în Bath. 1805 prof. 
de istorie şi economia politică la colegiul din 
Haileybuiy. Celebru prin stabilirea principiilor 
asupra populaţiunii, cunoscute sub numire de 
Malthusianism. (v. mai jos). Scrieri: An Essay 
on the principie of population, 1798; Principles 
of political economy, 1820; Definitions in poli- 
tical economy, 1827. Ser. mai mici ale lui M. au 
fost publ. în 1. germ. de Leser, 1896.

Malthusianismul, doctrina lui Malthus (v. ac.). 
El susţinea că producţia substanţelor alimentare
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nu cresce aşa de repede ca populaţia lăsată în 
voia ei, şi sfătuia pe oameni, indicându-le ea re
mediu, ca precauţiune necesară, să reducă mult 
procrearea copiilor, să se abţie. Mahhusiani, sunt 
partisanii acestei doctrine. (Cf. N. E. Idieru, 
Studii de econ. polit. şi finanţe, voi. II, Bucu- 
resci, 1896).

Maltosa=C11H1, 0,,+H, O. hidrat de carbon, 
un soiu de zahăr, ce se obţine alăturea de Dex- 
trina şi isomaltosa din amidonul cerealelor sub 
acţiunea fermentului Diastasa. Cristalisează în 
ace, gustul dulce, dextrogira 3 = 140*, 6, reduce 
cu greu licoarea lui Teliug. Faţă de micoderma 
cerevisie, drojdia de bere (v. ac.), suferă fer
mentaţia alcoolică.

Maltratare, tractare rea, neomenoasă, chinuire. 
In dreptul' matrimonial M. e motiv de divorţ.

Mala, 1) M., corn. mr. în Rom., j. Ialomiţa 
situată pe partea stingă a rînlui Ialomiţa şi 
compusă din 3 căt. cu 1462 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), 3 biserici şi 3 şcoale. 2) M., corn. rur. 
în j. Vlaşca, situată pe malul Dunării şi com
pusă din 2 căt. cu 1720 loc. (Dicţ. geogr. 1890), 
1 biserică şi 1 şcoală.

Mala Roşa, cătun în Rom., ţine de corn. Cop
tura, j. Prahova. Are numai vr’o 40 familii, cari 
se ocupă cu via. In acest cătun se afiă întinse 
deposito de cărbuni (lignit) pe proprietatea lui 
Em. Grădişteanu.

Mala Ursalal, munte în Rom., între cătunele 
Predeal şi Azuga, j. Prahova. Are o proemi
nenţă ce se întinde până în şoseaua naţională. 
In acest punct iarna se întrerup adeseori co
municaţiile din causa nămeţilor de zăpadă.

Malam mortam, v. Lepra.
Malam ornen, flatj semn rău; augurii ne

favorabile.
Mălarm o boală a grâului, causată de ciuperca 

Tilletia Triiici'W'mt (v. ac.). înrudită de aproape 
cu tăciunele Ustilago Cai'bo. Se deosebesce de 
el prin aceea, că la M. spicul şi bobul în apa
renţă nu se disting, ci remân intacte, însă sunt 
de o coloare suspectă verde închisă, încât uşor 
se pot deosebi de celelalte sănătoase. Bobul se 
strivesoe uşor între degete şi drept făină are 
o umoare rău mirositoare, ce miroasă a pesce 
stricat, şi în ea se afiă un praf cenuşiu (sporii 
părăsitului). Văduţi la microscop ei nu sunt ne- 
te(}i ca cei de tăciune, ci brăzdaţi şi la germi
naţie formează un mănunchiu întreg de sporidii. 
La spălare grâul atacat de M. plutesce deasupra 
apei, prin care se poate uşor alege, dar nu şi 
distruge. Pentru distrugerea sporilor părăsitului, 
grâul se tratează cu piatră vânătă sau sulfat 
de cupru. La un kgr. de sulfat de cupru luăm 
200 litre de apă şi în el muiem 5 hl. de grâu, 
pe care îl ţinem 24 ceasuri în saramură.

MălurenI Bădicenl, corn. rur. în Rom., j. Argeş, 
pe valea Vălsanului, compusă din 4 cătune cii 
2055 loc. (Dicţ. geogr. 1888), 4 biserici şi 2 şcoale.

Malus Tourn., (botan.) secţiune din genul 
Pirus L. (v. ac.).

Malva, oraş roman, v. Celeiu.
Malva, beutură indigenă africană, un fel de 

bere, făcută din banane.
Malva L., (botan.) gen de plante erbacee din 

fam. Malvaceelor, trib. Malveae, cu caliciul ex
tern 3-bracteolat şi cu numeroase cârpele inde- 
hiscente caduce, aşezate în o sferă turtită. Cu

prinde vr’o 16 specii europene, teinperat-asiatice 
şi boreal-africane, dintre cari cităm ca cea mai 
frequentă la noi M. rotundifoîia L., »nalba mică« 
sau «caşul popei«, pe lângă drumuri, locuri in
culte, etc., foile ei, cele dela M. ailvestris L., 
cât şi florile acesteia se folosesc în medicină ca 
emoliente.' [A. Pr.]

Malvaceae, (botan.) familie de plante dicotyle 
polypetale cu foi adesea palmat-nervate şi fiori 
de comun pentamere, caracterisate prin nume
roase stamine hypogyne concrescute. Cuprinde 
la vr’o 700 specii preponderant tropicale şi sub
tropicale, mai puţine temperate, ce se distribue 
în următoarele triburi: I. Malveae cu aţâţi stih 
câte loculide sau cârpele are fioarea, cu nume
roase genuri importante, precum: Kitaibelia, 
Lavaliera, Malva, Anoda, Sida, Ahuiilon, etc. 
U. Ureneae cu 10 stili, 5 cârpele, gen remar
cabil: Pavonia. IU. Hibiaceae cu capsula lo- 
culid dehiscentă, genuri de relevat: Hibiscua 
şi Goasypium. IV. Bombaceae cu columna sta- 
mineă divisă, genuri remarcabile: Adansonia 
şi Bombax. M.-le sunt importante mai ales ca 
plante officinale, decorative şi textile. [A. Pr.]

Malvasla, vin de M., vin preţios, originar dela 
Monemvasia sau Napoli di Malvasia pe litoralul 
de est al Moreei. M. se produce a(ji mai mult 
în Portugalia, Tenerifia, Sardinia, Sicilia şi Pro- 
venoe. (v. şi Madeira, vinuri.)

Malvensis, colonia, capitala provinciei Dacia 
Malvensia în partea sud-estică a Daciei Traiane, 
împărţită sub Marc Aurel în trei provincii: Po- 
roliaaenaia la mează-noapte, cu capitala Poro- 
lissum (la Moigrad), Apulensia în mijloc, cu ca
pitala Apulum (la Alba-Iulia), şi Mcdvenaia cu 
capitala Colonia M., probabil la Celeiu, loc 
indicat prin o inscripţie de procurator aflată aici.

Malversaţiune, greşeală făcută din adina; de- 
fraudaţiuue.

Malvine, (Malovine, Falkland), grupă de insule 
engl. în Oceanul Atlantic, spre est dela calea 
lui âţagelhaes, compusă din 2 insule mai mari 
şi 200 insuluţe mici, 12,532 km1., cu 1953 loc. 
(1895), cari se ocupă cu crescerea vitelor; in
sulele au porturi bune. Descoperite 1592 de Davis, 
dela 1835 ale Englezilor.

Mama ciumei, o fiinţă fabuloasă în poveştile 
rom. Sfintele îi spuseră lui Fet frumos, că M. 0. 
e smeoaica cea. mai afurisită din lume şi că se 
hrănesce cu carne de om. M. nu era nici om, 
nici cal, căci capul de om era cât un stog de fân, 
iar picioarele îi erau de cal, dinţii ca lopeţile, 
ochii în fundul căpăţînei ardeau ca doue hopăi 
roşii. (V. Centauri.)

Mama pădurel sau Muma pădurei, numele po
pular al plantelor Asperula odorata L. (v. ac.) 
şi Lathraea Squamaria L. (v. ac.).

Mama pădurei după pov. române e o per- 
sonificaţiune mitologică din cele mai frumoase. 
Busuioc (V. Luceaferii) ajunse într’o pădure şi 
aici a întâlnit pe M. p. (în unele poveşti: Baba 
din copaciu, ori Scorbura), oare îl mânca de tot, 
iar oasele le-a băgat într’o butoarcă a copaciului 
şi s’a suit în copaciu. Seminoc a pornit în urma 
lui Busuioc, şi ajunge chiar la copaciul acela, 
prinde pe M. p., care înspăimântată redă pe 
Busuioc. Fiind-că luceafărul de seara piere din 
orizontul oamenilor de pe pământ şi preste 
noapte nu se vede, s’a închipuit o fiinţă, care
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îl înghite, şi acea fiinţă e M. p.; dar de cu 
cjiuă tot acel luceafăr se arată de nou şi atunci 
86 închipuia, că Zoran a mântuit pe Seran. M. p. 
in alt hasm (Fet frumos din lacrimă) represintă 
pe Minotauros (v. ac.), iar Fet frumos pe Theseus. 
M. p. în Ardeal se chiamă şi Mama hueiului 
(unde huciu înseamnă codru), (v. Dioscurii, 
Dirke, Idas.) [Atm.]

Mămăiescii de jos sau M. Noi şi Mămăiescii 
de sus sau Vechi, comune rurale, parochii şi 
moşii mănăstiresci în căp. şi j. Clernăuţ în Bu
covina. M. de jos au 2714 loc. (2549 ort.-or., 
48 rom.-cat., 117 mos.), iar M. de sus 2071 loc. 
(1988 ort.-or., 26 rom.-cat, 67 mos.), câte o 
şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

Mămăliga se numesce o pastă consistentă gă
tită din făină de porumb prin fierbere în apă 
cu puţină sare, ea constitue alimentul principal 
al populaţiunii rurale din ţeiile române, înlo
cuind pânea, care în altă parte formează basa 
alimentaţiunii. Ţeranul român prefere mămăliga, 
fiindcă îi vine mai uşor să o fiarbă (jilnic cu pu
ţină muncă, fără multă pierdere de timp, decât 
să dospească şi să coacă pâne de grâu ori de 
secară. In timpurile trecute se gătia M. din 
meiu (Millium sativum), care astăiji întră mai 
de rare ori în alimentaţia ţeranului. Se mai 
face din hrişcă (Fagopyrum esoulentum) M., care 
posedă coloare mai închisă. Pentru gătirea M.-ei 
nu se cere nici bucătărie nici cuptor, şi femeea 
ţeranului, care îl ajută la munca câmpului, fierbe 
într’un ceaun sau într’o mică căldare adusă la 
câmp M., care se mancă însoţită de pesce sărat, 
de oue, de brânză, de lapte, de ceapă, de mu
rături. La transporturile ce ţeranul face cu carul 
cu boi, el aşează într’un colţ al carului un să
culeţ cu mălaiu, sare şi alte provisiuni şi leagă 
de căruţă mica căldare indispensabilă pentru 
fierberea de M.; combustibilul necesar se gă- 
sesce lesne ori unde şi în timpul când vitele 
se odichnesc, ţeranul gătesce M. Asemenea cio
banul când se duce cu vitele la stână ia cu sine 
un sac de mălaiu şi o căldare şi îşi gătesce M. 
pe care o mancă cu lapte, cu unt, cu brânză. 
Săteanul nu mâncă mai nimic fără M., şi adesa 
ori nu mâncă decât M. şoală. Ţeranca română 
gătesce M. vîrtoasă, punend în apa care fierbe 
deodată toată porţiunea de mălaiu, ţeranul mâncă
M. caldă şi rece. Orăşanul prefere M. moale, gă
tită dintr’o cantitate mai mică de mălaiu în pro- 
porţiune cu apa şi o mâncă cu unt, cu brânză, 
cu lapte, ou ochiuri. Ţeranca din Basarabia face 
de trei ori pe M. proaspătă. M. făcută din 
făină nestricată de porumb sănătos constitue un 
aliment nutritiv, capabil a înlocui pânea, dacă 
însă porumbul sau făina de porumb din causa 
ume()elei şi a relei conservări a întrat în fer- 
mentaţiune, se nasc în ele materii toxice, cari 
nu so nimicesc prin fierbere şi cari sunt capa
bile a produce Pelagra, (v. şi Mălaiu.) (Lit.: G. 
Crăiniceanu, Igiena ţeranului român. Buc., 1895;
N. Manolesou, Igiena ţeranului român. Bucu-
lesci, 1896.) [I. F.]

Mămăruţa, insect, v. Coccinella.
Mambunda, (Maruce M.), imperiu al Negrilor 

Bantu în Africa centrală sudică, pe la cursul 
de mijloc al rîului Zambesi, 268,000 kma., cu 
900,0(){) loc. Popoarele de frunte ale imperiului 
sunt Baroce (Maruce) şi M.

Mamella, v. Mamma.
Mamelucl, (MamIuc = sclav) se numiau în 

Egipt sclavii veniţi din regiuni străine, cari 
formau forţa militară a sultanilor. In seci. XIII 
Gingis-Cban nimici o parte mare a Asiei, şi 
luă mulţime de sclavi, dintre cari sultanul din 
Egipt Nedşm-Eddin-Ejub a cumpărat 12,000, 
în mare parte Mingrebţi şi Cerchezi, apoi Turci 
din Xiptscbak, şi formă din ei o armată (cava
lerie) puternică, care în scurt timp luă domnia, 
după ce în 1251 omori pe sultanul Turan Şach, 
ridicând sultan din sinul lor pe Cibek. Cu acesta 
s’a pus temelie dinastiei Mingrelite Bahritice; la 
1382 urmă a doua dinastie a M.-lor, dinastia 
Bordsita, al cărei întemeietor a fost Berkuk. 
Durata domniei acestora a fost 266 de ani. Sul
tanul Selim I puse capăt acestor domnii, luând 
capitala Cairo la anul 1517 şi puse un paşă turcesc 
preste Egipt. Mai târ(jiu M. devin din nou stăpâni 
preste Egipt. In 1786 sultanul Abd-ul-Hamid 
subjugă din nou Egiptul. Napoleon Bonaparte 
şi-a format din M. un escadron ca gardă imperială 
(1804), care după căderea lui s’a desfiinţat.

Mamercus, în mitol. romană, fiul lui Numa, 
al doilea rege. Dela M. şi-au ti-as numele şi 
originea aşanumiţii Mamerci, Aemilii. [Atm.]

Mamertini, popor de origine italică şi retras 
în centrul insulei Sicilia. M. se îndeletniceau cu 
brigandajul şi în 264 a. Cbr., din causa unui 
conflict ivit între ei şi Siracuzeni, la care ia 
parte şi Cartagina, se nasce resboiul cel dintâi 
dintre Românişi Cartaginezi. Romanii sub pretext 
că voiau să dea ajutor M.-lor, intervin în conflict 
şi de aoî declararea resboîului. [Caion.]

Mamiferele, (mamma lat. ţîţă, fero = port) sau 
animalele sugătoare, ântâia clasă din regnul 
animal. Sunt animale cu vertebre (oase) tari, 
inima este compusă din 4 camere, 2 auricule 
şi 2 ventricule, au sânge roşu cald de 36° C. 
Partea dinapoi a nărilor nasului se deschide la 
partea de sus a gâtului. Pieptul e despărţit de 
burtă prin muşchiul diafragm. M. respiră prin 
plumâni şi nasc pui vii, cari se nutresc cu lapte 
dela mamele lor.

Scheletul M. e compus din cap, trunchiu şi 
membre (extremităţi). Au dinţi incisivi (tăietori), 
canini şi măsele şi se deosebesc la diferite ma
mifere după modul lor de viaţă. Numărul din
ţilor variază între 4 şi 106, nedinţate sunt pu
ţine M. Acest număr se exprimă prin formule 
dentare, astfel la om: | m. j- c. i. c. | m. = 32. 
Numărul normal al vertebrelor dela grumaz e 
de 7, rar 8—9 (la bradip), 6 la chiţi, numărul 
celorlalte vertebre variază. Membre au' 4, numai 
chiţii au nisce rudimente în loc de extr. din- 
derăt. Clavicula o au numai M. cari sapă, se acaţă 
şi sboară. Unele sunt digitigrade, altele planti- 
grade; unele sboară, altele înoată. Sistemul mus- 
cbiular este în general ca şi ia om. Aparatul 
de nutriţiune este compus ca şi la om. Cu pu
ţine excepţiuni, toate M. au buze. La plantivore 
stomacul este împărţit in mai multe camere. 
Intestinele sunt la plantivore mai lungi, decât 
la carnivore. Aparatul de ciroulaţiune şi de res- 
piraţiuue este ca la om. La sistemul nervos 
creerul şi măduva spinării sunt foarte desvol- 
tate, creerul mare însă nu întrece în massa lui 
pe cel mic, cum se întâmplă la om. Urechile 
au un pavilion mişcător, care rar Mpsesce. Ochii
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unora reflectează lumina, de aceea strălucesc. 
Foarte desvoltat e simţul mirosului. Pentru 
simţul tactului servesc vîrfurile degetelor, bu
zele, la unele limba. Facultăţile spirituale ale 
M. sunt însemnate. Unele îşi fac locuinţe în 
păment, altele în pesceri, altele cniburi. M. au 
voce, pe care o întrebuinţează rar. Corpul le e 
acoperit ou per de diferita feluri, moale, aspru, 
ghimpos. unele au solzi sau plăci cornoase. 
Îşi schimbă primăvara şi toamna perul, iama e 
mai des şi mai fin. La degete unele au unghii, 
altele gbiare sau copite. M. sunt de doue genuri, 
cari nasc pui vii, şi sug lapte. Numeral puilor va
riază dela 1—24. In general M. nu trăiesc aşa 
de îndelungat ca omuL Elefanţii şi chiţii ajung 
100 ani şi mai mult, rinocerul vr'o 80, cămila 
vr'o 50, cerbul vr’o 40, cânii 15—25, şoarecii 
4—6 ani. Cu cât trăiesc mai puţin, cu atâta se 
desvoaltă mai repede. M. sunt respândite pe tot 
pămentul. Trăiesc pe uscat, în pesceri, pe ar
bori, în apă. Unele în familii şi societăţi, altele 
singuratice. Unele emigrează dintr’un loc în- 
tr’altul. Unele petrec iarna într'un somu şi amor
ţeală. Se cunosc foarte multe specii fosile, în
cepând din epoca mesozoică; cele mai multe în 
cea kenozoică şi antropozoică. Foloasele şi pa
gubele M. sunt în general cunoscute. Pentru 
om sunt primejdioase mai ales fiarele selbatice 
şi unele rozătoare. Nici un M. nu este veninos. 
Clasa M.-lor se împarte în următoarele ordine 
şi familii: 1) Ord. maimuţelor (Simiae sau Pi- 
theci) cu fam. a) catarrhine, b) platyrrhine, c) 
arctopitheci. 2) Ord. Prosimiilor cu fam. a) le- 
muride, b) tarside, c) leptodactyle. 3) Ord. chi- 
Topterelor cu fam. a) pteropine, b) gymnorhine,
c) istiophore. 4) Ord. carnivoarelor cu fam. a) 
felide, b) viveride, c) mustelide precum şi me- 
lidele şi lutridele, d) hyenide, e) canide, f) ur- 
side. 5) Ord. pinnipedelor cu fam. a) focide, b) 
trichechide, c) otariide. 6) Ord. insectivoarelor 
cu fam. a) erinaceide, b) talpide, c) tupaiido, d) 
centetide, e) soricide, f) galeopithecide. 7) Ord. 
ro^etoarelcn', (rodenţia) cu fam. a) sciuride, b) 
myoride, c) eastoride, d) dipodide, e) muride, f) ar- 
vicolide, g) spalacide, h) saccomyide, i) hystrichide, 
1) caviide, m) octodontide, n) lagostomide, o) le- 
poride. 8) Ord. edentatelor cu fam. a) bradypodide, 
b) myrmecophagide, c) dasypodide, d) manidide, 
e) oryoteropodide. 9) Ord. prohoecidieelor cu 
fam. elephantidelor. 10) Ord perissodactylelor 
cu fam. a) equidele, b) tapiride, o) rhinocero- 
tide, d) hyracide. 11) Ord. artiodactylelor cu fam. 
a) camelopardalide, b) camelide, c) bovide, d) 
antilocapride, e) cervide, f) moschide, g) tragu- 
lide, h) suide, i) hippopotamide. 12) Ori. sire
nelor cu fam. manatidelor. 13) Ori. cetaceelor 
cu fam. a) balaenopteride, b) balaenide, c) del- 
phinide, d) monodontide, e) hyperoodontide, f) ca- 
todontide. 14) Ori. marsupialelor cu fam. al 
macropodide, b) phalangeride, c) phascolomyde,
d) peramelide, e) dasyuride, f) didelpbyide. 15) 
Ord. monotrematelor cu fam. a) echidnide, b) 
ornithorhynohide.

Mamlllarla Haw., (botan.) gen de plante din fam. 
Cacteelor, trib. Echinocacteae, cu tulpina adese 
simplă, globoasă sau cilindrică, purtând tubercule 
mameliforme. Cuprinde ca. 300 specii americane, 
dintre cari numeroase se cultivă la noi ca plante 
de apartament şi de florărie. [A. Pr.]

Mamma, mamella, ţîţa feminină, o glandulă 
aşezată de ambele părţi ale sternului deasupra 
coastelor 3—6. M. are o structură acinoasă, e 
împărţită în mai mulţi lobuli, între cari se aiflă 
o massă schimbăcioasă de grăsime. M. e aco
perită de piele; cam în centrul ei se atlâ o pro- 
tuberanţă (mamilla, sfîrc, muc), cu o împrej
muire (Areoln.) brună. Până pe timpul pubertăţii 
M. e nedesvoltată; atunci se desvoaltă, cresce 
în volum. Pe timpul gravidităţii cresce şi mai 
mult. M. produce laptele. Poate lipsi una sau şi 
ambele ţîţe, dar pot fi şi mai multe (Polymastia), 
aşezate şi în şlto regiuni ale corpului.

Mammea L., (botan.) gen din fam. Outtiferae 
(Clusiaceae), tribul Calophylleae, cuprinde frumoşi 
arbori cu frunzele alterne, rigide, coriacee şi 
adesea prove^ute cu punctuaţiuni pelucide; florile 
axilare solitare sau fasciculate sunt polygame. 
M. americana L. din India vestică este mult 
cultivată în ţerile tropicale din causa fructelor 
sale comestibile. [Z. C. P.]

Mammon, în limba arabică înseamnă: tesaur 
sau vistierie şi în Testamentul nou în M. se per
sonifică avuţia şi se închipuiesce ca un idol; 
pentru aceasta omul, care iubesce avuţia se nu- 
mesce sclavul lui M.

Mamornlţa, 1) M., comună rurală, parochie 
împreună cu Ţurenii, moşie boierească în căp. 
şi j. Cernăuţ în Bucovina; are, ca parochie, 
1469 loc. (1396 ort.-or., 16 rom.-cat., 57 mos.), 
o şcoală primară.

2) Mamorniţa, tîrg în Rom., j. Dorohoiu, 
situat la hotarul Bucovinei în pl. Herţa, mai jos 
de întrarea Prutului în Rom.

Mamoa, numirea populară usitată în România 
pentru medicul care dă ajutor la faceri. Numirea 
tecbhică era mai demult magister obstetriciae 
şi se dădea diplomă deosebită pentru această 
specialitate (v. Accouchement). [Dr. V.]

Mamu, mănăstire în Rom., j. Vâlcea, corn. 
Lungesei, în depărtare de 3 oare de Drăgăşani, 
zidită de Constantin Brâncoveanul la 1696; a4i 
e redusă la biserică de mir.

Mămular, negustor ambulant.
Mamuret Aziz, vilaiet turco-asiatic, la Eufratul 

superior, 34,300 km1., cu 575,300 loc.
Mamurius, în mitol. romană un faur renumit 

pe timpul regelui Numa. In 14 Martie a fost 
serbătoarea Mamuralia în legătură cu cultul 
lui Marş. fAtm.]

Mamut, (Elephasprimi genius), mamifer ante
diluvian, din ord. Probosoidienilor, semăna cu 
elefantul asiatic de adi, avea lungimea de 4 m., 
acoperit ou peri lânoşi. In timpul diluviului era 
respândit în toată Europa. S’a găsit întreg cu 
piele şi per în ghieţurile Siberiei.

Mamut-culus, corn. rur. în Rom. (Dobiogea), 
j. Constanţa, compusă din 7 căt., cu 2103 loc. 
Români, Turci, Tătari şi Bulgari (Dicţ. geogr. 
1897), 4 geamii şi 2 şcoale.

Man, familie nobiliară în Maramureş, se trage 
din familia Zaniszlo (Szaniszlo) de Dolha, 1340. 
Membrii familiei au fost posesori şi preoţi. Dela 
1600 îi aflăm în deosebite diregătorii comita- 
tense. losif M., comite suprem al Maramure
şului, 1860—75, căsătorit cu baronesa de Stoica. 
In 1848 a conlucrat cu Gavriil Mihâlyi şi a 
scăpat poporul de jefuirile resculaţilor. După 
revoluţiune a fost închis 8 luni în Muncaciu.



Man — Mănăstire. 185

A fost comite suprem bun, uman, deschis şi cu 
interesare pentru binele poporului din comitat. 
Sub M. s’a înfiinţat »Asociaţiunea pentru cul
tura poporului din Maramureş» şi el a câştigat 
dela erar locul din piaţa Sighetului, pe care este 
zidit convieţui român. [T. Bud.]

Man, insulă engl. în Marea Irică, 588 km9., 
cu 55,608 loc. (1891), cari vorbesc limba celtică 
şi au constituţia lor proprie, se ocupă cu eco
nomia de câmp, mineritul (plumb, cositor) şi 
pescuitul. Vechea capitală Castletown, reşedinţa 
guvernului în Douglas.

Mana, v. Lecanora.
Mâna, partea a treia a membrelor superioare, 

deşi românul adesea înţelege sub acest cuvent 
întregul membru superior. Mâna se articulează 
cu antebraţul şi constă din pumn şi din 5 de
gete. Scheletul ei osos e format din carp, meta- 
carp şi falange. Ea are o faţă anterioară sau 
palmară şi alta posterioară, dorsală. Scrintituri şi 
fracturi se pot ivi la ori care din oasele ei. In 
lepra mutilantă degetele se tot ciuntesc de sine.

Mâna anului, termin calendaristic; ciclu anual.
Mână moartă. Relativ la persoane, prin M. m. 

se înţelege starea unui vasal care nu putea trans
mite bunurile sale nici prin testament, nici prin 
vînejare, eto., când nu avea copii. Astăzi această 
denumire se rapoartă numai la bunuri şi se nu
mesc bunuri de M. m., cele ce sunt ^ stăpânirea 
unui stabiliment public, ca eforia spitalelor, comu
nităţi, biserici, stabilimente de binefacere, etc. 
Cum în genere existenţa stabilimentelcr publice 
de binefacere, etc., este de lungă durată, şi bu
nurile lor netransmiţendu-se prin moştenire, 
vîn(}are, etc., proprietăţile lor sunt scoase din 
comerciu (din circulaţie) şi în special pentru 
stat ele încetează de a mai fi o sursă de ve
nituri, întru cât, ne mai transmiţendu-se în nici 
un mod, nu se mai poate percepe nici o taxă 
da mutaţiune a proprietăţii. In Rom., prin legea 
din 11 Oct. 1860 s’a înfiinţat asupra acestor 
bunuri un imposit de 10 la sută asupra veni
tului net drept compensare, sub denumirea de 
*taxH de transmiterea. Prin legea din 8 Apr. 
1880 însă s’a desfiinţat această taxă. Cât pentru 
Ung. v. art. Percentuaţia.

Managua, capitala republice! Nicaragua (Ame
rica centrală), 20,000 loc.

Manaos, capitala statului brasilian Amazonas, 
lângă Rio Negro, 14,000 loc.

Mănărade, (magh. Monora, germ. Donners- 
markt), corn. mică în cott. Albei infer., cercul 
Blajului, cu 1063 loc. (1891) Saşi (663) şi Ro
mâni (381).

Manase, 1) al doilea fiu al lui losif, fratele 
lui Ephraim (v. ac.); 2) M., regele Iudeii, 695 
resp. 685—641 a. Chr., care, în urma prigoni
rilor fanatice contra adoratorilor lui lehova, 
ajunge în robia Babilonioă, unde, pocăindu-se ar 
li scris Rugăciunea lui M., un suplement la 
cartea a Il-a Paralipoinenon (Cap XXilII între 
vei-s 12 şi 13).

Manasla, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa cu 
1300 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 2 biserici şi o şcoală.

Mănăstloara sau Sânt-Onofreiu, corn. rur., 
parochie împreună cu oăt. Bănceştii sau Bă- 
răuţii şi Drăgoşanoa sau Drăgoşenii, moşie mă
năstirească şi boierească (Drăgoşanca) în căp. 
şi j. Şiret în Bucovina, are 1824 loc. (1412 ort.-

or., 355 rom.-cat. şi uniaţi, 39 protest., 18 mos.), 
o şcoală primară în M.

Mănăstire, din grecul povaoxjjpiov, adecă casă 
singuratică, se numesce locuinţa monachilor 
(v. ac.), îngrădită cu ziduri (claustrum) şi adop
tată unei vieţi comune (chinoviu). Dacă e mică 
se numesce schit. M. sunt în genere edificii 
măreţe şi remarcabile din punct de vedere ar- 
chitectonice, şi România nu face excepţie în 
această privinţă. Numai de când M.-le au de
venit în ţeară un fel de asii, în care se retrag 
betrâni cu averile lor particulare, alături ou clă
direa principală s’au ridicat căsuţe de tot felul, 
dându-se complexului aspectul uuui sat compact, 
avend biserica în centru. M.-le au jucat un rol 
mare în istorie; într’însele s’au păstj'at rămă
şiţele culturii antice, când migraţiunea popoarelor 
pustia tot ce-i venia în cale; în liniştea vieţii 
călugăresci se dedau mii de oameni cu copiarea 
manuscriselor, cu arte şi sciinţe. M.-le române 
au şi ele un asemenea merit, şi este cunoscut, 
că dînsele avură primele tipografii în ţeară. 
Aceste împrejurări au contribuit foarte mult la 
sporirea considerabilă a M.-lor şi la îmbogăţirea 
lor adesea excesivă. Nu e deci de mirare, că 
statele să fie proces în diferite rânduri la con
fiscarea averilor lor, numită »secularisare«, şi, din 
spirit de persecuţiune, la suprimarea directă sau 
indirectă a M.-lor. Astfel protestantismul găsi 
imediat o mulţime de aderenţi între seniorii 
germani, fiind-că le permitea secularisarea. Res- 
boiul de exterminai'e s’a declarat însă M.-lor 
de abia în secolul nostru, sub influenţa francma
soneriei. Cu toate acestea, vitalitatea lor ă ieşit 
biruitoare din luptă, şi astăzi M.-le stau tnai în 
floare decât altă dată. Nu e tot astfel ou M.-le 
din România, cari se află într’un stadiu de de
cadenţă continuă. Şaguna (Ist. bis. Sibiiu, 1860,. 
II, 245—8) enumeră în 1857 âncă 149 mănă
stiri, din cari după 12 ani remaseră de abia 61, 
iar în 1893 fiinţau numai 53, şi şi din acestea 7 
ca simple monumente istorice, fără locuitori.

In România sunt următoarele M.:
Istorice: Bistriţa, j. Vâlcea, 1 monach; Brânco- 

veni, j. Romanaţi, 1 mon.; Câmpulung, j. Muscel, 
1 mon.; Cozia, j.-Vâlcea, 1 mon.; Dealu, j. Dâm- 
boviţa, 1 mon.; Gorovei, j. Dorohoiu, 1 mon.; 
Sadova, j. Dolj, 1 monach.

De monaehi; Neamţu-Secu, j. Neamţu, 268; 
Cernioa, j. Ilfov, 109; Căldăruşani, j. Ilfov, 106; 
Ciolanul, j. Buzeu, 66; Ghighiu, j. Prahova, 38; 
Vorona, j. Botoşani, 36; Dălhăuţi, j. R.-Sărat, 24; 
Horaiţa, j. Neamţu, 24; Vărzăresci, j. R.-Sărat, 20; 
Stănişoara, j. Argeş, 20; Cheia Teleajenului, j. 
Prahova, 16; Găvanele, j. Buzeu, 14; Nifon, j. 
Buzeu, 12; Tarcăul, j. Neamţu, 11; Răşca, j. 
Suceava, 9; Slatina, j. Suceava, 9; Isvoarele 
(Crasna), j. Prahova, 9; Găvanul, j. Buzeu, 7; 
Lainici, j. Gorj, 7; Polovraci, j. Gorj, 7; Tis- 
mana, j. Goij, 6; Predeal, j. Prahova. 6; Roboia, 
j. Argeş, 6; Turnu, j. Argeş, 5; Bogdana, j. 
Bacău, 5; Coşula, j. Botoşani, 5; Rafailă, j. Vas- 
luiu, 4; Peştera, j. Dâmboviţa, 2 monaehi.

DemonacAe.-Văratecuy. Neamţu,447; Agapia, 
j. Neamţu, 330; Ţigănesci, j. Ilfov, 186 ; Adam, 
j. Tutova, 141; Agafton, j. Botoşani, 128; Pa
serea, j. Ilfov, 125; Rătesci, j. Buzeu, 74; Vi- 
forîta, j. Dâmboviţa, 60; Horezul, j. Vâlcea, 48; 
Zamfira, j. Prahova, 46; Samurcăsesci, j. Ilfov, 45;
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Cotesci, j. R.-Sărat, 44; Susana, j. Prahova, 40; 
Barbu, j. Buzeu, 35; Dintr’un lemn, j.Vâlcea, 25; 
Nămăesci, j. Muscel, 23; Văleni, j. Argeş, 14; 
Rogoz, j. R.-Sărat, 12 mon. (Alman. Cult. pe 1868 
de V. TJreohiă. Buo. dto pe 1893, p. 20—24.)

Mănăstirile închinate joacă un rol însemnat 
în istoria bisericii române. Domnitorii şi boierii 
români înfiinţaseră în cursul veacurilor multe 
M., şi de când cu influenţa grecească, cele mai 
bogate se închinau M.-lor din locurile sfinte, 
cărora H-se trimitea excedentul veniturilor. Se- 
cularisarea tuturor M.-lor provocă din această 
cansă o literatură polemică destul de mare, 
precum şi negocieri diplomatice înăsprite, cari 
se terminară cu legea din 17 Dec. 1863 (publ. 
în Boeresou, Codicele române. Bucur., 1873, 
supl. I, p. 44). In virtutea ei, statul afecta lo
curilor sfinte un capital de 51.000,000 lei vechi, 
cam 20.000.000 franci, şi le condona datoria con
tractată înainte, de 31.000,000 lei vechi. [—]

In Maratnuriş au fost multe M. române, astfel 
arcbimandritura dela Peri, apoi Moiseiu, reşe
dinţa episcopului român Dumitru (Miron) Pop 
1637. M. dela Moiseiu s’a sfinţit prin episcopul 
Transilvaniei Sava Branooviciu în 1672. Biserica 
albă lângă Sighet, unde sunt îngropaţi episcopii 
români din Maramureş şi mulţi călugări, ba şi 
preoţi din Sighet. Au mai fost M. la lood, Cuhea, 
M. lui Dragoş, Rozavlea, Bărsana, în oare ase
menea a locuit un episcop, despre care face 
amintire şi Şiocai. Săcd, a cărei biserică s'a 
adus în seci. XVII la Sighet şi a servit de bi
serică românească, şi Giulesci. ApoiM.rusesci 
la Hust-Baranya, reşedinţa episcopului român 
Stoica, Bocicău, Lunca, Uglea, Kovesliget. Po
sesiunile celor mai multe M. au fost secuestrate 
sub losif II. Posesiunile unora aiji sunt parochiale.

[T. Bud.]
Pentru alte M. rom. v. art. Ortodoxa, Bise

rica rom.
Mănăstirea, corn. rur. în Rom., j. Mov, com

pusă din 2 sate cu 1974 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 
2 biserici şi 2 şcoale.

Mănăstirea Homorului, comună rur., parochie 
şi moşie mănăstirească în căp. şi j. Gurei Ho
morului în Bucovina, are 1520 loc. (1389 ort.-or., 
52 rom.-cat., 19 mos.), o şcoală primară. Odi
nioară mănăstire zugiăvită, cu călugări, fundată 
in 1427 de fraţii Lazar, Stanciul şi Costea, fiii 
judelui Ion; prădată şi arsă de oătră Tătari sub 
Petru Rareş, rezidită pe alt loc ceva mai la deal, 
de cătră logofetul Toader Boboiog şi soţia sa 
Anastasia în 1530, fu desfiinţată în 1785 şi a 
remas întrebuinţată, de atunci, ca biserică pa- 
rochială. [Dr. I. G. Sbiera.]

Mănăstireni, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, 
compusă din 5 căt. cu 1983 loc. (Dicţ. geogr. 
1895), 3 biserici şi 4 şcoale.

Mănăstiriştea sau Mănăstirisca, suburbiu al 
oraşului Cernăuţ în Bucovina, parochie cu sub- 
urbiul Roşişa, are 2505 loc., o şcoală primai’ă.

Mănăştur, magh. Kâpolnok-Monostor, comună 
mică în cottul Solnoc-Dobâca; 1103 loc. Români 
şi Germani.

Mănăşturul Clujului, comună în cottul Cojocnei. 
lipită de Cluj; 3099 loc. Români şi Maghiari, 
Comuna e împreuuată politicesoe cu oraşul Cluj. 
Aici a fost odinioară o abaţie şi mănăstire a că
lugărilor Benedictini, întemeiată de regele Bela I

(1059—1063). Domeniul mănăstirii mai târ^u a 
fost dăruit academiei din Cluj a lesuiţilor. Acum 
se află în M. o şcoală agronomică de stat, des
chisă la 1869. Cursul studiilor e de trei ani; 
elevii sunt internişti. Şcoala Are o moşie în ex
tensiune de 742 jug. cat.

Manastyrskl, Alexandru, consilier consistorial, 
scriitor, n. 22 Iunie 1857 în Lujeni în Bucovina, 
a studiat în Cernăuţ, a publicat rusesce mai 
multe broşuri poporale pentru Rutenii din Bu
covina, apoi în 1889—1890 doue broşuri: Die 
Ruthenen in der Bukovina, împreună cu Dr. R. 
F. Kaindl; în 1888 şi 1898 câte un tom de 
predici nisesci sub titlul de Molodei Propovednik 
(Predicătorul tiner), iar în opul Osterr.-ungar. 
Monarchie in Wort u. Bild, în tomul Bucovina, 
un articol: Die Ruthenen. [Dr. I. G. Sbiera.]

MănătircI sau Minătărei, numele popular al 
ciupercei comestibile Boletus edulis Bull. (v. ac).

Manatus, (zool.) v. Lamantin.
Manavat, un cjeu roman în Dacia, amintit într’o 

inscripţiune (Torma Kâroly, Nr. 44). M. se află 
şi la Arabi şi e 4eu al lunei.

Mâncăclosul, (Gulo borealis), mamifer din 
ordinul Carnivoarelor, familia Mustelidelor. Are 
un corp butucănos, ca al ursului, coadă scurtă, 
per lung negru-brun, amestecat cu sur, la ambe 
părţile corpului câte o dungă sură. Lung. corp. 
85 cm., a 00(Jii 15 cm. Trăiesce în ţerile nord.

Mancando, (ital.) sinonim cu Calando (v. ac.)
Mâncare, v. Aliment.
Mâncărime, v. Pruritus şi Prurigo.
Mâncătoare de carne, (zool.) v. Carnivoare.
Mancha, La, (pron. Manoia), provincie veche 

în Spania, între Sierra Morena şi Montes de 
Toledo; cuprinde întreagă provincia Ciudad Real, 
partea estică a provinciei Toledo, partea sud- 
vestică a provinciei Cuenca, nord-vestul pro
vinciei Albacete şi o parte mică a provinciei 
Guadalajara. Are şesuri întinse, cari produc ce
reale în abundanţă. In jurul Ciudad Real, rîul 
Manzanares şi Valdapenas, se produc vinuri foaite 
bune. Din causă, că partea cea mai mare este 
în mâna proprietarilor mari, populaţiunea este 
rară. M. este udată de cursul sup. al rîului Gua- 
diana, Tajo şi lucar. [M. Bodiu.j

Manche, (pron. Mauş), departament în partea 
nord-vestică aFranciei, între Calvados, Orne, Ma- 
yenue şi Ille-et-Vilaine, ou un areal de 5928 km*., 
515,000 loc. De M. se ţin şi insulele Chausey. 
In toate părţile este strătăiat de catene de coline, 
dintre cari cea mai înaltă este: Saint-Martin de 
Cbaulieu (368 m.). Rîurile sunt mici, dintre cari 
amintim: Vire, Tăute, Divette, Ay şi Sienne. 
Clima este moderată, de multe ori plouă. Lo
cuitorii se ocupă cu cultivarea pămentului şi 
prăsirea de animale. Pămentul este foarte fruc
tifer ; 3892 km*, este cultivat. Se produce în abun
danţă mare: grâu,orez, secară, oves,cartofi, prune 
şi tot soiul de fructe. Prăsirea animalelor ancă 
este foarte înfloritoare. Iu 1892 erau 82,880 cai, 
350,000 animale comute, 223,747 oi, 120,000 rî- 
mători. Industria şi comerciul este foarte des- 
voltat. Articlii de export sunt: cereale, animale, 
piei, pesci, ş. a. Importul: fier, lemne şi cărbuni 
de piatră. Este împărţit în următoarele districte : 
St. L6. Avranches, Cberbourg, Coutances, Mor- 
tain şi Valognes ou capitala St. Lo. [M. Bodiu.j
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Manchester, oraş municipal în nord-vestul En- 
gliterei, lângă canalul Bridgewater, 505,343 loc. 
(1891); episcopie protestantă, universitate; edi
ficii frumoase, ca bursa, casa oraşului, hala, etc.; 
numeroase monumente. M. e cel mai însemnat 
oraş industrial al Engliterei, centrul industriei 
de bumbac, fabrici de mătasă, maşini, de arti
cole de fier şi oţel, etc.

Manchester, şcoala, se chiamă partidul politic 
din Anglia, care susţinea libertatea comerciului 
cu grâu şi în genere liberul schimb. Capul lui 
era Cobden (v. ac.), şi numele de Manchester 
ii vine dela oraşul, unde era centrul partidului. 
Principiile şc. M. coincid ou tesa fisiocraţilor: 
laisser faire laisser passer, şi sunt opuse ori cărei 
interveniri a statului în relaţiunile economice. 
In anii din urmă chiar în Anglia a început să 
piardă însemnătatea ce aveau.

Manchester, imitaţiune de catifea, ţesută din 
bumbac, cu firele scurt tăiate.

Mancinl, familie italiană, devenita memorabilă 
in istorie din causa nepoatelor cardinalului de 
Mazarin, regentul Franciei. Un Paul M. fundase 
la Borna academia (Jisă »Umoristi«. Nepotul seu 
de fiu Laurent M., baron roman, era însurat 
cu sora lui Mazarin. Din aceştia se născură 
5 fice, anume: Laura, soţia ducelui de Mercoeur 
de Vendome, 1 1657; Olympia, soţia lui Eugene 
Maurice de Savoia, comte de Soissons; Maria 
(1639—1714), care în tinereţa ei inspirase o mare 
pasiune lui Ludovic XIV, încât era să o ia de 
soţie. Se mărită apoi cu princ. Laurent Colonna, 
pe care îl părăsi; Hortensia, soţia ducelui de 
Meilleraie, duce de Mazarin; Maria Ana, ducesă 
de Bouillon. Toate s’au făcut cunoscute în istorie 
prin averea şi posiţia lor în Franoia, unde se 
înrudiseră cu cele mai mari familii.

Louis Jules M. Mazarini, duc de Nivernais 
^1716—98), e cunoscut ca ambasador al Franciei 
UI străinătate şi ca scriitor. A fost închis în 
timpul revoluţiei cei mari. [0. LJ

Mancipatlune, (lat. prindere cu mâna), la Ro
mani o formalitate prescrisă prin lege pentru 
anumite afaceri de drept (s. e. la emanciparea 
fiului de sub puterea părintească, mancipaţiune 
la facerea unui testament, etc.). M. era o imitare 
simbolică a unei cumperări, la care conlucrau 
5 civi romani ca martori şi un al 6-lea cu cântarul.

Manciplu, (lat.) la Romani starea de transiţie 
în care se afia o persoană eliberată de puterea 
părintească sau a bărbatului cu aceea, că a trecut 
sub puterea unui alt oive roman, de care a fost 
apoi eliberată pe deplin prin Manumissiune (v. 
Manus). Cine sta sub M., nu câştiga pentru sine, 
oi pentru acela, în a cărui putere era.

Manco, (lat) lipsă, v. Calo.
MăndălacI sau Măndănad, numele vulgar al 

plantei Carum Bulbocastanum Koch (v. ac.).
Mandalai, capitala coloniei engleze Biruia sup. 

(India poster.), mai nainte a imperiului Birma, 
aproape de Irawadi, 188,815 loc. (1891).

Mandament, ordin. Mandamus (lat. = ordonăm), 
in Anglia denumire penti'u ordinul unei curţi 
de apel.

Mandana, fica lui Astiage şi soţia lui Cambyses, 
nobil persan; din această căsătorie se născu Cyrus, 
care nimici hegemonia Metjilor.- [Caion.]

MSndănacI, (Măndălaci), (botan.) v. Carum.
Mandarina, fructul comestibil al plantei Qitrus

nobilis Lour. (v. ac.) [specie considerată de unii 
botanişti numai ca o varietate a speciei Citrus 
AurantiumL. (v. ac.)], C. nobilis Lour., originară 
din Cochinchina, se cultivă foarte mult din 
causa fructelor sale comestibile.

Mandarini, (chin. CvanJ, din cuvântul sanscrit 
inantrin = ministru, numire dată de europeni 
dignitarilor chinezi.

Mandat se numesce: 1) ordinul scris prin care 
oficierii de poliţie judiciară pun o persoană în 
faţa, sub paza sau sub mâna justiţiei. In acest 
sens avem patru feluri de mandate: de înfăţişare, 
de aducere, de depunere şi de arestare.

Mandat de înfăţişare, ordinul dat de jude
cătorul de iustruoţiune unei persoane spre a 
i-se presenta, fiind că planează asupra ei o vină. 
Judele instructor e obligat să asculte imediat 
acea persoană. Acest mandat nu poate fi exe
cutat cu forţa publică, persoana urmând să se 
presente voluntar. Nevenirea dă drept judelui 
instructor să emite un mandat de aducere, care 
se execută silit. M. de înf. trebue să fie semnat 
şi să poarte sigilul judelui instructor, fără să 
fie nevoe a se specifica motivul pentru care per
soana e chemată.

Mandat de arestare, ordinul scris, dat de ju- • 
decătorul de instrucţiune, cu conclusiunile pro
curorului, pentru arestarea unei persoane care, 
după ce i-s’a luat interogatorul, s’a găsit cul
pabilă de o crimă sau delict. Indivicţii condamnaţi 
la închisoare, sunt încarceraţi în urma emiterii 
unui mandat de arestare. Acest M. trebue să 
fie semnat, să poarte sigilul autorităţii pe care. 
persoana ce l-a emis o represintă, să cuprindă 
faptul pentru care s’a emis şi articolul ce-1 pe- 
depsesce. Legea specifică caşurile şi formele în 
cari se poate decerne un atare mandat. Are
starea în afară de limitele legii, constitue un 
delict care, după caşuri, se pedepsesce până la 
3 ani închisoare. M. de a. se pot decerne atât 
de procurori, cât şi de judecătorii de pace, când 
dînşii execută sen tenţele, cari cuprind condamnări 
la închisoare sau amende transformate în în
chisoare, din causa insolvabilităţii condamnatului.

2) Mandat sau procuraţiune se numesce con
tractul priu care o persoană (Mandatar), se 
însărcinează gratuit a face ceva pentru per
soana dela care a primit însărcinarea (Mandant). 
Femeile şi minorii emancipaţi pot fi aleşi man
datari. însărcinarea executată în limitele man
datului, e considerată ca făcută de acel ce a dat 
mandatul. M. poate fi şi cu plată, căci gratui
tatea e numai de natura, nu de esenţa lui.

In practica comercială, M. este cunoscut sub 
numele de comision, mandantul, sub cel de 
comitent, iar mandatarul sub cel de comisionar. 
Contractul de comision nu crează obligaţiuni 
decât dacă are de obiect un lucru licit. Tribu
nalele ar refuza ori ce acţiune, fie comitentului, 
fie comisionarului, dacă mandatul ar fi fost dat, 
s. e. spre a face contrabandă, comerţ cu negrii' 
sau ori ce altă operaţie conti'ară legilor sau bu
nelor moravuri. M. trebue să fie dat de o per
soană capabilă de a contracta.

Mandei, aderenţii unei secte religioase lângă 
Eufrat, aproape de Basra. M. sunt cam 4000 de 
suflete, se mai numesc şi Sobei, Nasorei şi în- 
veţăceii lui loan Botezătoi-ul. Religiunea lor e 
o amestecătură confusă de păgânism (persism),
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judaism şi creştinism. (Cf. Die Mandăische Re- 
ligioD, von W. Brandt. Leipzig, 1889.)

Mandibule, apendicele segmentului al doilea 
dela capul insectelor, cari s’au transformat în 
guetile; ele sunt mobile, cornoase şi foarte dure, 
situate dedesubtul labrului. (v. Insecte.) M. se (}ice 
numai de fălcile insectelor, rar de ale omului, 
la care se aplică cuvântul maxilă.

MandioevschI, 1) M., Constantin, profesor, 
scriitor rom., n. 24 Maiu 1859 în Bătîrnesci, a 
studiat în Cernăuţ şi Viena, 1884 profesor la 
gimn. sup. gr.-or. din Suoeava; 1893 la şcoala 
reală gr.-or. din Ceriiăut, devenind 1896 director, 
în care calitate funcţionează şi astăcţi, 1900.

2) M., Eusebiu, componist şi scriitor musical, 
n. 18 August 1857 în Cernăuţ; a studiat în 
Viena 1876—80; 1878 a participat la resboiul 
din Bosnia; 1880—82 măiestru coral la aca
demia de cântare din Viena, 1887 archivar şi 
bibliotecar la societatea Amicilor musioei de 
acolo, 1897 prof. la conservatorul acestei socie
tăţi pentru studiul instrumentelor, şi din 1900 
şi pentru istoria musicei; apoi tot în 1897 re
ferent în ministeriul instrucţiunii publice pentru 
stipendii musicale, iar din 1899 şi la consiliul 
comunal din Viena; 1898 şi 1899 preşedinte în 
societatea artiştilor musicali din Viena. Este unul 
dintre cei mai hărnicişi mai productivi componişti 
şi scriitori musicali; a publicat până acum 16 opuri 
de composiţiuni musicale, conţinând o mulţime 
de cântece românesci şi neraţesci, cu sau fără 
acompaniare de vioară, violoncel şi clavir, precum 
şi coruri bărbătesci şi mestecate, şi împreună 
cu Isidor Vorobchieviciu, românesce şi ruţe- 
nesce, nisce cântări liturgice uşoare pentru două 
voci. Pe lângă acestea a mai publicat nemţesce 
piverse nionografti şi tratate în Deutsche Kunst 
und Musikzeitung în Viena, Neue Freie Presse, 
Allgemeine Zeitung în Miinchen, Musikahsche 
Rundschau, Sammelbănde der Internationalen 
Musikgesellschaftîn Leipzig, Allgemeine deutsche 
Biogra6e; şi a făcut o ediţiune a cântecelor lui 
Schubert. Mai are 45 composiţiuni mus. nepu- 
blioate, dintre cari 9 liturgii ou text românesc, 
grecesc şi ruteneso, etc., pentru cor mixt; 2 mise 
cu text latinesc pentru cor mixt şi orgă; diverse 
cântece românesci şi nemţesci pentru voci sin
guratice, pentru coruri bărbătesci, femeiesci şi 
mestecate, ou sau fără de acompaniare de clavir, 
de violină, vioară şi violoncel, în particular sau 
mai multe împreună; a prelucrat câteva cântece 
poporale românesci pentru clavir, preste 100 de 
cântece poporale; nemţesci, unguresc!, rusesc! 
şi svedeze, pentru comri femeiesci, bărbătesci 
şi mixte, şi 6 cântece cu text englezesc. M. a 
fost distins în 1897 cu crucea de aur cu co
roana pentru merite, şi de cătră univeraitatea 
din Lipsea cu titlul Doctor Philosophiae ad ho- 
nores, 1899 cu crucea de cavaler clasa I al or
dinului familiar Sachsen-Meiningen-Ernestin.

3) M., Georgiu, componist, frate cu Constantin 
şi Eusebiu M., n. 8 Nov. 1870 în Malogia în 
Bucovina, a studiat la Viena. 1900 suplent de 
musica bis. şi corală la şcoalele secundare şi la 
semin. arohidiecesan din Cernăuţ. A pubhoat o 
liturgie românească şi mai multe cântece.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Mandinescu, loan, profesor, o. 1833 în Iaşi, 

t 5 Maiu 1868; a studiat în semiuai'ul Socola

şi la universitatea din St. Petersburg. A fost 
profesor la seminarul Socola. Ser.: «Istoria uni
versală», 3 volume, tipărită (1870—1872) după 
moartea sa.

Mandlngo, (Vangarava sau VakoreJ, cea mai 
numeroasă seminţie indigenă în Africa vestică. 
Originea ei se află în provinciaManding, llOO.km., 
dela ţermuii între riurile Senegal şi Niger. Nu
mărul celor aparţinători la această familie se 
urcă la cifra de 8.000,000. Formarea feţei la rassa 
M. este mai regulată ca la celelalte seminţii ara
bice, facultăţile sufletesci mai desvoltate. O parte 
mare se ţine de Mohamedani, şi aceştia sunt cei 
mai moderaţi, cei mai lucrători şi cei mai inteli
genţi dintre locuitorii Senegambiei.

Mandolina, instrument musical, cu coarde piş
cate şi cu lada de resonanţă bombată, formată 
din doage. Una din varietăţile de M. e usitată 
ancă, mai cu samă în Italia, Spania şi sudul 
Franciei. Sunt mai multe varietăţi, dintre cari 
cele mai usitate sunt: M. napolitană, cu 4 pă- 
rechi de coarde, acordate ca violina, şi M. mi
laneză, cu 6 părechi de coarde. [T. C.J

Mândra (Mandra), corn. mică în cott. Fă
găraş, cercul Şercaia, cu 1017 loc. (1891) Români.

Mandragora Juss., (botan.) gen de plante din 
fam.'Şolanaoeelor, trib. Atropeae, foarte înrudit 
cu Atropa, de care diferă prin loljii corolei sub 
5-fi(}i şi pediceli fasciculaţi. Cuprinde 3 sau 4 specii 
mediterane, dintre care M. officinarum L., de 
aceleaşi proprietăţi medicinale cu Atropa Bella- 
dona L., ale cărei rădăcini au fost mult usitate 
în timpurile înainte de Linne. [A. Pr.]

Mandrea, George, architect, n. 2 Ian. 1855 
în Focşani. A studiat la Dresda şi Paris; a con
struit băile dela Călimănesci; ca architect al 
primăriei din Bucuresci a zidit 14 şcoale pri
mare, rampa de vinuri, etc.; apoi Seminarul cen
tral, Liceul internat model din Iaşi; M. e ar- 
chitectul Eforiei spitalelor civile.

Mândrean, Vasile, prof. şi scriitor rom., n. 
6 Iul. 1847 în Turcheş, cott. Braşov (Trs.), a 
studiat în Braşov şi Budapesta; fost prof. la 
şcoala reală şi inst. pedag. din Caransebeş până 
1884, când trece în România, unde a fost 
numit prof. cu titlu def. la gimnasiul Cautemir 
Vodă din Bucuresci, al cărui actual director este. 
Scrieri: Couductor la gramatica română pentru 
şcoalele primare, manual pentru înveţători; Ele
mente de gramatica română îu şcoalele primare, 
manual pentru elevi; Raport asupra organisării 
şcoalelor normale din Germania, etc.

Mândrescu, Simeon, profesor secundar, a pu
blicat: Elemente unguresc! în limba română, 
1892; Literatură şi obiceiuri poporane din co
muna Rîpa de jos (Transilvania), 1892; Doina, 
1893; Gramatica limbei latine; Exerciţii, 1897; 
Strigături sau chiuituri poporaue, 1898.

Mândria, v. Fala.
Mândrii, (Cynocephdlus mormon), maimuţădin 

ord. Pithecilor, fam. Cynopithecinilor, genul Pa- 
vianilor, este acoperit cu per brun-întunecat- 
vei'(jiu, pe burtă alburiu, bărbia galbenă, faţa 
albastră, nasul şi bucile posterioare roşii. Botul 
prelungit. Lungimea corpului 1 m., coada de 
vr’o 5 cm. Trăiesce în Guinea, prin ţinuturile 
stâncoase ale munţilor. Este cea mai urîtă şi 
murdară din toate maimuţele. (V. şi Pavianii.)
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Mândrit (dela grc. Mandra = staulul oilor, lo

cuinţă de sicbastri, mănăstire), însamnă supe
riorul, griji torul preste mănăstire şi viaţa că
lugărilor.

Mândruloc, (magh. MondorlakJ, numirea veche 
Bodorlaka, Bandarlaka, corn. mică în Ung., cott. 
Arad. In anale apare la 1471. In seci. XVI. 
se amintesce cetatea dela M. Are 293 case, cu 
2115 loc. Români gr.-or. Teritoriul e de 4593 jug. 
cat. foarte fmctifer. Statiuno de cale fer. Co
muna numai la 1825 s’a mutat pe locul unde 
se află a(}i. [t]

Manea, solul lui Mircea-Vodă, trimis dimpreună 
cu Roman Herescu (1389) să încheie o alianţă 
cu Polonia. A avut asociat şi pe solul lui Petru 
Muşat al Moldovei, Dugoiu. In tractat numele 
.solilor e redat în latinesce: Manea=Magnus.

Mâneca, partea unui vestmânt, care acopere 
braţul până la mână. Mânecări, mâneci scurte, 
destinate pentru a acoperi mai ou samă înche
ietura mânei. M. se pot face din pânză, de mu
selină, de dantelă, sau tricotate din lână.

Mânecare, oficiul divin public de dimineaţă, 
premergător liturgici, (v. şi Utrenia.)

Mânecări, ornate sacre ale treptelor ierarchice 
superioare, cari se îmbracă pe braţe, şi repre- 
sintă legătmile cu cari au fost legate mânile lui 
Isus Christos, când fu dus la Pilat.

Mânecitoare, noaptea de 22 Aprile, când se 
crede că babele vrăjitoare umblă de iau laptele 
dela vaci şi sporul roadelor de câmp.

Manechin, (păpuşe) figură de lemn sau de 
ceară, ce represintă un corp omenesc şi servă 
pictorilor şi croitorilor; figurat se (}ice M- şi un 
om fără voinţă, oare face tot ce i-se cere.

Măneciu-Pămenteni, com. rur. în Rom., j. Pra
hova, la 44 km. spre nord de Ploiesci. Are un sat 
cu 1600 loc., munteni, economi de vite şi puţine 
cereale şi livedi de pruni, o şcoală şi o biserică.

Mfineclu-Ungureni, com. rur. în Rom., j. Pra
hova, la 45 km, spre nord de Ploiesci. Are şese 
sate: Giuresci, Valea largă, Făcăeni Chicioreni, 
Plăeţul fi Teleajenul cu 1500 loc., economi de 
vite ş. a., mai toţi Români din Ardeal (cu mâ
necile cămeşilor largi, de unde vechii loc. au 
dat acestor com. numele de Mănedurile şi Un
gureni.) Com. are doue biserici şi o şcoală.

Manej, localuri în cari se învaţă călaria. Ele 
sunt formate din sale dreptunghiulare; una din 
laturi este aproape de 2 ori mai mare ca cea
laltă. Partea pe unde merg caii, se numesce 
pista manejului.

M. se mai numesce şi virtehuţa, de care trag 
vitele pentru a pune diferite maşini în mişcare. 
Maşini de treerat cu virtej (manegiu) de vite, etc.

Mâner. Sabia militară e compusă din 3 părţi 
principale; lama, mânerul şi garda. M. este ex
tremitatea lamei care pătrunde în interiorul 
gardei; el este acoperit cu piele sau pânză, 
pentru a uşura apucarea şi ţinerea lui în mână. 
La săbiile oficieresci în serviciu actualmente în 
armata română, mânerul se termină printr’un cap 
de vultur, preste care este aşezat coroana regală.

Manes, (Mani, Manichaeus), fundatorul unui 
sistem religios (v. Manichei) în seci. III, n. 
218 în Ktesiphon. Scriitorii orientali susţin, că 
M. a fost Persan crescut în religiunea lui Zo- 
roastru, apoi botezându-se şi fiind sfinţit preot 
a încercat a contopi religiunea creştină cu a lui

Zoroastru. Fiind învins în o dispută cu Magi, a 
fost despoiat de piele âncă fiind viu la 276. (Cf. 
O. Fliigel, Mani und seine Lehre. Leipzig, 1862).

Manes, (numai în plural) în mitol. romană 
nume dat morţilor, şi anume Divi Manea au 
fost morţii, cari prin moarte şi sfinţirea datinelor 
de înmormântare s’au curăţit şi s’au venerat ca 
(}ei şi spirite. Locuinţa lor o sub pământ şi de 
acolo numai în unele anotimpuri şi noaptea vin 
pe faţa pământului. M. stau sub scutul dinei 
Mania (v. ac.) şi în legătură cu Larii. M. în Dacia 
au fost consideraţi de tjci- Mai toate inscrip- 
ţiunile mormântale se încep cu; Diis Mahibus.

[Atm.]
Mănesci, mai multe com. rur. în Rom. 1) M., 

comuna rur. în j. Dâmboviţa. compusă din 
4 căt. cu 2500 loc. (Dicţ. geogr. 1890), 5 biserici 
şi 1 şcoală. 2) M., comună rur. în j. Buzeu, 
compusă din 5 căt. cu 900 loc. (Dicţ. geogr. 
1900), teren avut în substanţe minerale. 3) M., 
comuna rur. în Rom., j. Prahova, situată la 
16Va km. spre vest de Ploiesci. Are patru sate 
cu 1200 loc. toţi agricultori, doue biserici şi o 
şcoală. Pe teritoriul acestei comune a fost o 
bătălie la 1548 între domnul Mircea III Ciobanul 
şi boierii munteni, nemulţămiţi de el şi conduşi 
de Radu Iliaşi. (Cf. Tocilescu, «Istor. Rom.» şi 
Odobescu, «Scrieri liter. şi istorice», voi. I).

Mănescu, familie mare boierească din Yalachia, 
ramură din Basarabi, adi stinsă. Strămoşii ei 
sunt; Michnea cel Bău, domnul ţerii (1508— 10) 
şi urmaşii acestuia, domni români; Mircea Cio
banul, Alexandru II, Michnea Turcitul, Petru 
Şchiopul, Radu Michnea voivodul, Alex. Coconul, 
cari domniră între 1546—1630. Michnea era fiul 
lui Dracea, marele Armaş din Mănesci, vechia 
moşie a neamului, de unde li-s’a tras numele. 
Alexandru Coconul (1623—30) avu fin pe bei
zadea Radu din Mănesci, n. 1635, care avu fiu 
pe Udrea logofetul, tatăl comisului Barbu M., 
ce trăia în secolul trecut. Acesta avu fică pe 
Smaranda Măneasca, soţia doctorului Silvestru 
Filitii, şi copiii din această căsătorie luară şi 
numele M. [O. L.j

Manethos, scriitor egiptean, a trăit în seci. III 
a. Chj'. laTheba; a scris în limba grecească o 
istorie a Egiptului. In fragmentele acesteia se 
află listele complete ale dinastiilor şi o treime din 
numele regilor egipteni. Ed. deMuller; »Fragni. 
historicor. graecor.» 1848.

Manevrai (frc. manoevre), modul de a regula 
jocul unui aparat sau sistem; a manevra ma
cazul, a conduce un vas plutitor; exerciţiul prin 
care soldaţii sunt deprinşi la mânuirea armelor 
şi diverse evoluţiuni; mişcări ia cari se deprind 
trupele în timp de pace sau pe cari le execută 
pentru a se mesura cu adversarul în timp de 
resboiu. Fig. intrigă.

Manfl, Joan, unul din profesorii ardeleni aduşi 
de mitropolitul Veuiamin, George Asaki şi vor
nicul Mihaiu Sturdza, la reorganisatul seminar 
dela Socola (1820). Preda limba şi liter. latină, 
şi avea colegi pe loan Costea şi Vasile Bob Fabian, 
iar director pe Vasile Popp.

Manfred, rege în Sicilia, fiul împăratului Fri- 
deric II, n. 1231, f 1266. Legitimisat, a primit 
dela tatăl seu Tarentul; 1254 ia guvernarea 
Apuliei. După moartea lui Conrad IV, ocupă 
tronul Siciliei ajutat de saraceni şi e încoronat
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în Neapol (11 Aug. 1258). Trebuind să-şi sus
ţină cu arme tronul faţă cu papa, care îl ofe
rise lui Carol de Anjou, cade în lupta dela 
Beneventum (26 Pebr. 1266). Soţia şi trei fe
ciori ai lui mor în prinsoare, iar fina sa Beatrice 
numai după robie de 22 ani îşi recapătă libertatea.

Mangabe, (Cereopithecus fuliginosusj, mai
muţă din 01x1. Pithecilor, fam. Cynopithecinilor, 
de coloare neagră. Lungimea 125 m., coada 
60 cm. Trăiesoe pe ţermurii vestici ai Africei.

Mângâierea, acţiunea de a uşura durerile al
tuia prin sfaturi, de a consola prin arătarea ni
micniciei vieţii şi prin speranţa unor vremuri 
mai bune pe pământ sau în lumea cealaltă.

Mangal, vas în care se pune jar.
Mangalia, corn. urb. în Rom., j. Constanţa, 

şi mic port pe Marea Neagră la 43 km., spre 
sud de oraşul Constanţa. Are 1300 loc., din cari 
•/a Mohamedani. Portul M. e puţin visitat. In 
timpul Genovezilor avea o pop. de 30,000 loc. şi 
mai mare importanţă comercială, fiind pe atunci 
protejat printr'un malaci în ruină; împrejurul 
oraşului mai există ancă urmele fortificaţiunilor 
vechiului port genovez, consistând într’o încin- 
gătoare cu bastioane. In apropierea M. se află 
o soi'ginte sulfuroasă şi un lac de 5 la 6 mile 
circumferinţă; iar împrejur se văd numeroase 
movile, cari de altfel fao lanţ pe ambele părţi 
ale lacului şi văii ce prelungesce lacul cătră in
terior. Orăşelul M., e numele unei plăşi a ju
deţului Constanţa.

Mangan, element, metal. Greut. at. 55. Simbolul 
Mn. Valenţa sa variază dela două la trei. Se 
obţine din reducerea oxiijilor prin cărbune la 
temperatură înaltă şi apoi purificat de cărbune 
şi siliciu prin un amestec de carbonat alcalin şi 
borax. Principalii săi oxiiji sunt: bioxidul Mn Oa 
sau pirolusita, Mn8 04 Hausmanita, Mna 09 man- 
ganita. Ca metal se presintă cu aspectul fierului, 
e foarte dur, cu o densitate 7'2. El se oxi
dează la aer umed. Prin proprietăţi în ce pri- 
vesce sărurile (permanganaţi) se apropie parte 
de clor (perclorafij, parte de crom şi fier. Com
puşii şi sărurile lui: Mangan oxidul (Mn O) pul
bere amorfă verijie. Mangan hidroxid Mn(OH)a 
precipitat din sărmile manganoase prin alcalii 
hidraţi. El e basa sărurilor manganoase. Mn8 04 
oxiid salin de M., pulbere roşie-brună, obţinut 
prin calcinarea celorlalţi oxiiji. Mna 08 sesgui- 
oxid de M., pulbere negricioasă, sărurile cores- 
pundătoare acestuia 4ise manganice sunt instabile. 
Mn Oa bioxidul de M. (peroxid). La încălijire 
acesta dă sesquioxid şi oxigen; servă la pre- 
paraţia clorului. Mn 08 trioxid, anhidrida man- 
ganică, iar hidratul acidul manganic Mn 04 Ha 
formează sărui’i dise manganaţi, obţinuţi dela 
calcinarea oxidilor în presenţa alcaliilor şi a sub
stanţelor oxidante. Manganaţii sunt pulberi verdi, 
cwi se descompun la diluare cu apă, trecând 
din verdi în roşii, de unde li-se mai dice şi ca
meleonul mineral, nume dat în special manga- 
natului de potasiu = Mn 04 Ka. Permanganaţi, 
sunt sărurile acidului permanganic Mn 04H. Per- 
manganatul de potasiu e sai'ea cea mai importantă 
a manganului. Se presintă în cristale roşii închise 
şi se obţine dela manganat prin bioxidul de carbon 
ori clor. E caracterisat prin proprietăţile sale re
marcabile de oxidaţie, ceea ce face a fi foarte 
întrebuinţat în chimie şi medicină. [S. M.]

Mangifer, după o poveste rom. din Bănat, nu
mele unui ostaş viteaz, oare într'un palat îm
părătesc învinge spiritele rele. M. = Mâncă fler.

Mangifera L., (botan.) mic gen din fam. Ana- 
cardiaceelor, trib. Anacardieae, cuprinde vr’o 
14 specii de frumoşi arbori din Asia tropicală cu 
frunzele alterne simple,întregişicoriacee; florile 
polygamedioioe; ovarul unilocular, devine la ma
turitate fruct drupaceu (drupa). Dintre speciile 
acestui gen menţionăm numai pe M. indica L., 
care produce renumitele fructe comestibile nu
mite Mango; el se cultivă foarte mult în ţerile 
tropicale din causa fructelor sale, obţinându-se 
prin cultură numeroase varietăţi. [Z. C. P.]

Manglu, (Mandju) sau Mangiuri, un ram al 
Tungusilor, popor turanic, cari originar au lo
cuit în Mangiuria, 1644 au ocupat Peking-ul, de
venind stăpâni în China. In istoria Chinei găsim 
M. deja la 925 ca supuşi ai imperiului Khita- 
nilor. 1114 s'au revoltat; căpetenia lor Aguta a 
fost proclamat împărat, numindu-se dinastia sa 
Ein (aur). Această dinastie a ocupat o parte mare 
a Chinei, chiar şi capitala imperiului, şi a domnit 
108 ani. Domniei dinastiei Ein au pus capăt 
Mongolii. M. au emigrat din China, unde apar 
din nou după câţiva secoli. Căpetenia lor Tai-ciu 
a supus mai multe seminţii ale Tungusilor; 1616 
s’a revoltat contra dinastiei chineze Ming. După 
lupte îndelungate le-a succes a ocupa (1644) 
Peking-ul şi în fine întreagă China. M. aflători 
în părţile sudice ale Mangiuriei sunt agricultori 
şi meseriaşi, cei din părţile nordice sunt vână
tori, pescari şi păstori şi duc o viaţă nomadă; cei 
trecuţi în China şi-au însuşit civilisaţia chineză 
şi formează majoritatea clasei funcţionarilor, co
mercianţilor şi meseriaşilor.

Mangluoa, Simeon, scriitor rom., n. 2 Sept. 
1831 în Broşteni (Ban., cott. Căraş), a studiat 
dreptul în Pesta şi teologia în Vîrşeţ. La 1858 
a fost numit profesor de limba şi liter. rom. la 
gimn. din Timişoara şi aplicat ca practicant la 
locotenenţa c. r. a Voivodinei şi Banatului ti- 
mişan de acolo. La 1861 a fost ales solgăbirău 
în Jăm şi a servit 8 ani ca atare în Jăm, Şasea 
şi Căraş. La 1868 a făcut ceusura advocaţială 
şi în 1869 s’a aşezat ca advocat în Oraviţa, 
unde, după ce în Martie 1890 a fost ales membru 
onorar al Academiei rom., la 4 Dec. 1890 a reposat. 
Biblioteca sa a dăruit-o «Asociaţiuniu din Sibiiu. 
M. a publicat următoarele studii: »De originea, 
vechitatea şi însemnătatea numelui Valao» (Al
bina de Viena 1866, 1867;; »Baba Dochia* (Fa
milia 1874). A edat «Calendariul pe 1882 şi 1883» 
de cuprins foMoristic şi spiritistic; a scris «Studii 
limbistice sau 100 de etimologii revindecate ele
mentului rom. contra Miklosich şi Cihac< (Familia 
şi Luminătoriul 1883). «Cincideci de etimologii 
de cuvinte bănăţ. cari nu sunt introduse in 
dicţionai’e (Familia 1884). Cea mai însemnată 
lucrare a sa este «Dacoromanische Sprach- und 
Geschichtsforechung» (comis. W. Ki'afft în Sibiiu, 
K. F. Kohler, Lipsea şi Socec şi Teclu Bucu- 
resci 1890), care cuprinde interesante studii 
asupra fonologiei şi morfologiei limbei rom. şi 
mai tractează despre «Cronica lui Huru<, despre 
«Colindă» şi despre însemnătatea istorică a nu
melui «Walach» sau «Vlah» (I. Teii). [Tr.]

Mangiuria, ţeară a Chinei, formând partea nord- 
estică a imperiului, 942,000 km», cu 5s/4 niili-
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oane loc. Capitala Mukden. Port convenţional 
Niuciuang. Mandjurii propriu (}işi, un popor res- 
boinic de origine tungoză, au cucerit 1644 China, 
unde înteineiară dinastia domnitoare până aiji, 
şi-au însuşit limba şi obiceiurile chineze şi au 
remas poporul domnitor, respândiţi prin întreg 
imperiul ca soldaţi, amploiaţi, comercianţi, me
seriaşi; în M. abia mai sunt 3/4 mii. Mandjuri.

Manglier, numele francez al plantei Rhizo- 
phora Mangle L. (v. ac.).

Mangop; (Maria din M.J, a treia soţie legi
timă a lui Ştefan cel Mare, luată în 24 Sept. 
1472. Era din neamul Comnenilor, din care o 
ramură se retrăsese, după căderea Trapezuntului 
sub Turci, în peninsula M., unde a şi întemeiat 
o stăpânire creştină sub hanul Crimeei. Această 
căsnicie n'a fost fericită pentru Maria, căci Ştefan 
s’a îndrăgostit de roaba sa, Maria, fica lui Radu 
cel Frumos. A continuat însă domnitorul să tră
iască legitim cu soţia sa, căci prin moartea ta
tălui ei, principele Mangopului, Ştefan moştenea 
o parte din acea stăpânire. Dar"când în 1475 
Turcii au ocupat Mangopul, Ştefan s’a divorţat 
de soţia sa, căsătorindu-se legitim a patra oară 
cu concubina de până aci, Maria Vochiţa.

Mangra, Vasilie, vicar eppesc. şi scriitor rom., 
n. 1852 în Budurasa (Ung., cott. Bihor), a stu
diat gimnasiul în Beiuş, teologia în Arad şi 
dreptul în Oradea mare. Fost prof. al dreptului 
canonic la instit. teol. din Arad, a fost suspendat 
dela acest oficiu la cererea guvernului ungar 
din motive politice, însă biserica i-a susţinut 
beneficiile. In acest timp s’a ocupat mai ales 
cu politica şi a fost unul dintre cei mai zeloşi 
aranjori ai congresului naţionalităţilor, ţinut la 
10 Aug. 1895 în Budapesta. Politician pătimaş 
şi intransigent, şi în sinoadele şi congresele bi- 
sericesei unul dintre conducetorii oposiţiunii ex
treme. Cu toate aceste, la 1899 conduce lupta 
pentru alegerea de episcop al Aradului a lui 
1. Goldiş (v. ac.), care pentru atitudinea sa ca 
deputat dietal în chestiunile de politică biseri
cească, a fost atacat şi combătut de presa naţ. 
română din Trs. După alegerea lui Goldiş, M. 
este numit de acesta redactor al foii diec. «Bi
serica şi Şcoala» şi ăpoi ales de sinodul diecesan 
din 1900 vicar episc. la Grade. Pe teren literar 
M. s’a distins prin publicarea de documente isto
rice şi lucrări refer, la istoria literaturei, şi a 
fost ales membru coresp. al Academiei Rom. 
A fost în mai multe rânduri colaborator şi re
dactor la organele publ. ale diecesei gr.-or. de 
Arad şi la alte foi politice. A scris şi o bro
şură polemică în causa mitrop. Ghenadie (v. ac.).

Mania, în mitol. romană mama Larilor; sub 
scutul ei au stat şi Manes (j. ac.) şi se credea 
identică cu Lara (v. ac.). M. s’a înşirat între 
(Jinele lumii de jos, cari au fost personificaţiunea 
bunei mame, a pămentulni. M. în superstiţiunea 
pop. se închipuia ca o nălucă, care a causat mare 
spaimă pruncilor, ■ iară în fine a devenit o figură 
grozavă în poveştile poporale. [Atm.]

Mania, furia, boală de creezi cu înverşunare, 
de diferite grade. 1) Exaltare maniacă, fără 
înrîurire dinafară, simţire de sine exagerată, 
cugetare foarte iute şi dorinţa de a-şi pune pla
nurile imediat în practică, de aci urmează acte 
nesocotite. 2) Manie gravă, turbare maniacă, 
când acţiunea suferindului nu mai este coor

donată, are visiuni, halucinaţiuni, gesticulări, 
sbierete, etc. Adese se vindecă, iar care se re
petă mai de multe uri, e incurabilă.

Mania guerulanta sau de proces, boală min
tală ce face pe bolnav a-şi căuta un drept în
chipuit, fără şansă de reuşită, fără temeiu.

Maniana, un district în Acarnania în Grecia, 
aproape de Misolonghi, unde locuesc în şepte 
sate (Suroveli şi Cuciobina sunt cele mai mari) 
Arămâni, emigraţi din Albania. (Cf. Globus, 
tom. XIII, Nr. 6 şi Weigand, Aromunen, tom. I, 
pag. 183—185, zmde vorbesce despre călătoria 
sa în Acarnania, şi ib. tom. II, pag. 174—184, 
unde descrie dialectul lor şi comunică câteva 
cântece.)

Manlchel, manicheism, secta religioasă a lui 
Manes (v. ac.). Sistemul religios al M. format 
din Dualism şi Panteism propune, că dintru 
început a existat şi există doue fiinţe eterne, 
necreate, vii, sieşi opuse, una bună (lumina, spi
ritul), alta rea (întunerecul, materia). Lumea 
vecjută şi omul s’a produs din o amestecare a 
luminei cu întunerecul. Particulele de lumină 
constitue în om spiritul raţional, iar materia e 
sediul poftelor celor rele. Substanţă divină după 
M. se afiă în toate fiinţele vecjute. Mântuirea 
consistă în eliberarea din matene a particulelor 
de lumină şi reîntoarcerea lor în substanţa di
vină şi împerăţia luminei. Morala M. e foarte 
rigoroasă. M. s’a lăţit repede nu numai în Orient, 
ci şi în Africa şi Italia, Galia şi Spania; s’a 
stîns în seci. VI. (Cf. A. Geyler, Das System 
des M. Jena, 1875; Dr. A. Grama, Istoria bi
sericească. Blaş, 1882.) [i—m.]

Maniera, (franc.J fel, formă, chip, mod. La 
plural: apucături false, prea lustruite. In artă 
şi liter. M. este un mod anumit de factură, de 
exprimare, al unei şcoale artistice sau literare. 
M. e constituită din totalitatea trăsurilor carac
teristice unei şcoale liter. sau artistice, sau chiar 
numai unui artist mare. Când aceste trăsuri 
capotă o influenţă mare asupra lumii dintr’o 
epocă oarecare, ele prin prea multe imitaţii lip
site de fond devin manierism.

Manierism, afectare, prefăcetorie meşteşugită, 
imitarea unor apucături străine felului propriu 
de a fi. M. în artă e ceva prea căutat, şi deci 
fără căldura spontaneităţii, adesea nepotrivit fon
dului cugetării sau al sentimentului. [Nig.]

Manifest, (lat.) scriere publicată de cineva 
spre a-şi arăta ideile, spre a face cunoscut tu
turor ce are de gând să facă; declaraţiune pu
blică făcută de un general sau de un paitid. 
M. adiect. = învederat, vădit. [—]

Manifest de resboiu este declaraţiunea de 
resboiu motivată, dată de suverani, sau o expu
nere a neînţelegerilor. In general ele confirmă 
căuşele justificative şi motivele de resboiu. Un 
resboiu fără declaraţie prealabilă, e o violare a 
credinţei publice şi un fel de cursă întinsă: ori 
ce act ostil, anterior unei declaraţii prealabile, 
e condamnat de dreptul ginţilor. Puterea atacată 
n’are nevoie să mai declare resboiu. Puterile 
neutre trebue să ia cunoscinţă prin notificare, 
de declaraţiunea de resboiu. [0. L.]

Manifestul partidului comunist, redactat de 
Karl Marx împreună cu Fred. Engels, adoptat 
la congresul din Londra în 1847. In M. se gă
sesc puse următoarele două piîncipii socialiste:
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1) interesul lucrătorilor este pretutindeni acelaş 
în faţa intereselor capitaliste; prin urinare el 
trebue să domine chestiunile de naţionalitate;
2) lucrătorii n’au să se sprijine decât pe ei înşişi 
pentru a se desrobi, şi ei au nevoie, mai ântfii, 
do a cuceri drepturile politice. Ambele principii 
însă sunt dăunătoare: cel dintâi, pentrucă se 
pune în vedit şi intenţionat conflict interesul 
lucrătorilor cu al capitaliştilor, lucru ce duce la 
disarmonie, la desagregare socială, şi pentrucă 
prin el se şterge principiul de naţionalitate, care 
e basa ori oărui organism social; al doilea, pen- 
trucă prin el se deşteaptă în massele inculte 
pasiuni politice fără frâu, cari duc la revoluţii.

[Nigrim.j
Manihlki, insulele, grupă de insule eugl. in 

Oceania, 137 km*., cu 1850 loc.
Manihot, Maniac, (botan.) fecula dela diverse 

specii de Jatropha (v. ac.).
Manila, capitala iusulei Luzon (Filipino), 

154,0t)2 loc. (1887); cel mai îusenmat port co
mercial al Filipinelor; pentru năi mari servesce 
apropiatul port Cavite; fabricaţiune de tutuu; 
export de tutun; zahăr şi cânepă (abaca); 13 Aug. 
1898 s’a predat admiralului americau Devey.

Cânepa de Manila, (botan.) fibre textile scoase 
din peţdolurile frunzelor de Musa textilis (v. Ba
nanier); se mai 41° Abaca, fibre de Banan, 
Plantain-fibre, Siam-hemp, etc. Uin ele se fac 
stofe solide, uşoare, elastice, cu strălucirea mă
tase!; se împletesce sfoară trainică, sfoară 
de M., ş. a.

Manin, Daniele, 1804—57, vestit patriot ve- 
neţian. Fiind închis de poliţia austriacă în 1848, 
fu scos din carcere şi revoluţia' isbucni. îm
preună cu Tomaseo se puse în capul mişcării şi 
goni pe Austriaci. După aceea susţinu asediul 
lor timp do un an, în Veneţia (1848—1849), 
în care timp fu dictatoml republice!. Când Ve
neţia cădu, el se refugia la Paris, trăind din 
lecţiunile de italienesce. [0. L ]

Maniac, (botan.) v. Manihot.
Manipul (mânecare), ornat liturgic, care-1 poariă 

preoţii şi diaconii la celebrarea cultului divin, 
(v. Mânecări.)

M. se numia şi un corp de trupe la Romani 
= Vao a unei legiuni.

Manipulaţiune, a administra, a umbla cu ceva, 
a lucra.

Manipur, stat vasal în prov. indo-brit. Assam, 
21,500 km*, cu 221,000 loc.

Manisa, (vechea Magnesia), oraş în vilaietul 
turco-asiatic Aidin, cu 35,000 loc.; ţesetorii de 
bumbac.

Manitoba, prov. engl. în America de nord, 
dela 1870 aparţine la Dominion of Canada; 
165,924 kma. cu 203,549 loc. (1895). Capitala 
Winuipeg.

Mania, 1) M. Vasile, m. al Academiei rom., 
n. 1824 in Lugoş (Bănat), a studiat în Caran
sebeş, Arad şi Pesta, unde termină filosofia şi 
dreptul. La 1847 se stabilesce în Rom., ia parte 
activă la mişcările din 1848, din care causă este 
silit să treacă în Transilvania. După ce a ocupat 
acolo mai multe funcţiuni, se întoarse iarăşi în 
ţeară, unde se ocupă cu advocatura şi fu ales 
deputat în toate legislaturile liberale 1876—88. 
A publicat: Amelia sau victima amorului, dramă 
1849; Respunsu replioativu la broşura dlui proto-

presviteru Mei. Dregi ci, intitulată «care sunt 
literile romane». Timişioara, 1856; Disertaţiune 
istorico-critica şi literara tractanda despre ori
ginea Romanilor din Dacia Trajana, 1857; Uni
tatea latina sau causa română în procesul na
ţionalităţilor din punctul de vedere istoric, juridic 
şi politic, 1867; Misiunea Occidentului Latin în 
Orientul Europei, 1869; Monumentul dela Că- 
lugăroni, dramă într’un act, 1871; Răpirea Bu
covinei, conferenţă, 1875; Studii asupra scrierii 
profesorului Dr. I. Jnng, întitulată Romanii şi 
Românii din Ţerile dunărene, 1878; Proscrisul, 
dramă originală naţională în 5 acte şi 5 tablouri, 
în ajunul evenimentelor din 1848, 1880; Ro
mânii în literatura străină, studii istorico-critice 
şi etnologice, 1883; Convenţiunea consulară cu 
Germania, 1886; Şepte scrisori deschise cătră 
Maj. Sa Carol 1, regele României, 1888, etc.

2) Maniu, Aurel, Dr., n. 5 Martie 1833 în 
Lugoş, f 28 Ian. 1894 în Oraviţa. 1859 notar 
public c. r. în Lugoş, 1860 vice-notar, mai apoi 
protonotar al Caraşului («Determinaţiuuea» con
gregaţiei din Septembre 1861, referitoare la folo
sirea limbei rom. în comitat, este elaboratul seu 
şi al piotonotamlui de atunci Aloisiu Wlad de 
Selişte); 1861, ca advocat, a fost ales deputat 
dietal în cercul Făgetului. 1870 numit jude la 
tabla reg. în Pesta, dar n’a ocupat acest post, ci 
a fost trimis în misiuni diplomatice din partea 
guvernului; în 10 Apr. 1875 a fost numit notar 
public în Oraviţa, unde a stat până la moarte. 
M. pe la începutul erei constituţionale a purtat 
lupte energioe pentru drepturile naţiouale şi a 
luat parte activă la demersuiile Românilor pentru 
despăi'ţirea lor de ierarchia sârbească.

Manivela, mâner, o bucată de lemn sau de 
metal, cu ajutorul căruia învârtim un corp; sau 
de care îl prindem ca să-l ridicăm sau să-l 
ducem undeva.

Mânjina, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, cu 
800 loc. agricultori. (Dicţ. geogr. 1892); moşia 
M. a fost odinioară proprietatea marelui patriot 
Costache Negri; casa în care a locuit Negri şi 
în care se ţineau sfaturile patrioţilor ambelor 
ţeri române, există şi a(ji.

Manjema, (Ma-njuema), popor în Africa cen
trală, spre vest dela lacul Tanganjika până la 
riul Congo, cai’e aparţine seminţiei Bantu. Te
ritoriul acesta apar^ne statului Congo. Amenunte 
despre acest popor se află în opul: Durch den 
dunklen Weltteil de H. M. Stanley.

Manliu, loan, pedagog rom., n. 1841 în Tran
silvania; a studiat la facultatea de litere din 
Bucuresci. In 1871 fu numit director şi prof. 
de istorie şi limba latină la gimnasiul din Pi- 
tesoi, apoi se mută la gimn. din Giurgiu şi la 
1875 fu treout ca prof. de limba şi Uter. rom. 
la şcoala centrală de fete din Bucuresci, care 
mai târcjiu deveni şcoală normală de institutoare. 
Aoi funcţionează şi astăzi. Pentru perfecţionarea 
sa în pedagogie, visita în mai multe rânduri 
şcoalele pedagogice din Austria, Saxonia, Prusia, 
Bavaria, Wurtemberg şi Elveţia. M. a desfăşurat 
o intensivă activitate pedagogică, ca profesor, 
revisor, organisator şi scriitor. Scrieri principale: 
Gramatica limbei române (sintaxa) pentru cla
sele primare, (la 1871) astăzi ajunsă la ediţia 44. 
Gramatica română (etimologia) 1875 ed. 66. Stil 
şi composiţiuni (1880, ed. 8). Retorica şi stilistica
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(1891). Sintaxa pentru cursul secundar (1884), 
ed. 6. «Poetica română», (1890). «Antologia şi 
Crestomaţia roihână», (1891). «Gramatica istorică 
şi comparată», (1894). «Exerciţii de composiţiuni», 
(1895). «Poveţuitor pentru predarea limbei ro
mâne», (1890). «Carte de cetire pentru clasele 
secundare», (1897).

Manlius Marcus Capitolinus, unul din eroii ro
mani din vremea resboiului cu Galii. Lui M. i-se 
datoresce scăparea Capitoliului, care era asediat 
de cătră Gali. Pentru fapta sa curagioasă i-se 
dete porecla de Capitolinus. In 384 a. Chr. po
porul îl acusă de fapte grave, fu condamnat la 
moarte şi aruncat din înălţimea stâncoi Tarpeiene.

Manîus Titus Torquatus, dictator roman în 
365 a. Chr. [Caion.]

Manna, (botan.) sucul extras din scoarţa de 
Fiaxinus Omus (v. ac.); e medicinal, folosit ca 
purgativ. (Pentru «mana Ovreilor», v. Lecanora.)

Mannheim, oraş în Baden (Germania) la văr
sarea lui Neckar în Rin, 91,119 loc. (1895); 
castel cu colecţiuni de artă, observator astro
nomic; gimnasiu clasic şi real, şcoală reală; fa
brici de maşine, chimicalii, gummi, ţigări, ce
ment, otc. (Comerciu însemnat, port la Rin şi 
Neckar.

Manninş, EnricEduard, archiepiscopde'West- 
minster (in Anglia) şi cardinal, n. 1808. A lucrat 
pentru validitarea principiilor religioase în viaţa 
socială; a arătat raportul între sciinţă şi reli- 
giune, apărând autoritatea revelaţiunii divine şi 
combătând ame.steoul neoompetent al regimului 
în afacerile bisericii. A lucrat cu succes pentru 
cultivarea şi înmulţirea clerului, pentru ridicarea 
de orfanotrofii, şcoale şi alte institute umanitare 
şi culturale, f 1892. [i—m ]

Mannlt, alcool hexaacid, din grupa (ţisă a hexi- 
telor, respuntjend la formula CH, OH (CH 0H)4 
CH, OH. El se găsesce în multe plante, mai ales 
în Fiaxinus Ornus, al cărui suc prin uscare ne 
dă mana farmaciştilor. Din aceasta se şi extrage 
prin alcool. M. se presintă cristalin, fusionează 
la 166°, e solubil în apă, cu savoarea foarte 
dulce. Are ca principali isomeri pe sorbită şi 
dulcita. [S. M.]

Mannus, la Germani fiul cinului Tuisco, care 
a avut trei ficiori şi dela ei au purces trei po
poare germane; Ingavonii, Iskăvonii şi Hermionii.

Manoach Hlllel, bancher din Bucuresci, la care 
se face primul împrumut al Moldovei, în sumă 
dc 2.400,000 lei pe vremea lui Grigore Ghica 
(1855).

Mano destra, (ital.J = mâna dreaptă (prescurtat 
nu d.), prin oposiţie cu mano sinistra (ital.) = 
mana stângă (prescurtat m. s.), indicaţiuni ce 
se întâlnesc in musica instrumentelor de cla
viatură, precisând mâna cu care trebue executat 
im pasaj, pe care executantul ar fi în nedu
merire cu care mână să-l execute.

Manole, Meşterul, legendarul architect al mă
năstirii Argeşului (v. ac.), necunoscut istoricesoe, 
dar cântat în una din cele mai admirabile balade 
populare. (Cf. Colecţiile de poesii populai'e ale 
lui Alexandri şi Teodorescu.)

Manole, Diamandi, comerciant de frunte şi fi
lantrop, n. 1833 în Braşov, şi reposat tot acolo 
in Sept. 1899. M., după ce făcu oarecare studii 
la şooalole din Braşov, se aplică la negoţ în 
Bucuresci, unde mai târ(Jiu ajunse companion

Enciclopedia roinână, Yol, m.

la O casă de schimb. Reîntors la 1865 la Braşov, 
deschise o casă de comisiuni, purtând afaceri 
mari cu România. M. a luat parte însemnată 
la afacerile publice braşovene şi ale Rom. din 
Trans. şi Ungaria. A funcţionat mai multă vreme 
ca membru al Eforiei şcoalelor centrale române 
din Braşov, ca preşedinte al gremiului comerc. 
români şi al camerei comerciale din ţinutul Bra
şovului. De asemenea a funcţionat mai multă 
vreme ca membru al sinodului şi al congresului 
naţional-bisericesc gr.-or., şi ca membru al co
mitetului naţional-politic. Ca filantrop a luat 
iniţiativa la o colectă de bani şi de obiecte pe 
seama ostaşilor rom. răniţi în resb. din 1877—78, 
şi la un fond pentru îmbrăcarea şcolarilor români 
săraci din Braşov.

Manolea, sat în Rom., j. Suceava, aparţinător 
comunei rur. Uidesci, cu 763 loc. în majori
tate Lipoveni (Dicţ. geogr. 1894), 1 biserică şi 
2 schituri lipov., unul de călugări cu 33 înşi, altul 
adăpostind vr’o 44 călugăriţe.

Manolescu, 1) M. Nicolae, medic rom., n. 1850 
în corn. Şaranga, j. Buzău. A făcut studiile me
dicale în ţeară şi in Paris. In 1878 a obţinut 
titlul de doctor în medicină la Univ. din Bu
curesci şi în 1883 a fost numit profesor de 
oftalmologie la facultatea de medicină din ca
pitală şi medic primar al spitalelor Eforiei. Intre 
scrierile sale cele mai însemnate sunt: Con- 
ditions de la visibilite des points et des lignes. 
Paris, 1880; Studiu asupra miopiei. Bucuresci, 
1883; Rolul aglutinativ al lamboului conjunctiva! 
în extracţia cataractei. Buc., 1884; Brossage des 
granulations conjonotivales. Bucur., 1891; Mala
diile conjunctivei. Bucur., 1890; Igiena ţeranului 
român, lucrare premiată de Aoadem. rom. 1895; 
distins cu medalia Benemerenti cl. I. [—]

2) Manolescu, Grigore, artist dramatic, n. 
1857 în Bucuresci, t 1893 la Paris. A urmat 
cu succes cursurile Conservatorului de decla
maţie din Bucuresci. A debutat sub direcţiunea 
lui Millo, pe scena teatrului dela Bossel la 1873, 
în comedia «Un poet romantic», şi s’a relevat 
ca un talent remarcabil în comedia «Un bal din 
lumea mare». Câtva timp în urmă, întră în 
Teatrul naţional, dar îl părăsi în curând, luân- 
du-se după marea tragediană Pezzana. La reîn
toarcerea sa în ţeară fu reangajat pe scena 
Teatrului naţional, unde începu seria rolurilor 
mari, trecend prin Hamlet şi sfîrşind cu Dra- 
gomir din «Năpastea» lui Carageaie. Se duse la 
Viena, unde dădu în românesce pe «Prinţul Da
nemarcei’, se întoarse din nou în ţeară, mai 
juca o iarnă, contractă boala ce avea să-i pună 
capăt, şi muri la Paris în urma unei operaţii. 
Rolurile cele mai de căpetenie, în cari a făcut 
adevărate creaţiuni sunt: Galus din Fântâna 
Blanduziei, Ovidiu, Ruy-Blas, eto. Dar rolul în 
oare a excelat în toată puterea cuvântului a fost 
Hamlet. Din privirea, din mişcările şi glasul lui, 
se revărsa toată suprema trudă morală a acelui 
sufiet gigantic din opera lui Shakespeare. Ceea 
ce a hotărît a face un artist distins din M. a 
fost mai presus de toate dragostea lui de scenă, 
care l-a împins la o muncă extraordinară, fă- 
cându-1 să atingă uneori înălţimile artei ade
vărate. [N. Petraşcu.]

Manometru, aparat destinat a măsura presiunea 
fluidelor. M. cel mai sigur este acel cu aer

13
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liber cum l-au întrebuinţat Mariotte, Dulong şi 
Arago. Prin el se mesură direct presiunea prin 
înălţimea unei coloane de merour. In caşul 
însă când e vorbă de presiuni ridicate, M. cu 
aer liber este înlocuit prin un manometi’u cu 
aer comprimat.

Manometru metalic, cel mai întrebuinţat din 
toate aparatele manometrice. El se compune 
dintr’un tub de metal cu păreţi subţiri, şi întors 
odată sau de doue ori în jurul lui însuşi. 
Unul din capetele sale este deschis şi poate co
munica cu gazul sau vaporul, a cărui presiune 
voim să mesurăm. Celalalt capăt este închis 
şi terminat prin un arătător, în faţa căruia se 
află un arc de cerc graduat. Când presiunea 
gazului sau a vaporului, care comunică cu M., 
cresce, giururile tubului se desfac şi arătătorul 
se mişcă într’c direcţiune; când din contra 
presiunea decresce, giururile se strâng şi arătă
torul merge în direcţiunea opusă. Instrumentul 
este graduat prin comparare cu un alt M.

Manopera, apucătură; mijloc întrebuinţat spre 
ajungerea unui scop.

Mane, Le, capitala depărtăm, franc. Sarthe, 
cu 55,985 loc. (1896); industrie de maşini şi 
textilă, comerciu cu vite.

Mansarda, catneră situată nemijlocit sub co- 
perişul casei.

Manşeta, (mânecări), bentă de pânză întărită 
cu scrobeală, care se aplică la mânecile cămă
şilor bărbătesc!.

Mansfeid, fost comiţiat în (Germania, 1100 km1., 
acum împărţit în 3 cercuri ale guvernam, prus. 
Merseburg. Oraţul M. are 2775 loc.; mine de 
aramă şi argint.

Mansfeid, Ernst, conte, general în resboiul 
de 30 ani, 1618 duse Cehilor resoulaţi trupe aju
tătoare, se luptă în Boemia şi la Rin pentru 
causa reformaţilor, 1623 trecu în Olanda, 1625 
adună oaste nouă, fu bătut de Wallenstein la 
Dessau (25 Apr. 1626), trecu apoi spre Un
garia pentni a se uni cu Gavrilă Bethlen, fii 
insă împiedecat de "Wallenstein. f 29 Nov. 1626 
în satul bosniac Racoviţa.

Mansiones, in mitologia romană staţiuni de 
odichnă şi pentru păzirea preste noapte a anci- 
lelor la procesiunile Saliilor (v. ac.). [Atm.]

Mansurah, oraş în Egiptul de jos, capitala 
provinciei Dakahlije, în partea dreaptă a ra- 
murei Damiette a rîului Nil, emporiul negoţului 
din delta Nilului, cu 27,000 loc. Oraşul s’a 
fundat la 1222.

Mantegazza, Paolo, âsiolog şi antropolog ital., 
n. 1831 la Monza, profesor de antropologie în 
Florenţa, unde funda un museu şi o revistă an
tropologică. A scris: Fisiologia dell’ amore, Pisio- 
logia del piacere, Fisiologia deLdolore, Igiene 
dell’ amore, GU ainori degli uomini, etc.

Manteuffel, 1) Edvin Carol loan, general, 
n. 1809 în Dresda, "ţ 1885 în Carlsbad. Co
mandantul trupelor prusiane în Sohleswig-Hol- 
stein (1865), guvernator în Schleswig. A luat 
parte şi în resboiul din 1866 şi 1870—71. Co
mandant al tuturor trupelor destinate pentru 
ocuparea permanentă a Franciei. 1879 guver
nator în Alsaţia-Lorena. 2) M., Otto Teodor, 
baron, om de stat prusian, n. 1805 în Liibben, 
■j" 1882 la Krossen; fost vicepresident al gu
vernului în Stettin, director al minister! ului de

interne şi 1850 ministru-president; birocrat re- 
acţicnar, dimis 1858; 1864 membru al sena
tului. 3) M., Carol Otto, baron, fratele celui 
precedent, n. 1806, t 1879. Fost ministru de 
agricultură în Prusia. 4) M., Otto Gottlob, 
baron, fiul lui M. Otto Teodor, n. 29 Nov. 1844 
în Berlin. Şef al partidului conservator, pre- 
sident al adunării comunale din Brandenburg 
şi Lusaţia.

Mantia, (grec. mandia) paliu ce acopere tot 
trupul. M. călugărească, denotă umilinţa şi viaţa 
contemplativă călugărească. M. archierească, ca 
ornat bisericesc undulant, înfrumseţat în partea 
anterioară cu icoanele celor 4 evangelişti, pre- 
sintă pe archiereu ca succesorul apostolilor.

Mantica, (grec. mantike), la început a în
semnat darul şi arta de a profeţi, iar mai iârcjiu 
desvelirea, descoperirea viitorului numai prin 
mijloace artificiale, cari sunt de multe feluri, 
între altele sorţii, cărţile, căutarea în palmă 
(cheiromantica), etc., în oposiţiune cu profeţia 
(v. ac.). [Atm.]

Mantinea, vechiu oraş în Arcadia (Grecia), 
dărîmat 222 a. Chr. Aci a învins Epaminondas 
pe Spartani la 362 a. Chr.

Mantis religlosa, insect, v. Călugăriţa.
Mantissa, partea (jecimală (fracţionară) a unui 

logaritm.
Mantova, (Mantua), fost ducat în Lcmbardia, 

acum prov. ital., 2363 kms., cu 313,791 loc. (1896). 
Capitala M., fortăreaţă tare, pe o insulă în 
Mincio, 28,048 loc.; residenţă episcopească; ci
tadelă cu forturi şi puternice stavilare pentru 
a slobozi apă pe teren. Pieţe frumoase (Piazza 
Virgiliana cu statua lui Virgil); catedrală, palat 
ducal, Palazzo del Te; academia virgiliana, bi
bliotecă de 80,000 tom., observatoriu astronomic, 
museu, grădină botanică. Pe timpul Romanilor 
M. era oraş înfloritor, 1432 deveni marchionat 
al familiei Gonzaga, 1530 ducat, 1705 fu unit cu 
posesiunile austriaco, 1797 ocupat de Francezi, 
1859 dat la Veneţia, 1866 ajunse oraş al Italiei.

Mântuire, scăpare, rescumperare, se (jice în
deosebi despre rescumperarea neamului omenesc 
prin Isus Christos. Mântuitor, (v. Isus Chr.)

Mantumba, (Mohumba, Mahumbaj, lac în 
Africa de mijloc, în statul Congo, la 50 kin. 
dela lacul Leopold II. Ţinut împopulat, şe.sos. 
Spre nord-vest isvoresce din el rîul Irebac. L-a 
descoperit,H. M. Stanley în 1883.

Mânu, în mitol. indică protopărintele omo
nimii şi anume acela, oare a introdus sacrificiul. 
In tradiţiunea mai tânjie apare ca Noah (Noe) 
al Indiei.

Mânu, (sau Mano), familie boierească, în ţeară 
din secolul trecut şi de origină ital. Pe la 1400 
se aşeză la Constantinopole, unde continuă a 
da mulţi oameni distinşi în Grecia şi Bizanţ. 
Fraţii Manole şi George M. deteră nascere, 
venind în ţerile române, la doue ramuri fam., 
primul în Moldova, celalalt în Valachia, undo e 
cunoscut Marele logofăt Mihail M., f 1835, boier 
al lui Mavrogeni.

1) Mânu, George, om politic şi general român, 
n. 1833, şi-a făcut studiile militare în Prusia, 
unde a şi servit ca sublocotenent la artilerie. 
Intrând 1858 în armata română, s’a ocupat mai 
ales de organisarea artileriei, a luat parte cu 
distincţiune la resboiul independenţei 1877—78
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şi cu rangul de general s'a retras 1884. Ca om 
politic, M. e membru al partidului conservator, 
a fost de mai multe ori ministru de resboiu, 
5 Nov. 1889 până 15 Febr. 1891 ministru-pre- 
sident şi ministru de interne în cabinetul aşa 
numitei «concentrări» junimisto-conservatoare, iar 
în ministeriul G, Gr. Cantacuzino dela 11 Apr. 
1899 a fost câtva timp ministru de finanţe, dar 
în Ian. 1900 a trecut la ministeriul de interne, 
de unde s’a retras 1900. Dela el: Aritmetica şi 
Algebra. Paris, 1864.

2) Mânu, (h'igorie, n. 30 Ian. 1843 în Bu- 
ouresci, ver cu generalul George M., şi-a făcut 
studiile în ţeară mai mult ca autodidact; însă 
născut dintr’o familie de boieri mari, căsătorit 
cn fata lui C. Kretzulescu, M. găsesoe în aşa 
împrejurări ocasia celei mai felurite desvoltări 
intelectuale. Bun cunoscător al istoriei ţerii, mai 
ales al documentelor de familii, M. devine fo
lositor statului ca unul din administratorii do
meniilor sub ministeriul Lascar Catargiu dela 
1871—76, dar mai ales se distinge printr’o neo
bosită şi inteligentă activitate ca directbr general 
al monopolurilor statului sub ministeriul Ca- 
targiu-Carp 1891—95, când înfiinţează între 
altele navigaţi unea fluvială şi maritimă română.

Mânu, 1) M., recte Maniu, Nieolae, vicar gr.-cat. 
rom. al Făgăraşului, n. 1796 în Hepria, cott. 
Alba de jos, f 1865 în Făgăraş. M. şi-a făcut 
studiile teologice în Viena, după a căror ter
minare fu aplicat ca profesor (raagister) la şcoala 
normală din Blaj, 1826—51 paroch gr.-cat. în 
Sibiiu, iar până la 1845 şi protopop, când fu 
lipsit de protopopie, fiind şi el implicat în pro
cesul contra episcopului Lemenyi. Li mişcările 
din 1848—49 M. avu rol însemnat, locuinţa lui 
parocbială din Sibiiu era asilul şi locul de în
trunire al conferentelor Românilor devotaţi di
nastiei şi causei naţionale române în frunte cu 
Simeon Bămutiu, pentru care atrase asupraşi 
urgia guvernului revoluţionar; 1851'e numit 
rector al seminariului clerical din Blaj, mai târziu 
econom al mitropolitului Şulutiu, iar la 1862 
vicar foraneu în Făgăraş. M. âncă ca profesor 
în Blaj scrise: Orthoepialatina, latino-valaohioa, 
liungarica, germanica et serbo-valachica, juxta 
gustum hodiernae paedagogiae (1826). Pentru 
(muta sa dinastică M. la 1852 fu decorat cu 
crucea de aur pentru merite. [nt.]

2) M., Petru, consilier de finanţe, n. 1800 în 
Hepria, cott. Albei inf. (Trans.); deşi de reli- 
giunea gr.-cat., 1823—27 a ocupat oficiul de se- 
ci etar al consistoriului gr.-or. în Sibiiu. La adu
narea din câmpul libertăţii dela 3/15 Maiu 1848 
a fost ales secretar al ei, şi membru al comi
tetului naţional rom. Tot în acel an, ca comisar 
al districtului Blaj şi în 1849 al districtului 
beteag, a apărat interesele naţiunii sale. 1850 
bărbat de încredere în minist. de justiţie din 
Viena pentru organisarea tribunalelor, 1851 se
cretar şi 1858 con.silier la direcţiunea financiară 
tran.silvană, iar 1859 membru în direcţiunea 
fondului de desdaunare urbarială. M. a luat parte 
însemnată şi la luptele politioe-nationale din 
anii 1860 ca regalist în dieta Transilvaniei (1863). 
1804 s’a retras; -j- 1876.

V. şi Man.
Manual, ori oe carte ce se dă în mâna şco

larilor, ca text de pregătire şi deprindere, pentru

a pute urma mai cu succes explicările învăţă
torului. Calităţile manualului sunt: scurţimea, 
claritatea şi concisiunea. M. se mai numesce, în 
comptăbilitate, registrul, în care întrările şi ie
şirile nu se notează după ordinea lor cronolo
gică, ca in jurnal, ci după titluri şi capitole. 
M. se mai numesce ori ce ediţie portativă de 
legiferări, regulamentări, notiţe, expuneri tabe
lare, etc., menite a servi scopurilor de utilisare 
repede şi practică.

„Manuductor pentru învăţătorii sholasticesti 
sau îndreptare cătră cuviinciosa împlinire a 
diregătoriei învSţătoresci. Buda, 1818«, prima 
scriere pedagogică-didactică, apărută în limba 
română, pe o extensiune de 224 pagine, într’o 
limbă curat românească, folosind expresiuni ca 
«seriositate, idei, esenţială, sistematicească, for
mală, ocasie», etc.

Manufactura, manufacturier, (lat.J cuvinte 
sinonime cu cele de fabrică şi de fabricant. 
Astăcji însă cu progresele imense ce s’au rea- 
lisat prin introducerea maşinelor în domeniul 
industrial, expresiunea nu mai e proprie decât 
pentru industria mică; în fabricile mari munca 
manuală e aproape toată înlocuită de maşini. 
Fabrică, sau într’un înţeles mai restrîns atelier, 
numim locul chiar unde lucrează uvrierii între
buinţaţi de fabricant. Nu trebue să facem nici 
o deosebire apoi, între antreprenorul care în
trebuinţează nisce uvrieri, cari lucrează Ia do
miciliul lor, sau care distribuesce munca de făcut 
la uvrierii adunaţi într’un local care îi aparţine 
şi care formează atelierul sau fabrica.

ManuiI, doi împeraţi bizantini. 1) M. I Com- 
nenos, fiul imperatului loan II, urmă tatălui seu 
1143 în vîrstă de 23 ani. Viteaz, cavaler, în- 
treprincjetor, el este una din cele mai alese figuri 
ale imperiului din Constantinopole. Visa a cuceri 
Italia, Ungaria şi a restabili imperiul roman. 
Purtă lupte cu Normancjii în sud şi cu Germanii 
în nordul Italiei. Câştigă lupte strălucite contra 
Ungurilor cu ajutorul Românilor, cum declară 
o inscripţie greacă, a supus Armenia, a redus 
la vasalitate pe prinţii creştini din Palestina, a 
fost însă la sfîrşit bătut de sultanul din Ico- 
nium (1176). f 1180. (Cf. D. Onciul, Originile 
principatelor române, Bucuresci, 1899.)

2) M. II Paleologos, fiul lui loan V, se urcă 
pe tron la 1391. Strîmtorat de Baiezid 1, ceru 
ajutor dela creştinii apuseni, însă regele Sigis- 
mund fu bătut la Nicopole 1396. Iu 1399 plecă 
în apus, unde fu bine primit, fără a primi însă 
ajutoare. După înfrângerea lui Baiezid se în
toarse în 1403 la Constantinopole şi trăi liniştit 
din partea sultanilor următori. Amurat II în- 
cungiură Constantinopole, dar după câteva luni 
se retrase şi în 1424 încheie pace cu M. U. 
t 1425.

Manumissio, (lat.J emancipare, iertare, libe
rare din sclăvie Ia Romani.

Mânu propria, flat.J cu mâna proprie.
Manus, (lat. mână), la Romani o instituţie de 

drept, şi anume o putere analogă cu puterea 
părintească (Cf. Savigny, System d. h. rom. 
Rechts, I p. 357). Când se dioe că cineva se 
afiă în M., se înţelege că acela se află într’o 
grupare de oameni sub conducerea şefului 
acelei M., fie acesta pater familias, fie altcineva, 
îndeosebi se înţelege sub M. puterea bărba-

13’"
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tnlui, sub care a stat femeia în vechea şi rigu
roasa căsătorie romană, în care totul ce a 
câştigat femeia, a fost câştigul bărbatului.

Manumisiune, scoaterea cuiva din Manus; 
formalitatea eliberării celui dat în mancipiu 
sau a sclavului.

M. militaris, execuţiune silită, făcută cu aju
torul forjei armate.

M. mortua, v. Mână moartă.
Manuscript, scriptele date în tipografie spre 

culegere şi tipărire. M. e şi lucrul tipărit odată 
şi dat spre retipărire. Signatura pe tipărituri 
•tipărită ca M.c înseamnă, că nu pentru public 
au fost tipărite, oi numai în interesul editorului, 
cum şi aceea, că editorul îşi reservă dreptul de 
proprietate asupra lor.

Mănuşi, vestmânt pentru acoperirea manilor. 
M. erau purtate ancă în vechime de popoarele 
Asiei ant., şi se amintesc şi la | Homer. In 
seci. Xm erau deja o parte indispensabilă a 
toaletei femeilor din societatea bună.

Manutanţa, stabiliment unde se fabrică pâne 
pentru armată. Manutanţa armatei din Bu- 
curesci, înfiinţată în 1877, lângă casarma Mal- 
maison ; la început cu o instalaţie mai primitivă, 
încetul cu încetul s’a completat şi perfecţionat 
într’un stabiliment de primul ordin, care pe 
lângă fabricaţia pânei necesară (jilnic trupelor 
din gamisoana Bucuresci, mai are instalaţiuni 
pentru fabricarea pesmeţilor şi a pânei de res- 
boiu. Stabilimentul, care ocupă o suprafaţă de 
aproape 4 hectare, mai cuprinde şi depositul 
de subsistenţă al armatei, acesta primesce şi 
păstrează conserve alimentare de tot felul, fa
bricate de industria privată. Armata mai are 
M. mai mici la toate reşedinţele corpurilor de 
armată şi divisii, cu tendinţă de a se în
fiinţa în toate garnisoaneie. Instalaţiunile prin
cipie sunt: 1) o magazie de zid cu 18 silo- 
suri cu o capacitate de 3.000,000 chilogr. grâu, cu 
toate instalaţiunile mecanice necesare. 2) O moară 
cu 5 părechi pietri şi 4 cilindre. 3) O ma
gazie pentru făină cu 4 etaje şi ascensoare. 
4) O fabrică de pâne obicinuită cu 14 cuptoare, 
fabricând preste 30.000 raţii (de 1130 grame) 
pe (}i- 5) O fabrică de pesmeţi şi pâne de resboiu. 
6) 4 magazii pentru pâne şi conserve alimen
tare. 7) Pavilion de administraţie. 8) Casarma 
pentru 250 oameni. 9) Ateliere, remise, etc. M. 
centrală are următoarele atribuţii: a) fabrică şi 
distribue (Jilnic pâne trupelor din capitală, b) 
fabrică şi distribue pânea de resboiu necesară 
pentru mobilisai'e, c) primesce şi înmagazi
nează conservele de carne. Ea este administrată 
de un adjunct cl. I (maior), ajutat de 6 oficieri 
de administraţie.

Manutius, (ital. Manucci), Aldus sen., tipo
graf, n. 1450 în Bassano; dela 1488 tipograf în 
Veneţia, unde f 6 Febr. 1515. M. a întrodus 
în tipar literele latine, şi a tipărit pentru prima 
dată 28 clasici greci. In tipografia lui M. au 
apărut mai ales operele clasicilor (Aldua), cari se 
disting prin valoare internă şi adjustare frumoasă.

Mânz, cal tiner, (v. Cal). Mânzul în pov. 
române are mare rol, pentru-că feţii frumoşi, 
cari pornesc să caute fată de împărat, îşi pro
cură mânzi. Câte odată şi împăraţii au M., cari 
mâncă jar. Un M. şolomonar fătat de iapa popei 
a secat toate isvoarele. Puterea unui smeu stătea

într’un M. al unei iepe dela mama ciumei din 
marginea lumii.

Manzanares, 1) M., rîu în prov. spân. Madrid, 
curge prin oraşul Madrid şi se varsă în larama 
după un curs de 85 km. 2) M., oraş în prov. 
spân. Ciudad Real (Mancha), 9699 loc.

Mânzar, tîrguşor în Basarabia, j. Bender, se 
află lângă oraşul Bender, depărtare ca. 30 km., 
aparţine principesei Gagarin, find dăruit acestei 
familii de împăratul Alexandru I. Principesa 
Gagarin a creat acolo o pepinieră de arbori. Po- 
poraţiunea tîrguşorului se compune din Români, 
Ovrei şi Bulgari în număr de 700 loc. de am
bele sexe.

Mânzare şi mâmări, se numesc oile fătate 
cari se mulg.

Mânzat şi mâneaţi, se numesc animalele ti
nere din acelaşi an, vacă de unul, doi, trei mân- 
zaţi, vacă de unul, doi sau ti-ei viţei.

ManzonI, Alexandro, celebru scriitor (1785 
până 1873), întemeietorul şi capul romantismului 
în Italia. Opere principale: I promessi sposi, 
Storia milanese del secolo XVII, roman tradus 
în deosebite limbi: Inni sacri. II cinque maggio, 
odă la moartea lui Napoleon; dramele: II conte 
Carmagnola, Adelchi, etc.

Maori, popor indigen în Selanda nouă.
Măotis, numele antic al Mării Asovice.
Mape ceresci, hărţi pe cari se represintă sfera 

cerească, adecă posiţiunile relative ale stelelor.
Mar (şi Marana, Morana, Morena), 4'na 

morţii la Slavi.
Mara, (Dolichotis patagonica Wagn.), numit 

şi iepure de pampas sau patagonian, animal re
petor, lungimeacorpului75cm., înălţimea44cm.; 
trăiesce în grupe mici în America de sud, cu 
deosebire prin deşeiturile Patagoniei, se nutresce 
cu ierburi, e greu de vânat, blana lui e scumpă.

Mara, protopopiat gr.-oat. român al diecesei 
Gherla, în Maramureş, se compune din 7 pa- 
rochîi şi 2 filii cu 9900 suflete.

Marabu, (Leptotilus crumenifer), o barză din 
fam. Ciconiidelor, ordinul Pelargoiuitelor. Tră- 
iesoe în Africa. Penele de M. se întrebuinţează 
pentru garniseala rochiilor şi a pălăriilor.

Marabut, (arab.) preot, sfânt (cu deosebire 
la Berberi); şi mormintele lor se numesc M.

Maraca'ibo, capitala statului Zulia în Vene
zuela (America de sud), situată la locul unde 
se scurge lacul M. (16,360 kma.) în golful M., 
cu 34,248 loc. (1889); şantier, export de cafea, 
cacao, piei de animale.

Mărăclnar, pasere aparţinătoare familiei Sa- 
xicolinae; ou o coloraţie în care predomină brun, 
negru şi alb. Trăiesce piin fenaţe, în apropiere 
de ape, şi se nutresce cu insecte. E cunoscut 
M. mic (Pratincola sau Saxicola rubetra) şi M. 
mare (Pratincola sau Saxicola rubincola).

Mărăcine, (botan.) Păducel, v. Crataegus.
Mărăclneanu, Valter, căpitan rom., n. 1840, 

t 30 Aug. 1877 la asaltul Griviţei ca coman
dant al batal. I din reg. 8 de linie. 'S’a distins 
prin rară vitejie. In memoria lui, oraşul Bu
curesci a dat numele lui unei strade din capitală.

Mărăcineni, com. rm-. în Rom., j. Buzău, si
tuată pe ambele maluri ale rîului Buzău, for
mată din 6 căt. cu 2150 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 
3 biserici şi 2 şcoale, 1 moară ou aburi şi 1 fa
brică de petroleu.
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Marafet, apucătari viclene, fasoane.
Marajo, iesulă la gura rîului Amazonas (Ame

rica de sud, Brasilia), 52,800 km2.
Marama, cârpă mare pătrată, cu care se leagă 

ţerancele la cap.
Maramureş, Marmaţia, (magh. Mdramaros, 

MdrmarosJ, comitat la nord-estul Ungariei, măr- 
giuindn-se la est cu Bucovina şi Galica, la 
nord-est cu Galiţia, încolo cu comitatele Bereg, 
Ugocsa, Sătmar, Solnoc-Dobâcaşi Bistriţa-Năseud; 
10,354-90 km2.; aproape întreg comitatul e 
muntos, numai în partea vestică e şes, unde se 
lărgesce valea Tisei până la lăţime de 4—5 km. 
Munţii din M. aparţin la 3 sisteme: şirul Carpa- 
ţilor nord-estici, cari se întind în direcţiune dela 
sud-est spre nord-vest, cuprinşi sub numirea de 
Munţii M.-lui; munţii Vihorlat-Gutin (v. ac.) se 
întind aproape paralel cu cei dintâi, pe marginea 
sud-vestică a comitatului, iar spre sud dela valea 
rîurilor Iza şi Borşa se ridică munţii Rodnei şi 
Ţibleşului (v. ac.). Hîuri are M. în abundenţă; 
rîul principal e Tisa, care adună toate rîurile ba- 
sinului în care se află M., şi anume din dreapta 
primesce pe Kisva, Soporca, Taraţ, Talabor, Nagy- 
Âg şi Borşova; .din stânga pe Vişeu şi Iza; 
aceste rîuri, la rândul lor, adună rîuleţele şi 
văile ce isvoresc din munţii împrejmuitori. La 
marginea estică a comitatului isvoresce Bistriţa 
aurie şi Ţibăul, aparţinătoare la basinul Şire
tului. însemnate sunt numeroasele (234) isvoare 
de apă minerală, ca isvoarele feruginoase dela 
Poiana Cobilei (Kabola-Polyâna), Gyertyânliget, 
Visk, Suliguli, Vişeu, isvoarele de apă sărată dela 
Sat-Slatina, Oona-Slatina, Cosciuiu (Rânaszek) 
şi Ocna-Şugatag; apă sulfuroasă la Breb, etc. 
Giima e mai aspră decât în restul ţerii, cu deo
sebire la munţi; precipitaţiuni multe. Producte 
minerale: sare (Cosciuiu, Ocna-Şugatag, Ocna- 
Slatina) se scoate în valoare de 14.000,000 co
roane pe an; puţin aur şi argint, fier (Budesci), 
plumb (Budesci, Borşa), apoi aramă, var, mar
moră şi cristal de munte sau diamant de M. 
(Okormezo); însemnate isvoare de petrol la 
Dragomiresci şi Frasin. Plante: preste Va din 
tei-itoriul M.-lui e acoperită cu păduri: agri abia 
10%, se cultivă oves, porumb, cartofi, puţină 
secară şi grâu; păşuni întinse, pomete. Ani
male selbatice: urşi, porci selbatici, lupi, că- 
pi'ioare, cerbi, etc.; animale de casă: catâri, 
asini, vite cornute, porci, oi, capre, cai.

Locuitorii sunt 305,000, şi anume 75,000 Ro
mâni, 175,000 Ruteni, restul Maghiari, Ovrei şi 
Germani. Loc. se ocupă cu orescerea vitelor, 
pădurăritul, agricultura, mineritul; industria are 
o fabrică de sodă în Bocicoul mare, fabrici de 
sticlă la Ferenczvolgy şi Trebusa, fabrică de fier 
în Dolha, ferestree cu vapor la Sighet, Tecso, 
Bastyahâza. (Jomerciul, înai ales cu lemnării, 
e viu. In M. se află 6 bănci, 7 casse de pă
strare şi 7 asociaţii de credit. Comunicaţia e 
inlcsuită prin 151 km. căi ferate, 382 km. şo
sele, 544 km. drumuri comitatense; pe rîuri 
umblă plute. Instrucţiunea are o academie de 
drept, 2 gimnasii, 1 preparandie, 1 şcoală supe
rioară de fete, 1 şcoală civilă de fete, 4 şcoale 
de industrie şi comeroiu, 1 şcoală popor, super., 
246 şcoale poporale; din 54,894 copii obligaţi 
la şcoală, abia jumătate cercetează şcoala. Pe 
teritoriul comitatului se află 1 oraş cu magistrat.

12 comune mari, 147 comune mici, 217 cătune. 
M. trimite în dieta ţerii 6 deputaţi. In privinţa 
bisericească Românii au un vicariat aparţinător 
dieoesei gr.-cat. din Gherla; Rutenii se ţin de 
episcopia gr.-cat. a Muncaciului; rom.-cat. la 
diecesa Sătmarului, reformaţii la districtul de 
dincolo de Tisa.

Istoria. Prima menţiune a M.-lui se află în- 
tr’un documeut din 1199; un document din 1445 
afirmă, că strămoşii unor familii din Vişeu ar 
fi primit donaţiuni deja dela regele Sf. Ştefan. 
Monete romane şi bizantine, aflate în M., arată, 
că era locuit şi pe timpul Romanilor, probabil 
pentru salinele sale, precum şi pentru venat. lutre 
comiţii supremi ai comitatului M. se întâlnesc 
şi nume românesci, ca Nicolau, tatăl lui Bale, 
şi Drag pe la 1373—1402, losif Man (1867—76).

Românii din M. în privinţa bisericească au 
avut episcopia lor gr.-or. stând sub mitropolitul 
din Alba-Iulia. Originea episcopiei se pare a co
incide cu înfiinţarea mănăstirei dela Peri, 1391, 
sub vodă Bale şi Drag meşter. Numele episco- 
pilor însă nu s’a păstrat; date positive sunt de
spre episcopii: Dumitru (Miron) Pop pe la 1637, 
losif Stoica 1692—1711 şi Dositeiu 1720—34. 
După acesta episcopia se pare a se fi sistat, 
căci la 1736 M. ajunge sub jurisdicţiuuea epis
copului din Muncaciu, care trimisese aci vicari 
ancă dela 1707. Cerend Românii scoaterea lor de 
sub jurisdicţiunea episcopului rutean, la 24 Aug. 
1776 Maria Teresia înfiinţează vicariatul gr.-cat. 
al M.-lui; vicari au fost şi Români şi Ruteni. 
1855 s'au despăi-ţit Românii de cătră Ruteni şi 
s’a înfiinţat vicariatul român gr.-cat. în M. Loc. 
M.-lui âncă din timpurile cele mai vechi au 
primit diferite privilegii, mare parte din ei pri
mind şi diplome nobiliare. Dintre cei 75 mii 
locuitori Români din M., aproape 50 mii sunt 
de origine nobiliară. Printre privilegiile date 
Românilor era şi condiţiunea, ea ei să nu fie 
turburaţi în exerciţiul liber al religiunii lor 
gr.-or. Nisuinţele catolisătoare ale regilor Ung. 
însă au nesocotit acest privilegiu, şi Românii din 
M. trec 1349 sub Bogdan Vodă (v. ac.) în Mol
dova lui Dragoş Vodă (v. ac.), fundând un stat 
independent, iar pe locurile remase goale după 
Români, regele Ung. Ludovic cel Mare colonisează 
pe Ruteni sub Teodor Koriatovici (v. luga K.).

M. în documentele cele mai vechi e numit 
»terra«, fiind pământ regesc; se întrebuinţează şi 
numirea de knezat şi voivodat; ca comitat M. figu
rează de prin seci. XIV cu cetatea principală 
Huszt; această cetate dimpreună cu ocnele de 
sare erau domeniu regesc; 1556 M. trece la prin
cipatul Ardealului, aparţinând la »partes«; 1733 
a fost reunit cu Ungaria. M. a suferit mult de 
invasiuni străine, mai ales ale Tătarilor şi Tur
cilor. Oştirile principilor ardeleni âncă au umblat 
de multe ori prin M., fiind M. părtaş la soartea 
Ardealului. După reanexarea M.-lui la Ungaria 
au urmat timpuri mai liniştite.

Maran, (şi Moran), la Slavi Ţeu al mării, 
identic cu Wodan.

Maranatha, cea mai grea pedeapsă bisericească 
(v. Anatema).

Marani, marrani, (spân.) cuvânt de batjocură 
în Spania pentru acei Mauri şi Ovrei botezaţi, 
cari în taină mai ţineau âncă la vechea lor re- 
ligiune.
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MărănicenI sau Mărenicesci, comună rurală, 
parochie dimpreună cu cătunele: Biscaul, Boci- 
căul, Lubooul, Petrăşenii, Eoşîşneii şi Jarcinii, 
moşie boierească în oăp. şi j. Vijnita în Buco
vina, are 1227 loc. (1101 ort.-or., 22 rom.-cat., 
124 mos.), şcoală primară în Gura Futilei.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Maranon, alt nume al rîului Amazon (v. ac.).
Maranta L., (botan.) gen din familia Maran- 

taoee, ou vr’o 15 specii de plante cu tulpini 
scurte ierboase, ori înalte ramificate; trăiesc în 
regiunile tropicale americane. M. arundinacea L. 
din India vestică, Antile, Mexic, cultivată şi in 
alte regiuni tropicale, conţine în rhizom feculă 
multă, 4'să arrow-root (v. ac.), amylum Ma- 
rantae (oGcinal). [S. Şt. B.]

Marantacee, (botan.) familie de Monocotile- 
donate (după alţii trib din familia Scitaminee); 
cuprinde ierburi perene, tropicale din America 
şi Africa. Se împarte în 2 triburi: Phryniee cu 
gen. Phrynium Willd., Calathea G. F. Mey, etc., 
şi Mdrantee cu gen. Maranta (v. ac.), ş. a.

[S. Şt. R.]
Mărarlu, numele popular al plantei Anethum 

graveolens L. (v. ac.).
Maraschino, marasquino, licher fin, limpede 

ca cristalul, cu gust de migdale amare; se de- 
stilează din fructele de Frunus mahaleb. Mai 
cunoscut e M. di Zara din Dalmaţia.

Mărăşesci, corn. rur. în Rom., j. Futna, ou 
1717 locuitori (Dicţ. geogr. 1897), 1 biserică, 
2 şcoale, gară.

Marasm, stare generală de slăbire extremă şi 
progresivă după boale cronice. Semne: nas sub- 
ţire şi ascuţit, umerii obrajilor roşii, ieşiţi afară, 
ochii adânciţi, faţa palidă sau lividă, muşchii şi 
ţesutul grăsos (adipos) atrofiaţi, oasele ieşite. 
Tratamentul se va instala cu scop de a combate 
boalele primordiale, s. e. la cabexie palustră cu 
M. luptăm contra paludismului, la M. biliar contra 
gălbiuării, la catar intestinal cronic cu emacia- 
ţiune şi M. prin alimente întăritoare, ca carne 
crudă tocată sau şi cu ou amestecată, iar de nu 
e suferită, dietă lăptată, etc.

Marasm senil, slăbire de betraneţe. La o 
vîrstă înaintată preste 70—80 de ani şi mai 
mult, în multe caşuri organismul omului se 
usează ca o maşină veche, se atrofiază, pierde 
puterile, pe cari cu nimic nu le mai poţi reda. 
Poporul (jice: căzătură de om, care e ajuns 
cu un picior în groapă, la care şi facultăţile 
mintale scad, individul devine uituc, tâmpit, 
luând atitudine copilărească, cu un cuvânt toate 
funcţiunile sunt sleite din causa atrofiei de be- 
trâneţe.

Marat, Jean Paul, unul din cei mai faimoşi 
capi ai revoluţiei franceze, n. 1744 din părinţi 
protestanţi, studia medicina, făcu mai multe că
lătorii, se aşeza în Edinburg ,1774, ca profesor 
de 1. franceză, unde publică The chains of sla- 
very 1774. Intră în luptă cu Voltaire prin 
scrierea: De l’homme, ou des prinoipes et des 
lois de l’infiuence de l’âme sur le corps et du 
corps sur Târne (Amsterdam, 1775, voi. 3). In 
mai multe scrieri fisice: Deoouvertes sur le feu, 
Teleotrioite et la lumiere, combate pe Newton. 
Se stabilesce în Paria, unde practică medicina 
şi era doctor al curţii contelui de Artois, când 
isbucni revoluţiunea. Ca publicist scia a asmuţi

mulţimea prin cuvinte ordinare şi prin îndemn la 
jaf şi măcel. Cel mai cunoscut jurnal al lui a fo.st 
L’ami du peuple (Amicul poporului). îndemnă 
la măcelul din Sept., fu ales în convenţiune, 
unde nu putea vorbi de întreruperile membrilor 
şi de aplausele publicului. In jurnal îndemna 
poporul Să omoare 200,000 de partisani ai ve
chiului regim şi 3 sferturi din convenţiune. Dat 
în judecată de convenţiune fu achitat în una
nimitate, dus pe umeri de cetăţeni şi cetăţene, 
decorat cu coroane de stejar. Contribui la înă- 
oelărirea Girondinilor şi fu ucis în baie de o 
fată, Charlotte Corday, strănepoata lui Corneilie, 
marele poet tragic. Fu considerat ca un martir 
al libertăţii şi păstrat în Pantheon, de unde fii 
aruncat 1795.

Marathi, popor resboinic în India ant., între 
Gwalior şi Goa; sub Sivadşi (f 1680) a întemeiat 
un puternic imperiu. Dela 1818 M. stau sub 
domnia Engliterei. Limba lor (Marathi) se de
rivă din sanscrită, şi este vorbită de ca. 19 mii. 
suflete. Din seci. XVII limbă literară.

Marathon, (acum Vrana), în vechime orăşel 
la coasta estică a Atticei; aci au repurtat Ate- 
nienii suh Miltiades strălucita învingere asupra 
Perşilor, la 490 a. Chr.

Marattiacee, (hotan.) familie de Filicinee eu- 
sporangiate; cuprinde plante de dimensiuni con
siderabile cu trunchiu scurt, gros, tuberculos sau 
înalt, avut în amidon, tanin şi mucilagiu. Are 
5 gemui actuale dispuse în 4 triburi: G. An- 
giopteris Hoffm. din Asia tropicală şi Australia, 
MarattiaSm. din regiunile tropicale, Danaea Sm. 
din America tropicală, Kaulfussia Bl. din Asia 
tropicală, etc. Specii de Marattia şi Angiopteris 
se cultivă în florării calde. M. au fost ou piuit 
mai numeroase in timpii geologici din carbonic 
până în Reţian (Oligocarpia, Astheroiheca, Da- 
naeiies, ş. a.); trunchiurile fosile din Rothlie- 
gende cjise Psaronius se atrihue tot M.

• [S. Şt. R.]
MaravedI, în evul mediu pondul după care 

se cântărea şi împărţia prada luată dela Mauri. 
Ca monetă maurică in Spania până la 1848 = 
0'63 finici germ.

Marbach, oraş în 'W'iirttemberg, lângă Neckar, 
2296 loc. (1895); locul natal al poetului Schiller, 
căruia s’a ridicat aci o statuă la 1876.

Marbod, (Marobodius), regele Marcomauilor 
(v. ac.).

Marburg, 1) M., oraş în guvernamentul pnis. 
Kassel, 16,037 loc. (1895); biserică în stil gotic 
cu sicriul Sf. Elisabeta; universitate; gimnasiu, 
şcoală reală; olărie. 1529 convorbirea reforma
torilor asupra cuminecăturii. 2) M., oraş in 
Stiria, lângă Drava, 19,898 loc. (1890); castel 
vechiu; monumentul lui Tegetthoff! In apropiere 
locul de pelerinagiu Maria Rost.

Marca, (marohe, Mark), se numiau în evul 
mediu provinciile frontiere ale statului. Ele erau 
guvernate militar de comandanţi: margravi (mark, 
şi graf), sau marchis (în latinesce marchio). Cu 
timpul multe din aceste ţinuturi au primit alte 
titluri de: comitate, ducate, etc. Numele de M. 
a remas totuşi pentru unele, precum comte de 
la marche în Francia; marcele Italiei şi mar- 
graviatul de Brandenburg. [O. L.]

Marca, monetă germ., v. Mark.
Marca, timbru postai, v. Timbru.
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Marca (heraldică) sau Arme (Armoiries, Blason), 

semn distinctiv al unui stat, provincii sau fa
milii, şi care poartă numele de scut. Scutul cu
prinde în interior diferite semne simbolice sau 
tradiţionale, de colori diferite, (v. Heraldica.) 
Deasujira lui se atlă cascul şi coroana nobiliară, 
distinctă pentru diferite ranguri. M. unei ţeri 
sunt aimele ei naţionale, de care statul se ser- 
vesce oficial. M. unei familii se chiamă blason, etc.

Marca, pedeapsă, era până în secolul nostru 
o pedeapsă sau accesorie la o condamnare, care 
consista în aplicarea pe corp, cu fierul roşu, a 
unor anume litere, după delictul sau crima făp
tuită. Ea a fost desfiinţată din causa caracte
rului ei de perpetuitate, chiar pentiu o greşală 
de mică însemnătate.

Marca de fabrică. Iu legislatura modei-nă (în 
Rom. legea din 15 Apr. 1879), mărcile de co- 
merciu »sunt considerate ca diferite semne în
trebuinţate pentru a face să se deosebească pro
ductele unui industriaş; astfel sunt: numele sub 
o formă deosebită, denumirile, întipăririle (em- 
preintes), timbrele, sigiliile, reliefuri, vignete, ci
frele, copertele şi alte asemenea.» Ele sunt di
stincte pentru fiecare comerciant, şi nu se pot 
lua de un altul. Contrafacerea lor se pedepsesce.

[O. L.]
Marca de Spania se numi de cătră Carol 

Magnul, ţeara ce cucerise dincolo de Pirenei, 
în Spania, cuprinsă între munţii numiţi şi flu
viul Ebru. Era divisată în M. Gasconiei, cu 
capitala Pampelona, şi M. Gotiei sau Septimaniei 
cil capitala Barcelona. [O. L.]

Marcanici, Francisc sin Kiprovaei, din Bul
garia. La acesta se adresă Mateiu-Yodă Basarab 
(1637) ca să-i trimită un om înveţat în limba 
slavonă, spre a-i tipări nisce cărţi bisericesci 
iu acea limbă. Negăsindu-se în Bulgaria nici 
un cărturar după cum cerea domnitorul, căci şi 
acei cari erau »erau puţini şi săraci în sciiiiţă», 
M. spre a nu lăsa pe Mateiu Vodă să-şi aducă 
vr’un călugăr ortodox din Kiev, îi trimite pe 
părintele croat Rafael şi alţi fraţi din ţeara lui.

Marcant, (franc.J cu vază, însemnat.
Marcasit, mineral, sulfură de fier, rombic, 

fiecuent în agregate radiare, coloare galbenă. 
Se întâlnesce ca concreţiuni în argile, marge, 
calcaruri, cărbuni. In lignit la Drittmitz şi Alt- 
sattel în Boemia, în cretă la "Wollin, etc. In 
Rom. în mărgele terenurilor gipsifere.

Marcate, (ital.) în musică = bine accentuat.
Marcator, maşină pentru tras rândurile şi di

stanţele la cari vin sădite ori semănate plantele 
prăşitoare ce se seamănă în rânduri cu mâna. 
Maşinile de semănat în rânduri nu au lipsă de M.

Marcelline, {franc.) un soiu de mătase sub
ţire şi moale, întrebuinţată mai cu samă ca 
oăptuşală uşoară.

Maroellitius, papă, (296—304), a suferit per- 
secuţiune sub Diocleţian.
. Marcello, Benedeito, compositor ital., n. 1686 
in Veneţia, ■}• 1739 în Brescia. A fost advocat şi 
funcţionar; musica o studia cu Gasparini şi Lotti. 
Comp.: colecţiunea de 50 psalmi, Estro poetico- 
armoiiico, pentru voci cu orgă sau clavir, apoi mu
sică pentru diferite instrumente, oratorii, mese, 
Ş. a. Tot M. e autorul broşurei »II teatro alia moda», 
satiră asupra obiceiurilor mus. ale cântăreţilor 
şi publicului teatral de pe atunci. [T. C.]

Marcellus Marius Claudius, unul dintre cei mai 
mari generali romani din timpul resboiului II 
punic. In 212 cuprinde .Siracuza, cu ocasia cu
ceririi acestui oraş a fost asasinat de cătră un 
soldat roman şi marele învăţat Archimede. Acest 
M. a fost de cinci ori consul, f 208 a. Chr. 
într’o luptă contra lui Hanibal. [Caion:]

Marcescent, (botan.) se numesce un organ ce 
se usucă stând âncă pe plantă şi apoi cade; 
E. e. frunzele dela unii stejari, caliciul dela 
nalbă, ş. a.

Mărcesci, corn. rur. în Eom., j. Dâmboviţa, 
pe malul stâng al lalomiţei, compusă din 2 căt., 
cu 1231 loc. (Dicţ. geogr. 1890).

Marcgraviacee, (botan.) numire sinonimă pentru 
Ternstroemiaceae (v. ac.).

March, J) cercul nord-estic al cantonului el
veţian Schwyz, mărginaş cu lacul Ziirich şi can- 
toanele St.-6allen şi Glai-us; cu 11,307 locuitori. 
Capitala: Lacheu, cu 1669 locuitori. 2) M., slav. 
Morava, la Romani Marus, rîul principal al 
Moraviei; isvoresce în muntele Schneeberg, în 
cursul său ti’ece pe la oraşele Olmiitz, Kremsier, 
Goding şi se revarsă în Dunăre deasupra Press- 
burgului.

Marchantia L., (botan.) gen de Hepatice, fam. 
Marchantiacee. Are 67 specii crescând preste 
tot globul; în Europa cresc numai două: M. 
paleacea Bert. din Europa sudică şi M. poty- 
morpha L.; aceasta e comună şi în România, 
adesea in masse mari prin locurile umede şi 
umbroase din munţi şi dela şes. A fost înti'e- 
buînţată ca oficinală în boalele de ficat, după 
cum se întrebuinţează şi aiji M. chenopoda L. 
în America tropicală. [S. Şt. R.]

Marchantiacee, (botan.) familie de Hepatice, 
seria Marchantiale. Se împarte în 3 subfamilii, 
din genurile fiecăreia citând mai ales pe cele eu
ropene, unele fiind şi în România: Gorsinioidee 
(gen. Corsinia Raddi, Funicularia Trev.), Tar- 
gionioidee (gen. Targionia L., Cyathodium 
Kunze) şi Marchantioidee (gen. Sauteria Nees; 
Beboulia Raddi, Gfrimaldia Raddi, Fegatella 
Raddi, Preissia Corda, Marchantia). [S. Şt. R.]

Marchantiale, (botan.) serie de Hepatice; cu
prinde pe cele cu thal dorsiventral. Se divide în 
două familii: Ricciaeee (v. ac.) şi Marchantiacee.

[S. Şt. R.]
Marcheteria, v. Intarsia.
Marchetti, Filippo, compositor italian, n. 1835 

în Bolognola, dela 1881 president al academiei 
de musică Caecilia din Roma. Opere: Romeo şi 
Giulietta, 1865; Ruy Blas, 1869; mai multe 
cântece plăcute.

Marchfeid, o câmpie extinsă în Austiîa de 
jos, lângă March şi Dunăre. In 12 Iulie 1260 a 
bătut aici Ottokar al Boemiei pe Bela IV rege 
al Ungariei, iar în 26 Aug. 1278 pierde bătălia 
şi viaţa faţă de Rudolf de Habsburg. Tot pe M., 
dar mai aproape spre Viena, se află câmpurile 
de bătaie dela Aspern şi Wagiam, unde 1809 
a luptat archid. Carol cu Napoleon I.

Marchi, Anton de, învăţător şi scriitor didactic, 
D. în Ardeal, a fost adus 1783 la Cernăuţ ca 
să coopereze la introducerea în Bucovina, de 
curând încorporată, a înveţămentului primar 
după modelul din celelalte ţeri ale Austriei şi 
deveni director la şcoala normală din Cernăuţ,
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înfiinţată în 1784. A tradus şi publicat în Yiena, 
uemţesce şi româneaoe, un manual de arit
metică pe la 1785 şi 1786. In 1810 a publicat 
în Cernăuţ, nemţesce şi românesce, o carte înti
tulată: Auszug aus der fur Normal- u. Haupt- 
schulen Torgeschriebenen deutschen Sprach- 
lebre in deutscher und wallacbischer Sprache, 
şi apoi în Buda în 1815, altă cărticică: »Ară
tare a slovelor, a împărţirii a lor, a semnelor 
a lungirii şi a scurtării, a semnelor tonului, a 
împărţirii cuvintelor şi a despărţirii a lor în 
sylabe, a semnelor a tonului de cuveot şi a 
vorbei, şi a semnelor de deosebire*, t în Cernăuţ. 
(Cf. Polek Dr. I., Die Anfănge des Volksschul- 
wesensin dor Bukovina. Czernowitz 1891, pag. 54, 
61, 74—75, 81—84.) [Dr. I. G. Sbiera.J

Marchiz, lat. mardno, (franc, marquis, germ. 
markgraf, ital. marqueze, engl. marquess), titlu 
occ. de nobleţă, care ca rang e aşezat între cel 
de duce şi comte. La început, se uumiau no
bilii cari aveau guvernarea unei maree sau pro
vincii de fmnfărie, in timpul Carolingilor. In 
timpuri mai noui a devenit un titlu numai ono
rific, dându-se prin scrisori patente ale regelui, 
în lYancia, Spania, Italia şi Portugalia. In Anglia, 
ântâii M. au fost creaţi de Richard U în per
soana nobililor: Robert de Vere şi John Beaufort. 
Actualmente e purtat de 35 lort)i ai Angliei, 
(v. şi Marca.) [0. L.]

Mărci, Maree, v. Marca.
Marclan, domnesce preste imperiul latin de 

resărit dela-451—457. El este soţul faimoasei 
Pulcheria. M. s’a distins printr’o curagioasă pur
tare faţă de Atila. [Caion.]

Marolanopolls, cetate însemnată în sudul Du
nării, pe vremea imperiului bizantin. Astă4i e 
Preslav, nu departe de Vama. [—]

Episcopia Mardanopolis, episcopie veche în 
Dacia transdunăreană, înfiinţată ancă din tim
purile cele mai vechi, probabil âncă la începutul 
încreştinării Românilor aşezaţi în acele părţi şi 
sigur deodată cu organisarea ierarchiei bis. după 
ce Constantin cel Mare dete bisericii libertate 
deplină, căci episcopii de M. se află subscrişi 
între părinţii conciliilor celor mai vechi. La con- 
ciliul ecumenic I din Nioea (325) a luat parte 
şi episcopul Pistus Marcianopolitanus de pro
vincia Daoiae; la concil. II ecuin. (381) episc. 
Martirius al aceleiaşi cetăţi-, Yalerian se află 
subscris în epistola îndreptată de sinodul Mesiei 
458 oătră împ. Leon (474—491); Doroteiu a luat 
parte la conciliul III din Efes (431). Această 
episcopie a remas şi după invasiunea şi încre- 
ştinarea Bulgarilor, căci ţarul lor Simeon (893 
până 927) a întemeiat în M., botezată de Bul
gari Preslava, o mitropolie, iar pe timpul unirii 
Romnno-Bulgarilor sub loaniţiu (1204) episcopul 
din Preslava fu întărit de oătră papa Inocenţiu III 
în demnitatea de mitropolit. In veacurile urmă
toare M., sau Preslava, figurează în continuu 
între episcopiile bulgăresc!; iar în seci. XVII 
a existat acolo şi o episcopie catolică, de care 
atîrnau şi catolicii din Dobrogea şi Moldova. 
(Cf. Petru Maior, Istoria bisericii Românilor, 
p. 181; Xenopol, Istoria Românilor. Iaşi, 1896, 
tom. II, p. KÎ7; JireCek, Gesohichte der Bul- 
garen. Prag, 1876, p. 237 şi 465; Dr. Al. Grama, 
Istoria bis. românesc! unite cu Roma. Blaj, 1884, 
p. 28 şi 52.) [Dr. lacob Radu.]

Marclon, filosof gnostic, n. în Sinopea pe la în
ceputul seci. II d. (jhr. A fost călugăr, apoi ridicat 
la sacerdoţiu, şi în urma unei fapte imorale ce i-se 
atribuia, a fost excomunicat. S’a refugiat la Roma, 
unde a întrat din nou in ordinul bisericesc şi 
din nou a fost exclus. El a respândit în public 
doctrina gnostică a celor două principii expuse 
de Cerdon. M., gnostic şi stoic în acelaş timp, a 
avut de adversar pe Tertuilian (v. ac.). [Nig.]

Marcomani, popor german, care mai ăntâi se 
găsesce locuind între Dunăre, Rin şi Main. Pe 
la a. 8 a. Chr. ei ocupă, sub ducele lor Marbod, 
Boemia de astăcji, de unde fac invasiuni în im
periul roman pe timpul lui Marc Aurel (resboiul 
marcoman 166—180). Şi Dacia a îndurat inva- 
.siunile lor, atât pe timpul resboiului marcoman 
cât şi mai în urmă. In 270 M. năvălesc şi în 
Italia; Aurelian îi bate şi-i silesce a ţine pace. 
Din şed. IV numele lor dispare. In locul lor se 
găsesce în urmă neamul Baiuvarilor, cari pro
babil sunt urmaşii M.-lor.

Marconl, Guglielmo, inventatorul telegrafului 
fără sîrmă, n. 1875 în Bologna. A învăţat fisica 
la univ. din Bologna, la profesorul Rigni, şi a 
avut ocasie a se familiarisa cu aparatele desti
nate a produce oscilaţiunile Hertziane. Făcănd 
unele încercări pentru a transmite semnalele la 
distanţă, M. a descoperit, că undele electrice 
produse din resunătoarele electrice (v. ac.), cari 
le întrebuinţa, aveau proprietatea de a pune în 
mişcare alte resunătoare aşezate la distanţe mari, 
şi aceasta chiar dacă între cele două resunătoare 
există obstacole, ca de pildă uu munte, etc. M. 
a făcut cele dintâi experienţe cu telegraful fără 
sîrmă în 1897 în Anglia.

Marco Polo, v. Polo.
Marcotaglu, (botan.) operaţiune prin care se 

multiplică de grădinari plantele de podoabă sau 
folositoare; constă în a alege o parte, ramură, 
tulpină, din o plantă-mumă, şi a provoca apa- 
riţiunea de rădăcini adventive pe ea, înainte de 
a o separa de planta-mumă. Dacă partea aleasă, 
marcotul, se poate îndoi, se aduce în contact 
cu pământul umed şi mărunţit, se fixează prin 
cârlige sau legături şi se ţine aşa până s’au 
format rădăcinile adventive, apoi se separă prin 
tăiere de planta-mumă; aşa se poate înmulţi 
Viţa, Roiba, Garoafele, ş. a. Dacă marcotul e 
prea departe de pământ, ori nu se poate îndoi, 
se încungiură cu un ghiveciu special, în care 
e pământ umed, şi se ţine aşa până se for
mează rădăcinile adventive, apoi se separă de 
planta-mumă, tăindu-se sub ghiveciu; aşa se pot 
înmulţi Leandri, Ficuşi, ş. a. In natură multe 
plante, cari au tulpinele sau numai unele ramuri 
târâtoare pe pământ, se multiplică prin M. na
tural, căci din loc în loc pe ramuri, unde vin 
în contact cu solul, se produc rădăcini adven
tive, iar pe faţa opusă tulpini frunzoase; se for
mează adecă în acele locuri plante noui, cai'i 
după un timp nu mai stau în legătură cu planta- 
mumă. Aşadar aceste plante se pot întinde mult 
în suprafaţă, se pot mişca, încet e adevărat, 
dintr’un loc într’altul; aşa se multiplică Fragii, 
Rănunohioara, ş. a. v. şi Butăşire. [S Şt. R.]

Marcovaţ, corn. rurală în Bănat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1210 loc.. Români.

Marcovici, 1) M. Simeon, profesor şi scriitor 
român, n. 25 Ian. 1802, -j-1 Iulie 1877; a studiat
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4 ani literele la Pisa şi 3 ani matematicele la 
Paris ca bursier al statului; 1830 profesor la 
gimnasiul Sf. Sava în Bu'curesci, dela punerea 
în aplicare a Regulamentului organic, la a cărui 
elaborare a contribuit şi el, până la 18.50 secretar 
de stat în niinisteriul de externe; 1850 Barbu 
Ştirbei îl numesce director general al şooalelor; 
1852 trece ca membru la comisia documentală 
(archivele statului), 1855 primai’ al capitalei; 
1858—59 director gen. al telegrafelor; a mai 
funcţionat ca efor al şooalelor, secretar intim al 
lui Vodă Bibescu în tot timpul domniei acestuia 
şi a fost în doue rânduri deputat. Scrieri: Dis
curs la deschiderea gimnasiului Sf. Sava, Curs 
do retorică şi mai multe traduceri, ca: Datoriile 
omului creştin. Triumful virtuţii în potriva pa- 
timelor omului. Nopţile lui Toung, Dialogurile lui 
Focion, Francesca de Rimini (tragedie), Oresti 
(tragedie) şi Filip (tragedie).

2) M. Alexandru, distins medic rom., fiul celui 
precedent, n. 26 Iul. 1835 în Buouresci, f 5 Ian. 
1886; după terminarea liceului Sf. Sava, la 1853 
merge la Paris pentru a-şi completa studiile, la 
1855 ia bacalaureatul şi se înscrie la medicină; 
elev favorit al lui Velpeau, Ch. Robin, Grisolle, 
1864 trece cu mare laudă tesa sa de doctorat, 
şi apoi se rentoarce în ţeară, und e numit medic 
al poliţiei sanitare şi după scurt timp profesor 
de medicina legală la şcoala naţională de medi
cină ; 1868 profesor de clinica şi terepeutica me
dicală şi medic primar la spitalul Cclţea; în 
acest timp, prin capacitatea sa câştigă repede 
încrederea publicului şi devine medicul cel mai 
popular. M. începând ancă dela 1865, e însăr
cinat cu numeroase misiuni sciinţifice, iar în 
afară îl găsim în mai multe rânduri delegat la 
congresele medicale eurepene, unda face onoare 
ţarii sale, aşa: 1873 şi 1874 la Viena, 1875 la 
Bruxella, 1879 la Amsterdam şi la Paris, 1881 
la Londra. 1879 fundează «Jurnalul societăţii 
soiinţelor medicale». M. ia parte la 1866 în con
stituantă, 1870 era deputat şi în ultimul timp 
al vieţii sale senator, 1886 funcţiona ca medic, 
profesor, membru în consiliul medical superior 
şi efor al spitalelor civile în locul lui Dr. Davila.

Marcu, v. Evangelist.
Marcu Vodă, un pretendent la tronul Moldovei, 

pe vremea lui Ieremia Movilă, voia să capete 
scaunul cu ajutorul generalului Basta (1602).

Mărculeţ, loan, prof. rom., n. 1844 in Cergăul 
mare, Trans., a studiat teologia în Blaj. 1869—78 
profesor de matematică la gimn. din Blaj. f 1895 
ca preot în Grebenişul de câmpie. A scris: 
Aritmetica pentru şcoalele gimn. inf.

Marcua Aurelius, (161—180), era hui adoptiv 
al lui Antoninus (v. ac.), un om virtuos din cale 
afară, prieten al păcii, M. A. însă este nevoit 
să-şi petreacă viaţa în resbeaie. Are resboaie 
cu Maroomanii, cu Quazii, merge în Siria să 
înăbuşe o revoltă şi apoi pornind contra Germa
nilor, f 180 la Vindobona. M. A. era un filosof 
consumat şi aparţinea şcoalei stoice, el căuta 
în scrierile sale de filosofie perfecţiunea mo
rală fără a neglija însă şi datoriile sale de îm
părat. Reorganisă finanţele, înfiinţând aşa numiţii 
curatores, cari aveau însărcinarea să observe ca 
funcţionarii să nu delapideze banii statului. Tot 
lui se datoresce înfiinţarea aşa numiţilor juridici, 
cari erau judecători şi administratori în acelaşi

timp. Ajută să se desvoalte instituţia de bine
facere alimentară. Singura greşală a lui M. A. 
este că persecuta pe creştini. [Caion.]

Mărcuţa, sat în Rom., j. Ilfov, pe malul drept 
al rîului Colintina, face parte din corn. rur. 
Pantelimon-Dobroesci; biserica de aici e fostă 
mănăstire, zidită la 1587; aici se află institutul 
do alienaţi, întreţinut de «Eforia spitalelor ci
vile din Buouresci».

Mardariu, ieromonach, a scris pe la 1659 un 
Lexicon slav,-rom. Manuscriptul descoperit de 
episcopul Ghenadie Enăceanul, se află în biblio
teca Academiei Rom. din Buouresci. 23/i coaie 
din el s’au tipărit în 1893. (Cf. Sbiej-a, Mişcări 
cult. şi lit. la Români între 1504 şi 1714, Cer- 
năuţ, 1897, pag. 264 nr. 7 şi pag. 326 nr. 17.)

Mardocheu, v. Estbera.
Mardonios, generai persian, ginerele regelui 

Dareios I; după sufocarea rescoalei ionice a fost 
trimis contra Greciei, dar la muntele Athos o fur
tună de mare i-ă nimicit întreagă oastea. Că(Jut 
(479 a. Chr.) în lupta dela Platea contra Greoilor.

Marduk, in Babilonia un dou identic cu Belos.
Mare, vastă întindere de apă, ocupând o mare 

porţiune a suprafeţei pământului. Apa ocupă 
aproape 3 sferturi din întreaga suprafaţă a pă
mântului : ea formează oceanele, mările, lacurile 
şi fiuviile sau rîui’ile. Oceanele comunică între 
ele toate, aşa că s’ar pute dice că e un singur 
ocean pe tot pământul, care insă s’a deosebit în 
mai multe părţi după posiţiunile lor geografice. 
Pe lângă continente oceanele au părţi limitate 
şi deosebite oarecât prin configuiaţiuuea ţer- 
murilor continentelor: acestea se numesc mări. 
O mare poate şi ea la rândul ei să aibă părţi 
deosebite, purtând numiri separate şi numindu-se 
tot mări sau golfuri ori băi după dimensiuni 
şi us. Cea mai importantă şi întinsă mare e 
Marea Mediterană (v. ac.), din care sunt for
mate altele destul de întinse şi importante ca 
Marea Adriaiică (v. ac.), ş. a. Lacurile sunt în
tinderi de apă mai mici şi cari nu sunt în co
municare cu un ocean sau altă mare. Cu toate 
acestea când un lac e foarte întins i-se d*06 
tot M.: s. e. Marea Caspică (v. ac.). Oceanele, 
M.-le şi lacurile sunt ape stătătoare. Rîurile 
sunt ape curgetoare. întinderea unui ocean, M. 
sau lac poate fi în toate sensurile ori cum, pe 
când un rîu formează o şuviţă lungă şi relativ 
ângustă. Oceanele şi M.-le au apă sărată, pe 
când lacurile şi rîurile au în genere apă dulce. 
(V. şi art. Lac, Ocean.) [—]

Din punctul de vedere al navigaţiunii, M. este 
calea largă naturală de comunicaţiune interna
ţională, de o potrivă deschisă tuturor naţiunilor; 
în largul M.-ii toate pavilioanele se bucură de 
aceleaşi prerogative. Se dă numele de M. te
ritorială la porţiunea M.-ii care e dealungul 
coastei unei ţeri, având o lărgime care până 
acum se fixase la 3 mile marine şi care tinde 
a fi mărită la 6 mile. Toate bastimentele au 
bber acces în M.-le teritoriale şi în porturi, cu 
condiţiune, bine înţeles, pentru vasele străine 
de a se supune la legile şi regulamentele de 
poliţie locală. Unele M., închise complet în in
teriorul aceleiaşi ţeri, fac parte integrantă din 
domeniul acelei ţeri şi prin urmare accesul ei, 
pentru străini, va fi supus la restricţiuni speciale.

[Const B.]
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Marecagiu, paludism, aer de baltă, de mlaştină.
Marecagiu, pământ de origine vegetală care 

insă este acid, stând mai mult timp sub apă şi 
exclus dela acţiunea aerului. Flora lui spontaneă 
poaită numirea generică de rogoz şi se com
pune mare parte din plante aquatice acide.

Mare cruce, se numesce coi-donul sau primul 
grad, cel mai înalt, al ordinelor şi decoraţiunilor 
cari au mai multe clase. Se poartă in eşarpă.

[L.]
Mare duce, titlu german care înseamnă: se

nior al unui mare ducat. Mai multe din acestea 
erau state independente, altele sunt sub suve
ranitatea unui monarch, având o administraţie 
distinctă, altele sunt provincii definitiv încor
porate. Astfel mare ducat era Toscana în Italia, 
Finlanda în Rusia, cari sunt reunite statelor su
zerane. M. d. de Luxemburg, independent. In 
fine 6 mari ducate, cari fac parte din confe
deraţia germană: Baden, Hessa, Oldenburg, cele 
doue Mecklenbuig şi Saxa-Weimar. In Germania, 
în ordinea importanţei vin: regatele, marile du
cate, ducatele şi principatele. Titlul de M. d. 
există afară de Germania, numai în Rusia, pentru 
membrii casei imperiale, cari în Austria se nu
mesc: »ai’chiduci«. (v. şi Duce.) [0. L.J

Marele Spătar, titlu sau demnitate boierească 
din cele mai importante în ţerile române. La 
început avea sarcina de a purta spada Domnului 
la ceremonii şi a comanda armata, în special 
cavaleria, la resboiu. In timpurile fanarioţilor 
i-se atribuiră funcţiunii de poliţie şi civile. M. 
S. din Valachia avea ca equivalent în Moldova 
pe Hatmanul (v. ac.), comandantul suprem al 
armatei, titlu împrumutat dela Cazaci şi Poloni. 
M. S. era dintre cei şese boieri mari de sfat ai 
ţerii în consiliu. [O. L.]

Maremmen, ţinut litoral în Italia de mijloc, 
lângă Marea Tiieniană, se întinde dela gura 
rîului Cecina până cătră Orbitello în lungime de 
150 km. şi lăţime de 15—30 km.; ţinut băltos 
şi nesănătos din causa malariei.

Marengo, un sat în Italia sup., renumit pentru 
victoria Francezilor sub Napoleon I, asupra ar
matei austr. sub Melas în 14 Iun. 1800. Bătălia 
aceasta a fost deja câştigată de Austriaci şi ar
mata frc. se afla în retragere completă, când la 
3 oare d. a. sosesce divisiunea gen. Dessaix pe 
câmpul de luptă şi se pune cu energie in calea 
Austriaoilor, pe caid îi opresce pe un moment. 
In acest stadiu critic al bătăliei, Eellermann 
atacă cu 3 escadroane de dragoni aripa Austria- 
cilor cu o vehemenţă atât de mare, încât sparge 
şirurile lor şi produce o panică nespusă, care 
se lăţesce mereu preste întreaga armată austr., 
care lasă aproape întreaga artilerie în mânile 
inimicului.

Mareşal, (frc. marechal), pe timpul Merovin- 
gienilor (marescalcus) ora un fel de oficier al 
grajdurilor (comis), având un oficiu asemenea cu al 
conetabililor sub Carolingi. Conetabilul devenind 
cu timpul şeful armatei sub primii regi capetieni 
ai Franciei, M. au fost locţiitorii lui Mai târcjiu 
M. de câmp ai armatei erau numiţi M. ai Fran
ciei, cari în 1627, la suprimarea conetabilului, 
deveniră cel mai înalt post din armată. Semnul 
lor distinctiv era un baston de comandament. Pe 
timpul lui Frauoisc I aveau titlul acestei mari 
demnităţi 4 nobili; sub Ludovic XIV ajunseră

la 20. Revoluţia îi desfiinţa, dar fură restabiliţi 
în 1804 de Napoleon, care avu 18 M. ai impe
riului. La 1806 Napoleon crea funcţiunea de mare 
M. al palatului, titlu ce a remas la multe din 
curţile europene pentru marele maestru al curţii. 
Au mai fost şi în celelalte ţeri titluri speciale 
de M., cu diverse atribuţiuni. A(Ji e cel mai înalt 
grad într’o armată, şi e păstrat ca Feld-Marschall 
in Austria şi Germania, etc. [O. L.]

Mareşal, Archipelagul, v. Admiralitate, In
sulele.

Maresiana, cetate veche pe malul Mureşului, 
reşedinţa principelui Ahtum. Teritoriul dela Criş 
până lângă Transilvania şi până la Yidin şi Se- 
verin s’a numit pe atunci (1000) M. Ahtum a 
construit în M., cu biuecuvântarea episcopilor 
de ritul grec, o mănăstire închinată Sf. loan Bo
tezătorul şi a aşezat aci un egumen cu călugări 
de rit. gr., mai apoi Cinad, fiul lui Dobuoa, ne
potul regelui Ştefan, care dimpreună cu acesta 
fuse botezat după rit. gr., repunend pe Ahtum, 
zidi o altă mănăstire închinată Sf. George, şi 
aşeză acolo tot călugări de rit. gr. La porunca 
regelui Ştefan, ţeara s’a numit de aci încolo 
Cinadina, şi clerul a trebuit să treacă la bi
serica cat. (T. Laurian, Temişiana.)

Maret, Hugo Bernard, duce de Bassano, pu
blicist şi om de stat francez, n. 1763 în Dijon. 
După erumperea revoluţiei franc, a redactat: 
«Bulletin de l’Assemblee», pe care îl contopi mai 
târ(}iu cu »Moniteur«. 1796 fu ales în consiliul 
celor 500. După întoarcerea lui Napoleon din 
Egipt ajunge intimul acestuia. 1809 fu numit 
duce de Bassano; 1811—13 ministru de externe; 
în timpul celor 100 de (}>le secretar de stat. 
După reîntoarcerea Bourbonilor a fost exilat şi 
amnestiat apoi în 1820. Regele Ludovic Filip 
l-a numit 1831 pair; în 1834 a fost pentru câ
teva (Jile prim-ministru. f 1839 în Paris.

Măreţ, mândru, orgolios, superb, trufaş. Mă
reţie, mândrie, orgoliu, vanitate, trufie, (v. Fală 
şi Fudulie.)

Marezoll, Theodor, jurisprudent german, n. 
1794 în Gottingen; 1837—63 prof. în Leipzig. 
t 1873. Scrierea sa principală e: Lehrbuch der 
Institutionen, ed. 11 în 1881.

Marfa, producte naturale, industriale şi arti
ficiale, luate prin coraerciu dela producător şi 
puse ia îndemâna consumatorilor cu un bene
ficiu, fie pentru acoperirea directă a trebuinţelor 
consumaţiunii ori luxului, fie spre a servi în 
industrie. După provenienţa lor M.-le se împart 
în: M. minerale, vegetale şi animale, şi sunt sau 
producte naturale curăţite, conservate (M. sau 
producte brute), sau producte industriale (fabri
cate sau semifabricate). După grupele industriale 
se disting: M. miniere, producte metalurgice, 
producte ale industriei chimice, M. alimentare, 
M. textile, M. de pielo şi cauciuc, M. de lemn, 
de piatră şi cement, de sticlă, de lut, de hârtie, 
M. ale industriei mecanice (motori, instrumente, 
oroloage, etc.), productele artelor grafice şi ale 
altor arte analoage. in comerciu se vorbesoe 
despre: M. coloniale, materiale, specerie, coluri, 
galanterie, lipscănie, etc. Se amintesc deseori 
şi M. reale (materiale), a căror valoare consistă 
în materia din care se compun, şi mărfuri ideale, 
cum sunt efectele sau cârjele, obiectele de 
artă, etc., cari au valoare sciinţifică, artistică, etc,
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Marfori, Carlos, favoritul reginei Isabella de 

Spania, n. 1818; 1860 guvernator la Madrid, 
1868 petrece pe regina în exil. f 1892 în Madrid.

Marga, rocă, amestec de calcar sau doloinită 
cu argile (20—60%) compact sau şistos. Varie
tăţi numeroase: M. calcaroase şi dolomitice cu 
7o% calcar şi dolomit, 25% argilă, M. argiloase 
conţinend până ia 80% Ş' niai bine argilă, M. 
bituminoase, etc. M. în România sunt foarte 
respândite. Ele constituesc o parte din terţiarul 
român şi sunt mai ales desvoltate în elveţian.

Marga, comună rurală în Bănat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1777 loc. (Români).

Margareta, regine şi princese, 1) M. Ioana 
Maria Terezia, fica ducelui Ferdinand de Ge
nova, n. 20 Nov. 1851. Căsătorită (22 Apr. 1868) 
cu verul ei, Umberto I, regele Italici, avend 
fiu pe Victor Emanuil, actualul rege. Femeie de 
înaltă cultură şi de frumsetă rară, naţiunea ital. 
o iubesce până la adorare. 2) M., regină de 
Navarra, şi princesa de Francia, din casaValois, 
tica regelui franc. Henric II şi a Catarinei de 
Medicis, n. 1553, t 1615 în Paris. Căsătorită cu 
regele frc. Henric IV (v. Hughenoti); divorţată 
în 1599. 3) M., regină de Navarra, n. 1492, 
t 1549; bunica regelui frc. Henric IV. Scrieri; 
•Ileptameron des nouvelles» (novelele ă la Boc- 
caccio, uit. ed. 1880) şi poesii. 4) M., regină 
engl. din casa Anjou, n. 1429, f 1482. Căsăto
rită cu neputinciosul şi în urmă alienatul rege 
engl. Henric IV, guvernează ea însăşi, provo
când lupte interne şi formarea partidelor rosei 
albe fi r. rofie (v. ac.). învinsă de Eduard IV 
(1471) în bătălia dela Tewkesbury, se refugiază 
a doua oară în Francia, remânend acolo până 
la moarte. 5) M., regină a Danemarcei, Nor
vegiei fi Svediei, n. 1353, căsătorită cu Hakon, 
regele Norvegiei. 1375 regentă în Danemarca 
in locul minorului Olaf, 1380 reg. şi în Nor
vegia (după t lui Hakon), iar 1387, după moartea 
lui Olaf, regină in ambele teri. 1389 bate pe 
Albrecht al Svediei, şi cu consensul staturilor sve- 
deze ocupă dînsa tronul, unind cele trei teri prin 
legea fund. »Uniunea de Kalm,ar<. 1404 anec- 
tează ia Danemarca ducatul Sohleswig. f 1412 
la asediul cetăţii Flensburg. 6) M., ducesa de 
larma, fica naturală a împ. (iarol V, n. 1522, 
t 1686. Guvernatoră a Ţerilor de jos sub ea 
s’au început mişcările religionare şi politice, cari 
au provocat desmembrarea Ţerilor de jos de 
cntră Spania. 7) M., ducesă de Austria, guver- 
iiatoră a Ţerilor de jos spaniole. 1529 împreună 
ou Luisa de Savoya încheie »pacea damelor» 
sau «p. dela Cambray.» 1850 i-s’a ridicat statuă 
in Meoheln. Poesii şi naraţiuni ed. sub titlul 
«Couronne Margaritique.» 8) M. sfânta, regina fi 
patroana Scoţiei, n. 1046 în Nâdasd (Ungaria) 
uude se refugiase tatăl ei, prinţ reg- Edward al 
Angliei. Reîntorşi în Anglia, M. devine setia re
gelui scot. Malcolm IU. Femeie evlavioasă şi 
versată în sciinţele teologice, ţinea însăşi dis
pute rel. în sinoadele convecate de soţul ei. 
ţ 1093. Papa Inocenţiu IV (1251) a canenisat-o 
împreună cu fiul ei David. Scoţienii o venerează 
ca patroană a ţerii. 9) M., fica regelui franc. 
Ludovic VII, n. ca. 1158, Ţ 1197 în Ptolemais 
în peregrinagiu la locul sfânt. Văduvă după fiul 
reg, englez Henric II, 1186 căsăsorită cu reg. 
img, Băla UI. 10) M., fica reg ung. Bela IU, n.

1175. Căsăt. (1186) cu împ. bizantin Isac Angel II, 
luând în botezul de trecere numele Maria. 11) 
M. sfânta, fica reg. ung. Băla IV şi Măriei 
Laskaris, n. 1242, -ţ 1271 în mănăstirea de călu
găriţe de pe insula epurilor, numită acum insula 
Margareta, lângă Budapesta. Nu e canonisată, 
dar peporul magh. o venerează ca pe o sfântă. 
12) M., prima soţie a regelui ung. Ludovic de 
Anjou, fiica împ. germ. Carol şi Biancei de 
Valois, n. 1335, "ţ 1349.

Margareta sfânta, fica unui preot păgân din 
Antiochia, crescută în relig. creştină fără ştirea 
tatălui ei. Decapitată 270. Pictorul Giulio Ro
mano o presintă ca fiind în închisoare şi stri
vind sub picior pe satana.

Margaric, Acidul. Cir H84 Oa, nu se găsesce 
în grăsime cum se credea, ci se pi'opară arti
ficial ; formează cristale albe cu punctul de fu- 
siune 59-9°.

Margarina, unt artificial; un amestec de gră
simi, amestec de acid stearic, oleic şi palmitic, 
nu e un product chimic definit. In comerciu 
se înţelege grăsimi, cari se topesc uşor şi men
ţinute mai mult timp in lapte pentru a pută 
căpăta mirosul şi gustul untului natural. De or
dinar se întrebuinţează seul de vacă în pre
pararea M.-ei. In mare proporţiune întră acidul 
oleic. Se presintă în comerciu ca o massă găl
buie, deosebindu-se prin gust şi miros de untul 
natural şi apoi piin mică cantitate de materii 
insolubile în eter. Cenţine 10—12 apă la %, 
l-5—2'5 sare, şi 0 2—0'5 oaseină. In comerciu 
trebue să se predea purtând marca, margarina, 
altfel e taxată de contravenţiune. [S. M.]

Mărgărit, Apostol, inspector şcolar pentru 
şcoalele românesc! din Turcia, n. în Vlacho- 
Clisura în Macedonia, mai ântâi dascăl la şcoala 
grec., apoi a deschis o şcoală românească şi a 
reuşit a deveni om de încredere al guvernului 
român. Cu mare isteţime şi dibăcie a învins 
chiar şi bănuiala Turcilor şi cu vreme a câştigat 
o posiţie atât de asigurată şi influentă la gu
vernul turcesc, încât nime n’ar fi fost îu stare 
să-l înlocuiască, cum ar fi dorit mulţi dintre 
compatrioţii săi, pentru că M. nu totdeuna a 
pus interesele poporului arăm. mai pre sus de 
ale sale. (Cf. Revista Macedonia 1889, p. 123 
şi 140.)

Mărgărita, numele vulgar' al plantei Chrysan- 
themum Leucanthemum L. (sinomim Leucan- 
themum vulgare Lam.) (v. ac.).

Mărgărita, mineral micaceu, silicat aluminos 
de calciu. Insoţesce coriudonul pe Naxos, s’a 
mai găsit in Pensilvania, Georgia, etc.

Mărgăritare, se numesc părticelele tăiate din 
pânea oferită spre săvîrşirea sf. Sacrificiu li
turgic şi aşezate pe discos în stânga a.şa nu
mitului »agneţ« sau »miel», ori părticelele tăiate 
din pâne consacrată, cari apoi ca cuminecătură 
se împart celor credincioşi. De aci Margaritum, 
vas sacr-u pentru conservarea cuminecăturii.

Mărgăritărel, numele românesc al plantei Con- 
vallaria majalis L. (v. ac.).

Mărgăritescu, Mihail, compositor şi critic mu- 
sical, n. 27 Febr. 1862. A studiat musica la 
conservatoriul din Geneva. Composiţiuni: »Ga- 
votte du Roi», »Carmen Sylva gavotte», »Marche 
du Prince de Hohenzollern», etc. şi numeroase 
critice musicale. Servesce în armata română.
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Mărgău, magh. Meregyo, comună rurală în 
Trans., colt, Cluj, cu 1670 loc. (Români).

Mărgea, mărgelele sunt boabe găurite, mai 
mici şi mai mari, întrebuinţate cu deosebire de 
femei ca podoabă la gât. Ele pot fi din pietri 
scumpe veritabile, din imitaţiuni de pietri scumpe, 
din sidef ori din sticlă.

Mărgean, v. Coraliu.
Marghiloman, Alexandru, om de stat român, 

n. 27 Ian. 1854 în Buzeu, şi-a făcut studiile 
liceale la Bucuresci şi cele juridice la l’aiis, de 
unde s’a întors 1878 cu diploma de Doctor în 
drept. Intrat fintâi în magistratură, s'a destinat 
dela 1884 încoace activităţii politice şi sociale. 
Om cu avere, însurat cu o fată a principelui 
Alex. Ştirbei, M. este în privinţa socială unul 
din organisatorii alergărilor cu cai în România; 
în privinţa politică, face parte din gruparea con
servatoare «junimistă», şi dela Martie 1884 a 
fost de mai multe ori ministru de domenii, de 
lucrări publice şi mai îndelungat de justiţie, 
şi dela 1900 de externe. Ca orator parlamentar 
se distinge prin vioiciunea şi prin eleganta ur
banitate a discursurilor sale.

Marginal, ce este la margine. Marginalii, ob
servări scrise sau tipărite la marginea unui text.

Mărginaşi, una din categoriile, în cari erau 
divisate familiile de ţerani birnici ai Olteniei, 
sub Nemţi (1718—1739). Erau 7368 familii de 
aceşti ţerani, cari locuiau pe la marginile ţerii, 
expuşi la prădăciuni, şi de aceea supuşi la mai 
puţine contribuţii.

Marginea, comună mrelă dimpreună cu că
tunele: Voivodeasa şi Fiirstenthal, Huţa sau 
Glasshiitte, Arşiţa, Şoarecul şi Suceviţa, paroohie 
dimpreună cu comuna Dealul Iederii, moşie mă
năstirească iu căp. şi j. Rădăuţ în Bucovina, are 
3598 loc. (3198 ort.-or., 258 rom.-cat., 142 mos.), 
o şcoală primară, postă. [Dr. I. G. Sbiera.]

Mărgineni, se numesc în Ardeal locuitorii din 
Selişte şi satele din jur, cari s'au ocupat şi se 
ocupă cu oieritul. Satele lor sunt aşezate la mar
ginea sudică a Ardealului şi de aci vine numirea 
locuitorilor oieri de M. M. mai înainte se ocupau 
în mesuiă mare cu oieritul, cutrierând cu tur
mele lor câmpiile României, Basarabiei şi Rusiei 
sudice. A(}i oieritul s’a mai redus şi mulţi M. 
s'au dedat la comerciu, deschicjend prăvălii prin 
oraşele României şi prin mai multe sate din Ar
deal; ei se dovedesc de comercianţi harnici.

Mărginenii de jos şi M. de sus, ambele co
mune în Rom., j. Prahova. Prima are un sat cu 
350 familii, o biserică şi o şcoală, iar a doua trei 
sate: Brătaşanca Ungureni, M. de sus şi Olarii cu 
210 fam., avend şi aceasta o şcoală şi o biserică. 
Locuitorii (mulţi Ţigani) sunt puţini agricultori 
şi cultivători de pruni. Mai fac oale şi cărămidă.

Mărgineni, penitenciar în Rom., j. Prahova. 
Ţine între 300—400 osândiţi pe cari statul îi 
învaţă diferite meserii ca cismărie, tăbăcărie, 
fierărie, lemnărie, etc. Din vencjarea obiectelor, 
cari aduc preste 200,000 lei anual, statul ia 
12%, iar restul remâne producetorilor.

Mărgineni, corn. rur. în Rom., j. Neamţu, 
compusă din 4 căt. cu27561oc.(Dicţ. geogr. 1895).

Mărgineni Munteni, comună rur. în Rom., j. 
Bacău, compusă din 4 căt. cu 1498 loc. (Dicţ. 
geogr. 1895), în majoritate Magh., 2 biserici şi 
1 şcoală.

Mărginit, Umitat în toate sensurile, cu di
mensiuni finite în oposiţie cu infinitul. Figurat: 
Om mărginit, om cu inteligenţă limitată, puţin 
la minte, piost.

Margita, com. mare în Ungaria, cott. Bihor, 
cu 4392 loc. Maghiari şi Români (317), cari se 
ocupă cu olăritul. In M. este sediul unui oficiu 
pretorial, perceptorat şi judecătorii cercuale; are 
o şcoală industrială inferioară.

Margrav, înalt titlu de nobleţă în Germania. 
Seniorul unei maree (v. ac.). Titlul a remas dela 
Carol cel Mare. Margravii depindeau imediat de 
împeratul. Ţerile germane cari au avut numele 
de margraviate .sunt: Brandenburg, Misnia, Baden, 
Moravia, etc. (v. şi Marchiz.) [O. L.]

Maria, persoane biblice: 1) M., mama lui 
Isus (v. ac.), logodnica lui losif din Nazaret.
2) M., din Vitania, sora lui Lazar şi a Martei.
3) M., Magdalena, după ce o tămăduiesce Isus 
de duchui'ilerele, îl ajută din averea ei. (LucaS, 2). 
Bis. cat. o identifică cu M., care spălase picioa
rele Iui isus (Luca 7, 36—50). piua comemo
rativă 22 Iulie. Repres. artistice de Correggio, 
Batoni, Rubens, etc. 4) M., soţia lui Gleopa, 
probabil identică cu mama apostolului lacob 
cel Tiner.

Sf. M. mare = Adormirea Maicei Domuului 
(15 Aug.); Sf. M. mică = Nasc. Preac. Fe
cioare (8 Sept.). V. şi art. Madonna.

Maria, numele mai multor împerătese, regine, 
princese, etc.

Austria.
împerătese: 1) Ma/ria, ducesă de Burgundia, 

fica şi moştenitoarea lui Carol Temerarul, n. 1457 
în Bruxella, Ţ 1482 în urma căderii de pe cal 
la o vânătoare. Căs. 1477 cu Maximilian, archi- 
duce de Austria (împ. Maximilian II). 2) M. Ana, 
fica reg. spân. Filip IU, n. 1606, f 1646. Că- 
sătorită 1631 cu Ferdiuand III, împ. germ. roman 
şi rege ungar. 3) M. Eleonora, fica ducelui 
Carol II de Mantova, n. 1630, t 1686. Căsât. 
1651 cu Ferdinand III (a treia soţie a împe- 
ratului). 4) M. Teresia (v. ac.). 5) M. Luisa, 
fica reg. spân. Carol IU, căsătorită 1769 cu împ. 
Leopold 11. t 1792. 6) M., fica lui Victor Ema- 
nuel I, reg. Sardiniei şi Măriei Terosia'de Este, 
archiducesă de Austria, n. 1803, f 4 Maiu 1848 
în Hradam (Praga). Căs. 1831 cu Ferdinand V, 
împ. Austriei şi rege al Ungariei. Deosebi la 
sfatul şi influenţa ei a renunţat la tron Fei’d. V 
în 1848.

Maria CharloUe, împărăteasa Mexicului, 
fica reg. Leopold 1 al Belgiei şi ducesei Luisa 
de Orleans, n. 7 Iun. 1840. Căs. 27 Iul. 1857 
cu Maximilian, fratele împ. Francisc losif I. 
(v. Maximilian.)

Maria, Henrieta, Ana, reg. Belgiei, n. 23 Aug. 
1836 (v. Leopold II, tom. IU, pag. 84).

Archiducese de Austria: 1) M. Anunciata, 
fica reg. Ferdinand II al Siciliei, căsătorită 1862 
cu archiduoele Carol Ludovic (Ţ 19 Maiu 1894) 
fratele împ. Francisc losif I, mama moştenito
rului de tron Francisc Ferdinand. f 4 Maiu 1871. 
2) M. Valeria Matilda Amalia, cea mai mică 
fică a împ. Francisc losif I, n. 22 Apr. 1868 
în Buda. Căs. 31 Iul. 1890 cu archiducele au
striac Francisc Salvator. 3) M. Dorotea Amalia 
(v. losif Lud. Carol, t. U, pag. 873). 4) M. Ima-



Maria. 205
culata, flca reg. Ferdinand II al Siciliei, căs. 
1861 cu Carol Salvator. Mama archid. Franoisc 
Salvator, soţul Manei Valeria. 5) M. losefa, 
prlncesă reg. de Saxonia, n. 31 Maiu 1867, oâs. 
1886 cu archiducele Otto, fratele moştenitorului 
Fr. Ferdinand. 6) M. Teresia, fica archiducelui 
Carol Salvator, căsătorită 1886 cu archiducele 
Carol Ştefan.

Maria Luisa, princesă de Parma, fosta soţie 
a principelui Bulgariei Ferdinand de Coburg.

Bavabia.
Maria, Friderica Augusta Francisca Hedviga, 

reg. Bavariei, fica prinţului Wilhelm de Prusia, 
n. 1825, 1 1889 în Hohenschwangau. Căsătorită 
1842 cu prinţul Maximilian de Bavaria (reg. 
Max. n). Veduvă dela 1864, mama reg. Ludovic II.

Enqlitera.
1) Maria I >The bîoodt din fam. Tudor, n. 

1516, t 1558, fica reg. Henric VIII şi a Eca- 
terinei de Aragonia. Regina Angliei 1553—58, 
prigonesce protestantismul; a trimis la rug şi 
pe archiep. Cranmer. Pentru aceste persecutiuni 
i-s’a dat epitetul «Cumplită».

2) M. (II) Sluart, reg. Angliei şi a Irlandei, 
n. 1662, f 1694, fică a reg. lacob II (Stuart), 
căsătorită (1677) cu Vilfaelm III de Orania, 
guvernatorul Ţerilor de jos, care după 11 ani 
alungând pe socrul seu, e ales împreună cu 
M. rege al Angliei şi Irlandei.

Etbcbia.
Maria losefina, reg. Etruriei, fica reg. spân. 

Carol IV şi Luisei de Parma, n. 1782, f 1824 
în Lucea. 1795 căsătorită cu Ludovic de Bourbon, 
dela 1801 rege al Etruriei. 1807 Napoleon ocu
pând Etruria, văduva M. se mută în Spania, 
apoi în Parma, dnpă aceea la Neapol. Congresul 
dela Viena a cedat fiului ei ducatul Lucea. Me
moriile edate de Lemierre d’Argy sub titlul; 
■Memoires de la reine d'Etrurie». (Paris, 1814).

Francia.
Regine: 1) M. de Medicis, fica mare ducelui 

de Toscana Francisc I de Medicis, n. 1573 in 
Florenţa, ţ 1642. Căsătorită 1600 cu Henric IV, 
reg. Franciei. După asasinarea lui H IV regentă 
lângă fiul el Ludovic Carol. Din causa intrigelor 
şi sporirii datoriilor de stat, exilată (1617) la 
Blois. 1619 împăcată cu regele, revine la Paris, 
dar nu mai are influenţă în afacerile de gu
vernare.

2) M. Teresia, fica reg. spân. Filip IV, n. 1638, 
ţ 1683. Căsătorită 1660 cu reg. Ludovic XIV. 
3) M. Lescinsca, fica reg. polon Stanislau Les- 
cinsky, n. 1703, f 1768 în Versailles. 1725 că
sătorită cu Ludovic XV, recompensându-se pentru 
nefericirea căsătoriei prin viaţă evlavioasă şi 
miluirea săracilor. 4) M. Antoineta, fica împă
rătesei Maria Teresia, n. 2 Nov. 1755. Căsă
torită 16 Maiu 1770 ou dofinul Ludovic, mai 
ţâr()iu rege L. XVI. Căzută jertfă revoluţiunii, 
impreună cu soţul ei şi numeroşi aristocraţi, M, 
îndură batjocuri şi ultragii în închisoare, din 
10 Aug. 1792 până la guilotinarea sa în 16 Oct. 
1793. (Cf. Madame Campan, «Memoires sur la 
vie privee de M. A.«, ed. nouă 1849, trad. germ. 
1827; Goncourt, «Histoire de M. A.«, ed. III

1867; Cam pardon, »M, A. et le proces du colier». 
Paris, 1863, şi »M. A. â la conciergerie», 1862; 
«Memoires sur M. A.«, 186p; Arncth, «Maria 
Theresia u. M. A., ihr Briefwechsel», ed. II. 
Viena, 1866 şi »M. A., Joseph II u. Leopold II», 
1866, etc.)

5) Maria Luisa, împ. Franciei, fica împăr. 
Austriei Francisc I, n. 1791, f 1847 în Parma. 
Căsătorită 1810 cu Napoleon, l-a părăsit după 
căderea lui şi nu l-a urmat în exilul la ins. 
Elba şi St. Elena, ci a trăit în Viena şi prin 
Italia, în relaţii cu mareşalul ei de curte, ge
neralul Neipperg, cu care după moartea lui Na
poleon a încheiat căsătorie morganatică. Copilul 
din această căsătorie a căpătat în urmă numele 
şi titlul unui duce de Montenuovo.

Neapole.
Regine: 1) Maria Carolina, fica împăr. M. 

Teresia, n. 1752, f 1814. Căsătorită 1768 cu 
Ferdinand IV, reg. ambelor Sicilii, a avut in
fluenţă mare asupra guvernării.

2) Maria Sofia Amalia, sora împăr.-regine 
Elisabeta a Austro-IJngariei, n. 1841 în Possen- 
hofen. Căsătorită 1859 cu Francisc II. 1861 la 
asediul Gaetei, unde însoţise pe soţul ei detronat 
de garibaldişti, a manifestat mare devotament 
şi eroism. După căderea Gaetei a trăit în Roma, 
1870 s'a mutat în Bavaria.

PORTUOALIA.
Maria da Gloria, reg. a Portugaliei, fica împ. 

Pedro 1 al Brasiliei şi archiducesei Leopoldina 
de Austria, n. 1819 în Rio de Janeiro, f 1853 
în Lissabona. Regină dela 1834. Căsătorită cu 
ducele August de Leuchtenberg. După moartea 
acestuia, căsăt. (1836) cu prinţul Albert de Coburg- 
Kohâri. I-a urmat la tron fiul ei Dom Pedro.

România.
Maria, numele mai multor doamne moldo

vene din familia lui Ştefan cel Mare: Maria, 
mama lui Ştefan Vodă cel Mare, moartă înainte 
de 1466; Maruşca (v. ac ), Maria din Mangop 
(v. ac.) şi Maria sau Vochiţa, soţiile lui Ştefan 
Vodă cel Mare. Aceasta din urmă era fica lui 
Radu Vodă cel Frumos al Munteniei (1475). Ea 
e ultima soţie a marelui domnitor. A mai trăit 
7 ani după moartea soţului său; 1511 înmor- 
mentându-se la mănăstirea Putna. Ea e mama 
lui Bogdan Chiorul. Dintre concubinele lui Ştefan 
e şi Maria Rareţ, mama lui Petru Rareş Vodă. 
O fică a lui Ştefan Vodă âncă se numia Maria.

Maria, prima soţie a lui Petru Rareş Vodă, 
luată de acesta âncă înainte do a fi domn. La 
2 ani după înscăunarea lui Rareş, M. t (28 Iunie 
1529) şi se înmormentează la mănăst. Putna.

Maria, fica lui Constantin Vodă Brâncoveanu 
al'Munteniei, trece în căsătorie (1692) după Con
stantin Duca, nou numitul domn, prin stăruinţa 
lui Brâncoveanu, al Moldovei. Căsătoria s’a ce
lebrat cu multă veselie la Iaşi, fiind faţă şi 
mama domniţei Maria, Stanca, f 1697, ceea ce 
a adus o recire între Brâncoveanu şi Duca.

Maria Alexandra Victoria, principesă de 
Marea Britanie şi Irlanda, fica principelui Al- 
fred (v. ac.)Ernest Albert, duce de Edinburg, etc., 
şi a soţiei sale Maria n. Alexandrovna (sora 
împ. Alexandru III al Rusiei); n. 17 Oct. 1875,
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căsătorită la 29 Dec. 1892 ou Ferdinand (v. ac.), 
principe al României.

Maria, principesa României, fica regelui 
Carol I şi a reg. Elisabeta; n. 27 Sept. 1870, 
t 28 Martie 1874.

Maria, principesă de Hohenzollern Sigma- 
ringen, sora reg. Carol 1 al României, n. 17 Nov. 
1845, măritată cu Filip comite de Flandria.

Scoţia.
Maria I, regina Scoţiei, din familia Guise, 

mama Măriei Stuart, n. 1515, f 1590. Căsăto
rită (1534) cu [acob V reg. Scoţiei, după moartea 
acestuia (1542) domnesce în numele ficei ei mi
nore. A avut multe resboaie cu Anglia, în urmă 
contra rescoalei protestante din Scoţia. I-a urmat 
la tron fioă-sa M. Stuart. (v. Stuart.)

Spania.
1) M. Luisa, fica ducelui Filip de Parma, 

n. 1751, f 1819 în Roma. Căsătorită (1765) cu 
Don Carlos (1788 reg. C. IV). Femeie urîtă, de 
moravuri foarte laxe, dar înţeleaptă, avea mare 
influintă asupia regelui. 2) M. Cristina (I), fica 
reg. neapolitan Francisc şi reginei Isabella, n. 
1806, t 1878 în Havre. A patra soţie a regelui 
Ferdinand VII, a provocat nemultămirea pre
tendentului Don Carlos (fratele regelui) şi for
marea opositiei carliste şi dese turburări. Re
gentă lângă fică-sa Isabela, 1840 a trebuit să 
renunţe şi să se retragă în Francia. 3) M. 
Cristina (II), fica archiducelui habsburgic Carol 
Ferdinand, n. 1858. Căsătorită (1879) cu reg. 
Alfons XII. Dela moartea regelui (25 No
vembre 1885) regentă în numele moştenitoriului 
Alfons XIII, (n. 17 Maiu 1886).

Ungaria.
Regine ţi princese: 1) M., fica prinţului bi

zantin Isac şi Teodorei, n. ca. 1143. Căsătorită 
cu prinţul Ştefan din casa arpadiană, care cu 
ajutorul împ. bizantin Emanuil, ajunge rege al 
Ungariei (1162) sub numele Ştefan IV.

2) Maria, flca reg. Andreiu II şi Gertrudei, 
u. 1203, t 1337. Căsătorită (1221) cu împeratul 
româno-bulgar loan Asan. 3) M., fica împeratului 
nicean Teodor Laskaris şi Anei Angela, căsă
torită 1220 cu prinţul arpadian Bela (B. IV). 
t 1270. 4) Maria, fica reg. Ştefan V şi Eli- 
sabetei Cumana, n. ca. 1257. In urma alianţei 
cu regele neapolitan Cai'ol, Ştefan o dă soţie 
(1270) prinţului Carol (Scbiopul), fiul regelui. 
Prin primul născut al ei (Carol Măriei) a de
venit străbuna ramurei ungare a casei Anjou. 
t 1323. 5) Maria, fica reg. Ludovic I şi Eli- 
sabetei, n. 1370, f 1395. Ludovic neavend succe
sori de gen bărbătesc, M. a fost aleasă (1382) 
regină, dâudu-i-se coregentă mamă-sa. Căsăto
rită (1385) cu Sigismund, fiul împeratului germ. 
Carol IV. 1386 plecând să pacifice oraşele dal- 
matine, excorta-i e masacrată de partisanii lui 
Carol II cel Mic, iar ea şi mamă-sa e închisă 
în cetatea Novigrad. Aici mamă-sa e sugrumată, 
iar M., după ce i-s’a luat jurămeut, că nu-şi 
va resbuna, e eliberată în 1387. 6) M., soţia 
regelui Ludovic II, sora regelui Ferdinand I, 
n. 1505. Căsătorită 1522 cu Ludovic. După 
moartea acestuia în lupta dela Mohâcs, a lucrat 
mult în favorul alegerii fratelui ei Ferdinand,

care a numit-o locţiitoare în Ungaria. 1530—56 
guvematoară a Ţerilor de jos. t 1558 în Cigales 
(Spania). TÎ)M., fica împ. Carol V, n. 1528, "ţ 1603. 
Soţia reg. Maxiniilian I.

Maria canal, canal în Rusia întro rîurile Eovşa 
şi Wytegra. Acest canal formează centrul unui 
întreg sistem de canale, ce leagă Volga cu Neva, 
deci lacul Caspic cu Baltica. Riul Kovşa e legat 
prin canalul Bjelosero cu Şeksna, un afluent al 
Volgei; rîul "Wytegra e legat prin canalul Onega 
cu Swir, din care duce canalul Swir şi canalul 
Ladoga la Neva. Lungimea drumului de apă e 
de 970 km., a canalelor 266 km.

Maria Cristierna, ducesă do Tirol, sora împ. 
Ferdinand n, n. 1574 în Graz, din părinţii Carol 
archiduce de Austria şi Maria ducesa de Ba- 
varia. 1595 căsătorită cu Sigismund Băthory, 
principele Transilvaniei. Capritios şi nestatornic 
cum era, Băthory a urît-o şi a exilat-o curând 
în cetatea Chiorului; 1597 Băthory cedând Trs. 
în schimb pentru ducatele Oppeln şi Ratibor, 
M. e eliberată (16 Apr. 1598) şi conduce gu
vernarea îu numele împeratului. După rein- 
toarcea lui Băthory în Trans. în scurt timp o 
uresce iar şi o exilează de nou la Chior. După 
a doua renunţare a lui Băthory, M. (Apr. 1599) 
pleacă la părinţi, iar papa (în Aug. 1599) o di
vorţează de Băthory. Retrasă în mănăstirea dela 
Hali, ţ 6 Apr. 1621.

Marian, 1) M., loan, pedagog rom., n. pe la 
începutul seci. XIX în Zagra (Trans.), a studiat 
în Năseud şi Blaj. Sfinţit preot de episcopul loan 
Bob şi numit prof. la gimn. din Blaj, apoi preot îu 
Zagra pe la 1823. La 1830 fu trimis în Galitiasă se 
specialiseze în pedagogie şi metodică. La 1833 
fu numit director general al tuturor şcoalelor 
din ţinutul regimentului I de graniţă ou reşe
dinţa în Orlat. In 1834 însă fu numit vicar 
episoopesc şi director al şcoalelor grăniteresci 
dm regimentul II de graniţă la Năseud. Ca di
rector şi vicar a făcut o mulţime de lucruri de 
mare însemnătate pentru ţinutul regim. II de 
graniţă şi pentru Românii de acolo. M. funcţiona 
23 ani ca vicar dela 1823 până la t 2 Iulie 1846. 
A fost amestecat în procesul unor profesori, 
între cari şi Simion Bărnuţ, şi câţiva clerici 
contra episcopului loan Lemenyi Pentru meri
tele lui pe terenul şcolar a fost decorat de îm
păratul Ferdinand (1839) cu medalia de aur 
pentru merite. [—J

2) Marian, Simion Florian, scriitor rom., n. 
1 Sept. 1847 în Ilişesci din Buc., dintr’o familie 
originară din Ardeal, se numia Florea, a studiat in 
Suceava, Năseud, Beiuş şi Cernăut şi s’a preoţit 
în 1876; a fost paroch în Poiana Stampei, în 
Căndreni, în Voloca pe Şirete şi în Şirete până 
la 1877, când a fost decretat şi catechet la fosta 
şcoală reală, în 1883 a fost numit profesor de 
religiune la gimn. superior din Suceava, şi din 
1887 încoace şi membru în consiliul şcolar di
strictual. Terenul seu de activitate literară este 
lit. poporană şi istorică. Publicaţiunile sale sunt: 
1) Poesii poporale din Bucovina, balade. Boto
şani, 1869; 2) Poesii poporale române tom. 1, 
balade. Cernăuţ, 1873, tom. II, Doine şi hore. 
Cernăut, 1875; 3) Tradiţiuni poporale române, 
broş. 1. Sibiiu, 1878 ; 4) Chromatioa poporului 
român. Bucuresci, 1882; 5) Ornitologia popo
rană română, 2 tom. Cernăuţ, 1883 ; 6) Câteva



Mariana — Maria Teresia. 207
inscripţiuni şi documente din Bucovina. Bucu- 
j'csoi, 1885; 7) Descântece poporane române. 
Suceava, 1886; 8) Biserica din Părhăut în Bu
covina. Bucuresci, 1887 ; 9) Nunta la Români. 
Buc., 1890; 10) Nascerea la Români. Buc., 1892; 
11) înmormântarea la Români. Buc., 1892; 12) 
Satire poperane române. Buc., 1893, 13) Vrăji, 
farmece şi desfaceri. Buc., 1893; 14) Sfântul 
loan cel Nou din Suceava. Buc., 1895; 15) Tra
diţii poporane rom. din Buoovina. Buc., 1895; 
16) Resplata, poveşti din Bucovina. Suceava, 
1897; 17) Serbătorile la Români, 2 tom. Buc., 
1898—99. A colaborat ou Dr. I. G. Sbiera la 
articolul: Die Rumănen, din opul Die osterr.- 
uug. Monai'chie in Wort und Bild, tomul Bu
covina. In urma spornicei sale activităţi literare 
a fost ales în 1881 membru al Acad. Rom. din 
Bucuresci şi în 1882 decorat de regele Carol I 
ou medalia Bene-Merenti clasa I; apoi fu numit 
membru onorar al mai multor societăţi sciin- 
ţifice. A fost unul dintre urzitorii societăţii 
Şcoala Română în 1883, ai Ziarului: Revista po
litică 1886—91 şi colaborator literar la el; şi al 
Clubului Român din Suceava în 1887. Este diri- 
Şentul publicaţiunii i>Biblioteca de petrecere şi de 
învăţătură pentru tineret», editată de Şcoala Ro
mână, şi prim-vicepreşedinte al acesteia din 1897.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Mariana, (Mariamne), soţia lui Irod cel Mare 

(v. ac.), osândită la moarte de bărbatul ei în 
28 a. Chr.

Mariana, Juan, istoric spân., n. 1536 în Ta- 
laveina, a fost iesuit, t 17 Febr. 1623 în Ma
drid ; opera sa principală e: »Historiae de rebus 
Hispaniae libri XXX» (1605) în 30 voi.

Mariane sau Ladrone, grupă de insule în 
Oceanul Pacific, cu întindere de 1145 km2., 
10,000 loc. Locuitorii indigeni sunt creştini, 
poartă numele de Ciamon (chamorros). Grupa 
aceasta de insule a fost descoperită de Magalhaes, 
care le-a dat numele de insulele hoţilor (ladrones). 
In 1668 fiind ocupate de Spanioli, aceştia le-au 
botezat: Mariane, după numele văduvei lui 
Filip IV. ^ [M. Bodiu.]

Marianic, sistem de munţi în Spania centrală, 
despărţesc Castilia nouă, Estremadura şi Alem- 
tejo de cătră Andalusia şi Algarve, în lungime 
de 600 km. Părţi principale; Sierra de Alcaraz 
(1802 m.), Sierra Morena (până la 1000 m.), 
Sierra de Araoena (641 m.), Sierra de Mon- 
chique (903 m.).

Maria Radna, v. Radna.
Maria Teresia, împărăteasa Austriei, fica lui 

Carol VI, n. 13 Maiu 1717 în Viena, f 29 Nov, 
1780. A domnit dela 20 Oct. 1740. Reg. a Un
gariei încoronată 25 Iun. 1741 în Pojon. Fe
meie de rară frumseţă, de spirit înalt şi dornică 
a face bine popoai’elor de sub sceptrul său, ar fi 
făcut poate mai mult, dacă feudalii nu ar fi 
pus obstacole aproape tuturor intenţiunilor sale 
intru uşurai’ea sorţii jobagilor, la ridicarea in
strucţiei publice la nivel corăspuncjetor timpului, 
şi dacă, crescută in bigotism catolic, prin siluirea 
de a trece la rel. cat. nu ar fi înstrăinat ea 
Însăşi popoarele acatolice dela multe reforme 
saluţai e, Şi aşa însă M. ocupă loc între cei mai 
mari domnitori ai monarchiei. Prima, ajunsă la 
Iron pe basa sancţiunii pragmatice (v. ac.), a 
trebuit să-şi apere moştenirea contra reg. Fri-

deric n al Prusiei, contra electorului de Bavaria, 
contra Spaniei şi Neapolei, cari toţi îi disputau 
dreptul de succesiune. Strîmtorată de aceştia, 
11 Sept. 1741 se presintă staturilor ungare în 
Pojon, cerendu-le oaste. Aici s’a întâmplat scena 
tractată în istoria Ungariei, cu »vitam et san- 
guinem pro rege nostro M.« lutraceea M. isbutind 
să-şi adune şi organiseze oaste, alungă inimicul 
din provinciile sale şi ocupă chiar o mare parte 
din Bavaria; totuşi prin pacea din 1742 trebue 
să cedeze Prusiei mare parte din Silesia. Fri- 
derio renoind atacul, resb. durează până la pacea 
dela Aachen (18 Oct. 1748). 1756 M. începe 
resboiul penti’u recâştigarea Silesiei (resb. de 
7 ani), dar 15 Febr. 1763 trebue să încheie la 
Hubertusburg pace pe basa statului quo ante. 
Terminate aceste resboaie, M. câştigă tot mai 
multă autoritate şi intervenţia ei face să înceteze 
resb. de succesiune bavarez (pacea dela Teschen, 
13 Maiu 1779).

In afacerile interne regimul M.-ei este în-' 
semnat prin numeroase reforme, între cari or- 
ganisarea instrucţiunii poporale (>Ratio Edu- 
cationis»), organisarea şcoalei superioare catolice 
din Nagyszombat în universitate şi strămutarea 
ei la Buda, înf. acad. comerciale şi reale, crearea 
«fondului cultural» din averile secularisate dela 
iesuiţi, numei'oase rescripte întru uşurarea sorţii 
iobagilor (25 Febr. 1747 regulează (ţilele de ro
botă; 1769 patenta «Certa puncta» in acelaşi 
object; 6 Iul. 1774 «Norma procedendi in causis 
subditorum ad removenda gravamina»); desfiin
ţarea torturei şi arderii strigoilor (1776), colo- 
nisări mari pe Alfold şi în Banat; reîncorporarea 
comitatelor banatice (1778), anectarea oraşului 
şi districtului Fiume la cor. ungară, înfiinţarea 
gardei de nobili maghiari, înfiinţarea institutului 
«Theresianum», 1768 publ. codului penal (con
vocase 1753 comisiune pentru elaborarea unui 
cod general), înf. şcoalei do marină din Triest, 
renovarea residenţei din Buda, legea prin care 
Trs. renunţă la dreptul alegerii principelui şi re- 
cunoascerea de nou, ca parte a dreptului public, 
a sanoţiunei pragmatice; inarticularea dotaţiunii 
episcopiei gr.-oat. cu domeniul din Blaj (dieta 
transilvană din 1744); restabilirea episcopiei 
rom.-cat. dela Alba-Inlia (aceeaşi dietă); 1746 
şi 1748 conscripţie pentru regularea impositelor, 
1754 introducerea sistemului de contrib. după 
pământ şi vite (nu după porţi şi capete, ca până 
atunci); spre a restrînge ingerinţa papei în afa
cerile relig. interne, 1749 intenjice visitaţiunile 
canonice ale nunţiilor şi' publicarea bulelor pa
pale fără aprobarea împărătesei (v. Placetum 
regium), 1753 reduce serbătorile; dispune, ca 
episcopii să corespondeze cu Roma numai prin 
intermediul oficiului de externe; arondează do 
nou episcopiile rom.-catolice; sistează dreptul 
de asii al bisericelor; 18 Sept. 1773 expulsează 
iesuiţii; 1776 opresce din ţeară pe călugării cer
şituri. De urmări binefăcătoare pentru Români 
a fost deosebi mititarisarea (v. Gi'ăniceri), efec- 
tuită însă cu mari greutăţi, din causa oposiţiei 
nobilimei şi între grave neînţelegeri şi scene 
tragice (v. Todoran Tanaso). Pe lângă desmân- 
tarea din partea nobilimei, care prevedea, că 
prin militarisarea ţeranilor îşi pierde braţele de 
muncă, mai contribuise mult ia provocarea acelor 
scene şi siluirea, ca militaiisaţii să treacă tot-
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odată Ia bis. catolică. In 13 Nov. 1766 însă se 
publică statutul imperial al celor doue regimente 
conflniare române (compus din 84 puncte).

Pe cât de cu recunoscinţă şi pietate poate 
să-şi reamintească insă mai ales ţerănimea re
gimul împărătesei M. pentru grija ce i-a purtat 
şi silinţele de a o scoate din starea de sclavie, 
cu atât mai dureroase amintiri sunt legate de 
regimul ei în ceea ce privesce chestiunile re- 
ligionare. O lungă serie de rescripte, resoluţiuni 
şi ordinaţiuni emanate dela M. mărturisesce si
linţa ei întru a aservi catolicismului religiunile 
acatolice. Dintre cele ce privesc îndeosebi pe 
Românii gr.-or. amintim următoarele: 1747 re- 
înoiesce decretul lui Carol VI (28 Nov. 1732), 
ca gr.-or. să ţină serbătorile catolioe şi să meargă 
la biserică; 1746 o »comisiune cat. permanentă», 
cu instrucţie din 7 puncte: cum să împiedece 
reîntoarcerea dela unire; 1754 o comisiune în 
districtul Hălmagiului, ca să conscrie familiile 
unite şi nennite; 1755 altă comisie sub Seeberg; 
1757 arderea mănăstirii dela »Seciori« şi 1761 
a schiturilor din districtul Făgăraşului şi a vechei 
mănăstiri dela Silvaş. Toate aceste dădeau ansă 
la necurmate turburări, aşa că la plânsoarea 
protopopului Balomiri, trecut iutr’o mănăstire 
din Muntenia, împărăteasa Rusiei, Elisabeta, 
1770 dă ordin ambasadorului din Viena să in
tervină în numele ei la M. în favorul neuni
ţilor. Cu toată această intervenţie însă prigo
nirile nu au încetat.

Faţă cu prigonirile acestea, uniţii se bucurau 
de scutul împerătesei, dar uici biserica unită n’a 
remas scutită de lupte grele. (v. Klein, Inocenţiu.)

Două evenimente de mare însemnătate istorică 
şi de politică externă s’au întâmplat sub dom- 
nirea M.: împărţirea primă a Poloniei (2 Aug. 
1772), anectându-se Ia Austria Galiţia şi Lodo- 
meria, şi trecerea Bucovinei la Austria (1775).

Căs. 15 Febr. 1736 cu ducele Fraucisc de 
Lotharingia, în urmă împ. g.-roman, M. a avut 
10 copii: losif II, Leopold II, Fordinand, duce 
de Modena şi d’Este, Max. Fr. Xaver, archiep. 
de Koln şi principe elector, Maria Antoinette, 
reg. Franciei, M. Carolina, reg. Neapolei, şi alte 
patru fice. Prin această căsătorie a devenit stră
buna casei domnitoare de Habsbm'g-Lotharingia. 
(Cf. G. Bariţiu, »Păiţi alese din ist. Trs.», v. 1; 
Marczali, »Magyarorszâg tortenete M. es II Jozsef 
korâban», acelaş »Mâria Terezia»; M. Conrad 
von Heidendorf, Selbstbiographie, în Archiv fur 
siebenb. Landeskunde, v. XV ; Josephus Benko, 
•Transilvania», v. II; »Das alte u. neueKi'onstadt»; 
Eud. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria 
Românilor», publ. de Acad. Rom., eto.). [t.]

Maria Teresia, ordin militar, fundat de împ. 
M. Teresia în 1758, în memoria victoriei re
purtată asupra Prusienilor in 1757, şi pentru 
acte de vitejie, fără deosebire de nascere. E cel 
mai înalt ordin militar al Austriei, şi e îm
preunat cu venite considerabile. Statutele s’au 
modi8cat de Francisc I la 1810. Sunt 3 clase: 
mare cruce, comandor şi cavaler. Clasa I se dă 
numai pentru fapte deciijetoare în resboiu. Ord. 
se poate cere, capitolul propune, împăratul de
cide. împăratul Austriei e mare maiestm al or
dinului. Panglica albă, cu dungi roşii pe margine. 
Dintre Români a fost decorat cu acest ordin co
lonelul baron Ursu (v. ac.).

Mariazell, orăşel în Stiria, cercul Bruck, 
1152 loc.; cel mai renumit loc de peleriuagiu 
al Austriei, cercetat de câte 200,000 oameni pe an.

Marica, în mitol. romană o nimfă din Min- 
turnae, unde rîul Liris a întrat în mare; mama 
lui Latinus, soţia lui Faunus şi identificată cu 
Fauna şi Circe. M. a avut aci un templu şi o 
dumbravă, în care a cercat Marius ca să se as
cundă de SuUa. [Atm.]

Marienbad, staţiune balneară de renume euro
pean. Zace în Boemia la o înălţime de 628 metri 
dela nivelul mării. într’o vale adumbrită de par
curi şi păduri de brad. M. se distinge nu numai 
prin mulţimea isvoarelor, ci şi prin varietatea 
lor, care face ca acest loc de cură să poată fi 
cercetat de felurite categorii de bolnavi. După 
composiţia lor chimică isvoarele din această lo
calitate balneară se împart în trei grupuri prin
cipale : 1) grupul isvoarelor ce conţin sare Glau- 
beriană; 2) grupul isvoarelor feruginoase; 3) 
grupul alcalin calcaros. Temperatura lor nu trece 
preste 9—11°C. Bogăţia în gazuri acid carbonice 
este atât de mare la aceste isvoare, încât acidul 
carbonic, ce se degajează şi se adună deasupra 
nivelului apei, stinge luminarea aprinsă. Deşi 
cura principală la M. ca la Carlsbad este cea de 
beut, cu toate acestea metoda balneară se prac
tică pe o scară întinsă cu felurite resurse bal- 
ueo-terapeutice. Acestea sunt: băi de apă acră, 
băi feruginoase, băi de nămol feruginos, băi de 
gazuri, băi de aburi, băi de aer încălzit, băi reci 
sistematice şi tratament cu inbalaţie. Afară de 
acestea procedeuri balneare se mai fac băi cu 
adaus de felurite ingredienţii artificiale: extract 
de brad, sare, tărîţe, leşie concentrată, produsă 
prin evaporaţia isvoarelor. Prin asemenea pro
cedeu se câştigă şi sarea purgativa de M., care 
în timpul din urmă face serioasă concurenţă 
celei din Carlsbad. Indicate sunt aceste băi la 
afecţiuni deosebite, cum sunt grăsimea exage
rată, o specialitate a M.-lui; diferite afecţiuni 
de stomac, intestine şi ficat, afecţiunile din sfera 
respiraţiunii şi a circulaţiunii, cu deosebire gră
simea cordului, înclinarea spre dambla (apoplexie), 
la boale de femei şi de nervi, etc. Stabilimentele 
balneare din M. sunt proprietatea călugărilor 
premonstratenşi, cărora li-se cuvine meritul de 
a fi deschis aceste isvoare vindecătoare spre sa- 
lutea omenirii, întreţinendu-le Ia nivelul balneo- 
technicei moderne. M. este una din staţiunile 
cele mai visitate din Europa, renumele ei atrage 
din an în an mai mulţi visitatori. Distracţii se 
găsesc în abundenţă, aranjate de un club anume 
instituit. Intre visitatori sunt şi mulţi Români, cari 
găsesc în localitate şi medic român. Literatura 
M.-lui e scrisă în toate limbile. |Dr. Vuia.]

Marienburg, oraş în guvernam, prus. Danzig, 
10,738 loc. (1895); gimnasiu, şcoală agronomică, 
seminar de înveţători şi înveţătoare, institut de 
surdomuţi; monumentul lui Frideric cel Mare. 
Castelul M. a servit 1309—1457 ca reşedinţă 
marelui măiestru al ordinului teutonic, apoi până 
la 1772 a voevo^ilor poloni.

M., numele germ. al orăşelului Feldioara (v. ac.) 
în Transilvania.

Marienescu, Atanasie Marian M., scriitor 
rom., n. 8/20 Martie 1830 în Lipova (Bănat). 
Tatăl seu loan Marian din Lipova, mama sa 
Fersida Şandor din Nădlac, cott. Cianad. M. în
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1842 a studiat giînnasiul în Arad, Timişoara şi 
Budapesta, iar dreptul la univ. din Budapesta 
şi Viena, şi 1856 a depus examenul judioÎEd, iar 
iu 1857 examenul administrativ de stat. 1861 a 
primit diploma de Dr. utriusque juris, şi 1862 
diploma de ambele advocaturi. 1861 a fost numit 
vicenotar al cott. Caraş şi în 31 Oct. 1862 asesor 
la sedrie cu reşedinţa în Lugoş, de unde 1868 
fn strămutat la Oraviţa. Organisându-se tribu
nalele regesci, în 1871 fu numit jude reg. la 
trib. din Oraviţa montană, 1876 fu strămutat la 
trib. din Timişoara. In 4 Dec. 1880 fu numit 
jude supl. la tabla reg. din Budapesta; 1885 jude 
ordinar, dar făcendu-se decentralisarea tablei 
regesci, fu strămutat la Oradea mare. Pensionat 
1900. Cărţile ce le-a publicat sunt: 1) învăţă
torul şi poporul, tipărită la 1858 în Sibiiu, şi 
prin episcopul Andreiu Şaguna introdusă ca carte 
de cetire în şcoalele poporale. Cu câţiva ani mai 
nainte, ca primul la noi, începuse la culegerea 
poesiei poporale române, şi din aceasta a publicat: 
2) Balade, tipărite la 1859 în Pesta. Preţul ti
păririi l-a plătit Andr. Mocsonyi. Cu banii in
traţi a publicat: 3) Colinde, tot în acel an şi 
acel loc. 4) Istoria română naţională pentru ti
nerimea română, tipărită la 1861 în Sibiiu. În
văţătorii în maro parte au întrodus-o în şcoalele 
poporale, dar 1876 a fost oprită. 5) Petru Rareş, 
principele Moldovei, novelă istorică, tipărită la 
1862 în Sibiiu. 6) Balade, îndeosebi istorice şi 
mitologice din poesia poporală, tipărită la 1867 în 
Viena, respective retipărire din Albina. 7) Da- 
torinţele noastre, tip. 1868 în Viena. 8) Steaua 
Magilor, cântece de nascerea lui Christos, tip. 
1875 in Biserica albă. 9) Viaţa şi operele lui Petru 
Maior, disertaţiune de recepţiune ca membru 
ordinar al Academiei române, tipăr. în Analele 
din 1883. 10) Cultul păgân şi creştin, edit. Acad. 
româno 1884 în Bucuresci. 11) Studiu despre 
Celţi şi numele de localităţi, ca adaus la topo- 
graBa satului Maidan, de Sofr. Liuba şi Aur. 
lana, tipărită 1895 în Caransebeş. M. la noi a 
fost primul, care a început culegerea basmelor 
poporale şi a făcut .studiu asupra lor. Sub titlul 
de »Descoperiri mari» din 1870—79 în Albina, 
Familia şi Foişoara Telegrafului Român a pu
blicat şi explicat 14 poveşti, urmând şcoala 
mitologiştilor germani I. Grimm şi I. F. Nork, 
şi din poveştile române a arătat, că acestea sunt 
mituri vecin, uneoi’i întregi, uneori fragmente 
din miturile îndeosebi greco-romane. Activitatea 
lui literară o arată âncă o mulţime de poesii şi 
articole din Foaia pentru minte şi literatură, din 
Foişoara Tel. Rom., Transilvania şi îndeosebi din 
Familia, atât istorice cât şi limbistice. Articolele 
istorice pertractează chestiunile de frunte na
ţionale, cari se referesc la datele, că poporul 
roman din Dacia a remas statornic pe loc. Aca
demia română în şedinţa din 13 Sept. 1877 l-a 
ale.s membru corespondent, iar în 15 Martie 
1881 membru ordinar. Societatea Petru Maior 
l-a ales membru onorar.

Marilla, loc de cură climatică in Bănatul Un
gariei, cott. Caraş-Severin, la o înălţime de 714 m.,
I Va oară distanţă de orăşelul Oraviţa, într’o re
giune din cele mai pitoresci zace această sta- 
ţiime de vară, abia de 2 decenii cunoscută. Aer 
curat, apă bună, brădet, pcsiţie scutită de vânturi 
nordice sunt factorii, cari în mâna unei societăţi

Enciciopodia româna. Voi. III.

anonime, prin muncă neobosită şi un reclam in
tensiv, au făcut din acest colţ de codru un loc de 
cură climatică, al cărui renume trece preste 
marginile ţerii. Aranjamentul stabilimentului cu 
băi reci, camere pneumatice, sală de inhalaţie, 
băi electrice, nu lasă nimic de dorit. Visitatorii 
sunt bolnavi de plumâni, inimă şi nervi. Me
najul se face după sistemul pensionar. Impre- 
jurai’ea, că atât administraţia cât şi conducerea 
medicală sunt într’o mână concentrate, fac din 
M. mai mult o întreprindere privată decât o sta
ţiune publică. [Dr. Vuia.]

Mărime, în matematică: tot ce se poate mări 
sau micşora, (v. şi art. Cantitate şi Dimensiune.)

Marin, Alexiu, profesor rom., n. 17 Aug. 1814 
în Craiova, f 25 Apr. 1895. 1834 prof. la şcoala 
primară dela colegiul Sf. Sava, 1845 se duse la 
Paris pentru a se perfecţiona în sciinţele fisico- 
naturale; reîntors în ţeară, 1850 fu numit con
servator al cabinetului de Bsică şi laboratorul de 
chimie la museul Sf. Sava, el puse basele pri
mului laborator de flsică şi chimie din Bucuresci, 
a predat sciinţele pe la şcoalele ce se înfiinţează 
între anii 60, ca la şcoala de conductori, de chi
rurgie, militară, veterinară, de farmacie, de agri
cultură; 1868 M. fu numit profesor de chimie 
la facultatea de sciinţe din Bucuresci, unde făcea 
curs de mai multă vreme. Ser.: Astronomie po
pulară, 1837; Convorbiri de geometrie practică, 
1839; Principii de mecanică, 1840; Convorbiri 
de mecanică usuală, 1842; Aritmetica practică 
şi Tabela de aritmetica practică, 1843; Fisica, 
trad. după Pouillet, 1852; Chimia, trad. după 
Peleuze şi Fremy, 1853; Cunoscinţe pentru 
şcoalele primare, 1858; Technologia, trad. după 
Guilery, 1858; Fisica pentru şcoalele primare, 
1863; Noţiuni de flsică usuală, 1870; Manual 
de aritmetică, 1871; Carte de cetire I, 1872, II, 
1875; Prime noţiuni de aritmetică, 1874; De
senul şcoalelor, 1876. A colaborat la »6azeta 
înveţătorului satului», iar în 1856—59 pubhcâ 
»Museul naţional», foaie ilustrată, menită a res- 
pândi sciinţele.

Marina unui stat cuprinde totalitatea vaselor 
de mare sau de rîu, cari poartă pavilionul na
ţional al acelui stat şi sunt înscrise în registre 
speciale repartisate pe porturi; flecare vas e 
obligat a înscrie pe corpul seu numele propriu 
al vasului şi numele portului unde este înre
gistrat. Aceste disposiţiuni se referă la vasele 
M.-ei comerciale. Cea mai mare M. comercială 
din lume este a Angliei, care num eră 8000 de 
vapoare din 15,000 câte există în lumea întreagă, 
şi 8000 de corăbii din 29,000. România (v. ac.) 
are înscrise 22 vapoare de mare şi 24 de corăbii; 
pe Dunăre şi Prut numeră vr’o 300 vase de 
tot felul. In ultimii ani guvernul român a în
fiinţat un serviciu maritim naţional (S. M. R.) 
cu doue linii principale: o linie de vase poştale, 
luxoase şi repe(ji, cari fac serviciul de pasa
geri între Constanţa şi Gonstantinopole; o altă 
linie de cargoboturi (vapoare de marfă) între 
Dunăre şi Rotteidam (Olanda); acestea expoartă 
grâne şi vite şi impoartă cărbuni din Silesia.

M. de resboiu sau M. militară, este adevă
rata M. naţională. In ultimele timpuri M. de 
resboiu a luat o extensiune extraordinară în 
toate statele mai'itime, mai cu samă acelea cari 
au un întins comerciu maritim şi posedă co-
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Ionii. M. oea mai numeroasă şi mai puternică 
este, negreşit, cea engleză şi credite colosale se 
votează pe fiecare an pentru a-i menţine comanda 
mărilor, pe toată suprafaţa globului. România 
posedă o mică M. militară destinată a apera 
coastele şi a face poliţia apelor naţionale, (v. şi 
art. A.-TJngaria şi România.) [Constant 5.]

Marina, Sfânta, serbătoare băbească, 17 Iulie; 
considerată oa (ţi rea pentru boale.

Marinar, ori ce om îmbarcat pe un vas care 
navigă, fie în marina de resboiu, fie în marina 
de comerciu, de ori ce grad şi în ori ce funcţiune.

[Constant B.]
Marinafa, saramură, compusă din oţet, din 

sai'e, unt-de-lemn şi alte condimente, în care 
se fierbe pescele sau carnea, putend fi păstrată 
mai multă vreme.

Marioneta, păpuşă. Teatru de M., în care pă
puşi îmbrăcate bizar sunt puse în mişcare prin 
maşinerie, ori prin mâna dirigentului ascuns 
după paravan.

Marlotte, JEdme, matematician şi fisician frc., 
n. cam la 1620 în Burgund, ţ* 12 Maiu 1684. 
M. a fost egumenul mănăstirei S.-Martin-sous- 
Beaune şi unul dintre primii membri ai acad. 
franc. M. a descoperit legile de echilibru ale 
corpurilor lichide, apoi legea despre relaţiunea 
dintre volumul şi presiunea sub care se află ga- 
zurile, (anume că volumul gazului e invers pro- 
porţionat cu presiunea exercitată asupra lui), 
lege numită după numele lui.

Mărire, sporire, crescere; laudă, glorie, mân
drie, splendoare. (V. şi Gloria şi Doxologia.)

Marls, popor de rassă flnnică. (v. Ceremişi.)
Mărie, numirea străvechiă a rîului OU. (v. ac.) 

Herodot IV, 49 (ţice despre M. ca al patrulea 
rîu al Schitiei, că «ieşind din ţeara Agatirzilor, 
se amestecă cu Istnil.» Strabon (}ice VII, 3, 
«fluviul M. se aruncă în Dunăre trecând prin 
ţeara Geţilor», acelaşi, că «Romanii au trans
portat pe rîul M. toate cele de trebuinţă res- 
boiului», etc. (Cf. Xenopol, «Ist. Rom.», voi. I.)

Mărişel, corn. rur. în Trans., cott. Cojocna, cu 
2156 loc. (1891) Rom. Pe hotarul M.-lui e mun
tele >Fântânele* (v. ao.), unde glotaşii Români 
au nimicit 6 Iulie 1849 trupele comandate de 
Vasvâry (v. ac.).

Marisla, unul din cele 4 rîuri (Marisia, Mi
liare, Gilpil şi Grisia), pomenit de lordanes, ca 
formând marginile ţerii Gepi(}ilor. (v. şi Maris.)

Marjţa, (anticul HebrosJ, rîu în Turcia, isvo- 
resce în Ciadir-Tepe, la Adrianopole devine na
vigabil, se varsă în Marea Egeică spre nord 
dela Enos, după un curs de 437 hm. M. e unul 
din cele mai mari rîuri ale Peninsulei Balcanice.

MarltaJ, contract de M., se numesce învoirea 
ce obicinuesc să o faeă viitorii soţi cu privire 
la situaţiunea averilor lor în vederea căsătoriei. 
El, pentru a fi valabil, în Rom., trebue făcut 
înainte de celebrarea căsătoriei şi autentificat 
Ia jud. de pace până la 3000 lei, sau la tribunal, 
pentru sume mai mari. Contractele de M., numite 
şi convenţiuni matrimoniale, trebuesc, pentru a 
fi oposabile terţiilor persoane, să fie trecute în 
anumite registre ţinute la judecătorii şi tribu
nale. Viitorii soţi pot să-şi reguleze cum voiesc 
posiţiunea averilor, fiind de principiu cea mai 
deplină libertate în această privinţă, destul numai 
să nu se aducă atingere bunelor moravuri sau

ordinei publice. In lipsă de contract de M., legea 
guvernează situaţiunea averilor. Situaţiunea ad
misă de viitorii soţi pentru averi, se numesce 
regim şi unele legislaţiuni, în lipsă de contract 
de M., admit că soţii, în privinţa averilor, se 
află sub cutare regim şi care atunci se numesce 
legal, spre deosebire de cel convenţional, adecă 
pe care l-au adoptat soţii în contractul de M. 
(v. şi art. Căsătoria.) [Scriban.]

Mariţeli sau Mereţeii, corn. rur. împreună cu 
căt. Măriţeica sau Mereţeica, parochie împreună 
cu corn. Hatna cu Dărmănescii, moşie boierească 
în oăp. şi j. Sucevei în Bucovina, ca corn. are 
1864 loc. (1716 ort.-or., 24 rom.-cat., 114 mos.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
Maritim, comerciu, întreg comerciul ce o 

ţeară face pe apă. Cea mai mare parte a co- 
merciului românesc se face pe apă, avend ca 
porturi principale de export şi import interna
ţional Brăila, Galaţii, Bulina şi Constanţa, pentru 
ţerile maritime; apoi Severin, Corabia, Călăraşi, 
Giurgiu, eto., pentru comerciul cu ţerile cen
trale dealungul Dunării. [Constant B.]

Marius Galus, n. 155 într’un sat de lângă Ar- 
pinum, aparţinea unei familii de cetăţeni romani; 
părintele seu era însă foarte sărac. M. s’a di
stins prin inteUginţa sa la asediul Numantiei şi 
îşi atrase protecţia lui Scipio Emilianul, insă 
a fost mai ales la Roma mult susţinut de 
cătră puternica familie a Metelilor, în 119 reu- 
şesce la tribunat. In această demnitate începu 
să urască ideile democratice, şi a căutat să 
remână în ori şi ce împrejurare înafară de 
cercul partidelor. îmbogăţit prin felurite spe- 
culaţiuni comerciale, reuşesce prin bani să fie 
ales pretor, iar în 116 fu numit guvernator 
al Spaniei, apoi se căsători cu Inlia, o femeie 
bogată din familia Caesar. Devenit consul, se 
distinge printr’o purtare puţin favorabilă popo
rului. Lui M. se datoresoe învingerea lui Ju- 
gurta. In 102 bate la Aix pe Teutoni şi în 101 
la Vercellae pe Cimbrii. In 88 este gonit din 
Roma de cătră fostul seu locotenent Sulla, re
venind în Italia în 87, masacrează o mare parte 
din partisanii lui Sulla. f 19 Ian. 86 a. Chr. 
M. lăsa puterea în manile amicului seu Cinna.

[Caion.]
Măriuţa, (zool.) v. Coccinella.
Marivaux, Pierre Chamblain,de, autor dramatic 

frc., n. 1688, f 1763 în Paris. Este inventatorul 
unui nou gen de comedie: comedia amoroasă, 
în care locul principal îl ocupă amorul cu dife
ritele sale nuanţe. Piesele sale sunt spirituale, 
de o fină analisă, însă lipsite de acţiune. Vom 
aminti aci; «La Surprise de l’amour»; «Le Jeu 
de l’amour et du hasard»; «Les Serraents indis
creta» ; «Les Legs»; «Les Fausses Confidences», etc. 
M. nu a avut imitatori.

Mark —, v. Marc —.
Mark Twain, (pron. tven), numele literar al 

umoristului american Clemena Samuel Lang- 
horne, n. 30 Nov. 1835 în Florida. Inveţăcel 
de tipografie, apoi matelot pe vasele de pe Mis
sissippi între St.-Louis şi New-Orleans, în urmă 
gazetar. Scrierile sale umoristice, prin cari şi-a 
câştigat renume universal şi avere considerabilă, 
pentru umorul lor grosolan, american, la naţiuni 
cu gusturi mai delicate nu ar ave trecerea pe 
care o au în America (1872 «Roughing it» s'a
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trecut în 91,000 exemplare). La crearea remi- 
melui seu de umorist neîntrecut a contribuit 
mult şi reclama. 1895 pier(}endu-şi întreagă 
averea într’o întreprindere literară, a făcnt 
turneu prin oraşele mari europene, ţinend con- 
ferenţe şi regresându-se binişor pentru pierderile 
îndurate în America. 1897 a ţinut conferenţe 
in Viena şi Budapesta.

Mărkl, Alexandru, istoriograf şi geograf ma
ghiar, n. 1853 în Chitihaza, cott. Bichiş; dela 
1876 prof. gimnasial; în 1892 Academia ma
ghiară l-a ales membru corespondent, apoi fu 
numit prof. la univ. din Cluj. Scrieri: Ruşii în 
istoria patriei noastre, 1877; Scriitori români în 
Biharia, 1881; George Doşa şi revoluţia Iui, 1883; 
Nomenclatura localităţilor din Transilvania, 1894; 
Partea referitoare la Ungaria a revoluţiei lui 
Horia, 1894. v. şi Marchi.

Mariborough, (pron. malbro), 1) John Churchill, 
duce de, beliduce şi om de stat englez, n. 1650 
la Ashe în Devonshire. A servit mai ântâi în 
Flandria sub Monmouth, apoi în armata franceză, 
de nude s’a reîntors 1677. Căsătoria sa cu Sarah 
Jennings, dama de curte a princesei şi mai tar(ţiu 
reginei Ana, şi relaţiunile secrete ale surorii sale 
cu ducele de York, i-au ajutat mult, ca să îna
inteze în funcţiuni şi ranguri. Regele lacob II 
l-a numit general; 1688 a trecut pe partea prin
ţului 'Wiihelm de Orania. Suspiţionat find, că 
are relaţiuni cu lacobiţii, a fost închis 1692—96 
în Tower; 1701 comandant al trupelor din Flan
dria. Norocul lui M. şi-a ajuns culmea după ce 
s’a urcat pe tron regina Ana (1702), care stătea 
sub in&uenţa soţiei lui M.; acesta fu numit co
mandant suprem al armatei engleza, ce opera 
contra Francezilor, pe cari i-a bătut 1702 la 
Geldern, 1704 la Blenheim, 1706 la Ramillies, 
1709 la Malplaquet. Ajungând la guvern partidul 
Tory-lor, M. a fost acusat cu delapidare de bani 
publici şi depus din funcţiile ce ocupa. Abia 
după moartea reginei Ana şi dnpă urcarea pe 
tron a regelui George II s’a putut rehabilita, 
dar fără a mai ajunge la vechea influenţă; re
gele l-a numit 1714 din nou generalissim. f 1722. 
Cf. Noorden, Europ. Geschichte im 18. Jahr- 
hundert, 1870—72; Coxe, Memoirs of John, 
Duke of M., 1818—19. 2) George Charles Spencer 
Churchill, al optulea duce de M., n. 1844, s’a 
distins prin extravaganţele sale, cari l-au silit 
1884 să vendă giuvaerele familiare şi vestita 
pinacotecă din palatul Blenheim. f 1892. Fiul 
sou Charles Richard John Spencer Churchill, 
duce de M., n. 1871, e căsătorit cu fica milio
narului american Vanderbilt.

Mârleanu, 1) M., lac in Rom. (Dobrogea), j. 
Constanţa, pe teritoriul com. rur. M. şi Beilicu, 
avend o întindere de 450 ha.; prin un mic braţ 
comunică cu Dunărea; pescele aduce un venit 
anual de 15,000 lei. 2) M., com. rur. în Rom. 
(Dobrogea), situată pe malul estic al lacului cu 
acelaş nume, cu 971 loc. (Dicţ. geogr. 1897).

Marlltt, Eug., v. John 2).
Marly, (’M.-le-Boi), sat în depărtăm, franc. 

Seine-et-Oise, lângă Sena, 1388 loc. (1896). Fostul 
castel de plăcere al lui Ludovic XIV a fost dă- 
rîmat în timpul revoluţinnii.

Marly, o specie de gaze, întrebuinţat pentru 
obiecte de modă şi pentru lucruri de mână.

Marmara, Marea, cea mai mică mare, cu

prinsă între Europa şi Asia, comunică cu Marea 
Neagră prin Bosfor şi cu Axchipelagul prin strîm- 
toarea Dardanele; este o mare turcească. Portul 
principal este Gallipoli. In apropiere de Con- 
stantinopole se află faimoasele insule ale Prin
ţilor, cari servă de staţiuni climaterice foarte 
visitate. Lungimea aproximativă a acestei mări 
nu ajunge la 300 kilometri, iar lărgimea e mai 
mică de 100 kilometri. [Const. B.]

Mărmaros, v. Maramureş. M. Sziget, y. Sighet.
Marmelada, dulceaţă preparată din zahăr şi 

fructe pasate în cantităţi egale, cari prin fierbere 
sunt reduse la o anumită grosime.

Marmier, Xavier, scriitor frc., n. 1809, f 1892. 
Dela 1870 m. al Academiei frc. A publicat mai 
ales descrieri de călătorie şi novele.

Marmita norvegiană, vas mic ca oala de fier a lui 
Papin, în care se fierbe mâncarea soldaţilor, etc.

Marmolit, sin. Serpentin (v. ac.).
Marmont, August Frid. Louis, duce de Ragusa, 

mareşal frc., n. 20 Iul. 1774 în Châtillon sur 
Seine, f 22 Iul. 1852. Ca oflcier de artilerie s’a 
distins la asediul Tulouului (1793), iar după suc
cesele dela Lodi şi Castighone, fu numit general 
de brigadă. In 1801 fu numit de Napoleon in
spectorul artileriei, iar în 1805 luă parte la ope
raţiunile din jurul Ulmului. In 1806 a fost numit 
guvernatorul Dalmaţiei. In 1813 luâ parte în
semnată la bătăliile dela Liitzen şi Bautzen.

Marmora, diferite calcare şi dolomite de di
ferite colori, cristaline, omogen grăunţoase; în 
vorbirea comună ori ce calcar, oflcalcit, chiar 
serpentine, susceptibile de a fi şlefuite şi lu
struite. Se găsesce aproape în toate sistemele 
geologice până la neogen. Cristalinitatea e că
pătată fie prin mişcările scoarţei pământului 
(dinamometamorfism), fie prin acţiunea rocelor 
eruptive vecine (metamorfism de contact). Re
numite M.: de Păros, de Carara triasică, de Atica 
cretacică, dela Schlanders în Ti rol, Hautes Py- 
renâes, etc., în Rom. Tîrnovu (Gorj), Aipii Fă- 
găraşulni, şi mnlte massive mezozoice. Varietăţi: 
M. lumachd, conţine pe fond închis, cochilii 
irinate de Amoniţi (Bleiberg); «petit granit» e o 
M. cu bastoane de crinoi4i (MafQes in Belgia), 
M. de St. Ana (devon belgo-francez), presintă 
bncăţi albe de corali în massa închisă, străbă
tută de vine albe. M. cu ruine, ne presintă pe 
un fond gălbuiu, bucăţi brune rupte şi iar co
mentate, ce amintesc în disposiţia lor ruine. 
M. de Brabant e neagră »M. nero», (Dinant 
Namur, etc.). Gialo de Bologna, e M. galbenă, 
e piatra cea mai uşor de lucrat presentând în 
acelaş timp resistenţă destulă sub forma ce i-s’a 
dat. M. albe sau prea puţin colorate se între
buinţează la facerea statuelor: M. statuară; cele 
colorate uniform, cu pete sau vine de diferite 
colori se întrebuinţează în construcţii: la orna
mente, columne, balustrade, etc. sau la facere 
de table de mese, obiecte, etc. M. statuară rar 
e curat albă, ea presintă de obiceiu o slabă 
nuanţă spre gălbuiu sau galbenroz (acestea sunt 
foarte căutate), uneori în albastru. Translucidi
tatea e o proprietate foarte însemnată a M. st., 
căci astfel ele presintă efectul, ce ni-1 arată 
corpul omenesc viu lovit de lumină, efect ce e 
mărit şi prin nuanţa gălbuie-roşiatică ce o au 
unele M. Cel mai frumos efect par a-1 produce 
renumitele M. din insula Păros: Venus de Milo,
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VenuB din Capitoliu, Venus de Medici, etc., sunt 
în M. de Păros. M. dela Pentelikon (Atica) e 
albăstrue, dela Hymetus e sură, cea de Carara 
ceva gălbue. Ultima e acji cea mai exploatată. 
Preţul variază proporţional cu mărimea blocului 
tăiat, ajungend până la 1500 lei ma. M. de 
statue se lucrează cu dalta. M. de construcţie 
se taie cu ferăstrae, sau fire metalice şi năsip, 
se cioplesce cu dalta. O M. se fasonează la lucru 
prin ferăstrae drepte sau circulare, se nete^esce 
cu năsip cu apă şi se lustruesce cu potee.

Marmota, (Arctomys marmota), mamifer din 
ordinul Ro(Jetoarelor, fam. Sciuridelor, are corp 
cilindric, coadă scurtă, per des, negru-brun, pe 
laturi cenuşiu-gălbiniu. Lung. corp. 50 cm., a 
codii 11 cm. Trăiesoe în Alpi şi Pirinei în apro
piere de regiunile cu zăpadă, pe coastele ex
puse soarelui. Locuiesce în societăţi prin peşte
rile stâncilor. Se nutresce cu plante de munte. 
Vocea lui e un şuerat tare, subţire. Preste iarnă 
petrece în durmire. Se venează pentru carnea, 
grăsimea şi blana sa. Se poate îmblândi şi dresa.

Marne, rîu în Francia, aflueut pe dreapta al 
Senei, 525 km. lung, din cari pe 364 km. e na
vigabil; e legat prin canale cu Aisne, Rinul şi 
Saone. După acest rîu s’a numit departamentul 
M. (în Champagne), 8204 km*., cu 439,577 loc. 
(1896), având 5 arondism., capitala Chălons; şi 
depart. M. superior, 6258 km*., cu 232,057 loc. 
(1896), 3 arondism., capitala Chaumont.

Marooco, sultanat, partea nord-vestică din 
Africa, între 27—36 lat. nord. şi 6—22 long. 
est., cu o suprafaţă de 812,300 km*., percursă 
de muntele Atlas, caro o împarte în 2 părţi, cea 
nordică, udată de rîuri şi cu pământ roditor 
197,100 km*, şi Sahara-Marocco 547,500 km*.; 
partea muntoasă are o extensiune 67,700 km*. 
Din Atlas isvoresc mai multe riuri: Muluia, cu 
o lungime de 520 km., Sebu, Tensist (lungimea 
660 km.). Numărul locuitorilor se urcă la 10 mii. 
Popoarele indigene stau pe un grad inferior de 
cultură, mai distinşi sunt Maurii. In cele reli
gioase aparţin islamului, poligamia nu e cunos
cută. Ocupaţiunea principală este agricultura şi 
economia de vite. Forma regimului este cea des
potică, domnitorul poartă numirea de sultan. 
Armata regulară constă din 12,000 infanterie, 
45,000 cavalerie, în timpuri de resboiu cifra 
miliţiei se urcă la 375,000. Oraşele principale 
sunt: M., Fez, Miknasa (Mekines) cu 50,600 loc. 
Tetuan, Tanger, Thesa, Ariş, Sela. Marocco, re
şedinţa sultanului, şi capitala imperiului, pe un 
platou extins între Atlas şi rîul Tensift. Oraşul s’a 
zidit în 1062 în locul oraşului berberic Mastac; 
în seci. XII numărul locuitorilor era 100,000, 
acum abia este 50,000. Dintre moscheele nume
roase cea mai renumită este cea ridicată în 
seci. XII El-Kutsabiah cu 6 ridicături de 68 m. 
înălţime. Clima este sănătoasă. M. (la Romani 
Mawitania Tingitana) pe la 700 ajunge sub 
stăpânirea Arabilor şi devine neatîmătoai'e sub 
Almoravidi. La 1150 domnia trece la Almoha(Ji, 
cărora la 1273 le urmează Meriniijii. Acestora le 
urmează la 1361 Bandiţii, la începutul seci. XVI 
domnia vine în manile Şerifilor din Tafilet, sub 
cai'i a avut extensiunea cea mai mare, ajungând 
în sud până la Guinea. In seci. XVII s’a asi
gurat domnia dinastiei de adi. Cel mai renumit 
domnitor din această dinastie a fost Mulei-Islam

(1672—1727), care a recucerit dela Spanioli oraşul 
Tanger, a fost însă foarte tiran. Stări mai bune 
s’au desvoltat sub sultanul Mulei-Soliman, 1794 
până 1822. In timpul din urmă Spania a făcut 
mai însemnate cuceriri în M., ceea ce a succes 
numai după lupte crâncene. O conferenţă ţinută 
la Madrid în 1880 a regulat condiţiunile, sub 
cari consulii puterilor străine pot oxercia pu
terea de a veghia asupra intereselor supuşilor lor.

Marochin, piele de capră argăsită fin, pentru 
prepararea încălţămintei.

Maroni, rîu în America sudică, formează gra
niţa între Guayana franceză şi cea olandeză, 
680 km. lung, se varsă în Oceanul Atlantic.

Maroniţl, o seminţie sirică, care locuiesce în 
munţii Liban, Antiliban şi în jur, în număr cam 
de 300,000. După părerea unor istorici, M. sunt 
remăşiţe de ale Monoteliţilor, şi numele îl au 
dela primul lor episcop Moron. Ei au avut pa- 
triarchii lor proprii, pe timpul resboaielor cruciate 
şi-au lăpedat eresiile monotelice şi s au unit cu 
biserica Romei. Foliticesce M. stau adi sub un 
guvernator numit de cătră regimul otoman; iar 
în privinţa bisericească au un patriarch. cu titlul 
de Antiochia. Ritul lor e oriental, dar au in
trodus în el multe datini latine. Limba liturgică 
e cea veche siriaoă, ei însă vorbesc acum cea 
arabică. (Cf. N. Murad, Notice hist. sur l’orig. 
de la nation maronite. Paris, 1844). [i—m,]

Maros, V. Mureş. M. Torda, v. Mureş-Turda. 
M. Ujvăr, V. Uioara. M. Văsărhely, v. Oşorheiu. 
M. Bogat, v. Bogata. M. Geesa, v. Gheja.

Marotinul de sus fi M. de jos, 2 corn. rur. în 
Rom., j. Romanaţi, cea dintâi cu 1013 loc., iar 
a doua cu ,705 loc. (Dicţ. geogr. 1889).

Marowit la Slavii wendi (Merovit în alte părţi), 
den al soarelui apunător, muritor, care se pierde 
în întunerec. M. e contrarul deului Introwit, 
deul soarelui de dimineaţa.

Marpod, comună rur. în Trans., cott. Sibiiu, 
ou 1206 loc. Saşi şi Români (234).

Marrubium L., (botan.) gen din vasta familie 
a Labiatelor, tribul Stachydeae, cuprinde vr’o 
30 specii, respândite prin Europa, Asia tem
perată şi Africa boreală. Dintre speciile ce cresc 
în părţile noastre menţionăm: M. vulgare L., 
cunoscut de poporul nostru sub numirile de Că- 
tuşnică selbatică, Unguraş, Voronic; 
M. praecox Janka, etc. [Z. C. P.]

Marş, CMarteJ, la Romani după lupiter doul 
cel mai de frunte şi col mai naţional, pina luno 
s’a atins de o floare miraculoasă de primăvară 
şi a născut pe M. în 1 Martie, pentru ce si diua 
primă şi întreaga lună a fost sfinţită lui M. Rea 
Silvia sau Ilia dela M. a născut pe Romulus şi 
Remus. Nerio (v. ac.) dina Sabină se credea soţia 
lui, dar lângă M. s’a venerat şi dina Sere Marţea, 
probabil o d'nă a amorului, iar Anna Perenna 
se numesoe amoreza lui M. După miturile mai 
vechi M. a fost deul naturei şi primăverii, iar 
după cele mai târlii deui resboiului, şi în această 
calitate s’a asemănat lui Ares (v. ac.) la Greci. 
Cultul lui M. e original italic, resp. latin şi roman. 
M. a representat instinctul bărbătesc atât la 
oanieni cât şi la animale, şi pentru aceasta el 
s’a îngrijit de concepţiune şi producţiune în toată 
natura. M., ca deul resboiului, a însufleţit pe 
Latini, Romani, Sabini şi alte popoare la luptă 
şi le-a purtat la învingeri şi' triumfe. M. era
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închipuit ca un june, cu coif frumos,' înzestrat 
on cbituş de pene, şi la Latini şi Sabini în res- 
boiu a purtat o suliţă (hasta, quiris sau cuiris), 
şi pentru aceasta hasta Maitia cea sacră s’a depus 
în regia (curtea i’egească) din Roma. M. în res- 
boiu avea car, la care erau prinşi doi ori patru cai, 
şi era urmat de Bellona ((}ina resboiului), de 
Favor (frică) şi Pallor (pălecjie, gâlfe(}ie). Pre
dicatele lui de frunte sunt: Gradivus, Gustos, 
Conservator, Invictus, Victor, Ultor, etc. M. a 
fost patronul tuturor militarilor şi fabricatorilor 
de arme şi instrumente de resboiu. M. în Roma 
a avut câmpul seu (campus Martis), în mijloc 
cu altar, la care se făceau lustrările (v. ac.) 
cetăţenilor înarmaţi, şi în juiul altarului se ţi
neau exerciţiile militare; mai târziu acolo s’a 
zidit şi templu pentru M., apoi palestră pentru 
alergări. Pentru M. s’au ţinut multe serbători; 
în 1 Martie era 4'ua nascerii lui; în 7 era ve
nerat cu lupiter şi Vejovis laolaltă; în 14 se 
ţineau Equiria; în 1—19 porniau preoţii lui. 
Sălii în procesiuni de dans, şi întreaga lună îi 
era sfinţită. [Atm.J

Marş, Planeta Marte, e planeta ce vine imediat 
după păment în ordinea depărtării dela soare, 
fiind odată şi jumetate mai depărtat de soare 
decât pămentul. Diametrul lui M. e cam jumă
tate cât al pămentului şi volumul cam a 6‘/a parte. 
Se învîrtesce împrejurul soarelui în timp de 
687 (jile, şi din causa rotaţiunii lui şi a pămentului 
în jurul soarelui, M. se apropie şi se depărtează 
de păment, revenind la aceeaşi distanţă din 26 
în 26 luni. Când e mai aproape de- noi se vede 
ca o astră de prima mărime, rivală cu Venera 
şi Joie. M. se vede totdeuna de coloare roşietică, 
întrecend în această coloare pe toate astrele: 
singură steaua A ntares (v. ac.) poate întru câtva 
i'ivalisa cu M. în privinţa colorei sale roşietice. 
M. s’a putut bine studia de pe păment. E pla
neta de oare avem cele mai întinse cunoscinţe. 
Incungiurat de o atmosferă liniştită şi absolut 
pură, deci foarte transpai entă, pe care norii şi 
furtunile nu o întunecă şi nu o turbură decât 
foarte rar; apropiindu-se foarte mult de păment 
şi tocmai în timpul când partea lui luminată 
de soare e înspre noi; observatorii de pe pă- 
inent au avut putinţă să-i vadă bine suprafaţa 
şi să constate şi să fixeze multe date şi fapte 
asupra ei şi asupra planetei în genere, con- 
struindu-i şi harţe, în cari sunt indicate configu- 
raţiunile continentelor şi oceanelor lui, precum 
şi oarecari amănunte. Astfel s’a constatat că apa 
pe M. nu e aşa de multă în raport cu uscatul 
ca pe păment, pe când pe păment sunt cam 
3 părţi apă şi una uscat, pe M. sunt una şi una, 
ba pare că e ceva mai mult uscat. După cum ne-o 
indică coloarea lor, mările pe M. nu par a fi 
aşa de adânci. Munţii de asemenea sunt foarte 
puţini şi nu înalţi. Afară de acestea s’a mai ob
servat pe M. o serie de canale, cari represintâ 
adevărate reţele geodesice. Ce sunt aceste ca
nale? De unde provine regularitatea lor şi de ce 
parcă sunt făcute cu scopul de a lega sistematic 
între ele continentele şi mările? Sunt oare ele 
opera vr’unei fiinţe inteligente ce populează 
această planetă? M. dă astfel mult de gândit 
savanţilor pămentului, şi la câte idei chiar extra
vagante n’a condus şi nu va conduce ancă pe 
mulţi studiul acestei planete, până ce se va
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pute scî totul precis despre ea. Cea ce e mai 
cert a di afară de cele spuse mai sus e, că M. 
represintă o planetă îmbătrânită în raport cu 
pămentul şi în aceasta e în oposiţe cu tinărul 
gigant Joie. In M. vedem viitorul pămentului, 
după cum în Joie trecutul. M. fiind mult mai 
mic decât pămentul şi probabil şi mai de mult 
format, răcirea lui pentru a prinde coaje şi pro
cesul vieţii pe el au fost aşa dar cu mult mai 
timpurii, pe când gigantul Joie deşi poate format 
înaintea lui M., din causa mărimei lui abia a 
avut timp să se răcească, iar procesul vieţii ancă 
n’a început sau cel puţin abia acum începe pe 
Joie, pe când pe păment acest proces e deja îna
intat şi pe M. poate pe sfîrşite, sau în tot caşul 
foarte înaintat în raport cu cel de pe păment.

Marş, mişcarea regulată a trupelor; bucată 
musicală al cărei ritm ooresprmde mişcării re
gulate a trupelor.

Marsala, oraş cu port pe coasta vestică a Si- 
ciliei, prov. Trapani, 19,732 loc. Aci a debarcat 
Garibaldi la 11 Maiu 1860.

Vinul de M., se produce în împrejurimea 
oraşului M. din un amestec de vinuri natui'ale, 
must fiert, zahăr şi alcool.

Mârşani, com. rur. în Rom., j. Dolj, cu 4178 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), 3 biserici şi 2 şcoale.

Marscalcus, titluri de boierie, de origine po
lonă, cu cari sunt onoraţi unii boieri moldoveni 
pe la finea seci. XIV, în tractatele dintre Po
lonia şi Moldova (1387—89). Aceasta dovedesce, 
că în Moldova boieriile titidate apar mai târdiu, 
deoare-ce acei boieri n’au nici un titlu în ţeara 
lor, ci doar Polonii le dau titluri de ale lor.

Marseillaise, (pron. marseiez) vestit cântec 
(marş) patriotic al Franciei republicane de pe 
timpul marei revoluţiuni. Autorul acestui maiş 
e Rouget de l’Isle.

Marseille, (pron. marsei), portul cel mai în
semnat nu numai în Francia, ci după London 
şi Liverpool în întreagă Europa, capitala depart. 
franc.: Buches-du-Rhone, 42 km. dela delta 
rîului Rhone, lângă un sin mic al golfului, Lion. 
Are 406,000 loc. Industria şi comerciul este 
foarte viu. Dispune de o mulţime de fabrici de 
săpunărie, oleu, 100 mori, fabrici de piele, de 
zahăr, şantier, fabr. de fier, sticlă, hârtie, că- 
rămidi, luminări, ş. a. Posiţia oraşului, precum 
şi porturile sale multe înlesnesc înflorirea co- 
merciului Franciei atât pe Marea Mediterană, 
cât şi cu porturile Asiei şi cu coloniile franc. 
Cu deschiderea canalului Suez, comerciul a luat 
avent şi mai mare. Istoria. M. în timpuri vechi a 
fost locuinţa Fenicienilor; în 600 a. Chr. Grecii 
au întemeiat aici o colonie numită: Massalietai, 
care a fost cucerită de Romani, numindu-o Mas- 
silia. In resboiul civil dintre lulius Caesar şi 
Pompejus, stând pe partea celui din urmă, a 
trebuit să sufere 49 asalturi. In 1482 regii francezi 
o ocupară şi o anexară la Francia. [M. Bodiu.]

Marsigli, comite, al doilea consilier împărătesc 
din Ardeal, pe vremea primilor ani ai domniei 
muntenesci a lui Constantin-Vodă Brâncoveanu 
(1689). Mijlocitorul acestuia pentru reînoirea le
găturilor cu Austria (1691), rupte după învin
gerea lui Haisler la Zemesci, pentm care scop a 
şi visitat de două ori Bucurescii şi pe Domnitor.

Marsil, Sultana, filantropă rom., f 22 Aug. 
1871 în Bucuresci. La 1864 a renunţat la des- 
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păgubirea ce i-se cuvenea pentru împroprietă
rirea sătenilor a doue proprietăţi. A lăsat o rentă 
de .500 galbini pentru Asilul Elena Doamna şi 
alte fundaţiuni pic. (Cf. Dicţ. Cont.)

Marsilia L., (botan.) gen de Ferige din fam. 
Marsiliaoee (v. ac.) cu vr’o 62 specii mai ales 
tropicale, parte numai temperate; trăiesc prin 
bălţi, mlăştini ori pe malurile lor nămoloase, sau 
pe păment umed; când sunt în apă frunzele lor 
plutesc la suprafaţa ei. Tulpina o au tîrîtoare, 
frunzele au limbul 2—4 foliolat; sporii de doue 
feluri se formează în sporocarpi aşezaţi la basa 
peţiolului. In ţerile noastre cresce M. quadri- 
folia L., respândită şi în restul Europei, unde 
mai cresc: M. pubescens Ten. (regiunea medite- 
rană), M. strigosa TVilld. (Volga inferioară), M. 
Aegyptiaea Willd. (Astrachan). [S. Şt. B.j

Marsillacee, (boW.) familie de Hydropteridee 
(y. ac,), caprin(Jend numai genurile Marsilia 
(v. ac.) şi JPUularia L.; amendoue sunt plante 
mici sau mijlocii de locuri mlăştinoase, cu rhizom 
tîrîtoT purtând spre faţa lui superioară doue 
serii de frunze; sporii de doue feluri se produc 
în sporocarpi pluriloculari cu înveliş gros, tare 
şi proveniţi dintr’nn segment de frunză; la ma
turitate învelişul sporocarpului se desface în 
mai multe valve. [S. Şt. R.]

Marslllao, TJlisse, de, profesor de limba fran
ceză şi publicist în Bucuresci, n. 1821 la Mont- 
pellier, f 1877 în Bucuresci. Adus la Bucuresci 
de lordache Slătineanu în 1854 a propus limba 
franceză la cele mai însemnate institute şi la 
universitate. Ca publicist a întemeiat: »Le Mo- 
niteur roumain« (1859), »La Voix de la Eoumanie« 
(1860), »Le Journal de Bucuresci» (1870). Ser.: 
•Histoire de l’armee roumaine» (1871), »Etudes 
sur la Roumanie» (1871), etc. (Cf. Dicţ. Con- 
timp. 1898.)

Marsplter (şi MaspiterJ, la Romani numele 
de onoare al lui Marş. (Piter din pater, ca în 
forma lupiter şi Diespiter.)

Marşruta, itinerar (v. ao.).
Marsuin, Phoeaena communis sau Belphinus 

phocaena, numit şi porc de mare, mamifer din 
ordinal Cetaceelor, fam. Delphinidelor. Seamănă 
cu delfinul. Are lungimea de l-5—2 m., uneori 
3 m. Greutatea până la 500 kgr., 80—100 dinţi 
în ambe fălcile. Trăiesce în mări şi oceane, mai 
ales pe lângă ţermuii.

Marsuplale, animale cu pungă, un ordin din 
clasa mamiferelor, cari au la burtă o pungă, în 
care sunt aşezate ţîţele. Puii lor se nasc într’o 
stare puţin desvoltată. Iti privinţa figurii cor
pului, a dinţilor şi a mod,rrlui lor de viaţă siint 
foarte deosebite. Unele se aseamănă în această 
privinţă cu fiarele, altele cu rozătoarele, altele 
ou insectivoarele şi prosinriile. Toate M. trăiesc 
în Australia, cu excepţia unor specii de didelphis. 
Aoest crdin are urm. familii: a) maoropodidae 
(cangurul), b) phalangeridae, c) phascolomidae, 
d) peramelidae, e) dasyuridae, f) didelphyidae.

Marsyas, fiul lui Hyagnis, după miturile frigice 
şi lidice a fost inventatorul şi artistul mirsicei 
de fluier în religiunea dinei Kybele. [Atm.]

Marta, la Luca (10, 38—42), una dintre su
rorile lui Lazar (v. ac.) din Bethania.

Marte, v. Marş.
Martel de Janvllle, Gahridle contesă de, năs

cută de Riquetti de Miraheau, n. 1850 in castelul

Koetsal (Bretagne). Dela 1882 a publicat sub 
pseudoirimul (^p mai multe romane, caracte- 
risate prin spirit de observaţie, cari conţin însă 
de multe ori şi scene picante. Mai cunoscute 
sunt: Petit Bob, 1882; Mâdemoiselle Loulou, 
1888; Bob au salon, 1888—89; Madame la Du- 
chesse, 1893.

Martell, v. Carol.
Martellato, (ital.J ciocănit, în musică indică 

un mod de emisiune a sunetelor, atacându-le cu 
putere şi intercalând mici pause între ele.

Marţi, la Români numele unei (ple de septă- 
mână (din dies Martis). M. în pov. române e 
personificată între sflnte, şi de aci Sfânta Marţi. 
Feţii frumoşi sau fetele frumoase, călătorind ca 
să-şi afle soaţa ori soţul, ajung şi pe la casa 
Sf. M., care le dă îndreptare în oale sau şi 
sfaturi. M. după aşezământul bisericii e dedicată 
întru pomenirea şi onoarea Sf. loan Botezătorul.

Marţial, resboinic; ce privesce planeta Marş. 
M. (lat. Martialis) în farmacologie: ce con
ţine fler.

Martialla, (med.) medicamente ce conţin fier.
Martialis, Marcus Valerius (43—104), poet 

roman, n. 43 în oraşul Bilbilis, în Spania, sărac 
şi muritor de foame în oraşul său, vine la Roma, 
unde este protejiat de cătră împăratul Domiţian. 
Părăsind Roma, era aşa de sărac, încât Pliniu 
cel tinăr i-a plătit costul călătoriei. Căsătorin- 
du-se cu Marcella, o văduvă bogată, este scăpat 
de sărăcie şi se poate ocupa în linişte de lite
ratură. M. a fost incontestabil un poet de mare 
talent, dar i-a lipsit cultura necesară pentru a 
pute produce opere, cari să trăiască vecinie. M. 
a lăsat o mulţime de epigrame, vr'o 1500, divisate 
în 14 cărţi. Limba lui M. este framoasă, cu toate 
că cuprinde o mulţime de particularităţi ale pro
vinciei în care se născuse. [Caion.]

Marţian, Bionisie P., publicist şi statisticiau 
român, n. 1829 în Ponor (Transilvania), f Iun. 
1865. A studiat în Sibiiu, Blaj, Viena, unde 
termină facultatea de drept în 1857. Intrat în 
România, ocupă postul de director general al 
statisticei şi introduse studiul acestei sciinţe. 
Publicaţii: Rapport ă la cinquieme reunion du 
congres International de statistique ă Berlin, sur 
Tetat des travaux statistiques dans Ies Princi- 
pautes-unies. Berlin; Economia socială, 1858; 
Coloniştii germani şi România, 1860; Essem- 
plulu essilatei din anulu 1848—65; Proprietatea 
şi naţionalitatea şi o ochire în marea chestiune 
a Jidanilor, 1866; Analele statistice şi econo
mice ale României, 1860—65.

Martlanus Capella, gramatic latin, n. 425 d. 
Chr. în Madaura. El e autorul enciclopediei în 
formă alegorică întitulată »De nuptiis Philolo- 
giae et Mercurii», s’a inspirat din VaiTO. Cartea 
lui s’a folosit mult timp prin şcoale.

Marticl, Grga, poet epic croat, n. 1822 în 
Posuăje, Herţegovina; a studiat teologia şi în 
urmă s’a făcut călugăr franciscan. Cea mai bună 
scriere a sa este: Osvetnici (Resbunătorii), epos 
în 7 cânturi, în cari descrie lupta creştinilor 
contra Turcilor în 1857-*-70.

Martie, a treia lună a anului. Are 31 
In popor e Mărţişor.

Revoluţiunea din Martie, mişcările politice 
din Martie 1848, cari în multe state europene 
au avut drept urmare reformele liberale.
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Martin, numele a 5 papi. 1) M. I, Sf. (649 

pană 655), la ordinul împăratului Constante II, 
a fost prins şi exilat la Chersones. f 655. Bi
serica gr. îi serbează amintirea în 13 Apr.

2; M. II, (Marinm I), (882—884), în repeţite 
rânduri a fost trimis ca legat papal la Constan- 
tinopole spre a complana diferinţele iscate pe 
timpul lui Fotiu în biserică; ca papă n’a domnit 
nici doi ani.

3) M.III, (Marinus II), (942—946), pe timpul 
seu o fracţiune a nobilimei romane sub Alberic II 
răpise toată puterea.

4) M. IV, (1281—85), de origine francez, 
ca papă a făcut multe îndemânări dinastiei de 
Anjou, provocând prin aceasta nemulţămire între 
Italieni. Pe timpul lui M. IV, s’a întâmplat (1282) 
Vespera sioiliană (v. ac.).

5) M. V, (1417—31), din familia nobilă ro
mană Colonna, proclamat papă în conciliu! dela 
Constanţa (1414—18), M. a pus capăt schismei 
occidentale (1378—1417) şi a restabilit residenţa 
pontificilor în Roma. Prin tactul şi moderaţiunea 
sa i-a succes a complana certele din Roma; a 
convocat conciliul dela Basilea. [Dr. Is. Marcu.]

Martin de Tours, Sf., n. pe la 317 în Sabaria 
(a()i Szombathely), în Panonia. M. a fundat prima 
mănăstire în Oalia; la 372 a fost proclamat 
episcop în Tours; s’a întrepus la împăraţii Va- 
lentinian I şi Maxim pentru cruţarea vieţii ere
ticilor prisciliani. f 399. (Cf. A. Dupuy, Hist. 
de Saint Martin, eveque de Tours. Tours, 1852.)

[i—m.]
Martineau, Harriet, (1802—76), însemnată 

scriitoare engleză, are mai multe romane şi 
scrieri despre educaţiune şi religiune, şi felu
rite scrieri economice şi sociale.

Mărtinesci, cum. rur. în Rom., j. R.-Sărat, 
formată din 3 cât. cu 1247 Icc. (Dioţ. geogr. 
1896), 2 biserici şi 1 şcoală. Aici Turcii sunt 
bătuţi groaznic de Ruşi (22 Sept. 1789), în res- 
boiul ruso-turco-austriac din 1786—1791—92.

Martlnez Campos, Alfomo, general şi om de 
stat spaniol, n. 1834. Distins la asediul dela 
Bilbao, e avansat comandant de corp şi câştigă 
popularitate atât de mare, că 1874 proclama 
rege pe Alfonso XII, care îl face căpitan suprem 
al Cataloniei şi generalisim al armatei de nord. 
1876 suprimă revoluţia carlistă, 1877 rev. din 
Cuba, 1879 ministru-president, 1881 ministru 
de interne în cabinetul Canovas, 1886 şi 1891 
president al senatului, 1893 la revista de trupe 
în Barcelona s’a făcut contra lui un atentat de 
bombă, dar M. scapă neatins. 1895 e trimis să 
suprime rev. din Cuba, dar neisbutind e re- 
chiemat (1896). t Sept. 1900 în Madrid.

Martlnez de la Roşa, Frandsc, om de stat 
spaniol şi poet, n. 1789 în Granada, f 1862 în 
Madrid. La etate de 19 ani prof. de filosofie la 
uniy. din Granada, dela 1813 unul dintre cei 
mai de frunte membri ai cortezului. Exilat în 
Africa pentm apărarea constituţiei dela 1812, 
scrie acolo tragedia »Monayma«. 1820 ministru- 
president, 1823—30 exilat în Paris, 1834 iarăşi 
ministru-president, apoi ambasador la Paris, etc. 
Scrierile sale se disting prin eleganţa şi puri
tatea stilului. Pentru meritele literare alea se
cretar pe viaţă al academiei spaniole. Op. com
plete editate 1844—45 în Paris în 5 volume.

Martini, puşca Henry-Martini, puşca cu care

era înarmata în deceniile trecute armata en
gleză. Inresboiul româno-ruso-turc dela 1877—78 
Turcii aveau puşca H.-M.

Martinique, insulă în Antilele mici (Vestindia), 
988 km*., cu 189,599 loc. (1894); numai V» a 
solului e cultivată; exportează cafea, zahăr, 
cacao, tutun; a fost colonisată de Francezi la 
1635, 1664 încorporată Franciei. Capitala Fort- 
de-France.

Martinovics,' Ignaţiu losif, om politic şi con
ducătorul iacobinilor maghiari, n. 20 Iulie 1755 
în Pesta. Mai ântâiu călugăr franciscan, apoi 
succesive preot militar, prof. la academia din 
Lemberg, şef la cabinetul de chimie al lui Leo- 
pold II, consilier ces. reg. şi abate titular de 
Szăszvâr. Trimis de Leopold la Paris pentru stu
dierea căuşelor revoluţiei, devine şi el iacobin. 
Reîntors, după moartea lui Leopold, îşi pierde 
postul la curte. Deci se pune în serviciul con- 
ventului francez, propagând idei revoluţionare 
în Viena şi Ungaria. Aici în primăvara 1794 
constitue Societatea reformatorilor şi Societatea 
libertăţii şi egalităţii. M. a voit să şteargă re
gatul şi să înfiinţeze o republică, în care pu
terea supremă să fie poporul. Principiile revo
luţionare şi le-a expus în Catechismul omului 
şi al cetăţeanului, scris în limba franceză şi 
respândit sub pseudonumele Democrite la Mon- 
tagne. In conjuraţiunea sa fu iniţiat şi un anumit 
JeUne, după a cărui tradare M. fu prins dim
preună cu mai mulţi soţi ai săi. Pe basa măr
turisirilor sale şi ale soţilor săi până la finea 
1794 se arestară preste 50 membri ai eonju- 
raţiunii, dintre cari 18 fură judecaţi la moarte. 
M., degradat de ordul preoţesc, cu 4 complici 
mai vinovaţi fu executat 20 Maiu 1795 pe Câmpul 
de sânge de lângă Buda. M. era un talent extra
ordinar, politician mare şi isteţ, dar ambiţios; 
extrem în toate, în ajungerea scopului nu alegea 
mijloacele, dar când îşi vedea causa pierdută, 
atunci era în stare la ori ce, devenia chiar 
umilit şi laş. A scris mai multe opere din sciinţele 
naturale şi matematice, din filosofie şi politică.

Martlnuzzl, ahas Fraier, Georgiu, om de stat, 
mitropolit-cardinal de Strigon, după numele fam. 
Utiesenoviei, după conumele mamei sale M., n. 
1482 în Croaţia, ţ 1551 în Yinţul de jos. A fost 
călugăr paulin şi a stat în serviciul lui loan 
Zâpolya, care cu ajutorul Turcilor s’a reintors 
din Polonia şi 1529 s’a proclamat rege în Buda. 
1534 M. e episcop de Oradea mare^ şi ca atare 1538 
mijlocesce pacea dela Oradea intre Ferdinand 
şi Zâpolya. După moartea lui Zâpolya, M. ca 
tutor al lui loan Sigismund, ales rege al Un
gariei pe câmpul Râkos, a guvernat ţeara cu 
deplină putere. După ce Turcii au ocupat Buda 
1541, M. a încheiat cu Ferdinand pacea dela 
Gilău (Gyalu), care însă nu s’a executat. 1542 
autonomisează principatul transilvan, anexându-i 
pă4ile de lângă Tisa până la Caşovia, şi guver- 
nându-1 însuşi. De aici încolo face o politică 
făţarnică. Se nisuiesoe a susţine raporturi bune 
şi cu Turcii, şi cu Ferdinand. Ferdinand îl nu- 
mesce 1543 locotenent reg. preste părţile, cari 
erau sub stăpânirea sa. M. a avut de gând să 
unească părţile ţerii neocupate de Turci sub 
sceptrul lui loan Sigismund, dar vătjend că acest 
plan nu se poate realisa, a început tratative cu 
Feidinand pentru cedarea Ardealului şi a păr-
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(ilor de lângă Tisa, dar Isabela nu s’a învoit, şi 
sultanul a trimis oştiri în ajutorul ei. M. în
vinge pe principii români veniţi în ajutorul Isa- 
bellei, pe care o silesoe la învoire, momesce pe 
sultan cu daruri, şi astfel câştigând timp, încheie 
contractul şi-l execută în dieta din Cluj 1551. 
In sensul contractului Ardealul şi părţile de lângă 
Tisa se unesc cu Ungaria sub sceptrul lui Fer- 
dinand, loan Sigismund capotă fata cea mai ti- 
neră a lui Ferdinand şi venitole principatelor 
Oppeln şi Ratibor, întregite la 25,000 fl., Isabella 
o despăgubire de 100,000 galbini, iar M. guver
narea Arealului, scaunul mitropolitan de Strigon 
şi pălăria de cardinal. Sultanul înşelat trimite 
oştiri. M. îşi continuă politica de duplicitate. 
Simulează credinţă faţă cu sultanul, îi trimite 
pe un an şi birul ţerii, dar nu mai află crecje- 
ment, şi cu purtarea sa ipocrită îşi pierde şi 
încrederea lui Ferdinand şi a căpitanilor aceluia, 
cari erau convinşi, că M. umblă să câştige Ar
dealul pentru sine. Castaldo în rapoartele sale 
cătră Ferdinand, numesce pe M. necredincios şi 
trădător, şi cere învoirea regelui, ca să-l repună. 
In acest scop s’a folosit de Ferrari, secretarul 
lui M., care a presentat acestuia o scrisoare 
spre subscriere, şi pe când o cetia l-a străpuns 
cu pumnalul la 17 Dec. 1551 în castelul din 
Vinţul de jos.

Martiri, (mueenidj, se 4ic acei sfinţi, cari au su
ferit de bună voie moarte ori chinuri pentru măr
turisirea credinţei lui Christos. Numele de M. se 
deduce dela cuvintele lui Chr.: »Şi-mi veţi fi mie 
mărturie» (Fapt. ap. 1, 8). In secolii primi ai cre
ştinismului, M. se bucurau de mare autoritate; 
ei erau primiţi în cler, în cas de lipsă ajutaţi 
din averea bisericii.

Martiriu se 4ice suferirea voluntară a morţii 
ori a altor rele pentru credinţă, ori vr’un act 
de virtute supranaturală. [Dr. Is. Marcu.]

Martirologiu, carte eclesiaslîcă în care se cu
prinde istoria vieţii martirilor şi a altor sfinţi, 
pomenirea cărora se face într’o (ji anumită a 
anului. (Cf. Menologion sau Minologion.)

Martlus mensis, (lat.) luna lui Martie, dela 
numele 48ului Marş (v. ac.). In antichitate anul 
se începea cu luna lui Martie, (v. Calendar).

Martius, Cari Friedrich Philipp von, n. 1794 
în Erlangen, f 1862 în Miincheu, ca profesor 
de universitate. Botanist remarcabil mai ales 
prin următoarele doue scrieri importante; Hi- 
storia naturalis Palmarum. Lipsea, 1823—50, şi 
Flora brasiliensis, o vastă lucrare, resultatul ex
plorării din 1817—20 sub auspiciile regelui Ma- 
ximilian Josef de Bavaria, la care a contribuit 
o serie de monografi distinşi. fA. Pr.]

Marţolea, în pov. române o persooiflcaţiune a 
4ilei Marţi, ca 4ină rea, care pedepsesce femeile, 
cari lucră în 4iua de Marţi, sau le chinuie, sau 
le omoară, piua Marţi, ca personificaţiune bună, 
e Sfânta Marţi.

Martur, persoana chiemată să afirme, sub pre
stare de jurământ, ce scie în o causă dată. M. 
care nu se presentă, în urma citării, poate fi 
condamnat la amendă, şi apoi adus, silit, prin 
mandat. In materie penală, M. cari, sub un motiv 
neadeverat, nu vin la chiemarea ce h-se face, 
pot fi condamnaţi şi la închisoare. (In Rom. ma
ximal 2 luni). M. e dator să jure, şi dacă nu 
vrea, poate fi condamnat la amendă. (Cât pentru

Rom. cf. art. 192 c. p., 68—83 pr. p., 185—210 
pr. civ. rom.).

Mărturie mincinoasă, afirmaţiunea neexactă, 
făcută intenţionat de o persoană, sub prestai-e 
de jurământ, înaintea instanţelor de judecată, 
asupra punctelor esenţiale şi cari pot influenţa 
causa în care persoana a fost cbiemată să-şi 
dea sciinţele sale. Cel ce spune neadevăr Ia in
strucţie, nu e considerat ca martur mincinos, 
căci mărturia n’a fost făcută dinaintea instanţei 
de judecată. Persoanele, cari din causa unei con- 
damnaţiuni, nu mai pot fi ascultate ca M., chiar 
dacă din eroare sunt primite să depună, nu pot 
fi considerate ca M. mincinoşi. M. mincinoasă 
e fapt penal şi pedeapsa variază după cum a 
fost făcută în materie civilă, poliţienească sau 
criminală. [Scriban.]

Mărturisire, v. Pasiune.
Mărturisirea credinţei, (credeu, simbolul cre

dinţei), complexul sumar al regulelor sau al în
cheieturilor de credinţă, ce ca o normă stabilă 
este a se observa atât din partea bisericii de
cente, cât şi a celei ascultătoare (credincioşii). 
Stabilirea acestei norme de credinţă, mai ales 
prin disposiţiuni sinodale, se datează din adânca 
vechime a bisericii. Basele aceleia se cuprind 
deja în epistolele Sf. Paul. Este cunoscută măr
turisirea credinţei (simbolul) cea apostolică, 
athanasiană, nicenă, niceno-conatantinopoli- 
tană, aceasta din urmă este prescrisă în bi
serica de rit oi'iental. M. cred. o depun nănaşii 
pentru cei nou botezaţi, clericii înainte de hi
rotonire, episcopii cu ocasiunea hirotonirei, cei 
ce trec la biserica creştină, ş. a.

Mărturisirea păcatelor, partea a doua esenţială 
a tainei de penitenţă, întrucât spre iertarea pă
catelor împreunată cu acea taină se recere, ca 
pe lângă părere de reu sau contriţiunea siifie- 
tului, să se descopere, să fie mărturisite păcatele 
ce apasă consciinţa. In vechime era âncă în
datinată şi M. ^publică*, cărei totdeUna pre- 
mergea M. »tn taină*. Cele descoperite în M. 
sacramentală formează obiectul sigilului sacra
mental al penitenţei, ceea ce consistă într’aoeea, 
că preotul mărturisitor are datorinţa absolută a 
ţine în. taină toate cele au4ite în M., încât din 
acele fără învoirea penitentului, nici în viaţa, 
nici după moartea aceluia nu-i este permis a 
descoperi ceva.

Marule sau Marole, v. Lactuca.
Măruntaie, nume colectiv pentru organele 

(ficat, splină, rinichi, intestine) aflătoare în ab
domen. (Cf. şi art. Viscer.)

Mărunţişu, com. rur. în Rom., j. Buzău, for
mată din 9 căt., cu 2120 Ioc. (Dicţ. geogr. 1892),
4 biserici şi 1 şcoală; teren bogat in păcură.

Maruşca, prima soţie legitimă a lui Stefan- 
Vodă cel Mare, cu care avu un fiu Alexandru, 
participător dimpreună cu tatăl său la lupta dela 
Valea Albă (1476). f înainte de 1463, când Ştefan 
ia a doua soţie Eudochia dela Kiev (v. ac.).

Marut, în mitol. svedeză numele fiilor şi so
ţiilor lui Rudra (v. ac.). [Atra.]

Marvar, (DjodhpurJ, cel mai mare statraşputan 
în India est., 95,826 kms., cu 2.522,851 loc. (1891). 
Capitala Djodhpur are 61,849 loc.; citadelă.

Marx, Carol, revoluţionar şi socialist ovreu, 
n. 2 Maiu 1814 în Treves. A studiat la Bonn 
şi la Berlin mai ântâiu dreptul, apoi istoria, filo-
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sofia şi economia politică. Prigonit pentru de
licte de presă se refugiază la Paris, şi de acolo 
la Bruxelles. Aci publică: Discours sur le libre 
echange, Misere de la Philosophie, respuns la 
Philosophie de la misere, a lui Proudbon (v. ac.); 
iar în nemţesce cu Engels publică Manife.stul 
(V. ac.) partidului comunist, adoptat la congresul 
din Londra în 1847. Stabilit câtva timp în Co
lonia, fundă «Nouvelle Gazette Rhenane«, în care 
îşi desvoltă ideile săle revoluţionare mai ales 
cu ocasia unei lovituri de stat. Din această causă 
gazeta lui fii suspendată. După multe urmăriri aci 
şi la Paris, se stabili în Londra. In I8ti2—64 
M. fundă marea Asociaţie internaţională a lucră
torilor, în care mai târziu se produce o scisiune 
prin retragerea faimosului anarchist Bakunin 
(v. ac.), care fundă Alianţa democraţiei socialiste. 
Opera principală a lui M. e «Capitalul». M. e 
considerat ca fundatorul socialismului sciinţific, 
fiindcă el cel dintâiu cearcă a pune pe baze so
lide concepţia unei societăţi comuniste viitoare, 
sprijinindu-o pe o evoluţie istorică a omenirii, 
cunoscută în teoria sa sub numele de Mate
rialismul istoric (v. ac.). înzestrat cu o putere 
de dialectică puţin comună, M. a sciut să dea 
argumentărilor sale sofiste aparenţa unei logice 
uimitoare, f 15 Mart. 1883. (v. şi art. Socialism).

[Nigrim.]
Maryland, republică în Uniunea nord-ameri- 

cană, lângă baia Chesapeake, 31,620 km*., cu 
1.042,390 loc. (1890); terenul e şes roditor; agri
cultură, navigaţie şi comerciu însemnat. Con- 
stituţiunea e dela 1867. In congres representat 
prin 2 senatori şi 6 deputaţi. Capitala Annapolis; 
oraşul cel mai însemnat e Baltimore.

Mârzeacu, George, profesor, advocat şi om 
politic român, n. 1834 ia Iaşi, a făcut studiile 
juridice la Paris, de unde s’a întors cu diploma 
de licenţiat şi a fost numit profesor de dreptul 
civil la univ. din Iaşi, transferat 1896 la cea din 
Bucuresci. Activitatea politică şi-a început-o ca 
partisan al lui Eogălniceanu şi a remas membru 
al partididui liberal, deşi adeseori în oposiţie cu 
1. Brătianu. Amestecat în conspiraţia numită >de 
la Mazai'-Paşa« (cf.Maiorescu, Disc. pari., voi. II, 
|). 7—12), M. publică broşura «Spionul prusian», 
dar în vremea din urmă devine foarte dinastic. 
De două ori a fost ministru de culte, 1869—70 
şi 1896—97, fiecare dată numai pe câte 4 luni. 
Ultima oară, în cabinetul Aurelian, a contribuit 
la aplanarea conflictului mitropolitan, născut din 
destituirea mitropolitului Ghenadie sub cabinetul 
Sturdza, şi a plătit renta şcoalelor din Braşov, 
întreruptă sub precedentul ministeriu Sturdza. 
Dela el intre altele: ExpBcaţiuneaîntroduceriico- 
dicelui civil (1865), Efectul testamentelor şi dona- 
tiunilor între vii (1870), Scrieri diverse (1881).

Masa sfântă, masa altarului pe care se să- 
vîrşesce sacrificiul eucharistic. M. sf. este cea 
mai de frunte parte a bisericei.

Masageţl, popor scit la mează-noapte de rîul 
Jaxartes. In luptă cu dinşii se cjice că a că^ut 
Cyrus, regele Perşilor, 530 a. Chr.

Masagiu, tratamentul medical mecanic, consti
tuit din frecare, comprimare, frământare, batere, 
tragere, percusiune vibrătoare într’o direcţiune 
determinată a părţilor moi ale corpului şi mişcarea 
pasivă a musculatuiîi, cu scopul de a excita vita
litatea pielei şi a părţilor subjacente, a activa

circulaţiunea în vasele sanguine şi limfatice, a 
înlesni resorbţiunea unor exsudate, a întări mus
culatura slăbită, a îmbunătăţi nutriţiunea unor 
organe. Aceste manipulaţiuni locale sau generale 
pi'este tot corpul se execută obicinuit cu mâ- 
nile persoanelor cari au dobândit experienţa în 
executarea M.-lui. In antichitate el facea parte 
integrantă a băilor mai ales la Romani, şi astădi 
el completează adeseori acţiunea băilor de su- 
daţiune şi de vapori. In cei din urmă ani, după 
ce M. a fost desvoltat cu deosebire în Svedia, 
s’au înfiinţat în mai multe ţeri institute de M. 
cu aparate sistematice pentru masarea metodică, 
puse în mişcare prin electricitate sau prin alte 
forţe motoare, la cari se poate măsura, mări sau 
micşora în mod precis, foiţa acţiunii şi irita- 
ţiunii mecanice. M.-ul produce, deşi într’un grad 
inferior, acelaş efect ca mişcarea activă a mus- 
cuiaturei, ca munca corporală: oxidaţiune mai 
forte, consumaţiune mai completă de materie, 
schimb mai activ între zeamurile intracelulare 
şi cele extracelulare decât în timpul de repaus, 
şi ne servim atunci cu preferinţa de M., când 
mişcarea activă este imposibiiă, la bolnavii de 
paralisie, de gută, de alte boale ale artioulaţiu- 
nilor, când voim să îngrăşem un bolnav slăbit, 
să îndreptăm nutriţiunea scădută, când voim 
prin iritaţiunea nervilor unei părţi a corpului 
să producem un reflex în altă parte. Prin M. 
putem modifica, mări sau micşora pentru un 
timp scurt, iuţeala pulsului şi forţa presiunii 
sângelui, prin M.-ul pântecelui putem activa 
mişcarea intestinelor şi combate constipaţiunea, 
in fine putem să exercităm prin M. o influenţă 
asupra sensoriului, asupra sferei psichice a si
stemului nervos. M.-ul este contraindicat în boa- 
lele febrile, la emoragii, la predisposiţiune pentru 
emoragii, la abscese, tumori, traumatisme. In 
ţerile române M.-ul (trăsăturile) ocupă un loc 
însemnat în medicina populară; întrebuinţarea 
lui cere însă oarecari precauţiuni şi în caşuri 
dubioase nu trebue să ne servim de el fără ca 
să consultăm un medic. (Cf. E. Kleen, Hand- 
buch der Massage, iibersetzt von G. Schiiti. 
Berlin, 1890; H. Senator, Băder, Klimatische 
Kuren und Beweguugstherapie. Leipzig, 1898.)

[I. Felix.]
Măsălar, numele pop. al lunei August (v. ac.).
Măsălariţa, numele pop. al plantei Hyoscyamus 

niger L. (v. ac.).
Masamboni, popor în Africa centrală, spre 

nord dela pădurea cea mare Congo, între la
curile Albert Nyansa şi Albert Eduard Nyansa, 
se ocupă cu economia de vite, este foarte res- 
boinic.

Masaniello, cu numele adevărat Tomaso Aniello, 
n. 1622 în Amalfi; a trăit în Neapole ca pescar 
sărac. In revolta dela 1647 contra ducelui de 
Arcos, vice-regele spaniol, M. a fost pentru câ
teva d'le conducătorul poporului. Dar şi-a pierdut 
apoi minţile şi, vrând să institue un guvern tiran 
fără nici un rost, a fost ucis prin asasini. M. 
este peisoana principală în opera lui Auber: 
Muta di Porţiei. Cf. Saavedra, Insurreocion de 
Napoli en 1647, 2 voi., 1849.

Masca, (lat. med., batjocură, ceva ridicol), faţă 
artificială pentru acoperirea feţei adevărate. Ca 
podoabă a morţilor se întrebuinţa deja la Egip
teni. La Greci era întrebuinţată la bachanalii
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şi apoi pe scenă. M. modernă a fost introdusă 
din Veneţia, unde se purta nu numai în car- 
neval, oi la ori ce petreceri.

Maşca, magh. MacskamezB, comună rurală^ 
în Trans., coLt. Solnoc-Dobâoa, cu 682 loc. (Ro
mani); are băi de siderit şi magnetit.

Masoagnl, Pietro, compositor italian, n. 7 Dec. 
1863 în Livomo. Studia musica la Milan, ou 
Ponchielli şi Saladino, şi debuta în 1890 cu 
opera Cavaleria rusticana, care obţinu succes nu 
numai în Italia, dar şi pretutindeni unde a fost 
representată. A scris apoi l'Amico Fritz (1891), 
I Kantzau (1892), Guglielmo Ratcliff (1894), Iris 
(1899). Actualmente e director al liceului mu- 
sical Rossini din Pesaro. [T. C.J

Mascarene, (Mascarenhas), insulele vulcauice 
Reunion şi Mauritius din oceanul indic, spre est 
dela Madagascar.

Măscăritul, una din cele 11 dări indirecte, ce 
administraţia nemţească a Olteniei mai aruncase 
asupra locuitorilor, pe lângă darea directă a bi
rului (1718—39). Consta în perceperea a 3 lei 
dela flecare car cu pesce sărat.

Mascat, capitala sultanatului Oman în colţul 
sud-estic al Arabiei, 60,000 loc. Comerciu în
semnat cu mărfuri persane şi arabe. M. e re
şedinţa imamului şi a unui agent englez; oraşul 
e situat lângă un sin de mare şi' încungiurat de 
turnuri, iar pe insula de lângă port se află doue 
castele vechi. M., dimpreună cu învecinatul 
Maitrah, locuit de ţesetori, fauri şi pescari, sunt 
emporiile productelor din interiorul ţerii, ca: 
curmale, bumbăcării, mărgăritare, sare şi pesci. 
Importul de orez, cafea, zahăr, etc. îl fac Englezii 
din India. 1507—1648 M. a fost al Portughezilor.

Masculin, în gram. indică sexul bărbătesc, 
genul masculin al cuvintelor. f*]

Mascur, (lat. masculus), se întrebuinţează în 
Umba română în zootechnie şi economia rurală, 
cu deosebire pentru a designa pe castraţii de 
sex masculin.

Măsea, măsele, numire usitată pentm dinţii 
premolai'i şi molari. Cf. ai't. Dentiţiune.

Mâsga, v. Mâzga.
Maşina, aparat, prin mijlocirea căruia puterea 

poate lucra în direcţiune deosebită de direc
ţiunea sa, şi prin care efectul puterii se poate mări. 
M. simple sunt: levatorul sau pârghia, dga sau 
scripţul, sulul cu roată, planul înclinat, icul şi 
şurubul. M. compuse sunt combinaţiuni de ale 
M.-lor simple. Avantajul M.-lor e, că ele înlesnesc 
folosirea puterii, şi ne pun în posiţio de a în
deplini lucruri mecanice, pe cari direct nu le-ain 
pute. In economia politica se înţelege prin cu
vântul M. ori ce aparat, ori ce invenţjune, ori ce 
descoperire în deosebitele ramuri ale activităţii 
omenesci, care are de resultat să sporească forţa 
productivă a omului. Influenţa M.-lor asupra 
progreselor industriei şi a civilisării, asupra per
fecţionării inteligenţei omenesci şi asupra ame
liorării morale şi materiale a claselor muncitoare, 
a fost în mod evident stabilită de istoricii, de 
moraliştii şi de economiştii cei mai eminenţi. 
Măcar că economiştii din şcoala engleză susţinură 
odinioară teoria de compensaţiune, că adecă M. 
nu face reu muncitorului, căci ea nu face decât 
să deplaseze munca, iar nici decum să o scadă, 
totuşi în practică lucrul se schimbă: un om nu 
poate să-şi schimbe meseria dintr'o (ţi în alta

pentru motivul, că flecare meserie reclamă o 
aptitudine specială şi oarecari cunoscinţe ante
rioare. Deplasările de muncă causate (le cătră 
M. dau nascere uuor crise dureroase şi nu unor 
perinutaţiuni indiferente. Mii de muncitori remân 
pe drumuri, vremelnic, dar remân. Acesta este 
inconvenientul capital al introducerii M.-lor. Câ
timea de forţă motrice, aflată la disposiţia omului, 
este evaluată de unii la 25.000,000, iar de alţii 
la 55.000,000 cai-vapori. Dacă la aceasta adăugăm 
şi forţa motrice a locomobilelor, ajungem la cifra 
de 90 sau 100.000,000 cai-vapori. (Cf. N. E. 
Idieru, «Studii de econ. pol. şi fluanţe». Bucur., 
1895, voi. I.)

Maşina calorică, maşină mânată cu aer în- 
căl(}it. A fost iuventată de svedianul Ericson.

Maşina dinamo-electrică, M. destinată a pro
duce curenţi electrici, având ca sistem inductor 
un câmp magnetic produs din electro-magneţi 
(v. M. electrice).

Maşina de inducţiune, aparat destinat a pro
duce cui’enţi de inducţiune prin întreruperea 
sau restabilirea uuui curent electric.

Maşini electrice, maşini destinate a produce 
electricitatea. Primele M. elect. au avut de scop 
producerea electricităţii statice. M. elect. ordi
nară, numită şi M. lui Ramsdem, se compune 
din un disc circular de sticlă aşezat între doue 
coloane de lemn şi putându-se mişca în jurul 
axei sale, prin ajutorul unui măner. In faţa 
acestui disc se află doue cilindre metalice sus
ţinute pe picioare de sticlă şi reunite la partea 
posterioarâ prin un conducător. Fiecare din oi- 
lindre e provă(}ut la capăt cu câte un cârlig 
care îmbucă discul de sticlă fără a-1 atinge. Pe 
cârlige sunt, în partea de cătră discul de sticlă, 
ghimpi ascuţiţi, de asemenea metalici. Intre coloa
nele de lemn şi discul de sticlă se află patru per
niţe acoperite cu piele unsă pe deasupra cu o 
amalgamă de cositor şi, mercur, sau cu aur masiv. 
Perniţele sunt puse în comunicaţie cu pământul 
prin lanţuri metalice. Când învârtim discul de 
sticlă în jurul axei sale, el se freacă de perniţe 
şi se electrisează positiv. Electricitatea negativă, 
cu care se încarcă perniţele, se scurge prin lan
ţurile metalice în pământ. Electricitatea positivă 
din disc lucrează prin influenţă asupra condu
cătorilor isolaţi, respinge în capul lor opus elec
tricitatea positivă, iar pe cea negativă o atrage 
pe vârful ghimpilor ascuţiţi, de unde se scurge 
încet încet în aer şi neutralisează electricitatea 
positivă din disc. Acesta însă flind necontenit 
învârtit se electrisează din nou, şi aşa mai de
parte. M.-le elect. cele mai usitate acum servesc 
a produce curenţi electrici prin transformarea 
energiei mecanice în electrică. Peiitru acest scop 
trebue mai înainte să avem un câmp mag
netic (numit sistem inductor) şi în faţa lui 
trebue să se pună în mişcare un alt sistem, în 
care să se formeze curenţii (sistem indus sau 
armatură). M.-le elect. de această natură se îm
part îu doue clase, şi anume; acele ale căror 
sisteme inductoare sunt compuse din magneţi 
permanenţi se numesc M. magneto-electrice, iar 
acele în cari câmpul magnetic e compus din mag
neţi timporani sau electrici se numesc M. di- 
namo-dectrice.

Maşina magneto-electrică, M. destinată a pro
duce curenţi electrici şi având ca sistem in-
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doctor un câmp magnetic produs din magneţi 
permanenţi. Un exemplu de M. magneto-elec- 
trică îl avem în M. lui Clarke.

M. solară, M. cu vapori, dar apa e încălcjită 
nu cu cărbuni sau cu lemne, ci prin razele so
lare concentrate cu ajutorul unor oglindi concave.

Maşini eu vapori se numesc M.-le mânate 
prin puterea vaporilor de apă. Părţile principale 
ale unei M. cu vapori sunt: 1) generatorul sau 
căldarea unde se produc vaporii, 2) cilindrul motor 
unde vaporii lucră asupra unui piston, pe care îl 
poartă când într’o parie când într’alta, 3) aparatul 
de transmisiune, care schimbă mişcarea drept- 
lineai'ă a pistonului în mişcarea curbilineară a unei 
roate, 4) regulatorul care închide sau deschide 
la moment potrivit intrarea vaporilor în pumpă. 
Unele M. cu vapori se numesc cu expansiune 
altele fără expansiune, după cum adecă vaporii 
întră în tot decursul mişcării pistonului, sau 
numai până ce pistonul face o anumită cale. 
Unele sunt ca. presiune mică, altele cu presiune 
mijlocie, altele iarăşi cu presiune mare, după 
cum presiunea vaporilor e numai de ‘/j—l'/a 
atmosfere, sau l‘/a—3 atmosfere sau mai mult 
de 3 atmosfere. M. cu vapori se impart mai de
parte în M. stabile şi locomobile, după cum 
sunt ziduite ori apoi transportabile dintr’un loc 
întraltul. De locomobile se ţine şi,locomotiva 
dela tren, care se mişcă prin puterea vaporilor 
şi astfel trage după sine vagoanele.

Capacitatea de lucru a M.-ei se exprimă în 
puteri de cai. Sunt M. de 1—100 sau şi mai 
multe puteri de cai. Cu siguranţă nu se scie 
cine a inventat M.-le cu vapori, practicabile însă 
le-a făcut englezul Watt. Prima locomotivă a 
făcut-o Georg Stephenson la 1814.

Maşina de comput sau M. de calculat. M. ima
ginate pentru a înlocui operaţiunile aritmetice 
şi chiar algebrice prin operaţiuni mecanice exe
cutate cu ajutorul M.-ei, sau executate de M. 
chiar, şi cari să ne dea repede şi sigur resul- 
tatul. Pascal a fost primul care a efectuat o 
astfel de M., care s’a numit «calculatorul lui 
Pascal», remarcabilă prin simplicitatea ei. După 
Pascal mulţi s’au încercat fie a perfecţiona,- dar 
n'au reuşit deoâta complica calculatorul lui Pascal 
(Grillet ş. a.), fie de a concepe o M. pe alte base, 
care să funcţioneze automatic şi să scrie resul- 
tatele. .Astfel air fost construite «Calculatorul 
universal» al lui Carol Babbage (englez), construit 
în 1828, care însă nu scria resultatul, M. lui 
George şi Eduard Scheutz (svedezi, tatăl şi fiul) 
presentată la exposiţia din Paris din 1855, care 
şi imprima resultatele, «Balauţa aritmetică şi al
gebrică» a lui Leon Lalane, M. de alt gen, dând 
resultatele operaţiunilor aritmetice şi deslegarea 
ecuaţiunilor de ori ce grad, «Calculatorul inte
reselor» al lui Chambon, oare redusă la o formă 
foarte portativă se mai numesce şi Tachylemma, 
M. lui Cebicef (rus), Aritmometrul lui Thomas 
de Calmar, M. lui Bollee şi Aritmograful lui 
Troncet, care este cea mai simplă şi ingenicasă 
M. de calculat, a fost presentată la exposiţia 
universală din Paris din 1889.

Maşina de cusut, aparat, care înlocuesce cusă
tura cu mâna. Prima invenţiune de felul acesta, 
datează dela începutul secolului, când americanii 
Stane şi James Henderson încercară la 1804, 
să construiască un aparat cu o mână artificială,

care cusea. încercarea lor însă a fost infruc
tuoasă, sistemul neputend fi aplicabil. La 1834 in
ventă francezul Heilman din Paris o M. de cusut, 
care fiind însă cu un mecanism foarte complicat, 
iarăşi nu putu fi aplicată, avend trebuinţă de 
cinci persoane pentru funcţionarea ei. Mai apro
piată de M. de cusut pe care o cunoasoem astădi, 
a fost invenţiunea lui Thimonnier şi Perrand, 
cari inventară deja la 1830 o M. mai simplă, 
a cărei cusătură forma ochiuri înlănţuite, com
puse din un singur fir de aţă. Această cusătură 
nefiind trainică şi putendu-se descoase cu în
lesnire, a găsit puţină apreciare. M. de cusut a 
început să fie aplicată numai dela 1848, când 
americanul Elias Sowe inventă cusătura cu aţa 
dublă, unul din fire trecând prin acul de dea
supra, iar celalalt prin o navetă în formă de 
luntriţă pusă jos. Prin mişcarea M.-ei, condusă 
cu picioarele lucrătorului, roata se invertesce 
şi flecare împunsătură de ac încrucişază firele 
făcând o cusătură strinsă. Americanii Wheeler 
şi Wilson, perfecţionară acest sistem încercând, 
la 1850, aplicarea navetei în forma unui disc, 
cu un mecanism foarte simplu. Mai târziu Singer 
perfecţionă sistemul Howe, şi astădi există o 
mulţime de sisteme foarte perfecţionate, ou deo
sebite aparate de brodat, cu preţuri relativ de
stul de ieftine, incât aproape fiecare îşi poate 
procura M. de cusut. [M. B.]

Maşina de resboiu, se numiau înainte de in- 
venţiunea armelor de foc, toate aparatele desti
nate în luptele contra cetăţilor, de a arunca la 
distanţă mare corpuri grele, sau de a isbi cu 
tărie în ziduri. Astădi această denumire a dis
părut din terminologia noastră militară; în Ger
mania, M. de resboiu se numesc tunurile, cărora 
noi le dicem; mitralieze. Ca M. de resboiu se 
mai pot socoti M.-le infernale, cari sunt aparate 
ce se aruncă pe apă, în scopul de a distruge 
picioarele podurilor, când se vor isbi de ele.

Maşini agricole se numesc acele instrumente 
întrebuinţate în agricultură, cari sunt de o com- 
posiţie mai complicată şi unde forţa motrice lu
crează indirect, prin rotiţe cu dinţi, transmisiuni. 
Aşa plugul, carul, grapa, se numesc unelte, fiindcă 
tracţiunea se face direct, iar maşina de secerat, 
săpat, prăşit, etc., se numesc maşini, fiindcă 
forţa motrice la ele lucrează indirect.

Maşini de recoltat plantele tuberculoase şi ră- 
dăcinoase sunt mai puţin usitate în agricultură 
din causa dificultăţii de a le scoate şi a le trans
porta fără să se vateme. Ele sunt mai mult în
cercări nereuşite decât unelte cai'i să-şi ajungă 
pe deplin scopul lor.

Masinissa, rege al Numidiei şi aliat al popo- 
nilui roman. El a fost causa provocării ultimului 
resboiu punic. M. trecea ca unul dintre cei mai 
capabili oameni ai timpului seu. f 148 a. Chr.

[Caion.]
Masiv, îndesat, solid; ce nu e gol înlăuntru; 

fig. grosolan; şir de munţi.
Maskoki, v. Creek.
Măslad, fructele dela Anamirta Cocculus W. 

et Arn., ce se întrebuinţează spre a ameţi şi 
omori pescii.

Măslin, numele vulgar al arborelui Olea eu- 
ropaea L. (v. ac.). Măsline se numesc fructele 
comestibile ale acestui preţios arbore. M. se 
consideră ca simbolul păcii, (porumbul cu frunză
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de M. după trecerea potopului. Cartea Facerei 
oap. 8, V. 11).

Muntele Măslinilor, munte iu partea estică 
a Ierusalimului, 824 m. Pe acest munte a vorbit 
Isus despre risipirea Ierusalimului (Mat. 13, 3); 
de aci s’a înălţat Isus la ceriu (Luca 14, 51).

Maslu, «Ungerea cea din urmă«, taină, în care 
prin rugăciunea preoţilor (sau preotului) împreu
nată cu ungere cu oleul sfinţit, celui greu bolnav 
se împarte graţia sfinţitoare spre vindecarea su
fletească şi trupească. Este prescris ca taina 
aceasta să se couferească prin 7 preoţi, în cas 
de lipsă însă sunt destui 3 preoţi ori chiar şi 
unul, caro apoi săvii'şesce cele 7 rugăciuni şi 
ungeri prescrise.

Mason, v. Franc-maţon.
Masora, cercetare critică făcută de savanţi 

Ovrei din seci. VI—X d. Chr., ca pe basa tra- 
diţiunilor străvechi şi a observărilor critice gia- 
matioe şi exegetice să stabilească scrierea şi pro
nunţarea textului sf. Scripturi a V. T., ca astfel 
să scutească acel text de ori ce schimbare sau 
stricăciune în viitor. (V. Cornely, Introductio 
în N. T. Libros Saoros, Paris 1885 voi. I, Disp. II, 
Leot. I, Oap. I, § 2.)

Masorifi, savanţii Ovrei cari s’au ooupat cu 
alcătuirea Masorei.

Masovia, ţinut în Polonia, udat de Vistula, 
Bug şi Narev, cu oraşele Varşovia şi Lodz.1194 
ducat independent, 1526 unit cu Polonia, 1795 
pfină 1807 al Prusiei, dela 1814 al Rusiei.

Maspsro, Gaston Camille Charles, egiptolog, 
n. 23 luu. 1846 în Paris, următorul renumi
tului Rouges la «College de France», în 1880 la 
autorisarea guvernului frc. înflioţează în Cairo 
un institut archeologio (Ecole de archeologie ori
entale). La 1881 ajunge în fruntea directora
tului pentru săpăturile egiptene. In această ca
litate a deschis piramidele dinastiei a cincia şi 
n şesea, şi a descoperit locui >Deîr el bahai'i», în 
care se aflau mumiile celor mai renumiţi dom
nitori egipteni, tot el a descoperit locul de îu- 
inormentare Achmini (Chemmis). La 1883 e ales 
membru în academia pentru inscripţiuni.

Masr, numirea arabică a Egiptului.
Masrata, (Misratah, în antichitate Mesurata), 

oraş in Tripolis, Africa nordică, cu 10,000 loc. 
O sectă a Vahabiţilor alungaţi în 1833 din Arabia 
s'a aşezat aici şi a întemeiat oraşul.

Massa, (lat.) cantitate, materie, totalitate. M. 
bomnrum, starea averii. M. htreditatis, totali
tatea eredităţii (moştenirii). M. concursus, massa 
coucursuală, adecă totalitatea averii coucursuale.

Massa e Carrara, provincie ital. în Toscana, 
1780 km*., cu 183,233 loc, (1896); odinioară era 
ducat, 1741 trecu la Modena, 1860 la Italia; 
capitala Massa are 8998 loc., residenţă episoo- 
pească; cariere de marmoră.

Massaehusetts, republică in Uniunea nord- 
amcricană, 21,540 km1., cu 2.238,943 loc. (1890); 
ţinut litoral plan, năsipos, la vest deluros (Alle- 
ghani); rîuri principale Connecticutşi Merrimack; 
însemnată industrie de lână, bnmbac, ciorapi, 
pânaării, mătasă, maşini, ghete, cuie, hârtie, etc.; 
comereiu şi navigaţie, avend 10 porturi; con- j 
stituţia dela 1780, revisuită 1821. In congres ! 
trimite 2 senatori şi 13 representanţi. Capitala 
Boston.

Hassapeţi, v. Masageţi.

Massage, (franc.), v. Masagiu.
Massal, districtul muntos între Kilima-Ndsaro, 

Kenia şi Victoria Nyans^ în Africa centrală 
estică. Ţinutul e locuit de poporal Massai, care 
se ocupă cu economia de vite. (Cf. I. Thomson, 
Through Masai Land; O. A. Fischer, Das Massai- 
Land. Ham burg, 1885.) :

Massareţl, după Pouqueville numirea Arămâ- 
nilor dela Muscopolîe, Perivoli, Samarina, dar 
numele acesta'e cu desăvirşire necunoscut în 
acele părţi.

Massaua, (Massua, Massova), oraş însemnat 
pe ţermurele vestic al Mării Roşie, unul dintre cele 
mai calde locuri pe întreg pămeotul, zace in 
golful Akiko, un apaduct vechia provede oraşul 
cu apă. Cei 6000 loc. sunt aproape toţi Moha- 
medani. M. este centrul comerciului pentru 
Abessinia şi pentru portul, care, ca cel mai im
portant în Marea Roşie, este de mare însem
nătate politică. Producte principale: piei, cafea 
din ţerile Galla, tabac şi pene de struţ. La 1881 
suma comerciului s’a urcat la 280,0()0 1. steri.

Massăna, Andri, duce de Bivoli, principe de 
Essling, mareşal frc., u. 6 Maiu 1758 în Leven, 
lângă Nizza, 25 Sept. 1799 învinse pe Ruşi lângă 
Ziirich, 18()0 comandant suprem al armatei din 
Italia, 1804 mareşal, 1806 ocupă Neapolea, în 
timpul luptei dela Aspern şi Essling (21—22 Maiu 
1809) a aperat trecerea preste Dunăre, 1810—11 
se luptă fără noroc în Portugalia contra En
glezilor, 1814-pair, t 4 Apr. 1817; a scris 
«Memoires».

Maasenet, Jules, compositor frc., n. 12 Maiu 
1842, elev al conservatoralui din Paris, unde la 
1878 ajunse profesor; membru al Academiei; 
a scris opere, piese pentru orchestră, coruri, 
uverture, piese pentru piano, etc.

Masseter, (anat.) muschiu situat în obraz; el 
ridică şi trage înainte falca inferioară, prin ur
mare se poate numi muşchiul masticaţiunii.

Massicot, (franc) oxid de plumb foarte usitat 
’în pictară ca coloare galbenă. Se obţine dela 
încălijirea cu precauţiune a carbonatului de plumb 
sau a nitratului.

Masslllon, Jean Baptiste, renumit predicator 
franc., n. 24 Iunie 1663 în Hyeres, 1704 pre
dicator de curte al lui Ludovic XIV, 1717 episcop 
de Clermont, 1719 membru al academiei, 118 Sept. 
1742. «Oeuvres oompletes», 4 voi. 1886.

Masslm, loan C,, profesor, membru al Aca
demiei rom., n. 1825 în satul Groponi (j. Brăila) 
şi-a făcut studiile în ţeară şi la Paris şi dela 1862 
până la moarte, 2 Iunie 1877, a ocupat postul de 
profesor mai ântâiu la liceul Mateiu Basarab, 
apoi la Sf. Sava şi la şcoa'a normală de înve- 
ţători. Publicaţii; Elemente de gramatica elenică, 
in colab. cu I. Badilescn, 1850; Nou abecedar 
românesc, sau elemente de lectuiă şi scriere, 
1868; Elemente de gramatica remână, 1870; Ra- 
pede idea de gramateca macedo-rumanesca 1862, 
prelucrare liberă în dialectul macedo-român şi 
in limba grecească modernă a gramaticei lui 
Boiadji. Cartea fiind insă scrisă cn ortografia 
etimologică, nu poate fl utilisată pentru stndiul 
acestui dialect Unamonstrade istoria critica, 1874. 
Insă lucrarea cea mai însemnată a Ini M. a fost 
colaborarea la Dicţionarul şi Glosanil limbei ro
mâne, publicate de academie, asupra cărora cf. 
Latinist, curentul şi Lauri au.
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Massina, stat îd Sudanul apusean, pe ambele 

maluri ale rîului Niger, până aproape de Tim- 
boktu. Loc. Fulbe (v. ac.), cam 4'/a milioane 
suflete, se ocupă cu crescerea vitelor, cultivarea 
de orez, păpuşoiu, bumbac, etc. Oapit. Bandjagara.

Masslnger, FUip, dramaturg engl., n. 1584 în 
Salisbury, f 1639 în Londra; unul din cei mai 
însemnaţi dramaturgi, ce au urmat imediat după 
Shakespeare. Operele editate de Cunningham 
(ed. III 1872).

Măstacăn, comună rur. în Rom., j. Neamţu, 
compusă din 8 căt., cu 2051 loc. (Dicţ. geogr. 
1895), 3 biserici şi 1 şcoală.

v. şi art. Mesteacăn.
MăstăcanI, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, 

compusă din 3 căt., cu 2225 loc. (Dicţ. geogr. 
1892), 2 biserici şi 2 şcoale.

Maşter, (engl., pron. mastr), măiestm; între
buinţat deodată cu numele de botez este titlul, 
ce oamenii de rând dau băieţilor din case mai 
bune. M. of the Molls este titlul presidentului 
dela Couiţ of Appeal. Cf. şi Mister.

Maşter, v. Vitreg.
Mastic, CMastix), reşina dela o varietate de 

Pistacia Lentiscus L. (v. ac.).
Mastica, licher preparat din Mastic.
Masticantia, insectele a căror gură este con

formată pentru mastioat (v. Insecte).
Masticaţiune, mestecare, se uumesce acţiunea 

combinată a gurei, a bucilor, limbei, buzelor, 
dinţilor, cerului gurei, prin cari se sdrobesc, se 
macină, se moaie şi se amestecă cu salivă ali
mentele, ca preparaţiune pentru digerarea lor 
în stomac. Se numesce asemenea M. mestecarea 
în gură a foilor de tutun, usitată do unii vechi 
marinari, obiceiu vătămător, care poate produce 
intoxicaţiune cu nicotină într’un grad mai mare 
decât fumarea.

Mastitis, (med.) inflamaţia ţiţei feminine, care 
poate fi interstiţială, mărginită asupra pielii şi 
grăsimii subcutane, şi parenehymatoasă, care 
se întinde şi asupra substanţei glandulare şi de 
regulă produce un absces.

Mastlx, mestecătură de ceai'ă cu marmor pisat, 
cu aloe, ladanon, tămâie, smirnă şi reşină. M. 
se întrebuinţează la sfinţirea mesei altarului, 
când acea mestecătură încălzită se toarnă în 
cele 5 săpături ale tablei de piatră a altaiului, 
preste care se aşează sf. moaşte, iar după ce 
acele săpături (morminte) se acoper, hermetio 
se astupă prin turnarea M.-lui.

V. şi art. Mastic.
Mastodont, un elefant fosil antediluvian cu 

colţi colosali şi cu măsele prove(}ute cu ridi- 
cătuii. Se găsesc resturi în epoca kaenozoică 
in Europa şi în timpul diluvial în America.

Mastodynia, termin medical pentru dureri în ţiţe. 
• Mastoldeu, în anatomie numit »sterno-cleido- 
niastoideus«, muschiu important al gâtului. In 
funcţiunea lui produce şi regulează mişcările 
gâtului.

Masturbaţlune sau Afastupraţiune, sinonim cu 
Onanie (v. ac.).

Maşukulumbe, seminţie de Negri în imperiul 
Mambunda în Africa sudică, coloarea pielei 
neagră-închisă; popor robust.

Nasule, (botan.) sfere formate din reunirea 
mai multor miorospori dela planta Azolla; aceste 
sfere la suprafaţă au cârlige sau glochide, iar

microsporii sunt reuniţi prin o substanţă inter
mediară. Tot M. se numesc şi grupele de câte 
4 grăunţe de polen (tetfade) dela unele Or- 
chidee, mai multe M., la aceleaşi plătite) for
mând o polinie.

Masuri, locuitorii poloni imMasovia, provincie 
nisească, cât şi cei din provincia prusiană »Ma- 
zui'en». M. prusieni (105,754 la numer) sunt lu
terani, cei supuşi ruşi (300,000 sufl.) sunt catolici.

Maszmann, Hans Ferd., germanist, u. 1797 
în Berlin; a .studiat teologia, mai târziu s’a de
dicat studiului limbei germane. 1817—21 prof. 
în Breslau, Magdeburg şi Niirnberg; 1829 fu 
numit prof. la universitatea din Miinchen, 1842 
la cea din Berlin. M. şi-a câştigat mari merite 
pentru introducerea gimnasticei îu şcoale. f 1874 
în Muskau. A publicat: Denkmăler deutscher 
Sprache und Litteratur, 1827; Deutsche Ge- 
dichte des 12. Jahrh., 18.37; Deutsche Abschwo- 
rungs-, Glaubens-, Beicht- und Bettormeln des 
8. bis 12. Jahrh., 1839; şi altele.

Mat, în mitol. egipt, (ţină adevărului şi a 
dreptăţii; pe cap poartă o peană de struţ şi e 
legată la ochi.

Mat, (arai).) mort. Schâh mât = regele e mort.
Maţ, maţe, intestinele (v, ac.).
Maţele animalelor de casă se întrebuinţează 

la cârnăţărie, ia împachetarea unor obiecte, la 
astuparea de vase; din ele se prepară pielea 
fină pentru foiţele de aur şi se fac coardele.

Mâţa, M. de casă, v. Pisica.
M. selbatecă, v. Pisica selbatecă.
Matabele, popor, descendent din Caferi şi Bet- 

suani, în Africa sudică, în nordul republice! 
Transvaal şi între Zambesi, pe un teritoriu de 
344.083 km8., cu 1.2(X),000 suflete.

Matador, cel care dă lovitura de moarte ani
malului vulnerat în luptele cu tauri (v. ac.).

Mata-glop, stare patologică, de care sunt cu
prinşi locuitorii arohipelagului indic, în urma 
gelosiei, măniei ori altor stări sufletesci agitate, 
(jei cuprinşi de M. ucid tot ce le cade în cale, 
fără să aibă consciinţa faptelor lor. In 1. ma- 
laieză M. înseamnă >ochiu întunecat*; cci cu
prinşi de M. se numesc tAmokt şi nu stau sub 
scutul legii, puteud fi ucişi de ori cine.

Mătăhala, colos.
Mătăhuz, în pov. românesci e numele unui 

împărat.
Matamata, (Chelys fimbriaia Schneid.),,broască 

ţestoasă terestră; ajunge lungime de preste 2 m., 
trăiesce în Guyana şi Brasilia; indigenii îi mă
nâncă carnea.

Matanzas, oraş cu port pe coasta nordică a 
insulei Cuba, 56,379 loc. (1887); însemnat export 
de zahăr, rum, ţigări.

Matapan, Cap M. (Tănaron), punctul cel mai 
sudic al Greciei la 36° 22' lat. nord.

Mătasa, fir subţire strălucitor, produs de o 
specie de viermi, numiţi viermi deM. (v. Bombyx). 
Această insectă secretează prin două glandule 
particulare un fir strălucitor înfăşurat pe aşa 
numitul cocon, de care are trebuinţă la meta- 
morfosaeiîn chrisalydă. Coconul, care se compune 
îii parte şi din materii gumoase, posede un fir 
de depănat; acest fir este cam de 1500 m. lun
gime, este însă atât de subţire, încât abia din 
3—4 fire de cocon se poate obţine cel mai subţire 
fir de M. Tratamentul preparator al M. constă
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din trei procedeuri: 1) scoaterea M. din cocon, 
2) depanarea firului, şi 3) torsul firului pentru 
ţesut. Cel mai anevoios lucru era înădirea firelor 
de cocon în tors, astă(]i însă stabilimentele do 
această industrie au o mulţime de aparate pentru 
tot felul de preparare. Industria ţeserii stofelor 
de M. este foarte veche. Chinezii şi Japonezii 
cunosceau această a tă din cel mai vechiu trecut. 
Dela ei s'a respăndit cu încetul în Asia occi
dentală, iar Romanii după cuceririle lor impor
tară această manufactură şi în Roma. Femeile 
romane se gătiau ou cele mai fine gazuri de M. 
şi preţul M. era cumpănit cu aur. La Bizanţ 
se fabrica cea mai grea M. broşată, pentru or- 
natele bisericesci. După cruciate străbătu se
cretul acestei industrii şi în Europa occidentală. 
Deja la al XUI-lea secol se începuse această 
industrie în Prancia. La anul 1450 se făcu prima 
ţosetorie în Lyon şi la 1470 alta la Tour. Lu
crătorii erau mai. cu samă Italieni veniţi din 
Genera şi din Veneţia. Această industrie a luat 
aşa de repede propo^uni mari, încât abia după 
douo secole erau deja 9—12 mii de fabrici in 
Lyon. Toate ţerilo Europei instalară de asemenea 
stabilimente de ţesntul M., însă fabricile fran
ceze produc şi astăzi mai multă M. decât toate 
celelalte ţeri împreună. Lyonul singur posede 
300 de fabrici şi ocupă 210,000 de lucrători. 
Jaquard a contribuit foarte mult la perfecţionarea 
fabricaţiunii de M. prin inventarea noului seu 
resboiu. [M. B.]

Mătasa broaacelor, numele popular al plantei 
Conferva (v. ac.).

Mătasa trifoiului, Cuscuta (v. ac.).
Mătisaru, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 

compusă din 4 căt., cu 1425 loc. (Dicţ. geogr. 
1800), 2 biserici şi 1 şcoală.

Match, (engl., pron. meci), pârtie, remăşag. In 
limbagiu de turf; o alergare a numai 2 cai, ai 
căror proprietari au pus prinsoare pentru o sumă 
anumită.

Matca, corn. rur. în România, j. Tecuciu, cu 
2260 loo. (Dicţ. geogr. 1897), 3 biserici şi 1 şcoală.

Matca sau Regina, albina de sex femeiesc 
(v. Apis moUifica).

Mătcălău, (Păscicelele), serbătoare ce cade 
Marţi după Dumineca Tomii. La M. se împart 
oue fierte, albe şi roşii, ca la Basci, de pomana 
morţilor. Atunci se face şi înfrăţirea oopiUor şi 
fetelor, junilor şi junelor. Copiii, înţeleşi de mai 
nainte, se adună la cel mai betrân dintre ei, 
aducând cu sine oue, din cari se fac jumeri 
(căigană). Merg mai ântâi în grădină sub un pom, 
şi ţinând fiecare cu mâna de pom, se învîrtesc 
de trei ori în jurul lui, (Jicend: »Mătcălău, lău, 
tot tizu (vărul, ortacu, frate) să ne (Jicem«; iar 
fetele: «Mătcălău,lău, tot măteuţă, tiză, soră, etc., 
să no 4ioem«. După aceea mama copilului, la 
care au fost adunaţi, le aduce jumerile sub pom, 
undo după ce le-au mâncat, copiii se sărută, iar 
de aci înainto nu se mai strigă unii pe alţii după 
nume, ci tizu, tiza, frate, soră, măteuţă, ortace, etc., 
până la moarto, şi se consideră înrudiţi.

Mateescu, 1) M., Mihail, artist comic român, 
n. 1866 în Bucuresci, t 1888. A trecut con
servatorul şi a jucat, la început prin teatre de 
a doua mână; a fost apoi angaja^ în vîrstă de 
20 ani, la Teatrul Naţional din Bucuresci şi mai 
târziu admis ca societar. Piesele în cari s’a di

stins au.fost: Scrisoarea pierdută. Noaptea fur
tunoasă, etc., în cari a jucat ou un talent ne
uitat rolurile «cetăţeanului turmentat», al lui Rică 
Venturiano, etc.

2) Mateeacu, maiorul, comandantul batalio
nului 1 din regimentul 1 de dorobanţi, a luat 
parte la atacul Rahovei, care a avut loc Ia 
7/19 Nov. 1877; în capul coloanei de asalt el a 
fost grav rănit, în momentul când sosise aproape 
de şanţul redutei.

Mateiu, apostol şi evangelist (v. ac.), s’a numit 
mai nainte Lem, şi era vameş în Capernaum. 
In evangolia scrisă de dînsul a avut de scop să 
arete Iudeilor, că Isus Christos e Mesia, cel 
promis în legea veche. Şi-a scris evangelia mai 
curând decât ceilalţi trei evangelişti, anume între 
anii 42—45. M. a suferit martiriu în Etiopia.

Mateiu din Pogoniania, mitropolit de Myra, 
se afla pe la 1617—18 în Tîrgovişte, unde a 
scris o istorie a Munteniei, in forma de poemă 
versificată, dela Radu Şerbau până la Gavriil 
Movilă (1601—20). El e părtinitor pentru Greci, 
dar nu lipsesce să adauge nisce consilii lungi 
cătră Alexandru Iliaş, cum să se poarte în domnie, 
aretând printr’însele starea jalnică, în care se 
afla atunci ţeara. (Şăineanu, Istoria filol. rom. 
Bucur., 1892, p. 91—2; P. Darian, Tesaurul de 
monum. ist. Bucur., 1862, unde poema greacă 
a lui M. e publicată şi tradusă, I, 327—84; cf. 
şi II, 6).

Mateiu BasaraV voevod, v. Basaraba.
Mateiu I Gorvmul, regele Ungariei, 1458—90, 

a fost fiul al doilea al eroului loan de Hunyad, 
(v. Hunyadi), după a cărui moarte, întâmplată 
după strălucita victorie dela Belgradul sârbesc 
în contra Turcilor, primul seu fiu, Ladislau, fu 
decapitat în Buda, iar al doilea fiu, Mateiu, dus 
mai ântâi la Viena, apoi la Praga, unde fu deţinut 
până ce tinerul rege Ladislau Posthumus muri 
în etate de 18 ani. Atunci se sculară ca pre
tendenţi la tronul Ungariei, între alţii şi împă
ratul Germaniei Prideric IV. Insă Mihail Szi- 
lagyi, cumnatul eroului loan de Hunyad, voind 
a resbuna omorul fiului acestuia, Ladislau, se 
sculă din Ardeal cu o armată imposantă, şi aşe- 
zându-se pe câmpul Racoşului, lângă Budapesta, 
forţă alegerea nepotului seu Mateiu de rege al 
Ungariei 1458. Adus dela Praga, unde se că
sători cu Catharina, fica regelui boem Podiebrad, 
se aşeză pe scaunul regal în Buda, de unde 
domni glorios 32 ani. El organisând o miliţie 
permanentă, oare era simbureie armatelor sale, 
avu mai multe resboaie, mai mult sau mai puţin 
norocoase cu Turcii, cu Nemţii, cu Boemii, cu 
Polonii, şi chiar şi cu Ştefan cel Mare al Mol
dovei, şi oprimând mai multe revolte, excela şi 
în privinţa reformelor interne administrative şi 
justiţiare, apoi a sciinţelor, artelor, etc. El fundă 
universitatea, vestita bibliotecă corviniană, şi în
treţinea scriitori permanenţi pentru decopiarea 
operelor clasice. După moartea lui a remas pro
verbul; a murit Mateiu, a pierit şi dreptatea. 
Deşi â fost a doua oară căsătorit cu Beatrice 
de Neapol, n’a lăsat copii legitimi, ci numai un 
fiu natural, pe loan Corvinul, a cărui descen
denţă se stinse cu fiul seu Christof 1506. O mă
tuşe a lui M., cu numele Maria, sora eroului 
loan de Hunyad, a fost măritată după Manoilă 
(nu Manzila) de Argeş, fiul refugiatului Dan Vodă,
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al cărui fiu, Stoian, a fost primar în Oraştie, şi 
tată vestitului primate al Ungariei, Nioolaus 
Olahus, care descriind istoria familiei sale şi viaţa 
regelui M., recunoasce, că se trag din familia 
Basarabilor. v. Hunyadi. (Cf. Familiile nobile 
române de 1. cav. de Puşcariu.) [I. c. d. P.]

Mateiu II de Habsburg, rege al Ungariei, 
n. 24 Febr. 1557 în Viena, ţ 20 Martie 1619; 
al treilea fiu al împ. Maximilian. 1593 locţiitor 
al Austriei inf. A contribuit mult la încheierea 
păcii de Viena în rescoala lui Bocskay. Conform 
acesteia M. devine guvernator al Ungariei, în 
locul fratelui seu împ. şi rege Rudolf. In acelaş 
an (1606) şef al casei de Habsburg în locul de
bilitatului Rudolf. 1608 constrînge pe Rudolf să 
renunţe la tronul Ungariei şi la provinciile au
striaco, fiind M. 19 Nov. încoronat la Pojon rege 
al Ungariei. 1611 constrînge pe Rudolf să re
nunţe şi la Boemia. Protector al lui Mîhaiu 
Viteazul. Neavend copii, i-a urmat la tron ar- 
ohiducele Ferdinand (II).

Matejko, Io an, pictor polon, n. 1838 în Cra
covia. 1873 director al academiei din Cracovia, 
unde t 1893. Tablourile sale înfăţişează mai 
mult scene din istoria Polonilor. Mai cunoscute 
sunt: Deputatul Reyten în parlamentul din Var
şovia la anul 1773; Sobieski înaintea Vienei; 
Kosciuszko în lupta dela Macieiovice. M. a edat 
şi un album: «Ubiory w Polsce«, 1860, cuprin- 
4end costume polone dintre anii 1222—1795.

Matelot, marinarul care n'are nici un grad şi 
nici o funcţiune specială; el concură la toate 
serviciile de punte sau de maşină; după ve
chimea şi aptitudinea lor M. se împart în di
ferite clase cu solde diferite progresive.

[Constant B.]
Matematica, sciinţa care are de obiect rapoar

tele mărimilor, adecă proprietăţile mărimilor din 
punctul de vedere al mesurei şi calculului. Se 
întrebuinţează mai mult la plural: M., căci di
versele părţi ale acestei sciinţe au luat fiecare 
o astfel de extensiune, că formează fiecare o 
secţiune în parte bine demarcată şi cu totul 
vastă, o sciinţă. M.-le pot fi pure şi aplicate. 
M.-le pure se aplică la aflarea rapoartelor ab
stracte ale mărimilor considerate ele înşile în 
abstract; natura intimă, fisică a mărimii şi cir
cumstanţele diverse de această natură neinter- 
venind prin nimic. M.-le aplicate ţin cont şi de 
aceste şi deduc rapoarte şi din aceste chiar.

Mater, (mamă), la Romani un predicat de 
onoare pentru unele (}ine, precum pater (tată) 
pentru unii ()ei. Predicatul M. l-a avut Mania, 
mama larilor, apoi Magna Mater Idaea, şi în 
line Mater Matuta, (Jina luminei de dimineaţa, 
adecă a zorilor, şi Mater Terra (pănientul).

[Atm.]
Mater dolorosa, (lat.) nume dat representaţiu- 

nibr artistice ale fee. Maria, cari o înfăţişează 
plângând asupra suferinţelor şi morţii lui Isus 
Christos.

Materia, în sens filosofic, este tot ceea ce se 
manifestează într’o formă (v. ac.). Ea constitue 
fondul lucrurilor, întrucât luăm cunoscinţă de 
ele prin ajutorul simţurilor. In actul de cuno- 
scinţă trebue să deosebim pe de o parte causa 
ce provoacă cunoscinţă, excitantul, cum ar (}ice 
psiuho-fîsiologia; această causă e M. Pe de altă 
parte trebue să deosebim forma în care îm

brăcăm această M. pentru a lua cunoscinţă de 
dînsa: această formă sunt datele simţurilor, adecă 
proprietăţile lucrurilor nu întrucât fac parte din 
lucruri, ci întrucât sunt cunoscute. M. constitue 
lumea, despre care luăm cunoscinţă; forma, con- 
sciinţa cu care luăm cunoscinţă de lume. In 
acest înţeles şi fenomenele de consciinţă, feno
menele interne, sunt o M., întrucât luăm ou- 
noscinţă de ele.

M., în sens sciinţific, este totalitatea proprie
tăţilor comune tuturor corpurilor ce constitue 
universul. Proprietăţile caracteristice ale M.-ei 
sunt întinderea şi resistenţa. La aceste 
proprietăţi se mai adaugă: elasticitatea, com- 
presibilitatea, greutatea, dilatarea prin căldură, 
transformarea în deosebite stări, etc. Esenţa 
M.-ei este di visibilitatea în atomi. Atomii 
se unesc în molecule, moleculele se unesc, mai 
sti’îns sau mai puţin strîns, în deosebite agre
gate ce se reunesc pentru a da nascere la ne- 
numeratele corpuri din natură.

M. mai are şi alte înţelesuri derivate şi fi
gurate : Astfel se vorbesce de M. unui discurs = 
totalitatea ideilor ce constitue acel discurs, su
biectul; de M. de imprimat = manuscrise, copie 
de imprimat, etc. [Dragomirescu.]

Material, în înţeles adiectival şi în oposiţie 
cu «spiritual» şi «moral» denotă, că ceva este 
format din o materie (v. ac.) oarecare. In în
ţeles substantival, se numesce M. suma de lu
cruri de ori şi ce natură întrebuinţate la o în
treprindere oarecare, ori la vr’o exploatare, s. e. 
M. de clădire, etc. In gramatică se numesc 
substantive materiale acele, cari designează lu
cruri, din cari cea mai mică parte poartă numele 
întregului, s. e. lapte. In stilistici: suma de idei 
trebuincioase la o composiţiune oarecare şi oare 
îi constitue conţinutul. In arte: tot ce servă la 
compunerea şi producerea unei opere. In înţeles 
figurat se (}ice şi despre oamenii, la cari pre
domină poftele trupului şi cari tind la satisfacţia 
lor imediată; oameni lipsiţi de avânt cătră un 
ideal mai înalt şi mai depărtat de interesele 
momentului. [PI.]

Materialism, doctrina filosofică, care caută să 
explice toate manifestările, atât cele fisice cât 
şi cele sufletesci, cu ajutorul materiei în înţeles 
sciinţific (v. Materia). După această doctrină 
toate manifestările sufletesci, simţire, gândire, 
voinţă, sunt resultatul materiei întinse şi re- 
sistente, ca şi ori ce lucru din lumea fisică. 
Numai extrema lor fineţă şi modalitatea, în care 
luăm cunoscinţă de ele, ne opresce de a recu- 
noasoe fără şovăire aceasta. Spirit nu există, 
căci ceea ce n’ai'e un loc în spaţiu şi în timp, 
nu poate exista: ceea ce numim spirit nu e 
decât o materie foai’te subtilă.

M. a fost întemeiat în seci. V a. Chr. de fi
losoful grec Democrit şi sistematisat ceva mai 
târejiu de Bpicur. Poetul roman Lucreţiu l-a 
cântat în versuri admirabile. Cu venirea creşti
nismului doctrina M. este lăsată secoli înde
lungaţi îu părăsire. Ea începe să reapară odată 
cu lucrările lui Bruno, Bacon, Descartes, dar 
nu se afirmă cu sinceritate decât cu filosofla lui 
Hobbes. In seci. XVII M. îşi găsesce o formă 
sistematică în scrierile lui Lamettrie, d’Holbach 
şi Helvetius. împiedecat de a se desvolta de fllo- 
sofia kantiană şi hegehauă, el reapare cu putere.
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deşi lipmt de profun4ime, în scrierile lui Biichner, 
Molesohott şi Cari Vogt. M. este o doctrină tot 
aşa de exclusivă ca şi spiritualismul (v. ac.).

[Dragomirescu.]
Matferlalltăte, însuşirea şi caracterul lucru

rilor ori fiinţelor de a fi compuse din materie 
(v. ac.). [PI.]

Materia primă, (brută), produsele pe cari agri
cultura sau industriile extractive le dau indu
striei manufacturiere, ca de pildă lâna, bumbacul, 
cânepa, inul, pieile, huila, flerul, etc. In multe 
ţeri M.-le pr. sunt grevate de drepturi în in
terior, însă spre a nu stânjeni exportarea, totalul 
acestor drepturi se rambursează fabricantului cu 
prilejul ieşirii din ţeară a obiectelor fabricate cu 
M.-le pr. Acesta e un calcul adesea foarte greu de 
stabilit, iar impositele asupra M.-lor pr. au fost 
obiectul criticelor celor mai aprinse din partea 
partisanilor liberului schimb.

Matern, ce privesce o mamă. Materna, (lat.) 
ereditatea după mamă Maternitate, calitatea 
de mamă. Principiul maternităţii, principiul de 
drept, după care susţinerea copiilor nelegiuiţi 
cade în sarcina mamei.

Materna, Amalia, cântăreaţă de operă, n. 1847 
în St Georg (Stiria); dela 1869 e angajată la 
opera ourţii din Yiena. S’a distins cu deosebire 
în operele lui Wagner.

Maternitatea, institut de nascere, se numesce 
un spital special sau despărţirea unui spital ge
neral, în caro se primesc şi se caută femeile la 
nascere şi în lăuzie. Eliminarea fotului din corpul 
femeii însărcinate este însoţită de perturbaţiuni, 
cari, pentru ca să fie trecătoare, reclamă o cău
tare specială. Curăţenia, tratamentul aseptic şi 
antiseptic al lăuziei înlătură febra puerperală, 
el ou este însă suficient pentru a preveni boalele 
cronice consecutive ale lăuziei, mai ales devia- 
ţiunile uterului dela posiţia normală, catarele 
cronice ale uterului şi sterilitatea consecutivă. 
Aceste boale sunt mai frecuente la femeile să
race, cari au fost silite de împrejurări a părăsi 
patul lăuziei puţine d>lu după facere şi a munci 
în casă sau chiar afară din acasă. M.-le oferă 
femeilor însărcinate adăpost şi îngrijire în timpul 
facerii şi al lăuziei, fără deosebire dacă ele sunt 
măritate sau nemăritate, ele mai înlesnesc celor 
din urmă ocasiune a nasce în secret, a sustrage 
ochilor lumii consecinţele unor greşeli ale ti
nereţe!, şi servă totodată ca şcoale de arta mo- 
şitului. Aplicarea corectă a asepsie! în institutele 
de nascere ne permite, ca să renunţăm laisolarea 
sistematică a tuturor femeilor, cari au născut 
în M., şi să isolăm numai acele femei, cari au 
intrat deja ca lăuze după ce au născut afară 
din institut, cari se pot dar afla deja în stadiul 
de incubaţiune a febrei puerperale. M.-le se 
compun din un pavilon sau din mai multe pavi- 
loane cu camere deosebite ou 2—6 paturi pentru 
femeile însărcinate, cari aşteaptă facerea, pentru 
parturientele (aflate în periodul nascerii), pentru 
lăuzele şi copiii lor; de un mic pavilon de isolare 
cu camere individuale pentru caşurile suspecte 
şi pentru cele de febră puerperală, de o cameră 
pentru operaţiunile mai mari, de locale pentru 
administraţie, cu magazii, bucătărie, spălătorie, 
cameră moi-tuară, ş. a., ca la alte spitale. In M. 
trebue să se înlăture cu îngrijirea cea mai scru
puloasa ori ce ocasiune pentru i afecţiunea par-

doselei, a păreţilor, a mobiliarului, ventilaţiunea 
trebue să fie dar activă, diferitele sale şi camere 
trebue să se golească, când una, când alta, pentru 
a se curăţi şi desinfecta radical ; pânzăturile ne
curate se vor pune chiar în camera lăuzei în- 
tr'un vas umplut cu o soluţiune desinfectantă, 
personalul întreg al institutului va observa cu 
minuţiositate rebele asepsie! în toate amănun
tele ei, mai cu deosebire încât privesce desin- 
fectarea necontenită a mânilor şi a braţelor. 
Pentru acest scop se vor afla în flecare cameră 
şi sală ligbiene cu apă, săpun, vase cu soluţiuni 
desinfectante, perii do unghii, ştergare, şi se vor 
pune la disposiţia medicilor, moaşelor, internelor 
şi infirmierelor bluse şi şorţuri curate. Este ne
cesar, ca chiar un spital mic să aibă cel puţin 
o cameră isolată pentru femei lăuze. Timpul 
şederii femeilor lăuze în M. variază pentru ca
şurile ordinare între 9 şi 14 (}ile; acest timp nu 
este suficient, pentru ca organele genitale să 
redobândească starea lor normală, pentrh aceasta 
trebue cel puţin o lună, adeseori însă mai mult, 
din această causă este util, ca timpul şederii în 
M. să se prelungească, sau 14 4ile după facere 
lăuza să fie transportată într’un ospiciu de oon-

(Lit.: N. Kiriakopul, Douăsprezece învăţături 
pentru femeile cele îngrecate pentru caşul 
nascerii şi pentru lehuzie. Iaşi, 1827; Postelnicul 
G. Cuciuranu, Descrierea celor mai însemnate 
spitale din Germania, Anglia şi Erancia. Iaşi, 
1842; F. Ritter von Gruber, Neuere Kranken- 
hăuser. "Wien, 1879; I. Rochard, Rapport sur 
la oonstruction des hopitaux.^Paris, 1883; A. Lu- 
taud et "W. Douglas Hogg, Etude sur Ies hopi- 
taux d’isolement en Angleterre. Paris, 1886; 
K. Rohm, I. Felix el S. F. Sorensen, Sur Ies 
hopitaux d’isolement, Rapport au Vl-me Con
gres Internationale d’Hygiene. Vienne, 1887; 
P. Ffirbringer, Dntersuchungen nnd Vorschriften 
iiber die Desinfection der Hănde des Arztes. 
"Wiessbaden, 1888). [I. Felix.]

Maţes, pască ovreiască, compusă ca un fel de 
azimă în foi subţirele.

Mathema, (grec.) sciinţă. Methamatica, v. Ma- 
tematiea.

Mathia, v. Mateiu.
Matica, (pron. — ţa), la popoarele slave din 

monarchia austro-ungară se numesc astfel reu
niuni literare şi culturale. S. e. M. srpska, în
temeiată la 1826; Matice cesJcd, întemeiată 1830; 
M. slovensha, întemeiată 1862 şi disolvată 1875 
prin o ordinaţiune a guvernului din Budapesta.

Mătieş, pasere, v. Gaica.
Matilda, 1) M. Sfânta, fioa lui Thiederich, 

conte de Vestfalia. 913 căsăt. cu: reg. germ. 
Henric I. A întemeiat mai multe mănăstiri, 
t 14 Martie 968. 2) M., marchisă de Tuscia, 
n. 1046, f 1115 în Bondeiio. Căs. ou Gottfried 
Ghibosul, române văduvă 1076 şi aliată a papei 
Grigorie VII în luptele contra împ. Henric IV, 
îl ajută ou bani şi ostaşi, iar la moarte îi lasă 
toate moşiile, chiar şi cele căpătate ca feud dela 
imperiul german. 200 ani a durat cearta între 
împ. germani şi între papi pentru «moştenirea 
M.« 3) M., fica reg. engl. Henric I., n. 1102, 
t 1167. Căs. deja la etate de 12 ani ou împ. 
germ. Henric V. După moartea acestuia (1125) 
reîntoarsă în Anglia, tatăl ei o declară moşte-
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nitoare şi o fidanţează cu Gottfried (Anjou) Plan- 
tagenet. Tronul ajunge însă la Ştefan Blois, şi 
numai după moartea acestuia ajunge pe tron 
fiul ei Henric (II), întemeietorul dinastiei Plan- 
tagenet. In luptele contra lui S. Blois, M. prin 
crudelităţile ei îşi înstrăinează chiar şi pe ce
tăţenii Londrei, cari o alungă din oraş. Restul 
vieţii şi l-a trăit în Normandia.

Matinata, (frc. matinee, ital. mattinata), o re- 
presentaţiune musicală, teatrală, etc., ce se dă 
in timpul 4ilsi- Opusul e: serată.

Matiţa, 1) M., lac în Rom. (Dobrogea), j. Tulcea, 
avend întindere de .300 ha. 2) Matiţa, cătun în 
Rom., însemnat prin puţurile sale de păcură 
(petroleu). Ţine de corn. Păcureţi, j. Prahova, 
şi are 1 biserică şi 1 şcoală, v. şi Matica.

Matlekovits, Alexandru, om politic magh. şi 
scriitor economist, n. 12 Oct. 1842 în Pesta. 
1873 ales membru coresp. al Academiei magh.; 
1880 secretar de stat; în mai multe rânduri 
deputat dietal; 1889 consilier intim reg.; 1896 
president la comisiunea regnicolară pentru in
strucţiunea industrială. A scris mai multe opere 
din sfera economiei naţionale; mai însemnate: 
Nemzetgazdasăgtan (ed. 2,1874); A koreskedelem 
torteuete (1873); Az osztrâk-magyar monârkia 
vâmpolitikâja 1850-tol napjainkig (1876) ş. a.

Matlocklta, mineral, cloroxid de plumb, se 
găsesce rar la Matlock în Derbyshire.

Mato Grosso, («Pădure deasă»), stat în vestul 
Brasiliei (America de sud), 1.379,651 km*., cu 
92,827 loc. (1890); mai nainte avea mine în
semnate de aur şi diamante. Capitala Cuyabă.

Matoatat, varietate roşie a calcedoanei. Se în
trebuinţează mai ales ca piatră de inele şi cercei.

Matra, grup de munţi ai Carpaţilor centrali, 
situat în partea de nord a cott. Heves (v. ac.). 
Cel mai înalt pisc este K&ces (1010 m.). In 
munţii M. se găsesce argint, aramă, plumb, 
petrol, lignită şi diverse ape minerale. Pe coastele 
dealurilor se produce un vin excelent.

Mătrăguna, numele popular al plantei Atropa 
Belladonna L. (v. ac.).

Matralla, (din mater, mamă), la Romani ser- 
bătoarea mamelor, ţinută în 11 Iunie.

Matre, parochie ori comunitate bisericească 
mamă, centrală, de' care se ţin mai multe ori 
mai puţine alte comune, ca filii, preste cari 
preotul din parochia matre (de mamă) exerciază 
jurisdicţiune.

Mătreaţa, pielea ce se descuamează în cap.
Matriarohat, o faşă de desvoltare a institu- 

ţiunii familiare, în care tatăl nu juca decât un 
rol cu totul secundar: mama era şeful familiei, 
şi numai înnidirea de sânge după mamă era ţi
nută în samă. M. a fost înlocuit prin familia 
patriarchală (al cărei tip se găsia la Romanii 
primitivi), din care a derivat familia modernă.

Matrloarla L., (botan.) gen din vasta familie a 
Compositelor, trib. Anthemideae, cuprinde plante 
erbacee anuale sau perene, odorante sau inodore. 
_M- are vr’o 20 specii, respândite mai cu samă 
in Europa şi Africa, cresc însă şi în Asia boreală 
şi în America de nord. In părţile noastre cresce 
prin locuri cultivate şi inculte M. Chamomilla L., 
cunoscută de poporul nostru sub numirile de R o - 
moniţă. Muşeţel, etc., şi M. inodora L., etc. 
Capitalele de M. Chamomilla L. sunt între-

Euoiolopedia română. Yol. UI.

buinţate în medicină sub formă de infusiune 
(Ceaiu de muşeţel). [Z. C. P.]

Mătrioe, termin poporal pentru dureri acute 
şi violente de stomac, cârcei, nevralgii în re
giunea superioară a pântecelui. [Dr. V.] 

Matricule se numesc în unele ţeri registrele 
stării civile, în cari se înscriu căsătoriile, nas- 
oerile, decesele şi divorţurile, cari înregistrări 
în mai multe state mai sunt încredinţate auto
rităţilor bisericesci, în altele primarilor şi ofi
cierilor stării civile, însărcinaţi cu această lucrare 
de administraţiunea comunală. Actele stării civile 
au mare importanţă judiciară şi administrativă, 
ele constitue proba legală în numeroase chestiuni 
de drept şi formează in demografie instrumentul 
cel mai important al statisticei dinamice, care 
constată reînoirile neîncetate ale populaţiunii, 
produse prin nasceri şi prin decese.

Matricule bisericesci, registre în cari după 
disciplina veche bisericească (Sinodul Tridentin, 
Sess. XXIV, C. 1 şi 2) se introduc caşurile de 
botez (nasceri), de căsătorii şi de moarte. Datele 
matriculare înregistrate în Ung. până în 30 Sept. 
1895, după legile ţerii formează documente pu
blice, începând însă dela timpul introducerii 
legilor poKtico-bisericesci (art. de lege XXXIII 
din 1894), M. purtate de cătră biserică nu mai 
au caracter de document public.

Matrimoniu, căsătorie. Matrimonial, ceea ce 
ţine de căsătorie. Contract matrimonial: con
tract de căsătorie (v. ac. şi art. Maritagiu).

Matrona, la Romani titlul femeilor căsătorite 
şi cinstite. M. se bucurau de cea mai mare ve- 
neraţiune şi atingerea lor era aspru oprită. Co
stumul lor era Stola albă şi lungă, şi manteaua 
numită Palia.

Matronalia, la Romani serbătoarea matroanelor 
(mamelor) de origine romană, ţinută la calendele 
lunei lui Martie în onoarea 4in@i luQO. Numai 
fecioarele şi muierile de moralitate recunoscută 
aveau drept să ia parte la solemnitatea din templul 
(jinei luno Lucina şi să atingă cu mâna altarul dinei, 
iar muierile cu nume reu âncă prin legile lui 
Numa erau excluse dela solemnitate. [Atm.J 

Matroz, matelot (v. ac.).
Matta, materie întrebuinţată la falsificarea art. 

de coloniale, e compusă din mixtură de făină de 
cucuruz, orz şi hrişcă, aromată cu coloniale ve
ritabile. Vendarea de M. e intercjisă prin lege. 

Matterhorn, v. Cervin.
Matthiola R. Br., (botan.) gen din familia Cru- 

ciferelor, tribul Arabideae, cuprinde plante er
bacee sau subfrutescente, stelat-tomentoase şi 
ramificate; frunzele oblongi sau lineare, întregi 
sau sinuate, florile mari adesea purpurii sunt 
dispuse în raceme. M. are vr’o 30 specii, res
pândite prin Europa occidentală şi australă, prin 
Asia occidentală şi prin Africa australă. Speciile 
acestui gen sunt plante ornamentale, din care 
causă se cultivă foarte mult. In părţile noastre 
cresce cultivată prin grădini şi apartamente M. 
incana R. Br., cunoscută de poporul nostru 
sub numirile de Micşunele, Micsandre, 
Vio rea roşie, etc. [Z. C. P.]

Matthioli, A'erantirea,botanist, n. 1500 înSiena, 
f 1577 în Trient; a lărgit considerabil cuno- 
scinţele despre plante. Comentariile sale asupra 
lui Dioscoride, publicate latinesce, cari au fost 
traduse deelitaUenesce, de alţii în limba franceză,

15
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germană, boemă, era o carte din cele mai res- 
pândite şi acreditate pe acele timpuri. [A. Pr.1

Matthisson, Friedr., (1761—1831), poet liric 
german, foaite iubit şi apreciat pe timpul seu. 
(Cf. recensiunea poesiilor sale de Schiller). Trăi 
mult timp ca profesor particular, până când fu 
chiemat la curtea regelui din Wurttemberg, care 
îi dete diplomă de nobleţă.

Mattia, (botan.) sinonim cu Eindera (v. ac.).
Mattra, (Muttra), oraş în prov. nord-vestice 

ale Indobritaniei, lângă Geamna, 61,195 loc. 
(1801). Locul natal al lui Crişna şi renumit loc 
de pelerinagiu.

Matur, (lat.) copt; în vîrstă, copt la minte.
Maturitate, vîrsta omenească după tinereţe; 

bărbăţie; desăvîrşita desvoltare a corpului sau 
a spiritului. In botanică fructele ajung la M. 
când se coc.

Examen de M., bacalaureat (v. ac.).
Matusaleni, (Methusalăh), fiul lui Enocb, a 

ajuns, după biblie, vîrsta de 969 ani, prin ce a 
devenit proverbial.

Matutlnum, (lat.) de dimineaţă, matinal.
Matvelevicl, v. Apraxin.
Mauch, Garai, călător african, n. 7 Maiu 1837 

în Stetten. In 1863 a mers în Africa sudică, 
străbătând districtele dintre limpopo şi Zambesi. 
In 1867 a descoperit câmpurile de aur din Ma- 
şona. In 1868 trece presto Limpopo, străbate 
mai departe spre nord şi înfiinţează staţiunea 
misionară Inyati în Matabele. f ^ Apr. 1875 
în Stuttgart.

Maule, provincie în Chile, 7591 km*., ou 
131,570 loc. (1895). Capitala Cauquenes.

Mauna-Ksa, (^Muntele alb<), vulcan stîns pe 
ins. Havaî, 4210 in.; spre sud dela el se află 
vulcanul activ Mauna Loa («Muntele mare»), 
4170 m. înalt.

Maund, Măhnd, Mau sau Mun, pond comercial 
în Estindia; un M. de factură = 33‘868 kg.; un 
M. de bazai-= 37'324 kg.; un M. de Bombay 
= 12-70 kg.; un M. de Madras = 11-34 kg.; în 
Estindia franceză un M. (Mand, Tolam) = 
11-748kg.; în PersiaCiUow,Batman) = 2937'6 gr.

Maupassant, Guy de, scriitor franc., n. 1850 
în castelul Miromesnil (Seine-Inferieure); a scris 
nuvele şi romane în direcţiune naturalistă, do- 
vedindu-se ca un mare măiestru al stilului şi 
cunoscător al vieţii psichice. 1892 a nebunit; 
1 1893 în Passy, lângă Paris. Scrieri: La maison 
Tellier, 1881; Une vie, 1883; Bel ami, 1885; 
Fort comme la mort, 1889, eto.

Maupertlus, Pietre Luia Moreau de, geometru 
şi filosof franc., n. 1698 în Saint-Malo, f 1759 în 
Bale; fu în Franoia unul din primii promotori 
ai ideilor lui Newton contra alor lui Descartes.

Maurer, Georgiu Lud. cav. de, jurisprudent 
şi om de stat bavarez, n. 1790 în Erpolsheim; 
a studiat dreptul în Heidelberg şi Paris. 1814 
a întrat în serviciul statului; 1826 prof. la univ. 
din Miinohen; 1832—34 membru al regenţei în 
Grecia; 1847 ministru de externe şi de justiţie 
al Bavariei. -j- 1872. Scrieri: Geschichte des 
altgerm. und namentlich altbair. offentlioh-mund- 
lichen Gerichtsverfahrens, 1824; Geschichte der 
Fronhofe, derBauernhofe und der Hofverfassung 
in Deutsohland, 4 voi., 1862—63; Geschichte 
der Stădteverfassung in Deutschland, 4 voi., 
1869-71.

Maurefania, partea nord-vestică a Africei, cu
noscută din antichitate. începând cu resboaiele 
iugurtice, principii şi popoarele din M. au întrat 
în contact politic cu Roma. La 42 d. Chr. îinp. 
Claudiu preface M. în provincie romană. M. se 
împarte în 2 provincii, M. tingitana, cu capitala 
Tingis (Tanger), şi M. eaesariensis, cu capitala 
Caesarea, (acum Chercheh în provincia franceză 
Oran), despărţite ambele de rîul Muluja, oare 
e graniţa de aiji intre Algeria şi Marocoo.

Mauri, popor african, în antichitate locuitorii 
din Berber, mai târziu locuitorii ţermurilor din 
Africa nordică (Mauretania). Fiind-că Arabii, cari 
au cucerit Spania, în parte au venit din Mau- 
ritania şi erau în parte şi mestecaţi cu M., în 
istorie numirea de M. şi Saraceni e sinonimă. 
Dela ei se derivă seminţia Moriscos sau M., 
cari au fost convertiţi la creştinism la finea 
seci. XV, şi cari la 1609 au fost alungaţi din 
Spania. Preste l'/i milion de M. au părăsit atunci 
Spania şi s’au aşezat pe coastele Africei de nord.

Mauriclu, (Mauritius), împărat bizantin, de 
origine din Capadochia, 579 ajunse comandant 
suprem al trupelor din prov. asiatice, 582 ginere 
al împ..Tiberius II, căruia îi urmă pe tron în 
acelaş an. In Orient asigură pacea impei-iului 
prin aşezarea lui Khosrev II pe tronul Persiei, 
mai grele lupte avu cu Avarii şi aliaţii lor slavi; 
M. trecu Dunărea de repeţit.e ori glorios, până 
ce 602 se revoltară trupele, cari detronară pe 
M. şi-l uciseră dimpreună cu copiii şi fraţii lui, 
27 Nov. 602. M. a lăsat o scriere asupra tacticei.

Maurltia L., (botan.) gen de plante din fam. 
Palmierilor, trib. Lepidocaiyeae. Cuprinde 6 
sau 7 specii din Brasilia nordică, Guianaşi Antile; 
din M. flexuosa L. se prepară »sago«, tot din 
ea, dar mai ales din M. vinifera Mart. «vinul 
de palmier». [A. Pr.]

Mauritius, (Ile de France), insulă engl. în 
Oceanul Indic, apai-ţine grupei Mascarenelor, 
1914 km2., cu 378,041 loc. (1895); muntoasă cu 
văi adânci şi roditoare; se produc toate plantele 
tropice şi europene. M. a fost descoperită de 
Portughezi la 1507, 1598 ocupată de Olandezi, 
dela 1715 a Francezilor, cai-i au numit-o lle de 
France, 1810 cucerită de Englezi, 1814 cedată lor.

Mauro, (propr. Ar cano), ^ (1490—1536), poet 
ital. satiric în felul lui Berhi. Satirele sale, nu
mite Capitoli, se publică de obiceiu după Rime 
burlesohe ale lui Berni.

Mauser, Wilhelm, technic, n. 2 Maiu 1834 în 
Obemdorf 1. Neckar, mai târziu fîi fabricant de 
arme în locul său natal-, la 1865 construi, îm
preună cu fratele seu, o puşcă nouă, care la 
1871 fu Introdusă în armata germană. M. t 
13 Ian. 1882 în Obemdorf.

Mausoleus, rege al Cariei (377—353 a. Chr.), cu
noscut prin mormântul său, ridicat la Halicarnas 
de soţia sa Artemisa, monument care era numărat 
printre cele 7 minuni ale lumii; dela zidirea acestui 
monument se dete numele de Mausoleu tuturor 
monumentelor funerare de acest fel. Monumentul 
lui M. a fost distrus de cătră cavalerii din Rodos. 
Printre mausoleele celebre avem de menţionat 
al Caeciliei Metella, situat pe via Appiana, şi al 
lui Hadrian. [Caion.]

Mavrocordat, familie princiară de origine fa
nariotă, care a dat mai mulţi Domni ţerilor rom. 
în secolul trecut. Alexandru M., (Jis Exaporitul,
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e trunchiul familiei, 1 1706. Ca mare interpret 
al curţii otomane, negociă tratatul dela Carloviţ 
(V. Karlowitz). Cu aceea ocasie primi titlul de prin
cipe al Sf. Imperiu. Cei trei fii ai sei au fost: 
1) Ion, Domnul Valachiei 1717, care cedă Ba
natul Olteniei Austriei, şi fu otrăvit în 1718 de 
fratele seu Nicolae. 2) Searlat, mare paharnic, 
ginerele lui Brâncoveanu, şi 3) Nicolae Vodă, M., 
Domn al Moldovei şi Munteniei 1710—30, al
ternativ. Cu toate defectele cari le avea şi cari 
au fost exagerate de unii istorici, a fost un hun 
guvernator şi administrator. La 1716 se întemplă 
faimoasa rescoală a boierilor Olteni, ale căror 
oşti erau conduse de Brăiloiu, Bengescu şi Obe- 
deanu. Prins, Domnul stete la Sihiiu 2 ani, în 
care timp guvernă fratele seu Ion. El a fost şi 
un distins scriitor. Murind, fu îngropat la mă
năstirea Văcăresci.

Constantin Vodă, fiul seu, domnesoe alter
nând, de 5 ori în Valachia şi de 4 ori în Mol
dova 1730—69. Reforma ce publică, făcu mult 
Bgomot, şi într’adever era o lege înţeleaptă şi 
bună. Era un pas mai mult spre civilisaţie, şi 
arată că cel ce a făcut-o era un principe inte
ligent şi distins. In domnia lui, mulţi locuitori 
emigrară din ţeară, din causa întinsei sărăcii.

Princ. Ion M., fratele lui Constantin, dom- 
nesce în Moldova 1743—47. Fiul seu Alexandru 
domni de asemenea în Moldova (1785—86).

Constantin Vv. avu un fiu Alexandru IIM., 
Domn al Moldovei (1782—85) şi apoi al Va- 
lachiei după Caragea. Din fratele acestuia, anume 
Dumitru M., se trage o ramură a familiei. Iar 
cealaltă derivă din princ. Alexandru, al 3-lea 
fiu al lui Nicolae Vodă, (1719—90) şi din spţia 
sa Smaranda Cantacuzino, dând mai mulţi mari 
boieri ai ţerii. [O. L.]

Mavrofori, ostaşi heterişti, formând batalionul 
sacru în armata lui Ipsilanti (1821). Erau toţi 
tineri greci şi aveau uniformă neagră.

MavroghenI, 1) M., Nicolae, grec din insule, 
dragoman al marinei turcesoi, apoi Domn (1786 
până 1788) în Muntenia, numit prin stăruinţa 
admiralului Hasan paşa. Fire de despot oriental, 
contundacapriţiileluicuintenţiunibune,şiatrecut 
în ochii contimporanilor drept un nebun curat: 
ordonă tuturor să lase uşile descuiate, ca tâlharii 
să facă tâlhării iar el să aibă plăcerea de a-i 
prinde şi spânzura. Mergea prin prăvălii necu
noscut şi când prindea vr’o înşelătorie, pedepsia 
pe vinovaţi cu spânzurătoarea. Ordonase preo
ţilor să stea în biserică toată (}iua ca să scie 
oamenii unde să-i găsească, iar credincioşii erau 
obligaţi să meargă regulat la biserică. In resboiul 
austro-ruso-turc el fu numit seraschier şi cu 
armată din ţeară cum şi cu armată turcească 
respmse în câteva rânduri pe Austriaci, mai pe 
urmă învins în Muntenia, fu nevoit a se re
trage preste Dunăre, unde fu ucis de marele 
vizir. M. a făcut în Bupuresci biserica de lângă 
şosea şi are meritul de a fi îndreptat întinderea 
oraşului spre acea parte de loc. (Cf. A. D. Xe- 
nopol, V. 271 sequ.; Gion, Istoria Fanarioţilor.)

2) Mayrogheni, Petru, însemnat bărbat po- 
liiic, mai ales financiar, al României, n. 1819, 
t 1887, îşi face educaţia la Paris şi începe apoi 
cariera sa administrativă în ţeară, mai ântâi în 
Moldova sub Mibalacbe Sturdza-Vodă. In curând 
ajunge a fi numit ministru, şi ocupă adeseori

sub diferite domnii ministerele de finanţe şi de 
externe. In vremea Divanurilor ad-boc (1857 
până 1858) este membru al partidului naţional- 
unionist din Moldova. Cele mai însemnate ser
vicii financiare le aduce statului român ca mi
nistru de finanţe în cabinetul Lascar Catargiu 
dela 11 Martie 1871, când introduce monopolul 
tutunurilor, impositul timbrelor şi renta statului. 
Dela 1881 până la încetarea sa diu viaţă este 
ministru plenipotenţiar al României la Constan- 
tinopole şi la Viena. (Cf. JouveneL, Trois annees 
de la question d’Orient, Paris 1897, şi T. Ma- 
iorescu, Disc. pariam., voi. U, pag. 2). Soţia sa, 
Olga M., n. Catarmu, este marea doamnă de 
onoare a Reginei Elisabeta.

Mavromlchalis, George, numit şi heiul Petru, 
luptător eterist în resb. de eliberare al Grecilor 
(V. Greci); n. 1775, f 1848. President al con
gresului dela Astros (1822), şef al puterii exe
cutive (1824). In cameră luptând contra lui Ko- 
lokotronis şi Eapo d’Istrias, a fost întemniţat 
(1831) în Nauplia. Eliberat de noul cabinet, reg. 
Otto îl numesce (1836) vice-president al con
siliului de stat.

Mavros, Nicolae, general, grec de origine, n. 
1782 în România, t 1868 în Bucuresci. 1819 
secretar al lui Alexandru Suţu-vodă; plecat apoi 
în Rusia, revine deodată cu Kisselev şi e numit 
inspector ai carantinelor (1829—1851). A lăsat 
Museului Naţional din Bucuresci o bogată co- 
lecţiune de antichităţi. (Cf. »Dicţ. Contimp.» pe 
anii 1800—1898.)

Maxentius, imperator roman, fiul lui Maxi- 
mianus Heroulius. Investit cu titlul »augustus< 
de cătră Galerius şi Constantius Chlorus, dom- 
nesce ca conregent (306), dar în 307 trebue să 
împartă domnia cu tatăl seu. împresurat în Roma 
de oştirile lui Constantin, s’a înecat în Tibru.

Maxile, părecbea a doua de fălci la insecte 
(v. ac.).

Maxilar, os, sup. şi inf., falca. Falca e for
mată de doue oase: osul M. superior şi inferior. 
Osul M. superior (stâng şi drept) e un os de 
forma unei piramide triunghiulare neregulate, 
situat la partea mijlocie a obrazului, dedesubtul 
ochilor, deasupra gurii şi în afară de cavităţile 
nasale. El are mai multe feţe: nasală, orbitală, 
bucală, facială şi zigomatică, cari corespund in
teriorului cavităţilor nasale, orbitale şi bucale şi 
regiunilor feţei şi zigomatice. In bordul seu in
ferior (alveolar) sunt împlântaţi cei 16 dinţi su
periori. Fiecare os M. superior are în interiorul 
seu o cavitate triunghiulară numită sinus M. şi 
care comunică cu cavitatea nasală.

M. inferior e un os unic, median, compus din 
un corp, care are forma unei potcoave, şi doue 
ramuri, cari pleacă din extremităţile potcoavei 
şi se îndreaptă în sus; fiecare din ramuri se 
împarte în doue apofise, din cari una se articu
lează cu cavitatea glenoidală a osului temporal 
spre a forma articulaţiunea temporo-maxilară. 
M. inf. are o faţă externă facială şi alta internă 
bucală, precum şi doue borduri: superior şi in
ferior. In bordul superior (alveolar) sunt îm
plântaţi cei 16 dinţi inferiori. Gingea acopere 
bordurile alveolare ale ambilor M.

De M. superior se inserează muşchii feţei, în 
mare parte mimici, iar de cel inferior muşchii 
masticatori şi suprabioidieni. [V. I.]

15*
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Maxim, Mitropolitul, fiul despotului şerb Ştefan 
$i al Angelinei, fica principelui albanez Aranit, 
s’a născut la Belgrad (?) in Friul. Crescut la 
curtea împăratului Austriei şi apoi la regele Un
gariei, îşi însuşi o cultură însemnată, mai virtos 
teologică, şi se întoarse în Serbia. Acolo se re
trase într’o mănăstire zidită de el, şi după ce 
respinse tronul strămoşesc, fu silit să fugă în 
Muntenia, unde Rada IV îl primi cu mare bu
curie. Un episod frumos în viaţa lui este acela, 
când întimpină pe Bogdan III al Moldovei, care 
pornise cu resboiu în Muntenia, şi-l conjură să 
înceteze ostilităţile, find şi el (Bogdan) şi Radu 
creştini de aceaşi semeaţă. Cu drept cuvent a 
fost deci ridicat pe scaunul mitropolitan al Mun
teniei, când s'a depus Nifon. Nimeri însă o si- 
tuaţiune destul de dificilă, căci murind Radu, 
îi urmă în 1507 fratele seu Mihnea cel rău, 
pe care temendu-1 M., unelti să fie trimis în 
Ungaria pentru complanarea oarecămi diferend. 
Acolo el negocia afacerea foarte bine, dar nu 
se mai întoarse în ţeară, ci merse in Serbia. 
Clădindu-şi âncă o mănăstire, şi strîngend în 
jurul său o mulţime de călugări, petrecu în li
nişte restul anilor săi, murind în 18 Ian. unui 
an necunoscut. (Archiva ist. a Rom. II, 65—68; 
Xenopol, Ist. Rom. II, 469, 506; Ureche, Le
topiseţ, ed. Cogălniceanu. Bucur., 1872,1, 181.)

M., V. şi Massim.
Maxim, Miram, inginer, n. 5 Pebr. 1840 în 

Sangersville (America de nord, statul Mâine), la 
început rotar, apoi maşinist, se perfecţionă ca 
autodidact; 1867 luă patente în New-Yort pe 
maşini de preparat gaz, inventate de dînsul, a 
mai inventat diferite maşini electrice, s’a mutat 
apoi la Londra, unde construi la 1883 mitraiUeusa 
automată, care fu încercată în toate ţerile şi 
întrodusă la unele armate. M. a mai inventat un 
praf de puşcă fără fum, un tun pneumatic cu 
dinamită. M. se ocupă şi cu perfecţionarea ba- 
loanelor dirigiabile.

Maxima e o proposiţie sau o frasă formulată 
astfel, încât ea poate fi privită ca o regulă ge
nerală. In filosofia lui Sânt M. e o formulă, a 
cărei aplicare în viaţă e actnl. >Condu-te în viaţă 
în aşa fel, încât M. acţiunii tale să poată fi ri
dicată la rangul de principiu de legislaţie morală 
universală.» Această proposiţie a lui Eant e în
săşi ea o M. [Nig.]

Maximal, ce e mai mare. Când o funcţiune 
variabilă crescând in mod continuu ajunge la 
o limită dela care începe a descresce, acea limită 
se (Jjce un maximum sau maximal al funcţiunei, 
iar că funcţiunea a trecut printr’o maximă. Când, 
invers, fancţiunea descrescend în mod continuu 
ajunge la o limită dela care începe să crească, 
acea limită se (jice un minimum sau minimal 
sau că fancţiunea a trecut printr’o minimă. O 
foncţione poate ave mai multe maxime şi mai 
mnlte minime, şi se poate chiar ca o maximă 
să fie mai mică decât o minimă, căci caracte- 
risarea lor e nnmai în trecerea dela crescere 
la descresce re sau vice-versa.

Haximiao, Marcus Aurelius Galerius, împ. 
roman, de origine iUrică. In tinereţe era păstor, 
n. în Serdicca (Sofia de a(}i). Ridicat la tron (293 
d. Chr.) de împ. Diocletian, apoi adoptat şi căs. 
cu Valeria, fica lui Diocletian, concreijendu-i 
apelarea limitei dunărene (limes) şi guvernarea

întregei prov. balcanice. A purtat resb. victo
rioase contra Perşilor (296—97), cucerind Mo- 
zopotamia şi alte cinci provincii în valea Ti
grului. După retragerea lui Diocletian (305) ia 
titlul «augustus» şi stăpânesce întreg imperiul 
estic, timp ce în cel apusean cinci împer. îşi 
disputau domnia. Sub el au fost ultimele per- 
secuţiuni contra creştinilor, j- 311 în Serdicca.

Maximilian, împăraţi, regi şi principi.
M. împ. germani-romani, 1) M. I, fiul lui 

Frideric III, n. 1459 în 'Wiener-Neustadt, ţ 1519 
în Wels. Căsătorit 1477 cu Maria, fica şi mo
ştenitoarea ducelui Carol Temerarul, a căpătat 
zestre Burgundia, pe care însă după moartea 
Măriei (1482) a trebuit să o cedeze regelui franc. 
Ludovic. 1486 proclamat rege roman. 1493 după 
moartea lui Frideric, moştenesce tronul german. 
1508 în Trident ia titlul »împ. roman ales». 
Condus de planuri mari, spre a extinde domi- 
naţiunea Eabsburgilor asupra Europei vestice 
şi deosebi asupra Italiei, poartă numeroase res- 
boaie contra reg. franc. Carol VIII (pacea dela 
Senlis, 23 Maiu 1493), Milano 1496, Burgundia 
şi Champagne 1498, Elveţia 1499, reg. franc, 
liudovio XII 1500, în ajutorul papei luliu II 
1508, contra ligei sfinte 1511, apoi, ca membru în 
această li^ă, contra Franciei, etc. După moartea 
reg. Mateiu a candidat şi el la tronul Ungariei, 
dar fiind ales Vladislau II, M. şi-a resbunat pră- 
dând teritorial Ungariei până la Alba regală; 1491 
încheie pace cu Vladislau în Pojon. A cassat 
dreptul pumnului, a regulat judicatura, s’a in
teresat mult de direcţia humanistă, s’a îngrijit 
mult de universităţi şi a colectat multe manu
scripte vechi. Scriitor şi el, a scris •Theuerdank», 
»Der weisen Konige Stammbaum» (despre casa 
de Habsburg), etc. Bun diletant şi în musioă, 
pictură şi poesie. Din căs. primă a avut copii 
pe Filip Frumosul şi pe Margareta; din a doua, 
cu Bianca Sforza n’a avut copii. Istoria scie însă 
de 14 copii naturali ai lui M.

2) M. II, ca rege al Ungariei M. I, fiul împ. 
Ferdinand I şi Anei, sora reg. ung. Ijudovic II, 
n. 31 Iulie 1527 în Viena, f 12 Oct. 1576. 
Crescut în Spania sub supraveghiarea unchiului 
său Carol V şi-a însuşit înaltă cultură. 1552 
locţiitor în Ungaria, 1562 împ. rom.-german, 
8 Sept. 1563 încoronat rege al Ungariei. Sub 
el s’a întâmplat căderea cetăţii Szigetvâr (v. ac.) 
apărată de Zrinyi, o conspiraţie maghiară în fa
vorul lui loan Sigismund, care îi disputa dreptul 
la tronul Ungariei, o revoltă ţerănească în Croaţia 
(1572), suprimată cu multă crudelitate, şi nu
meroase resb. cu Turcii (v. şi loan II Sigismund).

Maximilian, principi electori, regi fi duci 
de Bavaria, 1) M. I, n. 1573 în Miinchen, 
t 1651 în Ingolstadt. Elev al iesuiţilor, era mare 
duşman al protestanţilor. 2) M. (II) Emanuil, 
principe elector, nepotul lui M. 1, n. 1662, f 1726. 
1683 el e primul care aleargă cu oaste în aju
torul Vienei împresurate de Turci, 1684 ia parte 
la asediul cetăţii Buda, 1686 unul dintre co
mandanţii supremi ai oştirilor cari au recucerit 
Buda dela Turci, 1687 luptă sub comanda su
premă a lui Carol de Lotaringia şi ia parte la 
lupta victorioasă dela Mohâcs. 1688 comandant 
suprem al oştirilor împărătesei, între alte lupte 
victorioase ocupă dela Turci Belgradul (6 Sept. 
1688). 3) M. (III) losif, fiul împ. Carol VII,
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n. 1727, 1 1777. Sprijinitor şi al artelor şi sciin- 
ţelor, a reorganisat univ. din Ingolstadt şi (1759) 
a înflinţat academia din Miinchen. A cassat ordul 
iesuitilor şi a dat protestanţilor libertate reli- 
gionară. Ultiuml din ramura mai tineră a casei 
■Wittelsbaoh. 4) M. CI) losif, primul rege al 
Bavariei, n. 1756 în Schwetzingen, f 1825 în 
Nymphenburg. 1795 urmează fratelui seu Carol II, 
1799, după stingerea ramurei de Sulzbach, mo- 
ştenesoe şi Bavaria. 5) M. (11) losif, fiul reg. 
Ludovic I, n. 1811, ţ 1864. A fost mare me
cenat al Bciinţelor şi artelor. Monumente: în 
Munchen, Linilau şi Beireuth. 6) M. losif, duce 
de Bavaria, n. 1808, f 15 Nov. 1888. A făcut că
lătorii în Athena, Constantinopole, Egipt, Nubia 
şi Palestina, despre cari a scris: «Wanderung 
nacb dem Orient» (ed. II Munchen 1840), iar 
sub pseudonimul >Phantasus< a scris mai multe 
drame şi naraţiuni. Căs. 1838 cu Ludovica, fica 
reg. Maximilian losif I, a avut 8 copii, dintre 
cari: Elena (t 1890) căs. 1858 cu prinţul Thurn- 
Taxis, Elisabeta (asasinată 10 Sept. 1898), căs. 
24 Apr. 1854 cu Imp. Praneise losif I, Maria 
(ved. dela 1894), căs. 1859 cu Franci.sc moşte
nitorul regatului de Neapol, Matilda (ved. dela 
1886), căs. Trani conte de Neapol, Sofia (f 4 Maiu 
1897 la arderea bazarului filantropic din Paris 
do pe Eue Jean Goujon), căs. 1868 cu ducele de 
Aleuşon (fiul ducelui Nemours).

Maximilian'Ka.veT losif Francisc, archiepiscop 
şi ultimul principe elector de Eoln, fiul împe- 
rătesei Maria Teresia, n. 1756, f 1801.

Maximilian losif Ferdinand, împ. în Me- 
xico, fratele împ. Francisc losif I, n. 6 Iulie 
1832 în Viena, îmimşcat 19 Iunie 1867 în Que- 
retaro. Crescut pentru marină, 1854 şef al flotilei 
austro-ungare, 1857 guvernator al regatului lom- 
bard-venetian, 1859 neconsimtind cu regimul ab- 
solutistic inaugurat după resb. italian, abdică şi 
se retrage în castelul seu Miramar de lângă 
Triest. Căs. 27 Iulie 1857 cu princesa belgiană 
Charlotte. 1863, la recomandarea lui Napoleon III, 
primesce ofertul deputăţiei mexicane şi însoţit 
de trupe franceze sub comanda lui Bazaine 1864 
pleacă în America. Partidul republican însă sub 
comanda lui Juarez nu voiesce să scie de im
periu şi după lupte de trei ani M., abandonat 
de Napoleon, şi tradat de colonelul seu Lopez, e 
învins şi făcut prisonier, în orăşelul Queretaro 
(15 Maiu 1867). In timp ce soţia sa implora ză- 
darnic intervenţie la curţile europene, tribunalul 
marţial în 14 iunie l-a condamnat la moarte 
împreună cu generalii sei Miramon şi Meja. 
A fost împuşcat în 19 Iunie. Soţia sa a nebunit. 
Trăiesce şi acum.

Maximilian, ordin. 1) Ord. militar Maximilian 
Josef, creat la 1806 în Bavaria. Membrii capătă 
nobleţă personală, şi sunt de 3 clase. Panglica 
neagră cu o dungă albă şi una albastră pe margini.

2) Ordinul Maximilian, creat la 1853 în 
Bavaria, de regele Maximilian, pentru distinse 
merite în sciinte şi arte. Sunt 100 de cavaleri. 
Panglică albasti ă cu dungi albe. [O. L.]

Maximiliana Mart., (botan.) gen de plante din 
familia Palmierilor, tribul Cocoîneae. Cuprinde 
3 specii indigene pe rîul Maranon şi pe insulele 
St. Kitts şi Trinidad, dintre cari M. regia Mart. 
ae distinge prin un port deosebit de imposant şi 
de aceea se cultivă la noi în florării. [A. Pr.]

Maximin, (Maximian), lulius Verus, supra
numit »Thrax< după originea lui thracică, im- 
perator roman (235—238), proclamat împ. de 
cătră ostaşi după asasinarea lui Alexandru Sever. 
Biruitor în resboaie, dar crud şi selbatec. 238 
asasinat de ostaşi împreună cu tatăl seu, la 
asediul Veneţiei de a()i.

Maximum, legea M.-lui. Comunelor pentru a-şi 
acoperi chieltmelile, U-s’a acordat dreptul de a 
percepe oarecari taxe asupra tuturor obiectelor 
(mărfuri, beuturi, etc.) la întrarea lor în comună, 
precum şi asupra unor obiecte produse, fabricate, 
preparate sau recoltate în interiorul comunei, şi 
pentru că legea prin care se acordă acest drept, 
fixează un maximum de taxe, ce se pot percepe, 
s’a numit legea M.-lui.

Măxineni, corn. rur. în Rom., j. R.-Sărat, pe 
malul drept al Şiretului, cu 1393 loc. (Dicţ. 
geogr. 1896), cari se ocupă cu agricultura şi 
prăsirea vitelor.

Maxwell, James Clerk, flsician engl., n. 1831 
în Edinburgh, f 5 Nov. 1879 în Cambridge. La 
1856 ajunse profesor de fisică în Aberdeen, la 
1860 profesor de fisică şi astronomie în King's 
College-ul din Londra. Dela 1865—71 a trăit la 
moşia sa în Scoţia, de unde la 1871 a fost chiemat 
ca profesor de fisică experimentală la univ. din 
Cambridge. M. a contribuit la desvoltarea teoriei 
mechanice a căldurei, şi a cercat să stabilească 
relatiunea dintre electricitate şi lumină.

Mayenne, departament în nord-vestul Franciei, 
numit după rîul M.; 5146 kma., cu 321,187 loc. 
(1896); 3arondismente;capitalaLaval. Ora^ulM., 
lângă rîul M., are 9183 loc. (1896).

Mayer, 1) M., Iul. Bobert de, naturalist, n. 
1814 în Heilbronn; a studiat medicina. A făcut 
studii asupra influentei climei asupra organis
mului omenesc şi a descoperit echivalentul me
canic al căldurei. 1878. Scrieri: Die Mechanik 
derWărme, 1867 ; Die Toricellische Leere, 1876.

2) Mayer, Adolf Eduard, chimist, n. 1843 
în Oldenburg; 1868 profesor de chimia agricolă 
în Heildelberg, iar dela 1876 în Wageningen 
(Olanda). Scrieri: Lehrhuch der Agriknltur- 
chemie, 1873; Lehre von den chemischen Fer- 
menten, 1882.

Mayo, comitat în prov. irlandeză Connaught, 
lângă Oceanul Atlantic, 5506 km*., cu 219,034 loc. 
(1891). Capitala Castlebar.

Măzănălescl, corn. rur., parochie dimpreună 
cu cătunul Stejăroaia şi cu comuna Lucăcescii, 
moşie boierească şi mănăstirească (Lucăcescii) 
în căp. şi j. Gui'ei Homorului în Bucovina, are 
ca parochie 1224 loc. (1050 ort.-or., 129 rom.-cat., 
47 mos.), câte o şcoală primară în M. şi L., postă.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Măzăreanul, Vartolomeiu, archimandrit, n. pe 

la 1720; a scris vr’o 40 opere în limba ro
mână, pe când grecismul fanariotic era în apo
geul seu. Cele mai însemnate, îndeosebi din 
punct de vedere istoric, sunt: 5 condici ale scri
surilor măn. Putna, Bisericani, Solea, Homor şi 
Precista din Roman; letopiseţul dela zidirea măn. 
Bisericani; letopiseţul Moldovei, un fel de com
pilaţie a cronicelor lui Urechiă, Costin şi Ne- 
culcea, la finea căruia se află nisce tabele ori
ginale. Despre viata lui M. seim puţin. La 1757, 
fiind egumen la Putna, a fost trimis la Eiev ca 
să cerşească milostenie, iar în 1769 călători
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iarăşi în Rasia, dar astădată ca membru al soliei 
moldovene condusă de Inocenţie (v. ac.) episc. 
Huşilor, spre a închina ţeara împărătesei Ca- 
tarina II la Petersburg. Acestei inrîuriri se da- 
toresce rusofilismul seu pronunţat. In line, dela 
egumen al mân. Solea, ce fusese în 1769, îl 
găsim ca inspector al >şcoalelor domnesci, epis- 
copesci şi mănăstiresci ale Moldovei<, iar la 
Futna chiar ca profesor, predând acolo cursuri 
destul de desvoltate pentru timpurile acelea. 
A murit pe la 1780. (Urechiă, Archim. M. V., 
ed. Acad. Rom. Buc., 1889.)

Măzărel, in poveştile române e numele unui 
împărat.

Mazarln, (Mazarini), Julea, om de stat frc., 
n. 14 Iui. 1602 îii Pescina (Abruzzi), fiu al unui 
nobil sicilian, 1632 preot, 1642 cardinal. Ri- 
chelieu îl recomandă drept urmaş al său, după 
moai'tea lui Ludovic XIII M. fu consilierul re- 
ginei-manie Ana, în Febr. 1651 trebui să fugă 
din Paris, fiind exilat de parlament din causa 
mişcărilor Frondei, se întoarse la 3 Febr. 1653 
şi ridică în afară puterea Fraociei prin pacea 
de WestfaUa şi prin cea pireneică, iar în lăuntru 
apăsa ţeara cu dări mari. f 9 Martie 1661 în 
Yincennes.

Mazas, numele unui mare penitenciar lângă 
Paris.

Mazdelsm, (pers.) religiune dualistă, care pe 
lângă o 4eitate bună cunoasce şi o putere dum- 
nedeiască a răului, ca s. e. Ahriman (v. ac.) şi 
Ormuzd în relig. persană, v. art. Medo-Perşi.

Maze^pa, Joan, hatman alCazacilordinUcrania; 
învins împreună ou Carol XII, rege al Svediei, 
la Pultava, furi la Bender, unde f 1709. Poetul 
englez Byron l-a glorificat ca erou al celei mai 
frumoaso poeme a lui, »Mazeppa«.

Măzărar. (Bruchuapişi), un insect din ordinul 
Coleopterelor. Lungimea 3-5 mm. Este foarte 
respândit. Larva lui trăiesce în fructele păstă- 
ioaselor. Este foarte stricăcios.

Mazere, numele românesc al plantei cultivate 
Pisum sativum L. (v. ac.).

Mazere, Măzerică, (Linţi, Linfifoare), se nu- 
mesce in limbagiul poporan şi cisticercul, sodi
cele (embrionul) panglicei (teniei), aflat adeseori 
în carne de porc. (v. Cysticercus.)

Măzăriche, numele vulgar al plantei Yicia sa- 
tiva L. (v. ac.).

Mâzga, (botan.) numire populară pentru sucul 
(seva) ce iese, mai cu samă primăvai'a, când se 
taie ori se cojesc tulpini sau ramuri tinere de 
plante, s. e. de Salcie, Plop, ş. a.

Mazgava, vîrf de munte in culmea Coziei în 
Rom., j. Argeş, înalt de 2156 m.

Mazll, (turc.) degradat, oăcjut. In Rom. M. în
seamnă Domnul, Principele sau boierul destituit 
din demnitatea lui (prin firman imperial dela 
Constantinopole, trimis printr’un agă turc); ori 
boierii din funcţiunea sau demnitatea ce ocupau 
în divan (prin voinţa principelui).

Mazili, se numia şi o clasă de mici boieri, 
cari ţineau locul între boieri şi moşnenii sau 
răzeşii. Se chiemau aşa pentru că odinioară că
zuseră din starea de boier mare, in aceea de 
mazil, boierinaş de ţeară, uitat şi sărăcit în 
urma vr’unei disgraţii domnesci. Printre ţerani 
existau şi există âncă urmaşi ai acestora. [O. L.]

Mazovia, v. Masovia.

Mazurachi, v. Masuri.
Mazurca, (MasurekJ, dans naţional polon, 

tact ‘U-
MazzinI, CHuseppe, revoluţionar italian, con

ducătorul mişcării pentru unitatea Italiei ca re
publică, n. 1805 în Genua. 1830 s’a asociat Car
bonarilor, dar a fost apoi exilat; M. a emigrat 
la Marsilia, uude a întemeiat clubul >la Giovine 
Italia«, 1833 şi 1834 a cercat să provoace re
voluţie în Italia, dar fără succes. A petrecut 
câţiva ani în Helveţia; de aici a mers Ia Londra, 
unde a înfiinţat dicrul >L'Apostolato popolare«. 
Erumpend revoluţia din 1848, M. s’a reîntors 
în Italia; 1849 a fost ales membru al Triumvi
ratului republican din Roma. După căderea Romei 
s’a reîntors la Loudra, de unde a condus di
versele rescoale italiaue (1852, 1853, 1857) ca 
şef al comitetului naţional. Ultima încercare re
voluţionară a lui M. a fost 1870 în Palermo, 
tot fără succes. 1872 s’a întors pe ascuns în 
patrie, dar muri deja în 10 Martie ale aceluiaş 
an în Pisa. M. era un aderent entusiast al în- 
stituţiunilor republicane; a contribuit mult la 
unitatea Italiei, 1882 i-s’a ridicat o statuă în 
Genua. Scrierile sale: »Scritti editi ed inediţii, 
au apărut 1861—86.

Meandru, (Măander, acum Menderes), lîu în 
Asia mică între Caria şi Lidia, renumit în an
tichitate pentru cursul său şerpuitor. De aci în 
architecturăse numesce M. un ornament şerpuitor 
sau şi cu îndoituri dreptunghiulare (ă lagrecque).

Mecea, capitala provinciei arabe Hedsas, locul 
sfânt al tuturor credincioşilor mohamedani şi 
oraşul natal al lui Mohamed. M. este situată în 
o vale ângustă, între dealuri pleşuve, 100 km. 
dela oraşul Djidda, pe ţermul Mării Roşii. In 
mijlocul oraşului se află biserica Caaba, ce ser- 
vesce ca loc pentru serviciul religios şi proce
siunile credincioşilor mohamedani. M. este for
tificată ou câteva forturi şi o citadelă cu multe 
turnuri, şi are strade regulate şi late, însă ne- 
pavate. Loc. sunt 40—50,000. M. este nu numai 
centrul tuturor sciinţelor religioase mohamedane, 
ci şi locul, unde credincioşii mohamedani cu 
miile călătoresc din toate părţile. Cu ocasiunea 
procesiunilor se adună preste 100,000 în fiecare 
an, încât nu încap în oraş şi sunt necesitaţi a 
locui în colibi în jurul oraşului.

In timpul lui Mohamed, ba chiar şi astă(ji, cea 
mai puternică familie în M. a fost fam. Hassan. 
Membrii acestei familii au domnit timp de secoli 
preste M. şi celelalte oraşe sfinte, purtând nu
mele de mari şerifi. In seci. XIV sultanii Tur
cilor au ocupat oraşul, dar deşi oficios este ad
ministrat de guvernul turcesc din Hedsas, totuşi 
şerifii vechi exercită şi astăzi puterea supremă. 
Creştinilor nu le este permis a întră în oraş.

[M. Bodiu.]
Mecet, mică moscheă (v. ac.).
Mechanica, partea fîsicei care se ocupă cu 

legile de echilibru şi de mişcare a corpurilor. 
Se împarte în statică şi dinamică, prima se 
ocupă cu legile de echilibru, a doua cu legile 
de mişcare.

Mechanism, în oposiţie cu animism se numesce 
în genere structura sau întocmirea internă a 
unei existenţe, astfel încât fără consciinţă de 
motiv şi scop şi numai prin puteri mechanice 
cum e s. e. presiune, împingere, greutate, etc.,
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eă producă un efect. Ca teorie M. con

sideră de principiu al fenomenelor numai nexul 
necesar dintre causă şi efect, determinat de ac
ţiunea forţei inconsciente a unora asupra altora. 
In M. ori ce nex, ori ce causaUtate, în fond nu 
e decât o mişcare provocată anume prin com
binarea mijloacelor destinate a funcţiona îm
preună, s. e. M. unui orologiu, al corpului ome
nesc, etc., ori prin combinarea factorilor destinaţi 
a produce un efect, s. e. M. unei limbi, al unui 
guvern, etc. In psichologia realismului filosofic 
(Herbart) se numesce M.: totalitatea proceselor 
psicho-fisiologice pentru conceperea stărilor psi- 
chice elementare în marginile percepţiunii sen
sibile. [PI.]

Mechanoterapia, tratament medical cu aparate 
inechanice puse în mişcare printr’un motor, obici
nuit prin vapori de apă, în stabilimente speciale 
de M. şi de gimnastica svedeză.

Mechein, (franc. Malines), oraş în prov. belg. 
Aiivers, centrul sistemului de căi ferate belgiene, 
54,185 loc. (1896); arcbiepisoopie, catedrală gotică 
din seci. XIII—XV şi alte biserici cu picturi 
de Rubens; ţesătorii de in, fabricaţie de dantele 
şi covoare.

MeohItarIstI, congregaţiuue religioasă armeno- 
catolică, după regula Sf. Antoniu, fundată de 
Mechitar (n. 1675j t 1749) la 1701. Prima mă
năstire s’a ridicat in Modon din Morea, pe atunci 
supusă Veneţienilor. In 1715 ocupând Turcii 
Morea, M. s'au refugiat in Veneţia, unde pe 
insula 8. Lazzaro şi-au înfiinţat mănăstire nouă. 
Mai tni'diu şi-au fundat M. mănăstiri în Triest, 
Viena şi pe airea. Scopul congregaţiunii este a 
lumina poporul armean în privinţa religioasă şi 
intelectuală, a-i cresce tinerimea şi a-1 aduce 
în sinul bisericii catolice. M. din Veneţia au 
meritul de a fi edat opere clasice armenesci 
şi de a fi publicat la 800 opere de cuprins 
religios, sciinţific, literar, etc., în limba arme
nească şi cam 200 în limbi străine. (Cf. Le 
Vaillaut de Florival, Les Mechitaristes des St. 
Lazare. Venise, 1841; P. A. Heinemann, Das 
Kloster der arm. Monche auf der Insei S. Lazzaro. 
Venedig, 1864.) [i—ni-J

MeokeI, 1. Frid., anatom german, n. 1781 in 
Halle. 1806 prof. de chirurgie, iar în curând 
după aceea prof. de anatomie şi fisiologie în 
Halle. t 1838. Scrieri: System der vergi. Ana
tomie, 1821—33; Handbuch der path. Anatomie, 
1812—18; Handbuch der menschlichen Ana
tomie, 1815—20.

Meoklenburg, ţinutul între Marea Baltică, Po- 
meiania. Brandenburg, Hannovera, Schleswig- 
Holstein şi Liibeck, cu întindere de 16,091 kms. 
Se împarte în marele ducat: M.-Schwerin şi 
M.-Strelitz.

I. M.-Schwerin, se ţine astă(ji de imp. german, 
cu areal de 13,161 km*., 578,342 loc. M. in mare 
parte este şesos, şi are vr’o 300 lacuri, între 
cari mai mari sunt: Miiritz (133 km*.) şi Schwerin 
(61 km*.). Rîuri mai însemnate sunt: Warncw, 
Elde, Stepenitz, Recknitz şi Peene cu Trebel. 
Clima este umedă. Pământul cam a/4 este cultivat. 
So produce grâu, orez, oves, secară, cartofi, 
fen, ş. a. Instituţiuni culturale: univeraitatea din 
Rostock, 7 gimnaeii, 6 şcoale reale, ş. a. Forul 
judicial de apel al ambelor ducate este în Eostock. 
Administraţiunea se exercitează prin miniştrii,

cu residenţa în Schwerin. Trimite 6 deputaţi la 
adunarea imperială.

II. M.-Strelitz, constă din 2 părţi: domeniul 
Stargard şi ducatul Ratzeburg. Ambe au un 
areal de 2929 km*., 97,978 loc. Stargard zace 
între Pomerania şi Brandenburg, cu areal de 
2547 km*. Dintre lacuri, cel mai mare este 
Tollensee. Ducatul Ratzeburg este situat între 
M.-Schwerin, Liibeck şi Lauenburg, cu areal de 
382 km*. Tot ducatul este şesos. Cel mai mare rîu 
este Stepenitz. Dintre lacuri, cel mai mare este 
Ratzeburg. Clima este asemenea umedă. La adu
narea imperială trimite 2 deputaţi. [M. Bodiu.]

Meconiu, o massă brună închisă sau neagră, 
ce se găsesce în intestinul gros al fătului, în
cepând dela a 6-a lună. M. se compune din 
celule epiteliale, mucină, grăsime, cholestearină 
şi haematoidin. M. se evacuează pe cale naturală 
îndată după nascere.

Medalia, (franc. MidailleJ, monetă comemo
rativă, destinată a reaminti un eveniment sau 
o faptă celebră. Originea M.-lor se găsesce în 
antichitate. M. mai înseamnă şi distincţiunile 
onorifice sau decoraţiunile, cari se deosebesc de 
ordine atât prin importanţa lor mai mică cât şi 
prin destinaţia specială ce au adesea, spre a 
recompensa anume servicii. Sunt M. de resboiu, 
comemorative; apoi: M. penti-u sciinţe, litere şi 
arte, pentru servicii agricole, industriale, pentru 
salvare, pentru ani de funcţiune, etc. In afară 
de cele de resboiu, din cari există de obiceiu 
una militară perpetuă, pe lângă cele comemo
rative date la o singură ocasie, şi cari sunt de 
o altă importanţă, celelalte variază după ţeară, 
ramuri de activitate, etc. Multe M. au şi clase, 
de ordinar două.

Medaliile române sunt:
1) Virtutea militară, decoraţiune-cruce de 

resboiu, pentru fapte de vitejie şi devotament. 
Creată de principele Carol în 1872, se con
feră în timp de campanie. Are ântâietate 
chiar asupra ordinelor. Are 2 clase: de aur 
pentru oficieri, de argint pentru trupă. Cruce 
încungiurată de o coroană de lauri; panglica 
roşie, cu dungi subţiri albastre pe margine. 
2) Bene-merenti, M. pentru sciinţe şi arte, creată 
de princ. Carol în 1876. Cuprinde două clase: 
l-a de aur cu rosetă, a 2-a de argint. 3) Ser
viciul credincios, cu două clase, fundat în 1878, 
spre a resplăti serviciul funcţionarilor. 4) Rea- 
plata muncii, fundată 1899, pentru recompen
sarea profesorilor. 5) M. serviciului de 25 ani, 
de aur, şi de 18 ani de argint, pentru militarii 
(oficieri), cari au servit acest timp în armata 
română. Creată înaintea resboiului de princ. Carol. 
In fine două M. comemorative din timpul cam
paniei 1877—78:

1) Crucea trecerea Dunării, de fier, pentru 
militarii ce au trecut în Bulgaria cu ocasia res
boiului. Panglica cu dungi negre şi roşii. Şi 2) 
M. apărătorilor independenţei, pentru toţi cei ce 
au luat parte la acea campanie. (Cf. N. Xrupenski, 
•Medaliile rom.». Buc. 1895). [O. L.]

Medalion, (frc. MidaillonJ, bijuterie de formă 
obicinuit circulară sau ovală, în care se închide 
un portret, o rehquio, păr, ca aducere aminte 
dela o fiinţă scumpă. Tot prin M. se înţeleg 
şi basoreliefurile de ordinar rotunde, representând 
un cap, etc. [L]
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Medan, Andreiu, n. 30 Nov. 1824 în Mă^- 
reni (cott. Solnoc-Dobâca), a studiat la gimnasiul 
din Baia mare, dreptul în Cluj, 1846—48 a fost 
judecător la tribunalul parţial şi filial în locul 
seu natal, 1852— 54 a practicat la judecătoria 
din Lăpuşul ung., 1861 protonotar în districtul 
Cetăţii de Piatră, 1867 fu aies deputat la dietă, 
în care calitate s’a distins. Trăiesce ca advocat 
în Şomcuta mare.

Medea (sau MedeiaJ, în mitol. grec. fata lui 
Aetes, rege din Eolcbis, născută de oceanida 
Idyia. M. după mitul Argonauţilor a fost o fer
mecătoare renumită. [Atm.]

Medelnioer, titlu de boierie din vechime în 
ţerile române. Cuvânt derivat dela maghiarul 
medencze = lighian, după atribuţiunea ce avea 
cel cu această funcţiune, de a vărsa domnului 
apă pentru spălat; un fel de camerier intim. 
N’a fost nici odată boierie căutată, ori de vr’o 
importanţă. [L.|

Medesimo tempo, (ital.J expresiuni ce se în
trebuinţează în musică, indicând aceeaşi mişcare, 
subînţelegendu-se de mai înainte.

Media, partea muntoasă nord-vestică din Iranul 
de a4i (Asia), locuită de Medii (v. Medo-Perşi) 
de rassa ariană, cari se eliberară de sub Assi- 
rieni la 620 a. Chr. sub conducerea lui Kyaxares, 
întemeiară un regat propriu, care ajunse la marc 
putere, până ce la 559 ultimul lor rege Astyages 
fu învins de Cirus şi M. fu încorporată Persiei; 
152 a. Chr. Mithridates o uni cu Partia.

Media, (lat) v. Mediu. Medial, ce e la mijloc. 
Median, mijlociu; aşezat la mijloc.

Medianta, nume dat în musică gradului al 
treilea din gamă.

Mediaş, (magh. Medgyes, germ. MediaschJ, 
orăşel săsesc-românesc, pe malul stâng al Ter- 
navei mari, cottul Târnava mare; loc. 6766, 
dintre cari Români 2283, Saşi 3508, restul Ma
ghiari şi alte naţionalităţi. Aici se află judecă
torie cerc., oficiu de dare, notariat publ. reg., 
şcoale popor, române, liceu evang. săsesc, pre
parandie şi şcoală agronomică, sus^nută de >lJoi- 
versitatea săsească», mai multe reuniuni săsesci, 
o reuniune a femeilor române şi residenţa a 
doue protopopiate romane. Dintre edificii e de 
însemnat biserica evangelică, încungiurată cu zi
duri (castel), înlăuntrul cărora sunt şcoalele să
sesci şi primăria. M. a fost încungiurat cu ziduri 
şi bastioane, din cari mai sustau unele resturi. 
In istoria Transilvaniei a avut în mai multe 
rânduri rol însemnat; între altele aici s'au ţinut 
mai multe diete ardelene. M. are industrie în
semnată şi mare comerciu cu vinari, fiind unul 
din centrele vieritului ardelean. Lângă oraş, pe 
o mică înălţime, se află monumentul preotului 
săsesc Ştefan Lud. Roth, împuşcat de unguri 
la 1848. [Silv. Mold.]

M. protopopiat român gr.-or. se compune din 
29 paroohii ou 11,694 credincioşi (1899).

M. protopopiat român gr.-cat. are 24 parochii 
şi câteva fihi, ou 8377 credincioşi.

Medlatlsaţl, principi ţi conţi, se numesc se
niorii germani, sustraşi deia autoritatea ime
diată a imperiului. Adecă mediatiaarea e un act 
prin care un stat german, bucurându-se de su
veranitatea teritorială, e subordonat unui altul. 
Principii şi alţi seniori germani, cari au fost de
posedaţi de stăpânirea lor prin actele şi trata

tele din 1803 şi 1806, fură cualificaţi de M. Actul 
de mediatisare se întindea şi asupra oraşelor li
bere, din cari n’au remas decât 3. Numai prin 
confederaţia dela Rbin din 1806, se mediatisaiă 
bunurile cavalerilor, a doue oraşe (Niirnberg 
şi Frankfurt), ale ordinului teutonic al Sf. loau, 
şi posesiunile a 72 de principi şi conţi ai sfân
tului imperiu, cari se impărţiră între membrii 
confederaţiunii. In limba oficială a Germaniei, 
descendenţii seniorilor, principi şi conţi, cari aveau 
scaun în dieta imperială, sunt numiţi; >8tandes- 
herren». [O. L.]

Mediaţlune, mijlocire.
Mediator, mijlocitor, cel ce mijlocesce ceva.
Medic se numesce acela, care posedând cu- 

noscinţele necesare şi dreptul a exercita me
dicina, îngrijesce de bolnavi. Deşi nici o lege 
positivă nu-1 obligă, ca să dea ajutorul seu ori 
cărui bolnav care îl cere, morala şi consciinţa 
îi impun această datorie. Dreptul a exercita 
medicina se dobândesce prin diploma univer
sitară de M., recunoscută ca valabilă de auto
ritatea administrativă (ministrul de interne). In 
mai multe state diplomele de doctor în medicină, 
liberate de universităţi străine, devin valabile 
numai in urma unui examen de stat, examen 
de liberă practică depus în ţeară. In unele state 
se acordă străinilor numai într’un mod cu totul 
excepţional dreptul a exercita medicina. Până 
deună4i în mai multe state s’au format doue 
grade do M., doctori în medicină şi oficieri de 
sănătate, licenţiaţi în medicină, magistri şi pa
troni în chirurgie; astăzi se admit la exerciţiul 
medicinei numai M. cu cunosciuţa medicinei în
tregi, în care întră şi chirurgia şi arta moşitului. 
In vîrtutea dreptului comun, M. este responsabil 
pentru vătămarea ce produce vr’unei persoane 
prin faptele sale, sau prin negligenţa, impru
denţa, nesciinţa, neobservarea regulamentelor. 
Morala şi legea opresc pe M. a divulga secretele, 
pe cari le ailă în exerciţiul artei medicale. M. 
poate fi M. privat, care se ocupă cu clientela 
privată, ori M. funcţionar, plătit de stat, de judeţ, 
de comună, de o administraţiune spitalicească, 
pentru servicii publice împlinite în administraţia 
sanitară, în învăţământul medical, la asistenţa 
publică, ca expert în medicina legală, în poliţia 
sanitară şi igiena publică. Mai distingem M. civili 
şi M. militari, cari aparţin armatei, M. ai ma
rinei militare şi comerciale.

Medicago L., (botan.) gen din vasta familie a 
Leguminoaselor-Papilionaceae, tribul Trifolieae, 
cuprinde vr’o 40 specii de plante erbacee, rar 
frutescente, respândite prin Europa, Asia mai 
cu samă occidentală şi prin Africa boreală. In 
părţile noastre cresc mai multe specii, dintre 
cari menţionăm: M falcata L., numită de popor 
Cobelcească, Cubelcească, Ghis- 
d e i u, etc.; M. lupulina L., M- orbicularis AU. 
vulgar Vîrtejul pământului; M. mi
nima Desv., etc. Unele specii se cultivă ca plantă 
de nutreţ, precum este M. sativa L., cultivată 
si cunoscută de poporul nostru sub numele de 
Luţernă. [Z. C. P.]

Medicament, leac, doctorie, este ori ce sub
stanţă întrebuinţată pentru a vindeca. Sunt ex
terne şi interne; primele se aplică pe piele sau 
se injectează pe sub piele, iar secundele prin 
gură, prin şe(Jut, prin inhalaţie. Intern se dau
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cele mai multe M. înainte de mâncare, când în 
stomacul gol se absorb mai bine; unele, ca fe- 
ruginoasele, untura de pesce, se dau la mâncare. 
Unele M. nu sunt tolerate de ori ce organism, 
iai' altele nu sunt între .sine compatibile, încât 
DU pot fi date împreună. M. interne sunt: contra 
vermilor intestinali şi contra părăsiţilor pielei, 
antiseptice (ca şi extern), anestetice (de amorţire 
şi adormire), contra cârceilor, contra colicelor, 
vasoconstriotoare, modificatoare ale nutriţiunii, 
vomitive, purgative, diuretice, sudorifere şi contra 
sudorii. M. externe siint: adstringente, emoliente, 
vesicante, caustice. Mai avem apoi: balneote- 
rapia, electroterapia şi motaloterapia. Mai de mult 
erau plantele mai mult folosite, acum extrasele 
lor şi producte din regnul zoologic şi minera
logic. E foarte important a se scî exact dosa 
M.-lor toxice (otrăvitoare).

Medlcastm, cărpaciu, tiron, şarlatan, vân
tură ţeară.

Medici, familie celebră în Florenţa, care în 
urma marilor averi, câştigate prin comerciu şi 
afaceri de bancă, a ajuns să joace un rol în
semnat în seci. XIV, XV şi XVI; a dat Fran- 
oiei doue regine (Catarina şi Maria de M.) şi 
bisericii catolice câţiva papi. Gosimo de M, 
n. 1389, conducetorul partidului poporal, ajunse 
1434 în fruntea republice!; prin munificenţa sa 
a înzestrat Florenţa cu zidiri monumentale, a 
promovat artele şi sciinţa, prin politica sa în
ţeleaptă a ridicat Florenţa la loc de frunte între 
oraşele Italiei; 1444 a întemeiat cunoscuta Bi
blioteca Laurentiana. f 1464. După moartea 
acestuia a fost pus în fruntea republice! Piero 
de M., n. 1414 şi f 1496, care a avut mult să 
lupte cu familiile Pitti, Sonderini, Acciajuoli şi 
Neroni. Lui P. de M. i-a urmat în fruntea re
publice! Loremo de M., numit »I1 Magnifice», 
n. 1448 şi f 1492; câtva timp a împărţit pu
terea cu fratele seu Gfiuliano. Prin politica sa a 
sciut să facă pace şi să restabilească echilibrul 
între statele Italiei. L. de M. a fost un distins 
poet; a protejat artele şi sciinţele. A domnit, 
sub forme republicane, ca un autocrat, dispu
nând de averile statului ca de ale sale. Fiul 
acestuia, Piero (II) de M., a purtat o politică 
puţin înţeleaptă; de aceea M. au fost alungaţi 
din Florenţa, unde s’au putut reîntoarce abia 
in 1612. Lorenzo (II) de M-, fiul celui de mai 
înainte, n. 1492 şi f 1519, a fost numit duce 
de Urbino de cătră unchiul seu, papa Leo X; 
fica sa Catarina de M. s’a căsătorit cu regele 
francez Enric II. In fruntea Florenţei i-a urmat 
Alesmndro de M.; 1527 a fost alungat din oraş, 
dur împ. Carol V îl restitui în domnie cu drept 
ereditar; fu ucis 1537 de cătră verul seu Lo- 
renzino de M. Prin moartea lui A. de M. s’a 
stins ramul mai vechiu al familiei; locul ace
stuia l-a ocupat ramul mai tiner, ce se trage 
dela un frate al lui Cosimo de M. După asasi
narea lui A. de.M., senatul Florenţei a proclamat 
duce pe Cosimo I de M., n. 1519; papa Pius V 
li numi 1569 şi duce de Toscana. Prin con
struirea de şosele, canale şi porturi a promovat 
bunăstarea ţerii; protector al universităţii din 
Pisa şi al academiei din Florenţa, t 1574. Ur
maşii acestuia au fost: Franceaco, n. 1541 şi 
1687; Ferdinand I, ţ 1608; Cosimo II, n. 1590 
şi t 1620, care a ridicat Toscana la o stare cul

turală şi economică înfloritoare; Cosimo III, 
n. 1640 şi t 1723, cunoscut pentru certele sale 
familiare; Giovanni Gaston, n. 1671 şi f 1737, 
prin moartea acestuia s’a stins familia M.-lor. 
(Cf. Famiglie celebri italiano, 2 voi.; Perrens, 
Histoire de Florenoe depuis la domination des 
Medicis jusqu’ă la chute de la republique, 3 voi., 
1888—90.)

Medicina, sciinţa şi arta care se ocupă cu con
servarea sănătăţii şi cu vindecarea boalelor. Ca 
artă M. caută un resultat practic şi se basează 
pe sciinţele biologice şi medicale, pe cunoscinţele 
complexe ale mediului în care trăiesce omul, 
ale vieţii microorganismilor şi ale părăsitelor 
macroscopice, ale influenţelor fisice şi psichice, 
cari modifică sănătatea, ale structurii şi funcţio
nării corpului sănătos şi a celui bolnav, ale cău
şelor şi manifestaţiunilor boalelor, ale mersului 
lor, ale terapiei subordonate cunoscinţei istoriei 
naturale, flsicei, chimiei, ale chirurgiei şi ob
stetricei. M. este foarte veche; deşi Hippocrate, 
care a trăit în seci. V înaintea eroi creştine, 
este obicinuit considerat ca tatăl M., originea 
ei se pierde în primele timpuri istorice. Hip
pocrate în cartea despre aer, apă şi locuri, a 
descris bine influenţa mediului în care omul 
trăiesce, i-au lipsit însă cunoscinţele de anatomie, 
fisiologie şi patologie. Anatomiştii şcoalei din 
Alexandria au făcut multe disecţiuni şi au găsit 
nervii. Galienu (131—200 al erei creştine) a dat 
cunoscinţelor medicale o formă mai raţională, 
a avut deja oarecari cunoscinţe de anatomie, 
fisiologie şi patologie. In evul mediu numai te
rapia a făcut câteva progrese slabe, patologiei 
tot îi mai lipsia basa: cunoscinţa mai solidă a 
anatomiei şi fisiologie!. După ce în 1619 Harvey 
a descoperit mecanismul circulaţiunii sângelui, 
anatomiştii Morgagni (1682—1771) şi Bichat 
(1771—1802) au îndrumat anatomia spre o cale 
mai sciinţiflică, şi Broussais a stabilit în patologie, 
că boala nu este altceva decât o perturbaţiune 
a funcţionării organismului. Pe la jumetatea 
seci. XIX şcoala vieneză a pus fundamentul M. 
moderne. Scoda prin descoperirea auscultaţiunii 
şi percusiunii a introdus in M. o metodă sigură 
de diagnosă, Rokitansky la Viena şi Virchow la 
Berlin au fundat anatomia patologică, şi în ul
timul pătrar al secolului trecut s’a născut bac- 
teriologia; L. Pasteur a găsit metode pentru cul
tivarea microorganismilor, a studiat acţiunea lor, 
R. Koch a perfecţionat technica bacteriologiei, 
şi discipolii lor au dat o direcţiune nouă M. în
tregi. Cunoscinţa infecţiunilor chirurgicale şi 
obstetricele şi a combaterii lor, permite astăzi 
chirurgilor ca să întreprindă operaţiuni în re
giunile profunde ale corpului şi înlătură una din 
boalele cele mai omoritoare, fehra puerperală. 
Prevenţiunea boalelor infecţioase, basată pe cu
noscinţe positive, este fructul cel mai preţios 
al M. de astăcji. [I. F.J

Medicina legală este medicina aplicată la re- 
solvai'ea unor chestiuni de drept civil şi de drept 
penal, la constatarea stării fisice şi mentale a 
unei persoane, a responsabilităţii ei, a modului 
producerii unor lesiuni, a causei unor boale şi 
decese, a existenţei sarcinei ori lăuzie! şi a pe
riodului în care se află, a urmelor unor crime. 
Lucrările de poliţia sanitară, de înlăturarea cău
şelor producătoare de boale, nu întră în cadrul
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M. legale. Sub numele de Medicina forensit e’au 
înţeles amendoue aplicaţiuni ale inedicinei, M. 
legală şi poliţia sanitară. Medicul expert, cliiemat 
a săvîrşi o lucrare medico-legală, depune mai 
ântău jurămentul legiuit, şi după terminarea exa
menului obiectului cu care este însărcinat, scrie 
un raport medioo-legal (V isum et repertum), care 
uonstitue probă înaintea judecătorilor. In ca
şurile de otrăvire încercată sau săvîrşită, lu
crarea medico-legală se complectează prin ex- 
pertisa chimico-legală, făcută de un chimist 
însărcinat cu examinarea materiei toxice sau a 
unor părţi ale cadavrului persoanei otrăvite sau 
presupuse a fi otrăvită. Chimistul singur nu 
poate constata otrăvire ci numai împreună cu 
medicul-legist, căci diagnosa intoxica^unilor se 
basează şi pe patologia şi anatomia patologică.

M. chirurgiei, v. Chirurgia.
M. preventivă, v. Igiena.
Medicinale, animale, toate animalele cari dau 

produse întrebuinţate în tberapeutică, ca: Spon- 
giari (v. Bureţi), Cantarida, Coşeuila, Lipitoarea 
(V. ApodeJ, Castorul, etc.

Medieval, aparţinător veacului de mijloc, adecă 
timpului dintre anii 476—1453.

Medlmnue, măsură pentru mărfuri la Greci = 
52<63 1., la Romani modius.

Medina, (Medinet-Bassul-Alldh), oraş in pro
vincia Hedsas, 200 km. deia portul de lângă 
Maiia Roşie: lanbo; situat pe şes, de trei părţi 
încungiurat cu dealuri. Ai'e 30—40,000 loc. Cen
trul este încungiurat cu muri de 11‘4 m. înalţi, 
pe cari sunt 30 turnuri şi patru porţi. In geamia 
El-Haram sau Mesdsid el Nebavi, se află mor
mântul şi sicriul lui Mohamed. M. avu rol în
semnat, de când Mohamed a fugit dela Mecea 
la M. şi a devenit capitala imperiului seu. M. 
în tot anul este cercetată de credincioşii mo- 
hamedani, caii cu miile se adună aci din toată 
lumea mohamedană. In 1812 Turcii au ocupat 
definitiv oraşul şi de atunci până astăzi se ţine 
de imperiul otoman. [M. Bodiu.J

Medinet Habu, sat în Egiptul de sus, deastanga 
Nilului cu admirabilele ruini ale Thebei vechi. 
In apropierea colosului Memnon se află un palat 
de templu, una din zidirile monumentale ale 
Egiptului, zidit de Ramses III în seci. XIII 
a. Chr. In apropiere stă un templu mic, şi lângă 
el templul cel mai mare şi mai frumos al lui 
Ramses cu numeroase sculpturi pe păreţi şi cu 
desemnuri pe stâlpi. Nu departe se află un loc 
închis cu zid, 2432 m. lungime, 1000 m. lăţime, 
numit Birket Habu, .probabil remăşiţele unui 
basin de apă, sau ale unui hipodrom veohiu.

Meding, I- Ferd. Mart. Oskar, romancier 
german; a scris sub pseudonimul Gregor Sa- 
marou); n. 1829 în Kbnigsberg i. Pr. 1859 a 
intrat in serviciu de stat in Hanovera, unde a 
devenit intimul regelui George. 1870 s’a retras 
din viaţa politică. M. este autorul mai multor 
romane, în cari au rol persoane contemporane. 
Astfel: Um Scepter und Kronen, 4 voi. 1872; 
Zwei Kaiserkronen, 4 voi. 1874—75; Der Todes- 
gruss der Legionen, 3 voi. 1874; Im Banne der 
Irredenta, 1890; An den Ufern des Ganges, 
3 voi. 1893.

Medio, flat.J la mijloc (la mijlocul lunei).
Mediocritate, Ciot.) ce e între mare şi mic, 

între bun şi reu. fig. M. înseamnă starea min

tală insuficientă; puţinătate de spirit; lipsă de 
pătrundere intelectuală.

Mediolanum, numirea lat. a Milanului. 
Meditaţiune, cugetare în linişte şi isolare; ru

găciune în gând, reverie pioasă. In Psichologia 
clasică, M. sau introapecţiunea, e considerată 
ca unul din cele mai puternice mijloace de cer
cetare sciinţifică. Validitatea ei insă, fiind va
riabilă dela individ la individ şi chiar dela un 
moment la altul în viaţa aceluiaş individ, trebue 
coroborată ou observaţiunea externă. [Nig.] 

Meditaţiunea piă, numită şi rugăciune men
tală, în sens mai larg este considerarea deosebită 
a cutărui adever religios cu intenţiunea de a-1 
aprofunda şi a-şi conforma viaţa după el, iară 
în sens mai strins M. e consideraţiunea adeve- 
rurilor religioase, instituită spre scopul de mai 
sus, după un anumit metod. [i—m.]

Mediterana, Marea, cea mai importantă din 
toate mările interioare; prin numeroasele ei por
turi şi prin varietatea ţerilor ce scaldă, această 
mare se poate considera ca centrul comerciului 
maritim al globului: prin Gibraltar ea comunică 
cu cele doue Americi, cu Africa occidentală şi 
cu Europa de Apus şi de Nord, iar prin canalul 
de Suez ea leagă Europa cu Asia şi Oceania. 
Climatul dulce al regiimilor mediteranee a dat 
nascere la o mulţime de staţiuni climaterice des
fătătoare în Francia, Italia, Algeria, Egipt, etc. 
Marea M. are o suprafaţă de 3.000,000 km*.

[Const B.]
Meditrinalia, la Romani o serbătoare ţinută în 

11 Oct. in onoarea lui lupiter şi a dinei Medi- 
trina, cai’e a fost d'oa plantaţiunii viilor şi a 
producţiunii de vin. [Atm.]

Mediu, mijlociu. In Aritmetică: intr’o propor- 
ţiune termenul al doilea şi al treilea se dic ter
menii Medii sau Medi, iar ceialalţi 2 extremi. 
Media numerică sau aritmetică a 2 ori mai 
multor numere este suma lor divisă prin nu- 
merul lor. Media proporţională sau geometrică 
a 2 numere este rădăcina pătrată a produ
sului acelor numere. Se numesc medii şi ter
menii introduşi între doi termeni consecutivi 
ai unei progresiuni, sau termenii introduşi între 
2 numere oarecari, aşa ca acele numere şi me
diile introduse să formeze o progresiune. Astfel, 
sunt medii prin diferinţă sau aritmetice şi medii 
prin cât sau geometrice, după cum e şi progre- 
siunea ce formăm.

Mediu, (biologie) 1) M. exterior, totalitatea fac
torilor cu cari omul şi celelalte fiinţe vieţuitoare 
vin în contact, ca: floră, faună, lumină, căldură, 
umiditate, electricitate, natura solului, a apei, 
a aerului, a alimentelor, etc. Acest M. diferă 
dela o regiune la alta. 2) M. interior, totalitatea 
elementelor anatomice cari constitue corpul unui 
animal, ca: constituţiunea fisică şi chimică a 
acestor elemente, densitatea lor, temperatura şi 
hydrataţiunea lor. Acest M. diferă după rassă, 
individ, vîrstă şi se?. [Dr. N. Leon.]^

Medium, (lat.) mijloc; ceea ce mijlocesce; în 
limba elină o formă a verbului, mijlocie între 
forma activă şi cea pasivă. In spiritism M. se 
numesce persoana, ce stă în raport ou mag- 
netisatorul.

Medjidia, corn. ui'b. în Rom. (Dobrogea), j. 
Constanţa, ou 1805 loc. (Dicţ. geogr. 1897), cari 
se ocupă ou agricultura şi prăsirea vitelor; în
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corn. este o biserică ort. şi 6 geamii, apoi câte 
o şcoală de băieţi şi de fete întreţinute de stat, 
cum şi 6 şcoale musulmane. M. e reşedinţa plăşii 
cu acelaş nume şi e străbătută de calea ferată 
Cernavoda-Constenţa. Aici se fac doue bâlciuri 
anuale, cari încep dela 15 Iunie şi 15 Octobre 
şi ţin câte 10 (jile.

Medjidie, ordin imperial turcesc, creat 1852. 
Cuprinde 5 clase: M. cruce, M. oficier, comandor, 
oflcier, cavaler. Din ordinele turcesci e al 4-lea 
ca importanţă. Panglică roşie cu dungi verdi.

[O. L ]
Midoc, ţinut în depărtăm, franc. Uironde; 

renumit vin roşu (de Bordeaux).
Medopa, fica regelui get Cotelas, luată în că

sătorie de Filip II al Macedoniei (359—336 a. Cbr.), 
pentru a ave un sprijin în lupta sa cu tribul 
Odrisilor. Pe atunci puterea Geţilor se întindea 
şi pe lângă gurile Dunării.

Medo-Perşii, cel mai însemnat popor arie 
oriental din antichitate; au întemeiat un pu
ternic şi vast imperiu în jumetatea. occidentală 
a Asiei, preste vechile stăpâniri semite, şi au 
înlesnit cucerirea greco-macedoneană şi respân- 
direa elenismului. Erau doue ramuri de aceeaş 
origine arică, împărţite fiecare în triburi, Me^ii 
şi Porţii, şi au emigrat de pe lângă Oxus şi 
.Jaxarte în platoul Iran, cam prin seci. IX a. Chr. 
Metjii s’au aşezat în partea de nord a acestei 
regiuni, iar Perşii la sud, pe lângă Golful persic. 
La Meiji se pomenesce de primul rege Deiokes 
(708), apoi de Phraortes (655) şi mai ales de fiul 
acestuia, marele Kyaxare, (Kashtaritu), adeve- 
ratul întemeietor al statului med (633). La Perşi, 
Achemenes (Akhamanish) crează un stat deosebit, 
care însă, sub urmaşii achemeniiji, e făcut de 
Kyaxare vasal Meijilor. De acum înainte soartea 
Medo-Perşilor e comună. Sub viteazul Kyaxare 
ei atacă pe Asirieni, sfarmă năvălirea barbară a 
Sciţilor şi Kimerienilor (627), apoi aliaţi cu re
belii Chaldei distrug Ninive şi împart Asiria 
(608), întin(jendu-şi stăpânirea spre vest până 
la Lidia. Fiul şi urmaşul (584) lui Kyaxare, 
Aatyage (Ishtuvegu), fiind slab. Perşii propriu 
()işi caută să înlocuiască dinastia medă cu a lor 
naţională. Regele pers, Kyros II se revoltă 
contra suzeranului seu, îl detronează şi aduce 
astfel pe Achemeni(Ji în fruntea poporului medo- 
pers (549). Sub Kyros sau Cyr cel Mare Medo- 
l’oişii cuceresc Lidia cu toate ţerile supuse ei 
(546), se întind până la stepele Siberiei şi până 
in India, cuprind în fine Chaldea şi Babilonul 
(538). Kambyse (Kambuzia) II (529), fiul acestuia, 
încorporează şi Egiptul stăpânirii sale (525). Da- 
ryoa (Daryavus) întreprinde (519) organisarea 
imperiului după un sistem centralist. După ace
stea se fac cuceriri în India, se întreprinde o 
expediţiune împotriva Sciţilor dela Dunăre (513), 
se stabilesce stăpânire în Tracia, şi se încep 
apoi cu Grecii memorabilele reahoaie persiee 
(500). Xerxe (Khshayarsha), fiul luî Daryos (485), 
fu nenorocit în luptele cu Grecii şi că4u vic
tima unui complot dinastic (465). De acum în
colo Medo-Perşii dau înapoi. AHaxerxe fu silit 
de Greoi lao ruşinoasă pace (449). Expediţia greco- 
macedoneană a lui Alexandru cel Mare pune capet 
şi lui Daryos şi imperiului seu, care se încor
porează cucerirei elenice (330). (Cf. Maspero: 
Hist. de rOrient). Medo-Porşii au desvoltat o

însemnată civilisaţiune, caracterisată mai ales 
prin sublime idei filosofico-religioase şi prin ad
mirabile noţiuni de administrare şi organisare 
politico-socială. Doctrina religioasă a Medo-Per- 
şilor, derivată din vechiul cult arie, poartă nu
mele de mazdeism şi are un caracter dualistic, 
punend faţă în faţă doue principii duşmane: 
binele şi reul. Stabilirea acestui sistem filosofico- 
religios, tradiţia o pune în sarcina profetului 
Zarathustra (Zoroastru), care ar fi trăit într’o 
antichitate fabuloasă, şi e cuprinsă în Avesta 
sau Zend-Avesta (fiind scrisă în lîmba zendă). 
Cu observarea strictă a acestei învăţături erau 
însărcinaţi magii, la origine un trib med, cari 
au căpătat printr'aceasta o mare autoritate. (Cf. 
J. Darmsteter, Ormuzd şi Ahriman). Sub raportul 
organisării administrative, politice şi sociale, âncă 
de pe vremea lui Kyros datau disposiţiuni de, 
aşa fol: se lăsa deplina libertate fiecărui stat cu
cerit. Dela Daryos s’a introdus oarecare cen
tralism: popoarele au fost divisate in satrapii 
(dela 23 până la 31), în cari era o autoritate 
regală, unică şi superioară. Pe terenul artistio 
Medo-Perşii s’au manifestat mai ales în archi- 
tectură şi în gliptică. Cele mai principale mo
numente sunt: palatele neisprăvite ale lui Kyros 
dela Pasargade, ale lui Daryos şi Xerxe dela 
Persepolis şi ale lui Artaxerxe dela Susa. Sculp
tura înfioresce în timpul Achemeniejilor şi e mai 
mult oficială. Pictura constă din smălţuiala poli- 
chromă a cărămidilor de decoraţiune. Gliptică în
deosebi propăşesce mult şi original. Se cultiva şi 
musica pentru ceremoniile divine. [Aguletti.J

Medula, (botan.) mAdma, ţesătura celulară pa- 
renchimatosă din mijlocul unei rădăcini, tulpini 
sau al altui organ cu simetrie axial. Uneori lipsesce, 
când organul e găunos, fistulos (v. ac.); altădată 
e foarte bine desvoltată, ca la Soc, Floarea soa
relui, etc. Intre M. centrală şi scoarţa periferică 
sunt legături, dispuse radial între fasciculele 
conducătoare, formate tot din ţesătura parenchi- 
matoasă şi (Jisc raze medulare primare, spre 
deosebire de razele medulare secundare, ce se 
găsesc împreună cu precedentele în tulpinele, 
rădăcinele, etc. cari cresc în grosime, cari au 
ţesături secundare. M. ca şi razele medulare, au 
rolul de a conduce gazele ori lichidele dela părţile 
centrale .spre cele periferice, sau invers; mai exact 
sunt intermediare între ţesăturile periferice şi 
fascicolele conducătoare centrale. [S. Şt. E.]

Medusa, în mitol. grec., una din cele trei Gor- 
goane (v. ac.).

Meduse, animale coelenterate marine. Corpul 
moale, gelatinos, transparent, de diferite colori, 
afectând forma unei ciuperci, a unui disc sau 
a unui con; acoperite la suprafaţa corpului cu 
oi’gane urzicatore (nematocyste).

Măduva oaselor, substanţa care umple cavi
tăţile oaselor, atât canalul diafisar al oaselor 
lungi, unde formează o substanţă continuă, cât 
şi micile cavităţi ale substanţei osoase spon
gioase. M. e de o consistenţă pulpoasă sau di- 
fluentă, de coloare roşa sau galbenă; roşă e în 
oasele foetusului şi în oasele spongioase ale adul
tului, galbenă e în diafisele oaselor lungi. M. e 
compusă din o reţea conjunctivală, celule adi
poase, o substanţă amorfă, vase sanguine, fibre 
nervoase şi celule proprii meduvei: meduloeele 
şi myeloplaxele.



236 Meduva spinării — Megarovo.

M. plantelor, v. Medula.
Măduva spinării, acea parte a centrului nervos 

cerebro-spiual, care e conţinută în canalul ra- 
hidian. Ea se întinde dela prima vertebră cer
vicală până la vertebra a doua lombară, unde 
ea se termină, subţiindu-se, în filum terminal, 
care e situat în mijlocul rădăcinilor nervoase, 
cari formează coada de cal. M. s. are o formă 
neregulată cilindrică şi presintă duue umflături: 
umflătura cervicală sau brachială, situată în 
segmentul cervical, şi umfl. lombară, situată in 
segmentul dorsal inferior. Suprafaţa externă a 
meduvei presintă doue fanţuri mediane: ante
rior şi postenor, şi patru şanţuri laterale (2 de 
fiecare parte): şanţurile colaterale anterioare şi 
posterioare. Şanţurile colaterale sunt abia vi- 
sibile şi sunt determinate prin seria punctelor 
de emergenţe ale rădăcinilor anterioare şi poste
rioare ale nervilor rahidieni. Aceste 6 şanţuri 
permit a se distinge pe fiecare jumătate de mă
duvă 3 cordoane: cordoanele anterioare, late
rale şi posterioare. Pe o secţiune a meduvei 
spinării, cordoanele au o formă prismatică şi 
sunt compuse din substanţă nervoasă albă, ele 
încungiură substanţa cenuşie a măduvei, din care 
îşi iau originea nervii rahidieni sau spinali. 
Subst. cenuşie are forma unei semilune, pentru 
fiecare jumătate a măduvei, unită prin o comi
sură centrală. Substanţa albă a măduvei e com-
Î)usă din fibre nervoase albe cu o direcţiune 
ongitudinală, iar cea cenuşie diu nevroglie şi 

celule nervoase. M. s. e învălită de meningele 
rahidiene. Din punct de vedere funcţional, mă
duva are rolul de substanţă conducătoare şi de 
centru. Ca substanţă conducătoare fibrele ei 
transmit impulsiunile motrice dela creer la pe
riferie prin cordoanele anterioare şi laterale, iar 
prin cordoanele posterioare excitaţiunilesensitive 
se transmit dela periferie la encefal. Funcţiunea 
de centru o îndeplinesce în măduvă substanţa 
cenuşie, care e un centru principal de acte reflexe, 
adecă are proprietatea de a transforma excitaţi uui 
sensitive în reacţiuni motrice. [Imerwol.) 

Medzliş-ll-Ulema, v. Hoge.
Meeting, (engl., pron. miting), în Anglia şi 

America de nord adunări ţinute în scopul de a 
se consulta asupra afacerilor publice.

Meflsto, (MephistophelesJ, numele diavolului 
în Faust al lui Goethe; răul personificat sub 
forma unui om civilisat, şchiop ca Byron sau 
TaUeyrand, foarte deosebit de diavolul monstruos 
al tradiţiunilor medievale, pururea vesel, cu un 
rîs amar şi ironic pentru tot ce e bun şi frumos, 
bucurându-se de durerea şi nefericirea ome
nească, sfătuind totdeuna rătăcirea, viţiul şi crima, 
însă fără de a-şi ajunge scopul, căci fără voia 
sa contribue la binele omenesc.

Mefltis, în mitol. romană o ()ină, venerată la 
locuri mocirloase, cari au causat miasme şi mor
buri rele. De aici mefitic, cu mircs neplăcut, 
nesănătos.

Megaceros, (Cervus curyceros, Megaceros hi- 
bernieus), un cerb fosil antediluvian, uriaş, foarte 
puternic, ou coarne colosale. Distanţa intre vîr- 
furile coarnelor era de 4 m. Era respândit preste 
întreagă Europa, mai ales s’au găsit schelete 
întregi în turbariile Irlandei, v. şi Cerb.

Megalesla, (grec.) serbătoare (10 Apr.) întru 
venerarea (Jinei Magna Mater (v. ac.).

Megalitice, Monumente, monumente de piatră 
de mărime uriaşe, cari se află risipite în Europa, 
în nordul Africei şi în unele părţi ale Asiei. 
Ele au forme felurite, dar mai toate se reduc 
la două tipuri mai însemnate şi anume: meu- 
bire şi dolmene. Menhire sunt steiuri mari de 
piatră înfipte în păment, a căror destinaţie poate 
fi sau un mormânt sau un simplu semn de 
amintire. Unele dintre aceste menhire au mă
rimi extraordinare, precum este cel din Loc- 
niariaker în Bretagne (Francia), care măsură 
aproape 22 m. lungime. Forma lor se aseamănă 
cu forma obeliscului egiptean, cu care au comun 
şi destinaţia. Mai caracteristice şi mai respândite 
sunt dolmenele, adecă lespezi mari de piatră, 
cari alcătuesc o cameră cu o lespede mare drept 
acoperiş. Uneori sunt acoperite cu păment, alteori 
şi mai des sunt aşezate pe vîrful unei măguri 
înalte, şi atunci au cercuri de piatră împrejur. 
Aceste monumente au servit odinioară drept 
morminte, fără ca să putem precisa căror anume 
popoare. Când s’au descoperit şi în Europa, ca 
şi în Caucas şi Indii, asemenea zidiri de piatră, 
atunci s’a presupus, că ele trebue să fie semnele 
de cultură ale unui popor călător, pornit din 
Indii spre apusul Europei. (Cf. Al. Bertrand, 
Memoire sur Ies monuments dits celtiques. Paris, 
1862; G. von Bon.stetten, Sur Ies dolmens.)

[Teohari Antonescu.J
Megalokastron, v. Candia.
Megalophthalmus, ochiu mare, v. Buphthalmus.
Megalopolls, capitala alianţei arcadiene, oraş 

fundat 370 a. Chr. de Epaminondas, distrus 222 
de cătră regele spartan Cleomenes. Ruinele-i se 
văd la satul Sinano.

Megalopsia, vedere mare, v. Macropsia.
Megalosaur, un saurian fosil uriaş, răpitor, 

care umbla pe picioarele dinapoi. Se găsesce în 
formaţiunile jiu'asice. Schelete întregi nu s’au 
putut găsi.

Megalosplenia, hypertrophia cronică a splinei; 
era cunoscută şi de vechi autori romani. In ţeri 
ca România, plină de friguri băltoase, splina 
mare este la ordinea (Jilei; se combate ca fri
gurile palustre cu chinină, arsenic, iar poporul, 
care îi (Jioe rast, o tratează tot cu amărăciuni, 
ca peUn, etc.

Megara, capitala ţinutului grecesc Megaris, 
între Attica şi Corint, sediul şcoalei filosofice a 
lui Euclides (v. ac.); până la 450 a. Chr. a fost 
oraş mare şi puternic; acum are 6249 loc. (1889).

Megara, în mitol. grc. una din Erinii (v. ac.). 
In limbagiu comun înseamnă o femeie furioasă.

Megaricl, s’au numit în antichitate elevii lui 
Socrate, cari după uciderea magistrului s’au re
tras sub conducerea lui Euclid în oraşul Megara, 
patria acestuia. Şcoala megarică numită şi eri
stică şi dialectică, se caracterisează prin faptul 
că în mod exclusiv cultivă dialectica. In această 
şcoală fundată de Euclid se combină principiul 
etic al lui Socrate cu teoriile şcoalei eleatioe de
spre unitate ca adevărată realitate. La această 
şcoală aparţin pe lângă fundatorul ei Euclid âncă 
Bubolid din Milet, Alexin din Elida, Diodor din 
lasos. Filon dialecticul, Stilpo, Bryso, Zeno, ş a. 
(Cf. Teodorescu, Ist. filos. 173 seq.; Uberweg, 
Ist. filos. I, 108.) [Pl.J _

Megarovo sau Măgarovo, comună arămânească 
ou cam 3000 loc., în apropiere de Monastir în
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Macedonia, are o situaţie frumoasă pe poalele 
nordice ale muntelui Peristeri.

Megascop, (grec.) un aparat de proiecţiune cu 
imagini neatrăvedii, adecă un fel de laternă ma
gică, la care imaginile în loc de a fi făcute spre 
sticlă, sunt pe hârtie, va să (}ică sunt nestrăveijii.

Megaspilaon, («Peştera mare«), mănăstire gre
cească in Achaia, aproape de golful Corintului, 
la o posiţie romantică; loc de pelerinagiu la 
icoana Măriei, care se <Jice a fl remas dela apo
stolul Luca.

Megatheriu, un animal fosil antediluvian uriaş, 
care se aseamănă cu actualul bradip. Era de 
mărimea unui elefant, capul însă mic în raport 
cu trunchiul. Avea 5 măsele în falca de sus, 
patru în cea de jos.

Megieş, vecin; megieţie, vecinătate.
Meglena. E cunoscut de mult faptul, că în 

Macedonia sudică este o regiune numită Meglena 
sau Moglena = ţeară neguroasă, care e locuită 
în cea mai mare parte de Bulgari mohametani 
(Pomaci) iar în preste 30 sate şi de Români 
mohametani; aşa de pildă von Hahn, Barth (care 
trece în 1865 prin M.), Gopăevid (în cartea sa 
•Macedonien u. Altscrbien» 1889, marchează de
stul de bine teritoriul locuit de «Ţinţari moha- 
rnetani», p. 159), "Weigand (în Olympo-'Walachen 
1888, p. 5, (Jioe că sunt 4 sate arămânesci la 
Caragiova), etc. toţi menţionează pe Românii din 
M,, dar cu toate aceste Weigand e acela care 
a descoperit în (J'ua de 8 Iunie 1889 la Nonte 
sau Notie în Vlaho-Meglena, că dialectul Ro- 
mănilor de acolo e cu totul deosebit de celelalte 
trei dialecte românesc!, că-i de sine stătător, 
că nu-i un dialect arămănesc, care se aseamănă 
cu cel daco-românesc (cum s’a orec)ut după von 
Hahn, care însă nu ne dă nici o singură pildă a 
acestui dialect). Atunci Weigand s’a convins, că 
acest dialect e atât de important pentru filologia 
română, încât trebue studiat mai cu deamănuntul 
şi în 1890, când iarăşi a venit în Macedonia, 
s’a oprit in Liumniţa trei septămâni şi a adunat 
tot materialul filologic şi etnografic ce l-a pu
blicat în cartea sa: Vlacho-Meglen, Leipzig 1892 
cu patru tablouri şi o schiţă topografică.

Cu totul sunt 11 sate, patru situate în M. 
propriu (Jisă, Nonte sau Notie, Oşin, Borislafţi, 
Lugunsi, din cari numai unul, adecă Nonte, are 
loc. Mohametani, trecuţi la islamism în secolul 
trecut pentru a se feri de şicanele Mohameta- 
nilor din Bulgaro-Meglena. Amestec cu Inruci, 
cari s’au aşezat în Bulgaro-Meglena în seci. XVI. 
(Cf. lireăek, Geschichte der Bulgaren, p. 477), n’a 
putut avea loc de fel. Celelalte şepte sate (Liuin- 
niţa. Huma, Cupa, Coinsco, Sirminina, Ţernai eka, 
Baroviţa), sunt situate nu în Vlacho-Meglena, 
ci pe poalele resăritene ale muntelui Caragiova, 
şi se (in de Ghevgheli şi de Ghimenge. Spre a 
avo o denumire lămurită pentru Românii aceştia, 
Weigand i-a numit Megleniţi după câmpul M., 
cu toate că numai partea cea mai mică merită 
denumirea asta. Ei înşişi se numesc »Vlasi«, şi 
limba lor «vlaşchic după limba bulgară, şi cum 
se vede, denumirea asta nu-i potrivită pentm 
un dialect deosebit, fiind prea generală. Numărul 

°nr,e oa- 14,000 suflete. Tipul mongolic, care se 
află foarte des între ei, se explică după lirefiek 
(in Arcbiv fur slav. Phil. t. 15, p. 91—102 scrie 
un articol foarte instructiv despre cartea lui

Weigand) prin colonisarea Pecenegilor în 1091 
în M. (ib. p. 97). Este posibil, dar în ori ce 
cas trebue să fi fost pe acolo şi mulţi Români, 
altmintrelea Pecenegii nu s’ar fl romanisat. Pe 
de altă parte Liumniţa, unde tipul mongolic e 
mai bătător la ochi şi mai des, nu-i situată în 
M. (v. mai sus), ceea ce e în contra aserţiunii 
lui lireăek.

In Oşin s’a înfiinţat o şcoală românească, şi 
discursul care s’a rostit la acest prilej de cătră 
învăţător, s’a publicat în Gazeta Macedoniei 
29 Iunie 1897, şi fiindcă textul acesta e singurul 
care s’a publicat in limba meglinâ afară de acele 
din cartea lui Weigand, acesta l-a publicat, tradus 
şi adnotat, în al 5-lea Jahresbericht d. Inst. f. 
rum. Sprache.

Particularităţile cele mai însemnate ale limbii 
megl.: ă şi â tonic din a se prefac în o (a un
guresc) s. e. gron = grâu, coîni = câne, măncom 
= mâncăm, etc., a neaccentuat la început cade: 
vcm = avem, lantu = ălalalt, alant, ut = aud, 
ţista = acesta. La pronume se pune un a epi- 
tetic: la = Iu, lîa = îî, na = ne, etc., e şi i după 
labială se păstrează ca şi arămânesce: spel = 
spăl, vet = văd, vină = vină, etc., e tonic după 
ţ, z, ş se preface în o din ă, î, cari sunete se 
află şi în dialecte pe la noi: şot = şed, şăd; 
viţol = viţel, îiţăl, de asemenea i originar şi se
cundar; zoli = (}ile, rgt = rîd, uzoi=au4ii, au(jîi, 
ţou = ţin, ţîn. in neaccentuat la început se pre
face în an-: anglîit = înghiţ, antrep = întreb, 
amplîut = umplut din împlut. Labialele p, b, m 
s’au conservat afară de chîept = piept, chîaptine 
= pieptene şi prochî=apropi, dar pert = pierd, etc. 
vi se preface în ghî; ghîarmi = vierme, fl dispare 
la început, după ce s’a prefăcut în h palatal; 
ilî = fiu, îerp = fierb; şi h gutural cade: uor = 
horă, streauă din streahă = streaşină, lî s’a con
servat: gălîină, bucuriile = bucurie, frăţiile = 
frăţie, etc. p secundar a că^ut în câteva cu
vinte : ştet = aştept (diştet), fat = fapt = făcut. 
Prin aceste particularităţi, şi prin altele din fle
xiune şi sintaxă, prin port, prin tip, prin trai, 
prin obiceiuri Megleniţii se deosebesc în aşa 
grad de toţi ceialalţi Români (cu toate că în 
mijlocul lor e un sat arămânosc Livadhi, nu se 
amestecă cu aceştia), încât părerea lui Weigand, 
adecă că sunt patru ramuri ale poporului român 
şi patin dialecte principale, e pe deplin justificată.

[G. W.]
Mehadia, comună mare în Banat, cott. Caraş- 

Severin, 2480 Ioc. (1891) Românii; mine de lignit, 
ferestrău. La M. se află minele unei cetăţi ro
mane Ad Mediam, iar pe un deal ruinele ca
stelului Myhald de pe timpul Arpâdianilor. Iu 
M. se află staţiune de cale ferată şi oficiu te- 
legrafo-postal. Greşit se d'oe M. şi la Băile Her- 
culane (v. ac.) din apropiere.

Mehadia, keneziat, care şi după invadarea 
maghiară se pare, că a remas multă vreme în 
contact cu părţile romanice. Numai pe la 1428 
regele ung. Sigisinund hărţuindu-se cu Turcii, 
a venit în contact cu districtualii, când a şi con
vocat universitatea nobililor în M. Aci exmite 
diplome, regulează afaceri de domenii, stipulează 
şi recunoasce drepturile din adânci bătrâneţe şi 
se consultă în afaceri de apărare. La 1439 reg. 
Albert tot aci face donaţiuni considerabile pe 
sama lui Mihaiu Ciornea, şi la 1443 reg. Via-
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dislav tot Ia adresa acestaia pentru merite mili
tare prestate la hotare, îi lasă în posesiune alte 
domenii şi predii în distr. Mehadia. Acest district 
din causa deselor călcări duşmane nu a putut 
să se susţină, oi prin seci. XV—XVI s’a contopit 
cu Caransebeşul, unde s’a stabilit în permanenţă 
şi mare parte nobilimea. [V. Grozescu.]

Mehadica, comuuă rurală în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 2032 loc. Români. M. a fost des 
amintită în timpul mai nou pentru un conflict 
sângeros, ivit între poporaţiune şi autorităţile 
publice.

Mehala, comună rurală în Banat, cott. Timiş, 
ou 4965 loc. Români (1972), Nemţi şi Şerbi. 
Româncele din M. sunt cunoscute pentru frum- 
seţa lor deosebită.

Mehedlnţeanu, familie boiereasoă din Oltenia, 
adi stin.să, cunoscută din seci. XVI. Din ea s’a 
dinstins celebrul boier Lwpu M., mare paharnic 
(1617), un aspru adversar al Grecilor, contra 
căror făcu o rescoală a boierilor, în capul că
reia se puse. El voia să devină domn al ţerii şi 
aproape ajunse, când fu prins de Gahriol Movilă şi 
predat paşei de Silistra, care îl omorî. [O. L.]

Mehedinţi, judeţ în Rom., situat în partea cea 
mai occidentală a ţerii, avend o întindere de 
4949'40 km*, şi 247,223 loc. (1899), între cari 
239,127 Rom., 7751 supuşi străini şi 345 ne
supuşi nici unei protecţiuni; după confesiune 
241,877 ort., 4459 cat. şi protestanţi, iar restul 
de alte confes.; din populaţiunea totală sciu ceti 
şi scrie numai 34,550. Marca j.-lui este o albină. 
Judeţul M. se mărginesce la nord cu Trans., la 
est cu j. Gorj şi Dolj, la sud-vest cu Serbia şi 
întru câtva şi cu Bulgaria, şi la vest cu Banatul 
Timişan. In privinţa reliefului pământului j.-ul 
M. se împarte în 3 regiuni: a munţilor, dea
lurilor şi şesului; munţii aparţin sistemului de 
munţi mijlocii, căci cea mai mare înălţime a lor 
nu trece preste 2000 m. Piscuri principale: To- 
toaia (1993 m.). Vârful Dobrei (1923 m.), Cracu 
lui Mihoe, Pietrile Albe, Olanul mare, ş. a. Apele 
mai însemnate, cari udă acest judeţ sunt: Du
nărea, Cerna, Motru, Bahna, Jidoştita, Topolniţa, 
Drincea, Şuşiţa. ş. a. In Dunăre sunt mai multe 
insule, ca: insula Golului numită şi a Banului, 
Şimianu, Ostrovu Corbului, Ţigănaşii, Ostrovu 
mare, ş. a. In privinţa administrativă j.-ul M. se 
împarte în 5 plăşi: Blahniţa-Câmpu, Cloşani, 
Dumbrava-Motru de jos, Motru de sus şi Ocolu, 
cuprintjend 2 corn. urb.: Turnu Severin, capitala 
j.-lui, şi Baia de aramă, şi 200 corn; rur. Alte 
localităţi mai însemnate sunt: Vârciorova, Bahna, 
Ploştina şi Gruia. In privinţa politică j. M. dă 
4 senatori şi 7 deputaţi, iar în ordinea eclesia- 
stică face parte din eparchia Râmnicului-Noul- 
Severin, numerând 4 parochîi urb. şi 121 riir. 
cu 332 biserici. Instrucţiunea publ. se face în- 
tr’un liceu, 4 şcoalo urb. de băieţi şi 4 de fete 
şi în 152 şcoale rur.; maî sunt 6 şcoale private. 
Producte: Prin l egiunea munţilor şi a dealurilor 
se află păduri şi păşuni întinse; pe dealuri şi 
câmpii se cultivă tot felul de cereale, legume, 
plante industriale şi pomi; viile de pe dealul 
Oreviţa şi valea Drincei dau un vin de o cali
tate mai superioară. Pe păşunile şi fenaţele j.-lui 
trăiesc diferite animale domestice; pescele scos 
din Dunăre şi din bălţile de pe lângă ea con- 
stitue un însemnat articol de comerciu. Mine

rale exploatate sunt: lignita la Bahna, piatra de 
construcţiuni şi de var. Industria e mai mult 
domestică, iar comerciul e concentrat la Turnu 
Severin, portul principal al j.-lui. Căile de co
municaţie sunt: liniile ferate Bucuresci-Ver- 
ciorova şi Vârciorova-Bahna, calea fluvială pe 
Dunăre, şoseaua naţională, ce merge paralel cu 
linia ferată Bucuresci-Verciorova, mai multe căi 
judeţene şi comunale. Of. N. D. Spinean, Dicţ. 
geogr. al j.-lui M. Bucuresci, 1894. [nt.]

Mehemed AM, vicerege în Egipt, n. 1769 în 
Eavala (Macedonia). 1805 fu numit paşa al Egip
tului; 1811 nimici puterea Mamelucilor. Prin 
introducerea civilisaţiei europene, prin zidirea 
de şosele şi canale ridică forţa economică a 
ţerii, iar prin înfiinţarea de monopoluri şi re
galii spori venitele proprii. In două rânduri M. 
A. a purtat resboiu victorios contra Turciei, care 
1841 îl recunoscu de vice-rege al Egiptului şi 
Nubiei cu drept ereditar, supunendu-se altfel 
legilor imperiului otoman. Cătră finea vieţii sale 
a devenit stupid; f 1849.

Mehemed AII Paşa, cu numele original Carol 
Detroit, general turc, n. 1827 în Brandenburg. 
Ca matelot ajunse in Constantinopole; aici fugi 
de pe corabie şi mai târziu deveni favoritul ma
relui vizir Aali Paşa, care 1846 îl trimise în 
şcoala militară. M. A. a trecut la mohamedanism; 
1853 fu numit oficier în armata turcească. Di- 
stingendu-se în diferite resboaie, M. A. fu numit 
1877 comandant suprem al armatei, ce opera 
în estul Bulgariei. 1878 a luat parte la con
gresul din Berlin ca al doilea representant al 
Turciei. A fost ucis de Albanezi în 7 Sept. 1878.

Mehemet Belu, v. Mohamet Bey.
Mehterhanea, corp de musică militară tur

cească, format din diferite mărimi de oboie 
(zuma), trompete şi mai cu samă instrumente 
de percusiune, ansamblu instrumental, a căreia 
sonoritate corespundea naturalminte caracterului 
selbatec cavaleresc al trapelor ce însoţea. După 
modelul acestora au fost înfiinţate bande ana- 
loage şi în celelalte ţeri sub numele de musică 
de ieniceri, în Polonia, în Rusia, în Prusia. 
Chiar în Rom., unde acest gen de musică a re- 
sunat de sigur dela cele dintâi năvăliri ale Tur
cilor, bande de M. au fost înfiinţate prin domnii 
fanarioţi, şi n’au dispărut deoât cu înfiinţarea 
aşa (Jisei musici a străjii pămentesci. Cronicarii 
vorbesc de o M. turcească şi de o M. moldo
venească, cari probabil nu se deosebeau decât 
prin naţionalitatea indivizilor ce le formau, sau 
chiar numai prin aceea a corpului de armată la 
care erau alipite, ambele constând din zurnale, 
trompete, dobe şi dărăbăni de diferite mărimi, 
tombelihuri şi zimbalare. Un alt corp instru
mental era numit tabulhanea, oare probabil nu 
era decât un corp de toboşeri, tabul înseninând 
tobă. Şeful ce conducea o M. se numea Meh- 
terbaşa, iar bucăţile ce se executau înafară de 
marşurile şi semnale militare, se numea Nobet 
sau Nubet, Pestref, ş. a. [T. C.]

Mehul, Piienne Nieolas, compositor franc., n. 
1763 în Givet, f 1817 în Paris. A scris un mare 
număr de opere şi opere comice, obţinând va
riate succese (1807). Capodopera sae »Joseph«, re- 
presintată ânoă şi a^i cu succes atât în Francia 
cât şi în Germania. Afară de opere a scris âncâ 
sinfonil, sonate, ş. a. şi mai multe cântece pa-
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triotice (Chant du depart, Chant de vieţuire, ş. a.). 
A fost profesor la conservatorul din Paris şi 
membru al academiei. [T. C.]

Meilhac, Henri, autor dramatic franc., n. 1831 
în Paris, t 1897. La început şi-a încercat ta
lentul în caricatură. In 1855 debuta la teatru 
cu piesele Garde-toi şi Satarica, fără mare succes. 
Apoi publică La Saralande du cardinal, L’Auto- 
graphe, ş. a., cari avură un succes real. Mai 
târziu se asocia cu Halevy cu care a colaborat 
până la sfîrşit. In piesele lor spirituale, picante, 
se găsesc adesea cuvinte de observaţiune, cari 
fac pe moralist să reflecteze. M. a fost unul 
din oolaboratoiii revistei »La Vie Parisienne».

Melningen, 1) M., capitala ducatului saxon M., 
50 km. departe de Gotha, 12,500 loc.; este în
semnat castelul ridicat 1682 de ducele Bemard, 
numit după soţia sa: Elisabethburg. In 1682 
Bernard, ducele saxon de Meiningen îl alege de 
residenţa sa. In 1874 a fost nimicit de un foc mare.

2) M. Hildburghausen, (Sachsen Meiningen), 
ducat saxon aparţinător imperiului german, si
tuat în Xuringia, constă din ducatele: M. şi 
Hildburghausen, principatul: Saalfeld; ducatul: 
Camburg şi domeniul: Kranichfeld. Are un areal 
de 2486 kma., 234,005 loc. Este acoperit de pă
duri mari, udat de rîurile: VTerra, Saale,Steinach 
şi Iltz. Ducatul mai cu samă în văi este fruc
tifer. Teritoriul 41 -9% este acoperit cu păduri. 
Industria şi comerciul este viu. Are mai multe 
fabrici, dintre cari mai însemnate sunt: 197 fabrici 
de bere, 14 de tutun, 18 de ţesutul materiilor 
textile, ş. a. In fruntea ducatului stă ducele şi 
camera deputaţilor constătătoare din 24 membri; 
Venitele: 7.483,980, cheltuielile: 6.622,440, da
toria: 9.485,558 maree. [M. Bodiu.]

Melonita, mineral din grupul verneritelor. In 
blocurile de silicate dela Soma (Vesuv) şi Laa- 
ehersee.

Melssen, capitala districtului cu acelaş nume 
îp căpitanatul saxon Dresda, lângă împreunarea 
nurilor Elbe şi Triebisch, are 18,000 loc. Este 
însemnată fabrica de porţelan, mutată aci în 
1710; mai are turnătoare de fier şi fabrici de 
maşini, bere, ş. a. Oraşul M. s’a desvoltat în jurul 
fortăreţei ridicate de Henric I., 930. In 1447 a 
ars total, în 1637 l-au ocupat Svedezii, cari mare 
parte l-au dărîmat. [M. Bodiu.]

Meissner, Constantin, profesor, n. 1854 la Iaşi; 
şi-a făcut studiile universitare la Vienaşi Berlin. 
La 1878 ocupă catedra de limba germană dela 
şcoala militară, iar la 1881 şi catedra de peda
gogie dela şcoala normală de învăţători din Iaşi, 
la care şcoală este numit director în 1886. Tot 
atunci fu însărcinat de D. Sturdza, ministrul 
de instrucţiune de pe atunci, să studieze orga- 
nisarea şcoalelor normale şi primare din Ger
mania, mai ou samă a celor din Turingia. La 
1892 este numit inspector şcolar, după aceea 
(1894), pentru scurtă vreme, secretar general 
al ministeriului de instrucţie, apoi inspector ge
neral al învăţămentului primar şi normal-primar, 
post pe care îl ocupă şi în present. In această 
calitate M. a avut o înrîuriro directă şi continuă 
asupra desvoltării din timpii din urmă a in
strucţiunii publice primare din România. In 
special, e autorul regulamentelor relative la in- 
veţăraentul primar şi normal şi unul din cola
boratorii de căpetenie la alcătuirea programelor

şcolare. A scris, pe lângă numeroasele sale ra
poarte, dintre cari unele s'au publicat în Bu
letinul oficial al ministeriului, diverse articole 
apărute în reviste, precum şi cărţi didactice, 
dintre cari cităm: Prima carte pentru studiul 
limbii germane, lucrată în colaborare cu I. Paul.

Meissonler, Ernest, pictor francez, n. 1815 
în Lyon si f 1891 în Paris. A devenit mai cu
noscut 1841 cu tabloul său «Partida de şah«. 
Sunt minunate tablourile sale, cari represintă 
musicanţi, cetitori de căiţi, fumători, beutori de 
bere, jucători de şah, artişti în atelierul lor; 
dar nu mai puţin celebre sunt tablourile sale, 
cari represintă scene resboinice, s. e.: Napo
leon I cu statul său major în campania din iama 
anului 1814; Lupta dela Friedland; Napoleon III 
în lupta dela Solferino. Tablourile lui M. s’au 
vendut cu preţuri foarte mari.

Meiszner, Alfredl poet german, n. 1822 în 
Teplitz; a studiat in Praga, Lipsea, Dresda şi 
Paris. 1850—69 a trăit în Praga, apoi în Bregenz, 
unde t 1885. M a .scris »Poesii« revoluţionare, 
eposul liric »Ziska«, mai multe tragedii şi o serie 
întreagă de romane şi nuvele, dintre cari mai 
cunoscute: Sansara, 4 voi., 1861; Neuer Adel, 
3 voi., 1861; Schwarzgelb, 1862—64; Die Kinder 
Roms, 1870; Feindliche Pole, 1878. Autobio
grafia lui M. a apărut 1884 îu 2 volume.

Meitani, G. Q., fost senator. Publicaţii: Cân
turi intime, 1860; Studii constituţionale, 1878; 
Studii asupra constituţi unii Românilor, 1880—81, 
14 fascicole; Principiul de naţionalitate şi secolul 
viitor, 1895.

Meiii, numele vulgar al plantelor: Panicum 
miliaceum L. fv. ac.) şi Milium effusum L. (v. ac.) 
V. şi art. Mălaiu.

Mejebrode, cătun la comuna rurală Berhomet 
pe Şirete, atenenţă parochială, moşie boierească 
în căp. şi j. Vijniţei în Bucovina, are 250 loc., 
fabrici, şcoală primară, staţiune de oale ferată.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Mekhong, (Mekiang, Camhogea), mare fluviu 

în India posterioară, isvoresce în Tibet din coa
stele sudice ale munţilor Kiienliin; în cursul 
superior are diverse numiri, in cursul inferior 
e navigabil, se varsă în Marea Chineză de sud, 
formând o deltă mare; lung de 4500 km.

Mela Pomponius, geograf roman, n. în Spanm, 
făcu parte din familia lui Seneca, compuse în 
timpul domniei lui Claudius prima geografie latină 
întitulată «De situ orbis sive De Chorographia». 
Mela era un savant în adevăratul înţeles al 
cuvântului şi operei sale, pe lângă caracterul pur 
sciinţific, i-a mai dat şi o nuanţă de poesie, flind 
scrisă într'o limbă admirabilă. [Caion.]

Melaflr, după Rosenbusch rocă paleovulcanică 
de revărsare (efusivă), constituită din plagioolas, 
augit, oliviu, adesea cu massă compactă. Acest 
nume s’a dat mai înainte la diferite roce, adesea 
foarte străine unele de altele. In Rom. se găsesc 
în masivul dela Broşteni (Suceava).

Melaleuca L., (botan.) gen de plante lignoase 
sempervirente din fam. Myrtaceelor, trib. Lepto- 
spermeae. Cuprinde vr’o 100 specii australiene 
şi tropioal-asiatioe. Din M. Leeodendron L. şi 
M. minor L. se extrage esenţa de cajeput, ce se 
folosesce în medicină ca antioolerică. [A. Pr.]

Melampos, (picior negru), în mitol. grec. fiul 
lui Amythaon cu Eidomene, profet şi medic re-
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numit. El a crescut doi şerpi, şi aceştia, până 
ce M. a durmit, i-au lins urechile şi prin aceasta 
M. a priceput şocurile animalelor, cari i-au spus 
toate cele viitoare.

Melampyrum L., (botan.) gen de plante pă
răsite anuale din fam. ScropnuLariaceelor, trib. 
Euphrasieae. Cuprinde 6 specii europene şi occi- 
dentalasiatice, dintre cari numai una ajunge până 
în America boreală. Dintre cele mai frequente 
la noi relevăm: M. cristatum L. şi M. arvense L., 
numite >ciormoiag< şi »grâul prepeliţeic 
şi M. bihariense Eern., aceasta cu bracteele 
colorato, de unde poartă numirea poporală »f r a - 
tele cu sora.» [A. Pr.]

Melanaemia, o alteraţinne a sângelui şi a ţe
săturilor, caracterisată prin conţinere de pigment 
negru sau brun. Acest pigment se acumulează 
in splină, ficat, creer, plnmâni, ganglioni lim
fatici şi dă loc la diferite lesiuni şi tulburări. 
M. se observă în decursul diferitelor maladii, 
cu deosebire însă a febrei palustre. [V. I.]

Melanchton, Filip, (numele de familie Schwarz- 
erd), reformator german, n. 10 Febr. 1497 în 
Bretten (Pfalz). Dela 1510 a studiat la univ. din 
Heidelberg şi apoi a continuat studiile la Tii- 
bingen, unde în 1517 fu promovat >magister», 
şi a început a ţine cursuri din lîlosofla luî Ari- 
stotel şi din clasicii greci şi latini. In 1520 a 
fost cbieinat la Wittenberg, unde întră în re- 
laţiuni de strînsă amiciţie cu Lutber. M. a fost 
întemeietorul teologiei protestante şi autorul con
fesiune! augustane. In 1546 a mers ca profesor 
la Jena şi în anii următori a luat parte la mai 
multe «convente». t 19 Apr. 1560 în Witten- 
berg, unde se retrăsese. A scris mai multe opere 
teologice protestante, şi pentru erudiţiunea lui 
a fost numit: Praeceptor Germaniae. Cea mai 
bună ediţiune a operelor sale se află în: Corpus 
Reformatorum. Lipsea, 1844, tom. XXVII.

Melancolia, (grec.) înseamnă fiere neagră, apoi 
starea ori disposiţia ce provine din causa ei. Ca 
stare psicbică, melancolia este disposiţia omului 
de a se lăsa prada ideilor şi sentimentelor triste. 
Ca temperament, M. se caracterisează prin puţină 
impresionabilitate, dar printr’o acţiune proprie 
mare. Oamenii cu temperament trăiesc pentru 
sine şi sunt statornici în acţiunile lor, sunt in
diferenţi faţă de multe impresiuni externe, chiar 
şi faţă de viaţ^ pentru aceea sunt dispuşi spre 
contemplaţiuni profunde şi spre meditaţii reli
gioase. Cf. Pletosu, psiohpl. 72 şi 101. [PI.]

Melancolia, Upemania, paichosa, care se pre- 
sintă sub forma de accese unice uneori, reci
divând adesea, susceptibile de a se vindeca com
plet sau de a trece la stare cronică. Fenomenul 
primitiv sau constant este turburarea emotivă sau 
afectivă. M. este o afecţiune a sensibilităţii mo
rale şi nu devine decât în mod secundar şi epi
sodic o boală a inteligenţei. M. poate începe în 
mod brusc, dar în majoritatea caşurilor se con
stată simptome antemergetoare: bolnavul devine 
mai impresionabil, sufere de dureri de cap, in
somnii tenace, nu digerează bine şi slăbesce. 
Simptomul fundamental este Întristarea şi in
capacitatea bolnavului, el este cuprins de des- 
gu.st şi indiferenţă pentru cei cari îl încungiură. 
In acelaş timp se pronunţă incapacitatea de a 
voi şi de a executa voinţa sa, nefiind stimulat 
în activitatea sa. Ideile se asociază cu mai pu

ţină uşurinţă, memoria, deşi conservată, este mai 
puţin vioae încât evocaţiunea sensaţiunilor ante
rioare, înmagazinate în suvenirul lui, nu se face 
cu aceeaş repeijioiune. Sub aceste influenţe fisio- 
nomia bolnavului presintă o expresiune tipică: 
trăsurile feţei, cari trădează durerea internă, 
sunt fixe şi imobile; capul plecat înainte, ochii 
acoperiţi de pleopele superioare. Bolnavii vorbesc 
puţin, rar, încet, cu o monotonie pronunţată, 
respund cu greutate la întrebările puse, ba câte 
odată ou pronunţă nici o vorbă; alţii sunt agi
taţi, se plâng în mod continuu, fac gesturi des
perate. Mişcările se fac încet, încât când me
lancolicul umblă, picioarele se ridică cu greutate 
de pe păment. In cele mai multe caşuri bolnavii 
presintă delir, oare poate fl: hîpocondriac, delir 
de ruină sau delir de culpabilitate. Astfel unii 
îşi fac reproşuri de a neglija averea familiei, se 
acusă singuri a fi comis sacrilegii, crime odioase; 
alţii îşi inchipuesc că sunt ruinaţi, că nu pot 
înghiţi, stomacul fiind plin nu poate digera, că 
au diferite boale, cari nu se pot vindeca, în 
fine îşi închipuesc că sunt condamnaţi să moară. 
Ideile de persecuţiune se întâlnesc în unele ca
şuri, dar particularitatea lor este, că bolnavul 
se acusă singur pe sine însuşi, înainte de a acusa 
pe alţii. Delirul este totdeuna secundar, urmând 
turburărilor emotive. Sensibilitatea este adeseori 
turburată, există analgesii, hiperestesii. Ilusiuni, 
său chiar balucinaţiuni se ivesc la melancolici; 
vorbe au(Jite sunt insulte la adresa lor, tot ce 
mănâncă are gust de substanţe otrăvitoare, mi
roasă a pucioasă, pretutindeni ved animale sel- 
batice. M. refusă mâncarea, fie din causa indi
ferenţei, fie din causa ideilor, cari îi predomină: 
n'au bani să plătească mâncarea, nu sunt demni 
de a se hrăni. Tendinţa spre sinucidere este 
aproape regula în M. Bolnavii încearcă să se 
arunce pe fereastră, sau se spânzură, mai rar 
se otrăvesc sau se rănesc cu vr’o armă de foc 
sau cuţit. Funcţiunile digestive sunt turburate: 
buzele şi gingiile sunt uneori uscate, limba albă, 
încărcată, saliva este vîscoasă. M. sunt con- 
stipaţi aproape totdeuna, urinele sunt rare.

Deşi melancolicii presintă simptome, cari le 
sunt comune la toţi, totuşi după starea de de
presiune, natura ideilor delirante, distingem mai 
multe feluri de M. şi anume: 1) M. simplă cu 
fenomene de întristare şi depresiune, fără delir. 
2) M. depresivă cu idei delirante. 3) M. cu stu
poare. Această formă este consecutivă celor pre
cedente. 4) M. anxioasă.

M. se vindecă cu atât mai sigur, cu cât cineva 
este mai tiner. Această vindecare poate să se 
producă după câteva luni, un an şi chiar după 
mai mult timp. Recidivele se întâlnesc destul 
de des. Dacă M. nu se vindecă, trece la starea 
cronică. M. se observă mai des la femei, decât 
la bărbaţi. Vîrsta de predilecţiune este între 
30 şi 40 de ani, totuşi e destul de frecuentă la 
pubertate. Deşi ereditatea nervoasă este o causă 
predisposantă, totuşi găsim totdeuna la începutul 
M.-ei o supărare mare, depresiuni morale de 
diferită natură.

In primul rând, ca tratament, trebne să pre- 
cisăm mediul şi regimul, care convin bolnavilor. 
Melancolicul txebue să fie la adăpostul sgomo- 
tului, al preocupaţiunîlor, trebue depărtat de 
persoanele, cari îl încungiură. M. trebue bine
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Bupraveghiaţi, din causa ideilor de sinucidere, 
cari îi predomină, chiar atunci când starea lor 
pare ameliorată. M. trebue să se ocupe cu 
erădinâria, gimnastica, să facă plimbări, fără 
iDsă a se osteni. Alimentaţia trebue să fie abun
dentă şi hrănitoare; dacă bolnavul refusă hrana, 
trebue să lecurgem la alimentaţia forţată cu 
sonda. Hidroterapia nu trebue intrebuinţatădecât 
cu piecauţiune. Printre substanţele medicamen
toase : Bromurul de potasiu şi morfina întrebuin
ţată în mod metodic dau resultate satisfăcătoare.

[E. F.]
Melandryum Roebl., (botan.) după unii botanişti 

gen, iar după alţii numai secţiune din genul 
Lychnis L. (v. ac.).

Melanesia, cercul interior de insule ce în- 
cuugiură Australia, locuit de Papuaui. (v. ac. şi 
Oceania).

Melanhienii, (cei cu haina neagră), unul din 
cele 4 popoare pomenite de Herodot, ca locuind 
la limitele nordice ale Sciţiei (Agatirşi, Neuri, 
Androfagi şi Melanhleni). Posiţia lor geografică 
se determină a fi fost pe la isvoarele Niprului.

Melanippe, în mitol. grec., o fată frumosă şi 
inţeleaptă, care dela Poseidon, 4eul mărilor, a 
născut gemenii Aeolos şi Boeotos.

Melanit, granat fericalcic galben (Topazolit, 
Zermatt, Mussa alp), verde (Aplom: Sobwarzen- 
bergSaxonia, LenaSiberia), brun (Arendai, Vesuv), 
negru (Frascati Roma, Kaiserstubl, etc.).

Melanoma, tumoare formată în mare parte de 
granulaţiuni pigmentare. Chirurgii exstirpează 
aceste tumori. La animale se produce mai des 
la caii şi cânii albi. v. Melanosa.

Melanosa, boală neagră, în care ţesuturile 
sunt impregnate de o materie colorantă neagră, 
cu sau fără tumori (melanoma). Această materie 
neagră se poate produce din sânge sau că se in
troduce în crganism din afară. Se vindecă anevoie.

Melanoscop, v. Erythroscop.
Melanterit, mineral sulfat de Ger, provine ca 

produs de alterare al sulfurelor de fier. Se în
trebuinţează în scopuri technice la văpsirea sto
felor, în imprimerie, etc.

Melas, Mihail, baron, general austr., n. 12 Maiu 
1729 lângă Sighişoara, a luat parte la resboiul 
de 7 ani, la resboaiele cu Turcii, şi a excelat 
1795 în bătăliile dela Mainz şi Mannbeim. 1797 
M. ocupă Tortona, iar în 1799 câştigă împreună 
cu Suwarow luptele de lângă Trebia şi Novi; 
luptă cu noroc în contra lui Cbainpionet şi 
1800 în contra lui Massena. La Marengo (v. ac.) 
câştigă bătălia în contra lui Napoleon, dar fiind 
riinit se retrage din luptă şi urmaşul lui pierde 
bătălia. 1803 s’a retras în pensie, f 31 Maiu 
1806 iu Elbeteinitz [H—y.]

Melassa, productul ultim al fabricaţiunii za
hărului (v. ac.).

Melastomacee, (botan.) familie de plante lem
noase dicotyle polypetale, cu toi oposite fără 
stipnle şi flori ermafrodite regulare. Cupriude 
vr'o 1800 specii tropicale, preponderant ame- 
i’icane, distribuite după caracterul fructului, lun
gimea etaminelor, etc., în mai multe triburi. Ca 
genuri remarcabile relevăm numai Melastoma, 
Rhexia şi Bertolonia. [A. Pr.]

Melbourne, oraş în Australia, capitala coloniei 
engl. Victoria, 447,565 loc. (1895); episcop an
glican, arcbiep. rom.-catolic; universitate dela 

Enciclopedia română. Voi. ni.

1854; numeroase bănci, bazar minunat (>Oueen’s 
Arcade»), cale ferată la portul maritim Port M. 
şi ’Williamstown; comerciu însemnat; export 
de aur şi lână. M. a fost fundat la 1837.

Melbourne, WilUam Lamb, viscount, om de 
stat englez, n. 1779, 1828 peer, 1830—34 
ministru de interne, 1835—41 prim-ministru, 
t 24 Nov. 1848.

Melc, Melci, molusce, v. Gasteropoda.
M. de ogor (Limax agrestis L.j, gen de mo- 

lusc gasteropod, din familia limacidelor, devo
rează cu aviditate cerealele, livezile artificiale 
şi plantele potagere, mai cu samă în anii ploioşi.

M. de vie, v. Helix.
Melchleedec, regele Salimului şi preot pe timpul 

patriarchului Avram (Gen. 14, 18). [i—m.]
Melchleedec, una din falele episcopatului ro

mânesc, s’a născut la 12 Febr. 1822 din preotul 
P. Stefănescu la Gâroina, jud. Neamţu, bote- 
zându-se cu numele de Mihaiu. Intrând în se- 
minariul din Socola în 1834, îl termină în 1841, 
se făcu învăţător de şcoală rurală, apoi iar se 
întoarse în seminar, unde se şi numi în 1843 
profesor şi se călugări sub numele de M. In 
1848 plecă la Kiev să-şi completeze studiile teo
logice, şi acolo se consacră preot în 1851; puţin 
in urmă reveni ca profesor la Socola, iar cu 
5 ani mai târziu fu numit director al semina- 
riului din Huşi. Acum demnităţile urmară pe 
rând. In calitate de archimandrit fu însărcinat 
cu administrarea episcopiei vacante de Huşi in 
1861, funcţiune ce putu îndeplini cu atât mai 
bine, când se hirotoni archiereu un an mai în 
urmă; la 1864 i-se încredinţă administrarea şi 
apoi păstorirea titulară a dificilei episcopii a 
Dunării de jos, înfiinţată atunci; în fine, la 1879, 
se alese episcop de Roman, în oare scaun şi 
muri în 1892.

Parcă sfera activităţii în propriile sale eparchii 
i-ar fi fost prea restrânsă, îl vedem luând o parte 
adesea decisivă în toate evenimentele politice şi 
bisericesci ale timpului seu, imprimându-le nu
mele seu nemuritor chiar şi preste hotarele Ro
mâniei. Fiind âncă director al seminariului din 
Huşi, Cuza îl numi în 1860 ministru sub Co- 
gălniceanu, spre a pune la cale secularisarea 
averilor mânăstiresci, o chestiune foarte com
plicată din causa mănăstirilor închinate. în
curcăturile diplomatice resultate prin secula- 
risare durară timp îndelungat şi ocupară pe M. 
âncă în 1868 cu ocasia unei misiuni politice la 
Petersburg. Atitudinea sa liberală, arătată în 
afacerea secularisării, o păstră şi în 1865, când 
se botărîse numirea episcopilor de cătră Domn 
după presentarea ministrului; mai mulţi din con
fraţii sei se opuseră din resputeri, mai ales pro
tectorul seu de odinioară, Filaret Scriban; M. 
însă se învrăjbi mai bucuros cu dînsul, decât 
să resiste guvernului. O întâmplare curioasă 
amestecă pe M. într’o afacere privitoare la toate 
bisericile ortodoxe. Ca preludiu al »Kultur- 
kampf<-ului se formase în Germania şi în Elveţia 
o sectă sub numele de »vechi catolici», cari res
pingeau nu numai conciliul vatican, dar şi alte 
dogme după plac. Ca să dea o lovitură sen
sibilă bisericii catolice, ei încercară o fusiune sau 
«unire» cu protestanţii şi ortodoxii. Astfel se rea- 
lisă în 1875 congresul dela Bonn, la care luară 
parte şi delegaţi din Constanstaiitinopole, Rusia,
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Grecia, Serbia şi România, această din urmă 
ţeară fiind representată de Ghenadie de Argeş 
şi M., trimişi acolo de sf. sinod. M. făcu un ra
port favorabil acestei »uniri<, lucru cu atât mai 
ciudat, cu cât spiritul lui sagace nu putea să nu 
observe, că vechiul catolicism e un copil născut 
mort; sorgintea raportului trebue mai vîrtos 
căutată în aversiunea lui M. pentru biserica ca
tolică, aversiune ce a dobândit-o în Rusia şi a 
manifestat-o şi în urmă, în deosebi cu scrierea 
•Papismul şi starea actuală a bis. ort. în Ro
mânia.» In fine M. ni-se mai înfăţişează ca ape- 
rătorul autocefaliei bis. române cu ocasia sfinţirii 
mirului la mitropolia din Bucur. în 1882. Pa- 
triarcbul constantinopolitan protestă energic în 
contra acestei pretinse usurpări, dar fu redus 
Ia tăcere prin adresa sinodului, redactată în mod 
magistral de M. In acest respuns se arată, că 
Românii au fost creştinaţi chiar înainte de a fi 
existat Constantinopolul, şi că prin urmare nu-i 
sunt supuşi bisericesce.

Aureola gloriei o formează însă pentru M. 
fenomenala lui activitate literară. Ar trece preste 
cadrul articolului a înşira aici toate operele 
sale, a căror listă completă se află în Ealinderu, 
Episcopul M. (Buc., 1894). E destul a cita aici 
pe unele istorice, prin cari şi-a asigurat pe vecie 
un loc între istoriografii români, mai ales re
feritor la biserică: Cronica Huşilor şi a epis
copiei. (Bucur., 1869); Cronica Romanului şi a 
episcopiei. (Buc., 1875); Notiţă ist. şi archeol. 
as. 48 măn. şi bis.; Viaţa mitrop. Antim Ivi- 
reanul, ca prefaţă la predicele lui. (Bucuresci, 
1886); Viaţa şi moaştele Sf. Paraschive. Aca
demia română a editat o mulţime de memorii 
de M., cari de cari mai interesante: Relaţiuni 
ist. as. României, extrase din Melyşevsky; Te- 
travangelul lui Ştefan cel Mare; Viaţa lui Dio- 
nisie Romano; Viaţa lui Grigorie Ţamblac; Viaţa 
mitr. Filaret II; Biserica ortodoxă şi protestan
tismul, ş. a. Ca opere teologice merită men
ţiune particulară: Introducere în sf. biblie, 2 voi. 
(Iaşi, 1860); Teologia pastorală. (Buc., 1862); Cin
stirea icoanelor în România; Lipovenismul, ş. a. 
(Ealinderu, Episcopul M. Buc., 1894).

MelohIţI, (adecă regesoi, aderenţi ai curţii dom
nitoare), s’au numit de cătră Monofisiţi (v. ac.) 
în batjocură acei creştini din Orient, cari s’au 
plecat decisiunilor conciliului ecumenic din Cal- 
cedon, cari decisiuni le-a părtinit curtea din 
Bizanţ, îndeosebi împăraţii Mârcian şi Iustin II. 
Mai târziu s’a dat numirea de M. sau Greco-M. 
creştinilor de ritul grecesc uniţi cu biserica 
Romei, anume cari în număr cam de 120,000 
locuiesc în Siria, Mesopotamia, Caramania şi 
Egipt. M. s’au unit cu Roma în seci. XVII, au 
un patriarob (patriarobul antiochian al M.) ou 
residenţa în Daoiaso, sub care stau 12 diecese 
cu residenţa în Aleppo, Einesa şi Tir (arohi- 
episcopii) Beyrut, Bosra, Heliopol, Farzul, Ie
rusalim, Hauran, Sidon, Ptolemaida şi Tripolis. 
Liturgia, ritul şi posturile Ie ţin ca şi nui. (Cf. 
Le Quien Or. Cbr. III, 786.) [i—m.]

Meleagrina, gen de molusc lamelibrauhiat-asi- 
fonat, din familia aviculidelor, caracterisată prin 
o cocbilă oblică sidefie po faţa internă. Acest 
gen cuprinde între altele specia M. margari- 
iiferajb. sau scoica de mărgăritar, care tră- 
iesce în mările Chinei, Japoniei până în golful

persic. Afară de sideful, care constitue massa 
cea mai principală a cocbilei şi care este obiectul 
unui comerciu important, această specie mai 
produce perlele fine, boabele de mărgăritar, 
excrescenţe sidefii accidentale, cari sunt o se- 
creţiune a mantalei.

Meleagrls, paseri, bibilica (v. ac.) şi ciurca 
(v. ac.).

Meleagros, în mitei. grc. fiul lui Oeneos, rege 
în Ealydon, n. de Altbaea; părtaş cu Argo
nauţii şi prin aceea, că a omorît mistreţul din 
Ealydon, a devenit vânător renumit.

Melechbel, 40U în Palmyra; în templul soa
relui a fost capul trinităţii, de care s’a ţinut 
Aglibol şi Iurbibol. Simbolica lui M. a fost raze 
de soare. (v. Malagbel).

Meleda, insulă stâncoasă la litoralul Dalmaţiei, 
cerc. Ragusa. 99 km8., 1623 loc. Vin şi oleu.

Melencze, staţiune balneară în comitatul To- 
rontal (Bănat) abia 1 km. depărtare de orăşel 
la o înălţime de 80 m. Stabilimentul poartă nu
mele Rusanda şi e proprietatea comunei biseri- 
cesci sârbe din M. Un lac de 6 km*, având nămol 
negru, gras, clicos foarte concentrat în săruri 
de sodiu, după analisa profesorului Sebneider din 
1866 cel mai concentrat din Europa. Abia de 
câteva decenii cunoscut, acest lac a început a 
fi mult visitat de pacienţii cu pretenţii mai mo
deste. In timp de secetă apa lacului scade cu 
desăvîrşire. Pentru asemenea cas este ingrijit 
de un reservoriu, în care se adună apa trebuin
cioasă pentru băi, cari se iau parte inoăljite, 
parte se amestecă cu nămol. Scrofuloşi de tot 
soiul, reumaticii, podagroşii şi cei cu boale de 
piele sunt visitatorii acestui lac. (Cf. Bolemann, 
-Magyar fiirdok es âsvânyosvizek®, Budapest 1896.)

[Dr. Vuia.]
Melândez Valdez, Don Juan, (1754—1817), 

unul din cei mai însemnaţi poeţi lirici spanioli 
ai erei noue, dela care datează reîntoarcerea la 
modelele naţionale clasice. Funcţiona ântâi ca 
profesor universitar la Salamanca, apoi ca ma
gistrat şi în alte funcţiuni publice.

Meles, V. Bursuc.
Meletemata, (grec.) studii, tratate, disertaţiuni.
Meletie, episcop, v. Eovăcs M.
Meletin, rîu în Rom., afluent pe dreapta al 

Jîjiei, isvoresce din j. Betoşani, trece în j. Iaşi 
şi din jos de satul Vlădeni se varsă în Jîjiea.

Melia L., (botan.) gen din familia Meliaceelor, 
tribul Melieae, cuprinde vr’o 2 sau 3 specii de 
arbori, ce cresc în Asia tropicală şi în Australia. 
M. Azederachli. cresce cultivată în sudul Franciei. 
Scoarţa sa este insecticidă şi antibelmintică. M. 
Azadirachta L. din India orientală are proprie
tăţi amare şi febrifuge. [Z. G. P.]

Meliaceae Endl., (botan.) familie de plante 
dicotiledonate-polipetale, ce cuprinde vr’o 37 de 
genuri cu vr’o 270 de specii, reaj)ândite prin 
regiunile calde din Asia, America şi din Africa. 
Meliaceele sunt plante arborescente şi frutes- 
cente numai foarte rar subherbacee. M. se divid 
în următoarele 4 triburi: I. tribul Melieae, din 
care menţionăm genul Melia L. II. tribul Tri- 
chilieae, din care menţionăm genurile: Gabralea 
A. Juss. şi Trichilia L. III. tribul Smetenieae, 
din oare însemnăm genul Swietenia L. şi în 
fine IV. tribul Cedrdeae, din eai'e menţionăm 
genul Cedrela L. [Z. C. P-]
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Melica L., (botaa.) gen de plante perene din 
fam. Gi'amineelor, trib. Festnceae. Cuprinde ca. 
30 de specii preponderant boreale, dintre cari 
M. dliata L. şi M. uniflora Retz. »mărgica« şi 
M. nutans L. cresc mai adese în părţile noastre.

[A. Pr.]
Melidon, George, profesor, n. 31 Maiu 1831 

la Roman, t 11 Maiu 1897; a fost colaborator 
la (Jiarul «Zimbrul», profesor în Iaşi, director al 
şcoalei pedagogice din Bucur., inspector şcolar, etc. 
Publicaţii: Relaţiune statistică de starea şcoa- 
lelor în Moldova, 1862; Şcoala normală Carol I, 
anuar 1867—70; Manualul înveţătorului sau ele
mente de pedagogie practică, 1874; Istoria na
ţională pentru popor, sau neamul, sapa, arma, 
casa şi mintea Românilor prin toate timpurile 
şi locurile, 1876; Inveţămentul poporului trad. 
după Leon Lebon, 1871; Irod naţional, 189.5.

Melifer, (lat.) ce produce miere.
Mellgethes, insect coleopter din familia nitu- 

lidelor. Trăiesce pe flori, cuprinde mai mult de 
100 specii. M. aeneus, M. viridescens, M. co- 
racinua, etc.

Mellkertes, în mitol. grc., fiul lui Athamas cu 
Ino, care persecutată de bărbatul seu turbat, 
a sărit în mare cu M., de unde ea a ieşit ca 
Leukotbea (v. ac.) iar M. ca Palămon (v. ac.), 
(jeităţi ale mării. M. e de origine feniciană şi 
numele purcede din Melkart (v. ac.).

Mellllta, mineral din grupa vernesitelor.
Melilla, (MlilaJ vechiul Rusadir, oraş spaniol 

la ţermurii nordici ai Maroccului, cu 2000 loc., 
cucerit de cătră Spanioli 1426.

Melilotus Juss., (botan.) gen de plante anuale 
.sau biene din familia Leguminoaselor, tribul 
Ti'ifolieae, înrudit cu Tiifolium, de care diferă 
prin inflorescenţa în racemi laxi. Cuprinde vr’o 
10 specii boreal-temperate şi subtropicale din 
emisfera estică, dintre cari M. alba Lam. »sul- 
cina albă» şi M. officinalis Desr. «sulcina gal
benă» sunt cele mai frequente la nci. Ele au 
aplicaţiuni medicinale, «herba Meliloti», ca emo- 
liente şi carniinative. [A. Pr.]

Meline, Felix Jules, om politic frc., n. 1838 în 
Remireinont; a studiat drepturile. 1872 membru 
republican al adunării naţionale; 1883—85 mi- 
nistru de agricultură, conducător al protecţio- 
niştilor. 1885—89 presid. al camerei deputaţilor; 
1890—98 prim-rainistru.

Mellnesci, corn. rur. în Rom., j. Dolj, com
pusă din 7 căt. cu 1527 loc. (Dioţ. geogr. 1896). 
4 biserici şi 1 şcoală.

Melinita, o argilă feruginoasă gălbuie; ma
terie explosivă întrebuinţată la obuze, acid picric 
(V. ac.).

Melloraţiune, (lat.J îmbunătăţire.
Melioraţiuni fondare sau amelioraţiuni agri

cole sunt operaţiuni de durată, la cari prin în
vestiri de capital şi muncă se produce o îmbu
nătăţire esenţială în constituţia fisică şi chimică 
n pământului, şi ale căror efecte se resimt multă 
vreme după aceea. Aci se numeră drenagiul, 
irigaţiunile, canalisări şi corecţiuni de rîuri, se
cări de mlaştine, fixări de terenuri mobile, etc.

MeHsma, (grec.) cântare dulce; se întrebuin
ţează în musică în acelaşi sens cu coloratură sau 
ornamente. [T. C.]

Melissa L., (botan.) gen din familia Labiatelor, 
tribul Satureineae, cuprinde ierburi şi are vr’o

3 sau 4 specii, respândite prin Europa şi Asia 
occidentală şi medie. In părţile noastre cresce 
prin păduri şi uneori cultivată M. offidnalis L., 
numită de poporul nostru Mătăciune, Iarba 
stupului, Roiniţă. Frunzele acestei plante 
posed proprietăţi stimulante, carminative, di
gestive, antispasmodice, din care causă se şi în
trebuinţează în medicină. Cu frunzele de M. 
offidnalis L., se prepară de călugării noştri 
Apa de melisă. [Z. C. P.]

Melissos, filosof grec din şcoala eleatică, n. în 
Sainos şi trăind în seci. V a. Chr., a încercat 
pe cât seim despre dînsul din o scriere a lui 
Aristoteles »de Mehsso» şi din opera sa »despre 
fiinţă şi natură», a confirma doctrina şcoalei elea- 
tice, că ceea ce există într’adever, este unitatea, 
care este infinită, nelimitată, nemişcată, unică şi 
neschimbătoare. El mai învăţă că pe (Jei nu-i putem 
cunoasce şi că lumea este condusă de necesitate. 
(Cf. Teodorescu, Ist. filos., 96; tlberweg. Ist. 
filos. I, 70.) [PI.]

Melita, mineral de constituţie organică, galben 
ca ceara sau ca mierea, luciu gras; arde. Se 
găsesce în Artern (Turingia), Luschitz (Boemia), 
Tuia (Rusia).

Meliţa, Meliţare, v. Linum.
Melittis L., (botan.) gen monotipic din familia 

Labiatelor, tribul Stachydeae. Unica specie M. 
Melissophyllum L., care cresce în Europa medie 
şi australă, este o plantă erbacee perenă, erectă 
cu frunzele membranoase, rugoase şi crenate; 
florile mari frumoase albe roşii sau vărgate, 
dispuse în verticile de 6 flori. M. Melisso- 
phgllum L., cunoscut de poporul nostru sub nu
mirile de Dumbravnio, Dobrovnic, etc., 
cresce prin tufişuri şi păduri. [Z. C. P.]

Melk, V. Molk.
Melkart, a fost Baalul din Tyros, ijeul na

ţional al Phenicienilor, un (jeu al soarelui, îu 
care s’a împreunat puterea binefăcătoare şi stri
cătoare a ceriului, adecă representând şi pe 
Baal (v. ac.) şi pe Molooh (v. ac.).

Melnlk, oraş în Boemia lângă Elba şi în faţa 
gurei rîului Moldva, 2336 loc. (1890), vin re
numit.

Melnlkov, Pavel Ivanovid, scriitor rus, n. 1819 
şi t 1883 în Nişni-Novgoiod. Mai cunoscute 
sunt două romane ale sale: In păduri, 1872—73; 
In munţi, 1875—80.

Melo, (MelloJ, Don Frandsco Manuel de, 
poet şi istoriograf portughez, n. 1611 şi ţ 1666 
în Lissabon. Scrieri: Historia de los movimientos, 
separacion y guerra de Cataluna en tiempo de 
Felipe IV; Apologos dialogaes; Obras metricas: 
las tres musas de Melodino.

Melocactus Lk. et Otto., (botan.) gen de plante 
din fam. Cacteelor, trib. Echinocaoteae, cu tul
pina scurt-conoideă sau globoasă. Cuprinde ca. 
30 specii din Mexico, Brasilia şi Antile, puţine 
din Granada nouă, dintre cari unele se cultivă 
ca plante de apartament şi florărie. [A. Pr.]

Melodia, în studiul musicei ori ce serie de 
sunete, destinate a fi aurite succesiv şi produse 
de o aceaşi voce sau un acelaş instrument. Mai 
multe de aceste serii melodice, întocmite astfel 
ca să poată fi audite simultaneu, constitue o 
armonie, un contrapunct. Când între acestea 
este una pentru care compositorul a pus mai 
multă îngrijire în conducerea ei, evitând inter-

19*
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valele defectuoase sau grele de intonat, ornând 
mai mult sau mai puţin notele reale ce o compun 
cu diferite melisme, şi făcendu-o astfel să iese 
în evidenţă, aceasta ia numele de M. principală 
sau în limbagiul ordinar M. propriu (}isă a acelei 
composiţiuni. In cele mai multe caşuri această 
M. principală ocupă partea superioară a armo
niei, vocea de sopran în corurile mixte, tenor 
în corurile bărbătesc!, violiua în quartet, ş. a., 
plutind oarecum deasupra ansamblului. Nimic 
nu împedecă însă a da o M. principală astfel 
construită unei voci sau instrument intermediar 
şi chiar basului. Studiarea legilor şi condiţiu- 
nilor estetice ale M.-ei formează obiectul unei 
părţi speciale io studiul composiţiunei, tratând 
mai ântâi despre constituţiunea intimă a M.-lor, 
Periodologie, şi apoi despre combinaţiunile lor 
pentru a da diferitele forme musicale. [T. C. ] 

Melodion sau Melodeon, a fost numit de J. C. 
Dietz în 1805 un instrument ou claviatură, în 
care sunetul era produs prin vibraţiunea unor 
vergi metalice, provocată de rotaţiunea unui ci
lindru de cositor. In timpurile mai noue acest 
nume a fost dat la diferite instrumente: la o 
varietate de armoniu, construit în America, la 
o specie de acordeon german şi la o ţiteră cu 
arcuş cu lada de resonanţă, afectând forma vio- 
linei, instr. a facturei franceze. [T. C.]

Melodrama, nume dat mai ântâi representa- 
ţiunilor teatrale însoţite de musică, drame mu
sicale, opere. Apoi s’a reservat acest nume la 
acţiuni teatrale în prosă, de un caracter dra
matic, cărora li-se adăuga intermedii musicale 
şi diferite bucăţi executate de orchestră a mezza 
voce, în timp ce pe scenă se petrec momentele 
capitale ale acţiunii. Tot M. se mai numesce o 
specie de tragedie populară. In fine in timpii 
mai noui s’a dat numele de M. unor poeme de
clamate cu acompaniament de piano sau de or
chestră. [T. C.]

Meloe, Mamornici (jud. Prahova), gândaci 
puturoşi, gândaci negri (Mihăileni), gen de in- 
sect coleopter vesioant, din familia moloidelor. 
Corpul lungăreţ moale; capul triangulai; ochii 
reniformi; elitrele mai scurte decât abdomenul, 
imbricate la basă; aripile membranoase lipsesc. 
Trăiesc în iarbă, ei lasă dela încheieturile pi
cioarelor un fel de zamă galbenă sau albă ole- 
oasă şi puturoasă, cu care poporul se unge când 
sufere de pecingeni. Cuprinde 70 de specii res- 
pândite în toate părţile lumii afară de Australia.

[Leon.]
Melofon, (grec.) specie de acordeon dosvoltat, 

avend forma unei chitare. A fost construit de 
ceasornicarul parisiau Leclerc (1837) şi s’a bu
curat la apariţiune de o mare favoare. [T. C.] 

Melograf, nume dat în general aparatelor con
struite în scopul de a nota musica împrovisată 
pe un instr. cu claviatură, sub care se aşează, 
musica ieşind notată pe o bandă de hârtie. De 
pe la începutul seci. XVIII mecanicii amatori 
de musică au încercat construirea unor astfel 
de aparate, pe cari succesiv le vedem aparend 
în diferite ţeri, sub nume deosebite; Eidomu- 
sicon,Phantasier-,Improvisier- sau Extemporier- 
Maschine, Pianograf, Enregistreur, ş. a, fără 
însă a se pute ajunge la resultate absolut sa
tisfăcătoare. [T. C.]

Melolontha, v. Cărăbuş.

Melop ee se numia la Greci arta composiţiuni! 
musicale, raportându-se la combinaţiunile sune
telor independent de ritm.

Melophagus vulgar Ghicheriţă, gen de insect 
dipter din grupa Pupiparelor, familia Hipobosci- 
delor; conţine o singură specie M. ovinus L., 
care trăiesce pe oi.

Meloplastica, (grec.) formarea artificială a 
bucelor.

Melos, V. Milo.
Melpomene, (eântătoarea), în mitol. grec. una 

din cele 9 muse, anume a tragediei.
Meluslna, în mitol. celto-franceză o 4ină a 

mării, jumătate femeie, jumătate pesce.
Melville, 1) M., insulă la ţei-mul nordic al Au

straliei. 2) M., peninsulă la nordul Americei între 
canalul Fox şi golful Boothia. 3) M., insulă în 
grupa Parry, la nord-vestul Americei arctice, 
75°lat. nord , nelocuită,descoperită 1819 deParry.

Membrana, pieliţă, piele. Membrana seroasă, 
M., ce acopere cavităţile corpului, cari nu co
munică înafară. Se compune din un strat de 
fibre elastice, abundent în vase limfatice şi aco
perit de un rând de epitel.

Membrane mucoase, M., ce acoper suprafaţa 
cavităţilor sau canalelor corpului, cari corn unică cu 
atmosfera, fie direct, fie prin orificii. Sunt pro vădute 
cu M. m.: canalul digestiunii, canalele respira- 
ţiunii, beşica şi uretra, conjunctivele, urechia 
mijlocie şi trompa lui Eustach. Structura; Basa 
M.-lor m. o formează un strat de fibre elastice, 
în care se găsesc vasele sângelui, vasele lim
fatice şi nervii; deasupra acestui strat se află 
unul sau mai multe straturi de celule epiteliale. 
Din epitel la unele organe (s. e. stomac şi in
testine) s’au format anumite glandule, cari se- 
creţionează mucină sau sucuri speciale. Cei mai 
obicinuiţi morbi ai M.-lor m. sunt infiamaţia cata- 
rală, apoi difterita şi ulcere tuberculoase. [—]

Membrana, (botan.) învăUşul şi limita celulei; 
uneori şi câtva timp lipsesce, şi pe urmă se di
ferenţiază. M. e produsă de cytoplasraă, anume 
do dermatoplasmă, şi tot prin activitatea ace
steia cresce. Cresoerea se face în suprafaţă, 
celula mărindu-şi volumul, şi în grosime. Dacă 
cresce uniform în suprafaţă, oelula îşi păstrează 
forma primitivă, de obiceiu rotundă; dacă cresce 
neuniform, mai mult în unele puncte ca în altele, 
celula işi schimbă forma, devenind tabulară, ci
lindrică, fibroasă, etc. Asemenea pentru cres- 
cerea în grosime, putend fi mică, când M. remâne 
subţire (parenchimurile), ori mare, M. devenind 
groasă (fibrele, tracheidele); sau crescerea în 
grosime să fie uniformă (cas mai rar), ori ne
uniformă, când M. se şi presintă divers orna
mentată, sculptată pe faţa ei externă sau pe cea 
internă. Ornamentele sunt foarte diferite: puncte, 
ţepi, linii, reţele, inele, spire, areole, ş. a. In 
composiţia M. întră celulosa şi compuşi 'pectici; 
poate să sufere însă ulterior alte modificări chi
mice: cutinisare, gelificare, lignificare, suberi- 
ficare, mineralisare. Ca proprietăţi fisice M. e; 
resistentă, puţin elastică, mult ductilă, hygros- 
copică, imbibabilă cu apa, difusibilă pentru gaze, 
anisotropă, dielectrică şi diamagnetică. Are o 
structură stratificată; în grosime e formată din 
mai multe lame, acestea avend o anumită struc
tură şi composiţie chimică. Lamele ar fi compuse, 
sau din mai multe cristale paralelipipedice, in-
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visibile, numite micele de cătră Năgeli, sau din 
foarte mici sfere, 4'se dermatosomi de cătră 
Wiesner, reunite în fibrile, iar acestea alăturate 
şi superpuse ar forma lamele. [S. Şt. E.]

Membru, parte a unui întreg, a unui corp; 
in anat. se înţelege sub M. mai ales întreaga 
extremitate a braţului (braţ, antebraţ şi mână), 
întreaga extremitate a piciorului (coapsă, gamba 
şi picior). Fig. care face parte din o societate 
sau corporaţiune.

Memel, rîu, v. Niemen.
Memento, (lat.J adu-ţi aminte, îngrijesce-te, 

nu uita; mai adeseori în forma proverbială: 
memento mori, adu-ţi aminte de moarte; ţine 
minte că eşti muritor.

Memnon, în mitol. grec. fiul 4>nei Eos cu Ti- 
thonos, regele Etiopiei; a plecat la Troia întru 
ajutorul lui Priamos, unchiul seu, şi a omorît 
pe Antilochos, dar a fost ucis de Achilleus:

Memorand, (Memorial, Memoriu), notiţă sau 
însemnare pentru atragerea atenţiunii, pentru 
reamintire; notă diplomatică, care cuprinde ex
punerea sumară a unei chestiuni. Sub memoriu 
se înţelege mai ales relaţiunea evenimentelor 
la cari a luat cineva parte, precum şi un studiu 
asupra vr’unei chestiuni sciinţifîce, iar sub Me
morial sau Promemoria o scriere adresată unui 
superior, prin care i-se atrage atenţiunea la ceva, 
i-se cere sau recomândă spre apreţiare o che
stiune sau situaţiune.

Memorandul Românilor din Transilvania 
fi Ungaria. In conferinţele naţionale din 1887 
şi 1890, delegaţii alegetoriior români din dife
ritele cercuri electoralo ale ţerii au decis pre- 
smitarea la tron a unui M., care să expună si- 
tuaţiunea politică a Românilor de sub coroana 
Sf. Ştefan. Comitetul naţ. ales la 1890 a ela
borat acest M., dar majoritatea lui a fost pentru 
amânarea piesontării până »la timp oportun». In 
jurul acestei chestiuni s’a desvoltat apoi o luptă 
foarte agitată în sinul partidului naţ. român, 
până când conferinţa naţională din 1892 a decis 
presentarea «fără amânare» a M.-lui. Pentru exe
cutarea acestui conclus a fost ales un comitet nou 
omogen, şi acest comitet, presidat de Dr. loan 
Hnţiu, în. fruntea unei mari deputaţiuni a plecat 
in Maiu 1893 la Viena în scopul presentării 
M.-lui. Regele însă n’a primit deputaţiunea şi 
M. predat sub plic în cancelaria cabinetului regal, 
a fost restituit comitelui naţional în plicul nedes- 
fâcut. Pentru publicarea M.-lui guvernul ungar 
a intentat proces membrilor comitetului naţional, 
cari după o pertractarea de 3 septemâni au fost 
condamnaţi în 25 Maiu 1894 de curtea cu ju
raţi din Cluj la închisoare de stat (dela 2 luni 
până la 5 ani) şi întemniţaţi parte în Seghedin 
parte în Vaţ, unde au stat până la 16 Sept. 1895, 
când Regele i-a graţiat. Anume au fost con
damnaţi; Dr. I. Raţiu la 2 ani, G. Pop de Ba- 
•sosoi la 1 an, Dr. V. Lucaciu la 5 ani, D. Comşa 
la 3 ani, Dr. D. P. Barcian la 2‘/a ani, N. Cristea 
la 8 luni, I. Coroian la 2 ani 8 luni, Dr. T. Mi- 
bâlyi la 2'/i ani. Aur. Suciu la l’/j ani, M. Ve- 
liciu la 2 ani, R. Patiţa la 21/i ani, G. Domide 
bl 2'/, ani, D. Roman la 8 luni, P. Barbu la 
2 luni. (Cf. «Tribuna», 1894, nr. 101.)

Memoria, fenomenul psichic cunoscut sub nu
mirea de M. este puterea sufletului de a con
serva şi de a reproduce în formă neschimbată

stările de consciinţă dimpreună cu semnele lor, 
precum şi de a le recunoasce. M. se presintă 
în diferite forme. Mai ântâi din punctul de ve
dere al felului de representări, pe cari le reţine 
mai bine, avem M. de nume, de numeri, de 
persoane, localităţi, etc. Apoi, din punctul de 
vedere al calităţii de reproducere a represen- 
tărilor, avem M. uşoară, greoaie, unilaterală, vie. 
In ce privesce pe indivitji M. variază după vîrstă 
şi după împrejurările vieţii. Dela M. cerem să 
fie perfectă. Iar perfecţiunea ei depinde de ur
mătoarele calităţi: de uşurătatea câştigării şi a 
reproducerii stărilor de consciinţă; de fidelitatea 
în reproducere; de tenacitatea şi extensiunea 
ce are, şi în fine de serviciul ce face inteligenţei. 
Arta de a cultiva M. se numesce mnemoteehnică. 
Contrarul M. este uitarea. Disposiţia spre uitare 
se (Jice uitucie (v. ac.). M. este supusă şi la îmbol
năviri, cari se află în legătură cu alterări în materia 
cerebrală. Cf. I. Pop eseu, Psichol.; D. Pipoş, 
Psicbol.; Pletosu, Psichol., pag. 36. ţPl.]

Memorial, colecţiune de memorii, operă în care 
se află adunate amintirile cuiva. (v. Memorand.)

Memorisare. Fiecare om nisuesce a-şi câştiga 
cât mai multe stări sufletesci, iar pe cele câşti
gate a le păstra cât se poate de bine, spre a le 
ave la îndemână în fiecare moment. In scopul 
acesta fiecare trebue să caute a şi-le imprima 
cât se poate mai adânc în suflet. Această im
primare intenţionată se numesce memorisare. 
Tot M. este şi aşa numita «învăţare pe de rost». 
M. se poate face în trei moduri deosebindu-se 
astfel trei forme de M.: aş meclianică, care se 
întemeiază pe asociaţiunea întâmplătoare a re- 
presentărilor şi independent de conţinutul lor; 
b) judiţioasă, care se basează pe înţelegere sau 
pe combinarea representărilor după conţinutul 
lor calitativ; c) artificială sau ingenioasă, care 
se basează pe agerimea sufletului de a afla chiar 
şi între obiectele, representăriie ori stările, ce de 
altcum stau numai intr’un nex contingent, legă
turi intime şi necesare. Cf. Pletosu, Psichol., 38.

[PI.]
Memphis, (Mennefer), vechea capitală a Egip

tului de jos, ale cărei ruine se ved âncă lângă 
comuna Mitrahineh, câţiva km. spre sud dela 
Cairo, spre ţermurii vestici ai rîului Nil. Ce
tatea a fost zidită de primul rege al Egiptului, 
Menes, care a destinat-o de residenţă. Cei mai 
renumiţi Faraoni au emulat în tendenţa de a 
ridica nimbul oraşului prin zidiri colosale, mai 
ales prin lărgirea templului principal, a cărui 
basă a pus-o primul rege Menes, şi care a con- 
sacrat-o 4cului local Ptah sau Hepbaestos. A4i 
numai unele ruine au mai remas din vestita 
cetate. Ca monumente memorabile ale pompei 
de odinioară servesc Piramidele descoperite în 
1851 în pustiile Libiei la Abu-Roasch, în faţa 
oraşului Cairo, şi la Fayun.

Mena la Slavi 4ina lunei. Laiwa, ca 4>nă a 
lunei se numia Menule.

Menabrea, Federigo Luigi, conte, om de stat 
ital., n. 1809, f 1896. 1861 ministru de marină, 
1867—69 ministru-president, 1876 ambasador îu 
Londin, 1882—92 in Paris.

Menaceanit, minereu de fler şi titan.
Menade, bacehante, tbyiade, bassaride, bisto- 

nide, etc. se numiau femeile cari serbau pe 4eul 
Diony sos(Bacchus) în orgii şi procesiuni nebun esci.
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Menagerla, ooleoţiaoe de animale, întreţinute 
pentm studiu sau curiositate. v. art. Grădini 
zoologice.

Menaglu, (franc. Minage), econemia de casă. 
Menageră, femeia care îngrijesee de economia 
de casă. In Umbagiu militar se înţelege sub M. 
şi provisiunea de alimente.

Menageare, a administra cu economie; a se 
modera.

Menam, (siames. »Mama apelor*), rîu în India 
posterioară, se varsă în golful Siamului din jos 
de Bangkok prin o deltă mare; 1500 km. lung.

Menandru, (Menander), poet comic grec, imita
torul lui Euripide, discipolul lui Teofrast şi adictul 
lui Epicur. A scris preste 100 de comedii, dintre 
cari numai 75 sunt cunoscute şi dintre aceste 
unele numai după titlu, altele din câteva frag
mente. M. e creatorul comediei de caracter. Mai 
toate comediile lui Flaut şi ale lui Terenţiu sunt 
imitaţiuni după M. (342—290 a. Chr.).

Menclkoff, 1) M., Alex. Danilowici, principe 
şi bărbat de stat rus. E cel dintâi guvernator al 
Petersburgului (1703); ia parte la lupta dela 
Pultava (1709); joacă un rol important pe vremea 
domniei Catherinei I (1725) şi la 1727 prin moartea 
Catherinei devine regentul şi tutorul minorului 
Petru II; lucni ce-i aduce exilarea în Siberia, 
t 1729.

2) M., Alex. Sergewici, principe, admirai şi 
bărbat de stat rus. Intre 1812—15 ia parte la 
resboiul împotriva Persiei, şi între 1828—29 la 
cel intre Rusia şi Turcia. Trimis la Constanti- 
nopole ca ambasador extraordinar pentru a forţa 
poarta să recunoască protectoratul rusesc asupra 
popoarelor creştine, prepară resboiul oriental, 
intorcendu-se în Odessa. Comandant-şef al ar
matei rusesci din Crimea nu poate împiedeca 
debarcarea armatei franceze-engleze şi la 20 şi 
21 Sept. 1854 e bătut. După lupta dela Inkerman 
5 Nov. 1854 M. se îmbolnăvesce şi în Mart. 1855 
se retrage din postul de comandant-şef. In 1856 
numit comandant-şef în Cronstadt, f 2 Maiu 
1869 în Petersburg.

Menclus, (Meng-tzeu), filosof şi legist chinez, 
care a comentat şi a dat mai mai'e întindere în- 
veţăturilor lui Confucius. N. pe la 371 a. Chr., 
trăind la curtea principelui Seven în Tse ca 
consilier, a încercat a forma o şcoală şi a pune 
în sistem doctrinele sale filosofice, cari au avut 
de obiect doue mari chestiuni, anume: Raportul 
regentului sau domnitorului faţă de supuşi, şi 
despre natura morală a omului. [PI.]

Mende, capitala depărtăm, franc. Lozere, lângă 
rîul Lot, 6140 loc. (1896); episcopie; industrie 
de lânării.

Mendel, Hermann, musicograf germ., n. 1834 
în Halle, f 1876 în Berlin. A publicat biografiile 
lui O. Nicolai şi Meyerbeer, a colaborat la dife
rite reviste musicale (Echo, Tonhalle, Deutsche 
Musikerzeitung). Lucrarea sa de căpetenie e însă 
marele op Musikalisches Konversations-Lexicon, 
în 12 volume, dintre cari însă, din causa morţii 
sale premature, numai 7 le putu imprima, restul 
fiind continuat de A. Reinmann. [T. C.]

Mendelelev, Dimitriu Ivanovici, chimist rus, 
n. 1834 în Tobolsk, Siberia; a studiat sciinţele 
naturale în instit. pedagogic din Petersburg. 
1854 prof. gimnasial în Odessa, 1856 docent şi 
1866 prof. la univ. din Petersburg. M. a devenit

celebru prin stabilirea sistemului periodic al ele
mentelor chimice şi prin prezicerea pe basa ace
stuia a existenţei unor elemente chimice necu
noscute; acest sistem a fost în cui'ând justificat 
prin descoperirea Galliului şi Germaniului.

Mendeissohn, Moise, filosof de origine judaică, 
n. 1729 la Dessau, f 1786. Lipsit de mijloace 
în copilărie a fost salvat de un manufacturier 
bogat Bernhard, care, după ce îi dădu pe 
copiii sei pentru a-i instrui, îl făcu tovareş 
al seu. La Berlin se puse în legătură cu Lessing, 
cu ajutorul căraia învăţă grecesce, studiind pe 
Platou. Reputaţia sa de filosof şi-a stabilit-o prin 
Scrisori asupra sentimentelor, şi mai ales prin: 
Phedon sau Asupra nemuririi sufletelor. Un rol 
social important a jucat M. prin sarcina ce şi-o 
luase de a apropia pe Ovrei de creştini în ra
porturile lor sociale. Doctrina sa filosofică era 
un eclecticism (v. ac.) spiritualist, care proceda 
dela Wolf, Leibniz şi Baumgarten. El a fost un 
mare apărător al libertăţii gândirii. [Nigrim.]

Mendeissohn-Bartholdy, Felix, pianist şi ce
lebru compositor german, n. 3 Febr. 1609 în 
Hamburg, t 4 Nov. 1847 în Lipsea. Fiu al unui 
bancher ovreu, arătă de timpuriu disposiţiuni 
pentru musică şi deja la vîrsta de 9 ani debuta 
intr’un concert. E ceea ce explică numărul mare 
de composiţiuni ce lasă (121), între cari: ora
toriile Paulus (1836) şi Elias (1847); uverturile 
de concert: Sommernachtstraum, Hebriden, Fin- 
galshohle, ş. a.; coruri şi musică pentru An- 
tigone, Walpurgisnacht, Sommernachtstraum, 
Athalie, Oedipus; 5 sinfonii; concerte pentra 
violină (cp 64) şi pentru piano (op 25 şi op 40j, 
renumite în repertoriul acestor instrumente; 
musică de cameră pentru instrumente de coarde 
sau cu piano; renumitele Lieder ohne "Worte şi 
alte composiţiuni pentru piano; 83 de Lieder şi 
13 duete vocale; 49 de coruri mixte sau băr- 
bătesci; mai mulţi psalmi şi alte bucăţi corale 
religioase, ş. a. [T. C.]

Mendes, Catulle, scriitor francez, n. 1841 în 
Bordeaux. A scris poesii, romane şi nuvele, 
caracterisato unele prin o frivolitate graţioasă. 
Mai cunoscute: Grande-Maguet, 1888; La vie 
et la mort d’un clown, 1879; Monstres ţarisiens, 
1882—85; Histoires d’amour, 1868; Contes epi- 
ques, 1872; poesii.

Mendicanţi, orduri religioase, ai căror membri 
au să trăiască din cerşitorit; atari sunt fran
ciscanii (mineriţii şi capucinii), dominicanii, car- 
meliţii, augustinianii eremiţi, serviţii şi paulianii.

Mendipita, mineral, oxiclorură de plumb, găl- 
buiu sau roşu, la Mendiphiigel in Somersetshire, 
Brilon, etc.

Mendoza, provincie în republica Argentina 
(America de sud), 146,378 kma. cu 116,136 loc. 
(1895). Capitala M., la poalele AnZilor, are 
28,602 loc.; episcopie.

Mendoza, Don Diego Hurtado, de (1503—1575). 
scriitor clasic spaniol şi renumit om de stat, n. 
la Granada; admirator al clasicilor italieni, dede 
prime modele de epistole poetice; prin istoria 
sa, Guera de Granada, merită epitetul de Sa- 
lustiu spaniol.

Menechm, (grec.) titlul unei comedii a lui 
Plautus, în care figurau doi fraţi gemeni, cari 
semănau mult unul cu altul; de aici M. = alter ego.
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Menedem (Menedemos), numele a ti-ei filosofi 

preci: unul din Lampsacos de secta cinicilor 
susţinea, că a trăi conform naturii însemnează 
a trăi conform virtuţii, şi se apropia mult de 
cinismul filosofilor stoici; un alt M. filosof din 
Eretria a fost conducetorul sectei eretriace; al 
treilea a fost elevul lui Platou.

Menelaos, în mitol. grec. fiul lui Atreus, fratele 
lui Agamemnon. S’a căsătorit cu Helena (v. ac.) 
şi prin aceasta a moştenit tronul din Sparta. 
Când Paris a răpit pe Helena, M. s’a dus la 
Troia, ca să-şi ceară muierea, dar fiindcă nu a 
căpetat-o, s’a aliat cu mai mulţi principi greci 
şi a început resboîul în contra Troiei (v. ac.).

Menelik, (MenilekJ, regele (negus) Abissiniei, 
n. 1842. Sub regele Abissiniei loan şi-a început 
cariera ca guvernorul provinciei Soa. După 
moartea acestuia în 1889 delăturând pe urmă
torul acestuia Mangasa, devine el regele Abis
siniei. Cuceririle Italienilor în Britrea l-au îm
pins la resboiu contra acestora. In Martie 1896 
a nimicit total armata italiană sub comandantul 
Baratieri. 12,000 de Italieni au rămas pe câmpul 
de luptă în valea Adua.

Menenius Agrippa, consul roman în anul 503 
a. Chr. Se face celebru prin faimoasa fabulă 
cunoscută sub numele de «Membrele corpului şi 
stomacul», fabulă povestită plebeilor retraşi in 
494 a. Cbr. pe Muntele Sacru. [Caion.j

Meties, (Mena), cel mai vechiu rege din Egipt, 
cam pe la 5000 a. Chr. edifică oraşul Memfis.

Menestrel, (franc.) (din lat. Ministerialis = om 
in serviciu), nume dat în evul mediu mai ântâi 
la o specie de servitori artistici ai nobililor tru
baduri, avend ca misiune de a-i acompania şi 
de a scrie melodiile poemelor lor. Mai târcjiu 
M. sunt poeţi-cântăreţi, compositori, umblând 
prin castele şi oraşe, şi nedeosebindu-se de ade
văraţii trubaduri decât prin originea lor. Unii 
din ei sunt ataşaţi pe lângă curţile regale, unde 
exercitează adesea o mare influenţă. Astfel e 
Blondei de Nesle, la curtea lui Eicard inimă de 
leu. Prin seci. XIII numărul acelor ce poartă 
numele de M. e foarte mare, confundându-se sub 
acest nume musicanţii în general, atât cântăreţi 
cât şi instrumentişti, şi în 1321 ei formează în 
Pranoia o mare corporaţiune, sub numele de 
Meneskandrie, guvernată de un şef puternic, 
rebele M.-lor, care mult timp dădu direcţiunea 
mişcării musicale. Această corporaţiune fundează 
şcoale şi procură totdeuna personalul musical 
necesar serbărilor publice şi private. Moralul 
majorităţii membrilor corporaţiunii însă decă- 
(jând continuu, şi pe de altă parte pretenţiunile 
exorbitante ale aşa numiţilor regi, revoltând pe 
adevăraţii artişti, aduce cu revoluţiunea dela 1789 
completa disolvare a corporaţiunii. Denumirea 
de M. se transformase în Menetrier, servind a 
denumi cu dispreţ membrii celei mai joase clase 
a ierarchiei musicale: instrumentişti ambulanţi, 
cele mai de multeori adevăraţi cerşitori. [T. C.]

Mene, TekeI, Phares, cuvinte misterioase scrise 
pe părete de o mână fără corp, pe când regele 
babilonean Valtazar işi petrecea cu boierii săi. 
La vederea mânei şi a scrisoarei pe toţi oas
peţii i-a cuprins groaza, neputend nime să ex
plice lucrul. Mai pe urmă au chiemat pe tinărul 
ovreu Daniil (profetul, v. ac.), care cuvintele 
mene, tokel, phares=numeratu-s’a, ponderatu-s’a.

împărţitu-s’a, le-a interpretat despre regele Val
tazar astfel: numerat-a D(j.eu 4ilele împărăţiei 
tale şi i-a pus capăt; măsurat ai fost tu pe cum
păna dreptăţii şi ai fost aflat cu scădere; im- 
părţitu-s’a împărăţia ta şi^ s’a dat Medilor şi 
Perşilor (Dan. 5, 25—30). Ânoă în aceaşi noapte 
Valtazar a fost ucis; în curând Medii şi Perşii, 
sub conducerea lui Cir, au ocupat Babilonul şi 
au pus capăt domniei babilonice (536 a. Chr.). 
Sub M. t. ph. în sens figurat se înţelege vin
dicta, resbunarea divină. [i—m.]

Menhire, monumente, v. Megalitice.
Meninge, trei membrane, ce învălesc creerul 

şi măduva spinării. Aceste trei membrane sunt: 
1) pia mater, membrană vasculoasă, care e în 
contact intim cu creerul; 2) arăhnoidea, care 
adherează de dura mater; între arahnoidea şi 
pia mater e spaţiul arahnoidean, în care se gă- 
sesce lichidul encefalo-rahidian şi 3) dura mater, 
membrană fibroasă, care adhereazăde păreţii osoşi 
ai craniului şi ai canalului rahidiau. [V. l.j

Meningita, inflamaţiunea meningelor encefa- 
lului şi a măduvei spinării (meningita cerebrală 
şi spinală).

Meningita cerebralii acută se observă în 
urma insolaţiunii, în decursul maladiilor infoo- 
ţioase, în urma unei supuraţiuni a urechei, etc. 
Ea începe subit cu febră ridicată, oefalalgie, 
vărsături, faţa congestionată, apoi pupile con
tractate, hyperestesie, delir, convulsiuni, puls 
lent şi neregulat, paralisia muşchilor pleoapei, 
a altor muşchi, precum şi a sfincterilor coma, se 
finesce cele mai adeseori prin moarte. Causa M.-ei 
acute sunt diferiţi microbi: ca pneumococi, strep
tococi, stafilococi, etc.

M. chronică e determinată de sifilis, alcoo
lism, etc., şi presintă câte odată simptome identice 
cu acele ale paraiisiei generale (raeningo-ence- 
falită); e incurabilă, cu excepţia unor caşuri, 
determinate de sifilis şi cari se pot vindeca cu 
un tratament antisifllitic.

M, tuberculosă e cu deosebire o afecţiune a 
copilăriei şi e totdeuna mortală.

Meningita cerebro-spinaîă epidemică, infia- 
maţiune a meningelor creerului şi a măduvei 
spinării, e contagioasă şi epidemică. Epidemii 
s’au observat cu deosebire în armată şi la copii. 
La autopsie se constată o iperemie intensă a 
meningelor şi o exsudaţiune purulentă pe oon- 
vexitatea şi basa creerului şi pe partea poste- 
rioară a măduvei. Simptomele sunt: febră, con- 
stipaţie, oefalalgie, dureri de ceafă şi spinare, 
contracturi a muşchilor cefei şi spinării, apoi 
agitaţie, delir, paralisii a membrelor, stupore şi 
adeseori moarte. Contagiositatea maladiei nece- 
sitează isolarea bolnavilor. Causa ei sunt mi
crobi: meningococul lui 'Weichselbaum-Jăger, 
mai rar pneumococul.

Meningita spinală, se observă în urma fri
gului şi mai adeseori în urma unui absoes în
vecinat, a cariei vertebrale. Simptomele ei sunt: 
rahialgie intensă, hiperestesie, slăbire musculară 
cu contracturi şi convulsiuni, apoi paraplegie .şi 
anestesie cutanată, incontinenţa sfincterilor, etc. 
Ea e adesea complicată cu myelită. [V. I.]

Menip, (Menippoa), poet satiric şi filosof grec 
din secta cinicilor, de origine fenician, fost sclav, 
apoi discipol al lui Diogene; a devemt cunoscut 
prin 12 voi. de scrieri glumeţe, în cari satirisa
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unele doctrine de ale filosofiei practice, credinţele 
religioase şi vitiile epocei în care a trăit (seci. IV 
a. Chr.).

Menipee, CMenippea), nume dat de scriitorul 
roman M. Terentiu Varro acelor satire ale sale, 
cari le-a scris imitând pe poetul satiric grec 
Menippos. * Satire Menipie*, un celebru pamflet 
franc, din seci. XVI, contra Ligei.

Menippe, în mitol. grec., fata lui Orion. 
Menise, lentila concav convexă şi convex con

cavă. (v. şi Capilaritate).
Menlspermaceae, (botan.) familie de plante 

perenale adese volubile şi lemnoase dicotile po- 
lipetale. Cuprinde vr'o 300, după alţii numai 
presto 80, specii preponderant tropicale, distri
buite în următoarele triburi: I Tinosporeae (cu 
genuri remarcabile Tinospora, Jateorhiza şi Ana- 
mirta), II Cocauleae (cu genul important Me- 
nispermumj, III (Aesampelideae (dintre ale cărui 
genuri cităm Cissampelos) şi IV Pachygoneae 
(de mai puţină importanţă). Unele specii se cul
tivă ca plante decorative, altele au aplicaţiuni 
medicinale. [A. Pr.]

Menlspermum L., (botan.) gen de plante că
ţărătoare cu foi peltate pălmat-lobate din fam. 
Menispermaceelor, tribul Cocculeae. Cuprinde 
numai doue specii numite după patria lor: M. 
canadense L. şi M. Dahuricum DC., ambele 
cultivate ca plante decorative rustice. (A. Pr.] 

Mennoniţl. sectari ai eresiei Anabaptiştilor (v. 
ac.). Capul lor a fost Menno Simonia, (n. 1492, 
f 1559) din Frisia (Friesland). El învăţa că bo
tezul se administrează numai adulţilor pocăiţi, 
că în cuminecătură nu se primesce trupul şi 
sângele lui Chr., ci pânea şi vinul numai sim- 
bolisează bunurile, cari le aşteptăm dela Dum
nezeu; creştinilor nu le este iertat a purta arme 
nici a primi oficii de stat. Aderenţii lui M. s’au 
înmuiat curând în Germania, Belgia, Anglia şi 
în alte ţeri europene. Mai mulţi M. se află a(}i 
în Ţerile de jos şi în Statele Unite din America 
nordică (cam 175,(X)0). (Cf. Hunziger, Das Re- 
ligious-, Kircben- u. Schulwesen der Mennoniten, 
Speier 1830.) [i—m.]

Menologlon, (grec.) calendar bisericesc; o carte 
rituală în care in ordine lunară se cuprinde bio
grafia sfinţilor. (Cf. Martirologiu). Cel mai vestit 
M. este cel compus în seci. IV la mandatul 
împ. Vasilie Macedoneanul.

Menopausa, (grec.) încetarea menstmaţiunii 
îu vîrsta climaterică.

Menorca, insula mai mică dintre Baleare, 
760 km*., cu 39,041 loc. (1887); capitala Mahon.

Menorrhoea, (MenorrhagiaJ, curgerea men
struală mai abundentă decât cum de regulă sunt 
aceste curăţiri periodice la femei. Pierderea sân
gelui poate fi intensivă sau extensivă. Fiindcă 
rn multe caşuri M. se petrece fără dureri, fe
meile mai puţin inteligente nu-i dau mare im
portanţa oeea ce poate ave urmări păgubitoare 
sănătăţii. [Dr. V.J

Menostasis, împiedecarea curgerii menstruale. 
Mens, (mintea), la Romani o Zină, care a produs 

mintea în oreerii copiilor, şi mai târZiu a ţinut 
în trezire spiritul oamenilor. [Atm.]

Mensa academica, (lat.) masa studenţilor, re
staurant în care studenţii dela şcoale superioare 
primesc masă gratuită oh ieftină. 

Mensdorff-Poullly, Alexandru, conte de, ge

neral şi om de stat austr., n. 1813 în Coburg. 
A luat parte la resboiul din Ungaria (1848—49); 
1851—52 comisar în Holstein; 1852—53 mi
nistru plenipotenţiar austr. la curtea rusească; 
1859 a participat la resboiul din Italia; 1861 
guvernor în Galiţia; 1864-66 ministru de ex
terne. 1868 a moştenit titlul şi proprietăţile fa
miliei prinţiare Dietrichstein, din care se trăgea 
soţia sa. f 1671 în Praga.

Menstruaţlunea, (curăţenia lunară, periodul, 
regula, sorocul, florile), este curgerea sângelui 
din organele genitale-femeiesc!, ce apare în fie
care lună la Zile anumite. Iu întreg regnul ani
malic e necunoscută M. Genul omenesc este 
singurul care presintă acest fenomen fisiologio. 
Ivirea primei M. este semnul maturităţii sexuale 
a femeii. Etatea la oare începe femeia a men- 
strua depinde de climă, rassă, modul de viaţă, 
de muncă, împrejurări sociale. In zonele tropice 
M. începe la epoca de 10 ani, în zonele mode
rate între 12 şi 15 ani. La nord cevaşi mai 
târZiu. Un autor a găsit că Româncele încep 
M. la vîrsta de 13 ani, tot aşa şi Armencele, 
Ovreicele şi Ţigancele, pe când Germanele, Ma
ghiarele şi Secuicele abia la vîrsta de 15 ani. 
In genere la oraşe M. apare mai curând decât 
la sate. Durata unei M. este de regulă 4—5 Zile, 
dar poate să varieze între 1—8 Z'le. Ea înce
tează cam la etatea de 43—45 ani. Excepţiile 
nu sQut tocmai rai'e aşa că de regulă cu cât 
mai curând a început a se ivi M. cu atât mai 
curând va şi înceta. M. vicari antă se nu- 
mesce când în locul şi la timpul M.-ei normale 
se ivesce curgere de sânge din alte organe, din 
plumâni, stomac, şeZut, ţiţe, etc. [Dr.Vuia.J

Mensura, (lat.) ceva mesurat; vas cu scală 
pentru mesurarea lichidelor. M. se numesce şi 
distanţa dintre doi duelanţi, când se luptă cu sabia. 
In limbagiul studenţesc M. este duelul cu sabia.

Mensurabil, ce poate fi mesurat, mărginit.
Menta, v. Mentba L.
Mentagra, (med.) v. Syoosis.
Mental sau Mintal, (lat.) ceea ce se rapoartă 

la minte, la inteligenţă.
Mentana, localitate în Italia, nu departe dela 

Roma; aci au fost bătuţi Garibaldianii la 3 Nov. 
1867 de cătră Francezi şi papali.

Menter, Sofia, pianistă, n. 29 Iulie 1848 io 
Miinchen, la 1872 căsătorită cu celistul Popper, 
1886 divorţată; câţiva ani fu profesoară la con
servatorul din Petersburg; trăiesce în castelul 
Itter lângă Innsbruck.

Mentha L., (botan.) gen din familia Labiatolor, 
tribul Satureineae, cuprinde plante erbacee odo- 
rante, cu frunzele opuse, florile cu 4 stamiue 
aproape egale. M. are vr’o 25 de specii, res- 
pândite pe întreaga suprafaţa globului, mai cu 
samă însă în regiunile temperate. In părţile 
noastre cresc mai multe specii, cunoscute în 
general sub numirile de Ismă, Mintă sau 
Mentă, dintre acestea menţionăm: M. sil- 
vestris L., vulgar Ismă selbatecă. Mintă 
selbatecă. Mintă calului, Vo'eştuiţă. 
M. crispa \j.. Mintă creaţă, Ismă creaţă. 
M. arvensis L., M. Pulegium L. cunoscută de 
popor sub numirea deBusuiocucerbiloi,M. 
aquatica L., vulgar Isma broascei. Mintă 
broascei, etc. Toate aceste plante sunt odo- 
rante foarte aromatice, stimulante, bogate în
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esenţe, din care causă se întrebuinţează în me
dicină. M. piperita L. foarte mult cultivată mai 
cu samă în Englitera şi în Statele unite, pentru 
a 60 extrage esenţa de mentă, întrebuinţată în 
medicină spre a combate catarele mucoaselor, dis- 
pepsia şi diverse afecţiuni nervoase. [Z. C. P.]

Menthol, C10 Hig OH principiul odcrant al 
pipermentului, al oleului de piperment, oleu 
Mentbae piperitae. Se obţine de ordinar din oleul 
japonez prin extracţia şi recristalisarea massei 
ce remâne după destilarea acestor principii, ce 
apa4in seriei terpenelor. Cristale prismatice, 
incolore, P. F. 43° şi fierbe la 212°. Insolubil 
în apă, uşor însă în alcool şi eter. Polarisează 
lumina în stânga. Ca funcţiune chimică e un 
alcool secundar. Se întrebuinţează în medicină 
ca antimigrenă şi ca antiseptic.

Mentholin, praf, amestec de zahăr lactic, cafea 
arsă şi Menthol. Se folosesce ca medicament la 
guturaiu.

Menţiune, flat.J pomenire, amintire.
Mentone, oraş în depărtăm, franc. Alpii ma

ritimi, lângă golful Genovei, 8108 loc. (1896); 
loc de cură climatică (temperatura medio 16°).

Mentor, în mitol. grc., fiul lui Alkimos din 
Ithaka, amioul lui Odysseus, oare pornind la 
resboiul cu Treia, lasă pe M. îngrijitor de bi
nele seu şi orescetorul lui Telemach, fiul seu.

Menu, în mitol. indică o colecţiune do 12 cărţi 
din legile lui Menu, respective Mânu (v. ac).

Menu, (franc.) merunt; se întrebuinţează ca 
subst. în sens de listă de mâncări, ce se servesc 
la o masă.

Menuet, dans şi arie, de origine franc., de un 
caracter nobil, grav, maestos, în mesură ternară 
(în general V4) şi mişcare moderată (timpul = 92). 
Numele îi vine pare dela paşii săi mărunţei 
(frc. menuots). Foarte în favoare la curtea lui 
Ludovic XIV. Bach şi Hăndel îl introduc în 
aşa numita Suită, unde ia loc între Sarabandă 
şi Gigă. Haydn îi dă loc în sintonie şi în so
nată, înainte de final. Mozart revine la carac
terul primitiv, dar Beethoven, reluând M.-nl lui 
llaydu, il desvoltâ şi îl transformă în scherzo, de 
o mişcare mult mai repede. Mendelssohn în sin- 
fonia în d o minor scrie un M. în e/8. [T. C.]

Menumorut, numit in cea mai veche cronică 
a Ungariei (v. Anonymus) ca duce al ţerii dintre 
Tisa, Mureş şi Munţii apuseni, cu cetatea Bihor, 
pe timpul venirii Ungurilor. In luptă cu Un
gurii, M._ pierde partea de mează-noapte a du
catului său până la Criş, păstrând numai partea 
dintre Criş şi Mureş cu cetatea Bihor, ca vasal 
unguresc. Pe timpul lui Ştefan cel Sfânt, această 
parte meridională a ducatului Bihorean se gă- 
sesce unită ou ducatul Bănăţean sub Achtum, 
care stăpânea ţeara dintre Dunăre, Tisa, Criş 
şi munţi, când fu învins de Ştefan şi ducatul 
lui încorporat în Ungaria (după 1003). Terito
riile ducatelor cucerite de Unguri, locuite de 
Uomâni şi Slavi (cari se contopesc în urmă cu 
Homânii), păstrează oarecare autonomie naţio
nală, sub conducători proprii, numiţi cnezi şi 
wevoifi, şi cu drept propriu românesc (jus va- 
kichicumj, până la desfiinţarea regatului ungar 
(152(1), Voevodatul Românilor de Maramureş, 
caie apune după emigrarea română în Moldova 
la intemeiarea principatului moldovenesc, pare 
aa fie un asemenea rest de teritor autonom din

un ducat existent la venirea Ungurilor. După 
tradiţia cunoscută lui Anonymus, ducatul lui M. 
se întindea până în această parte. (Pifi, Der na
ţionale Kampf gegen das ungarische Staatsrecbt. 
Leipzig, 1882; Rohonyi, A honfoglalâs tortenete. 
Budapesta, 189.5; Onciul, Originile principatelor 
române, Bucuresci 1899). [D. On.]

Menura australică, (Maenura superba), o pa
sere din ordinul pasei'ilor strigătoare (clamatores) 
de mărimea unui fasan. Bărbătuşii au o coadă 
de pene foarte frumoase de forma unei lire. 
Trăiesce în Australia.

Menyanthes L., (botan.) gen de plante perene 
palustre din fam. Gentianeelor, trib. Menyan- 
theae, cu foi trifoliate şi corola infundibuliformă. 
Cuprinde două specii, una din America boreal- 
occidentală, alta respândit-boreală. Aceasta: M. 
trifoliata L. «trifoiul de lac», ale cărei foi 
conţin menyantină, se folosesce în medicină ca 
tonică, febrifugă şi emenagogă. [A. Pr.]

Menzel, Adolf, pictor, n.SDec. 1815 înBreslau, 
dela 1853 profesor şi academic în Berlin; s’a 
distins ca desemnător şi ilustrator al vieţii lui 
Frideric cel Mare; mai are numeroase pânze, 
aquarele, etc. Cf. Jordan u. Dohme, Das Werk 
Adolf M.’s (1890 în 3 voi.).

Mephisto, (şi Mephistopheles). v. Mefisto.
Măr, numele popular al arborelui cultivat Pirus 

Malus L. (sin. Malus communis Ijam.) (v. ac.). 
Fructele acestui arbere se numesc mere.

Mirul lupului, numele vulgar al plantei Ari- 
stolophia Clematitis L. (v. ac.).

Merele de aur, v. Heracles şi Hesperide.
Mera, com. rur. în Rom., j. Putna, compusă 

din 5 căt., cu 3116 loc. (Dicţ. geogr. 1897). In 
această corn se află fosta mănăstire M. sau Mira, 
încungiurată cu zid, construită 1686 din lemn, 
iar la 1706 de Antiooh Cantemir reconstruită 
din piatră; a()i în stare decăcjută.

Meran, Obermais, Untermais şi Gratsch, patru 
comune în Tirol (Austria), cari formează îm
preună complexul teritoriului climatic, cunoscut 
sub numele de M. Situat la o înălţime de 300 până 
500 m. deasupra mării şi incungiurat de un şir de 
munţi de 2000—3000 metri înălţime, posiţia 
aoestuiloc de cură climatică este atâtde norocoasă, 
că făi'ă a ave o climă, ce se numesce sudică, pre- 
siută toate avantajele acesteia. Clima din M. se 
distinge prin uscăciune, căldură solară, o toamnă 
caldă senină, o iarnă scurtă, puţin geroasă, cu 
mult soare şi puţine vânturi, căreia urmează o 
primăvară scurtă şi frumoasă. Amesurat acestor 
factori climatici, bolnavii cari au trebuinţă de 
aer liber în tot timpul anului se simt în M. 
bine. Aceştia sflnt în primul loc bolnavii slăbiţi 
de cataruri cronice ale organelor respiratoare 
cu expectoraţii abundente, apoi cei cu exsudate 
pleuritice cu astmă, tuberculosă cronică, cu 
afeoţii ale cordului şi pentru cei reoonvalesoonţi 
după vr’o boală îndelungată. Pe lângă factorul 
principal, aerul, M. mai dispune de o mulţime 
de mijloace curative, precum este cura de stru
guri, tratamentul pneumatic, sale de inhalaţiune, 
gimnastică svedică, băi de toate categoriile, calde 
şi reci, aranjament pentru cura de teren Oertel. 
O mulţime de hoteluri şi vile particulare şi publice 
elegante şi cu conifort aranjate stau la disposiţia 
visitatorilor, cari din an în an mereu se înmulţesc. 
Literatură în toate limbile. [Dr. Vuia.]
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Meroadante, Saverio, compositor italian, n. 1797 
în Altamura (Neapole) şi f 1^70 ca director al 
conservatorului din Neapole. A compus vr’o 50 
de opere, dintre cari mai cunoscute: Elisa e 
Clandio; II giuramento; II Bravo.

Meroantll, ce privesce comerciul; comercial. 
Mercantilism, sau sistemă mercantilă, se nu- 
mesce în economia politică, ceea ce s’ar pute 
numi sistem protector exagerat. El consistă în 
a favorisa desvoltarea industriei naţionale în pa
guba industriei străine, prohibind sau lovind cu 
drepturi exorbitante intrarea produselor manu
facturate în străinătate, prohibind ieşirea ma
teriilor proprii manufacturelor străine. Anglia şi 
Spania sunt primele teri, cari au aplicat această 
sistemă, iar Colbert nu făcu decât să urmeze 
exemplul lor, fără a căde totuşi în excesele la 
cari mai târ(}iu a condus mercantilismul. Pro
gramul seu era astfel formulat: »Trebuesc res
pinse, prin urcarea drepturilor de vamă, pro
dusele manufacturelor străine.* El n’a meis însă 
până la prohibiţiune. (Cf. P. S. Aurelian, »Cum 
se poate funda indust. în Rom.«, 1881; N. E. 
Idieru, «Studii de econ. pol. şi finanţe», voi. I. 
Buc., 1895).

Mercaptan, sulfidrat etilic, identic cu tioalcool, 
compuşi organici, cari conţi n sulf analogi alcoolilor, 
cu deosebire că oxigenul acestora o înlocuit prin 
sulf, sau se mai pot considera ca hidrocarbura, 
în cari un hidrogen e înlocuit cu radicalul sul- 
fidric (SH); Ci H5 OH, Cs Hs SH. Ei se obţin prin 
acţiunea unei soluţiuni alcoolice de sulfidrat de 
potasiu asupra iodurilor şi bromurilor alcoolice, 
sau dela destilaţia directă a unei soluţiuni apoase 
concentrate de sulfidrat de potasiu ou săruri de 
ale acidului etil-sulfurio. M. sunt foarte puţin 
solubili în apă, miros infect, de obiceiu ca al 
usturoiului, au proprietate de acid, unindu-se cu 
metale şi în special de Mercur, de unde şi nu
mele lor dela Mercurio-aptum [S. M.]

Mercator, Gerhard, geo- şi hartograf, n. 1512 
în Rupelmonde (Flandria) şi f 1594 in Duisburg. 
E cunoscut îndeosebi pentru metodul seu de 
proiecţiune întrebuinţat la hartele maritime. Lu
crările sale principale sunt: Tabulae geogra- 
phicae ad mentem Ptolemaei restitutae, 1578—84; 
Atlas, sive cosmographicae meditationes de fa
brica mundi et fabricaţi figura, 1595.

Mercedonius, în mitol. romană numele unei 
luni, introdusă de Numa Pompilius; tot la doi 
ani era vîrîtă după 23 Febr., avend 22—23 (}ile-

Mercenar, cel ce lucrează pentru bani, cel ce 
caută numai câştig; fig. condus de interesul 
propriu, coruptibil.

Mercenari se numia şi oştirea marilor domni 
români. Mircea, Ţepeş, Ştefan şi loan Vodă cel 
cumplit, aveau armată din proprietarii mici ai 
pămentului,^ numiţi moşneni. Dela începutul 
seci. XVII însă, ţeranii moşneni devenind servi 
pe moşiile boieresc!, armatele principatelor în
cepură a fi formate din soldaţi plătiţi, adecă 
lefegii sau M., aceştia erau în mare parte străini, 
Unguri, Poloni, Greci, etc.

Merceologia, studiul originei, producţiunii, 
proprietăţilor esenţiale fisice şi chimice, indi
ciilor de veritabilitate şi bunătate ale mărfuiilor, 
precum şi a mijloacelor de a stabili aceste ca
lităţi şi a descoperi alteraţiuuile şi falsificaţiunile 
mărfurilor.

Mercerie, (franc.) negoţ ou mărfuri merunte 
de metal, lemn, porcelan, sticlă, etc., (Xurz- 
waren, Quincaillerie) şi cu mărunţişuri pentru 
îmbrăcat şi gătit.

Mercla, imperiu anglo-saxon în Britania, între 
Marea Nordidui şi wales, 829 regele Egbert îl 
uni cu Englitera.

Mercina, comună mică în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1779 loc. (1891) Români.

Merck, I. Enric, scriitor german, n. 1741 în 
Darmstadt; 1768 fu numit oassier militar şi 1774 
membru al consiliului de resboiu. Nenorociri 
familiare şi speculaţiuni greşite l-au făcut de 
s’a sinucis în 1791. M. a fost centrul unui cerc 
de savanţi, între cari Goethe, Herder şi alţii, 
pe cari nu puţin i-a influenţat prin criticele sale.

Mercur, cea mai mică din planetele principale 
şi cea mai apropiată de soare. De 21lî ori mai 
aproape de soare ca pămentul şi diametrul seu 
tot de atâtea ori mai mic ca al pămentului, vo
lumul de 19 ori mai mic. Din causa apropierii 
lui de soare el foarte greu se poate vede şi 
anume numai la resărit puţin înainte de resă- 
ritul soarelui sau la apus puţin după apusul soa
relui şi aproape de orizont în timpul când se 
vede mai depărtat de soare.

V. şi art. Mercurius.
Mercurea, magh. Szerdahely, germ. Reuss- 

marht, comună mare în Trs., cott Sibiiului; loc. 
1820 Români şi Saşi; judecătorie cerc., carte 
fuuduai'ă, pretură, residenţa unui protopopiat 
român gr.-or. Mai înainte M. era locul central 
al scaunului săsesc de asemenea numire. Aici 
s'a ţinut memorabila conferenţă naţională ro
mână, la 1869, îu care s’a proclamat pasivitatea 
politică a poporului român faţă de alegerile de 
deputaţi la dieta din Budapesta.

Mercurea, protopopiat român gr.-or. se com
pune din 24 paroohii cu 26,405 (1899) credincioşi.

MercurI, o cji a septemâuei (din dios Mercurii 
la Sabini). După aşezămintele bisericei M. este 
dedicată întru pomenirea şi onoarea sf. cruci, 
deoarece îu cJi de M. s’au sfătuit Iudeii ca să-l 
prindă pe Christos. M. în poveştile române s'a 
personificat în Sf. Mercuri. Feţii frumoşi ori 
fetele frumoase căutând unul după altul^ ajung 
şi pe la Sf. Mercuri, iar aceasta le dă îndrep
tare în cale şi sfaturi, apoi şi daruri, şi anume 
fetelor: o furcă de aur care singui-ă toarce; o 
cămaşe de tort de paingene, etc., până ce pe 
feţi frumoşi îi dăruiesce cu frâu de aramă, ce 
scuturându-se venia un cal de aramă; sau cu 
un mer de aur, etc. In împărăţia Sf. M. e frig 
groaznic; apoi are la poarta iadului un câne, 
numit Vede bine. După superstiţiune M. e o 4' 
rea, în care nu-i iertat a semăna, a coase cu 
acul ori a tăia cu foarfecile. [Atm.]

Mercurialla, (med.) medicamente, ce conţin 
idrargir; se folosesc cu deosebire contra sifilis
ului şi se aplică intern, pe piele şi subcutan.

Mercurialla L., (botan.) gen de plante de comun 
dioice, din fam. Euphorbiaceelor, tnb. Crotoueae, 
cu foi opposite, fără cyathium. Cuprinde 6 specii 
europene şi vest-mediterane, dintre cari numai 
una e est-asiatică. M. perennisli. «breiul de 
pădure* şi M. annua L. «breiul de câmp* 
sunt cele mai frequente la noi. [A. Pr.]

Mercurlallsm, Hydrargyriasis (v. ac.).
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Mercuriu, (Argint viu), identic cu Hydrar- 
gyrum, (germ. Quecksilber). Corp simplu. Simbol 
Hg., Gr. at. 200, bivalent. Singurul metal care 
la temp. ordinară se presintă lichid. Cunoscut 
din cele mai vechi timpuri. Theofrast descrie 
preparatia lui (300 a. Chr.) din cinabru. Deşi 
întrebuinţat în evul mediu foarte mult în pre
paratele farmaceutice cât şi la isolarea metalelor 
preţioase, totuşi natura chimică a lui a fost stu- 
diată pe la începutul seci. XIX. El se găsesce 
in natură în mici cantităţi, respândit parte ca 
atare parte în combinaţiuni cu alte elemente cu 
deosebire cu sulful ca în cinabin, cuoloru, iodu 
(coocinit), şi în unire cu argintul şi aurul ca amal
game. Localităţile sunt Idria în Kraina şi Almaden 
(Spania). In comerciu se scoate din cinabru din 
Idria, prin calcinarea acestuia în cuptoare şi 
apoi primirea vaporilor de M. în nisce vase, ce 
se găsesc în legătură cu cuptoarele şi în care 
se condensează. M. de comerciu conţine adesea 
impurităţi, ca plumbu, cupru, staniu, zink şi 
bismut. Proprietăţi; luciu arginţiu, greut. spec. 
13’573. Se solidifică la —39'4°, cristalisează in 
această stare în octacdri regulaţi. Fierbe la 
357-250. Cu toate acestea emană vapori chiar şi 
la temp. ordinară, de unde poate provoca into- 
xicaţiuni în manipulaţiuni îndelungate. Nu se 
oxidează la aer uscat, din contră uşor la cel 
umed şi la încălzire. Amestecat cu diferite sub
stanţe solide ca graBt, cretă, zahăr, grăsimi, ele 
se lasă a se divisa cât de fin. In asemenea con- 
diţiuni intervine în preparatele farmaceutice şi 
adesea sub numele de Aethiops. Insolubil în 
acid clorhidric şi sulfuric ia rece, la cald însă 
în acest din urmă se disolvă degajându-se bio
xidul de sulf. Solubil în acid azotic, formând 
nitraţi, iar în apă regală formând clorurul mer- 
ouric (sublimat). Formează 2 oxiiji: mercuros 
Hgi 0 şi mercnric Hg O, de unde doue feluri de 
săruri. însemnate săruri ale lui sunt calomelul 
Hg 01 şi sublimatul Hg CI,, foarte usitate în me
dicină. E otrăvicios mai ales când se găsesce în 
staie de vapori. Asemenea mai toate sărurile 
respective sunt din cele mai otrăvitoare, ca s. e. 
sublimatul. Toţi compuşii M.-lui calcinaţi cu car
bonaţi alcalini într’un tub de sticlă liberează 
cu uşurinţă metalul, care se depune pe păreţii 
reci ai sticlei. Acesta e unul din mijloacele de 
recunoascere a M.-lui. Asemenea el e depus din 
sărurile lui prin clorurul stanos. [S. M.] 

Mercurius, la Romani (Jeul comerciului, identic 
cu Hermes la Greci. Mama lui a fost Maia (v. ac.), 
iar tatăl seu lupiter. Templul lui M. s’a fundat 
la a. R. 259, serbătoarea lui cu a mamei sale s’a 
ţinut la idul luiMaiu, şiîn cultul lui s’au aflat urme 
de cultul grec. Atributele lui M. au fost băţul 
Cadiiceus (v. ac.) şi săculeţul, şi el a fost (Jeul 
aporător al neguţătorilor şi colegiilor (cetelor) 
lor, adeseori şi scutitorul lotrilor. [Atm.] 

Mercy, 1) M., Frandsc, baron, general imp., 
n. în Longwy la sfîrşitul seci. XVI, 1643 în
vinge pe Svedezi la Tuttlingen, 1644 ocupă Frei- 
burgul, 1645 bate pe Turenne la Mergentheim, 
iar in 3 Aug. acelaş an cade în lupta dela Aller- 
beirin 9) M., Claudiu Florimund, conte, mareşal 
de câmp, nepotul celui precedent, n. 1666, 1683 
până 1690 luptă în contra Turcilor în Ungaria, 
1701 e trimis în Italia sup. în contra France
zilor, 1704 se distinge ca maior înaintea Strass-

burgului, 1709 operează din nou în Italia şi apoi 
în ^nutul Rinului, în resboiul dela 1716 contra 
Turcilor luptă alăturea cu Eugen de Savoya la 
Petruvaradin, Timişoara şi Belgrad, după a căror 
recucerire Eugen (le Savoya îl însărcinează să 
asedieze Panciova, Palanca nouă şi Orşova. în
cepând dela 1717 guvernator al Bănatului ti- 
mişan, eliberat de sub jugul turcesc, în care 
calitate îşi câştigă merite neperitoare pentru ri
dicarea acestei provincie selbătăcită sub stăpâ
nirea turcească; colonisarea Bănatului mai ales 
cu Şvabi din Bavaria, apoi ou Francezi, Italieni şi 
chiar şi cu Spanioli, este opera lui M., precum şi. 
scurgerea mocirlelor, regularea Timişului şi Bege- 
iului, introducerea culturei plantelorindustriale, a 
viermilor de mătasă, ridicarea industriei şi mine
ritului. Colonia italiană Mercyfalva (coti Timiş) 
s’a numit după numele lui M. 1733 M. e trimis din 
nou în Italia, şi 1734 moare moarte eroică la asaltul 
asupra castelului Crocetta, aproape de Parma.

Mer de Glace, gheţar pe partea nordică a grupei 
Mont-Blanc.

Merei, com. rur. în Rom., j. Buzeu, compusă 
din 3 căt., cu 1300 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 
2 biserici, 3 şcoale şi 1 fabrică de pelroleu. 
Vinuri de o calitate superioară.

Meretrix, (lat.) curtisană, femeie publică.
Merghindeal, (magh. Morgonda, germ. Mer- 

geln), com. rur. în Trans., oott. Târnava mare, 
cu 1163 loc. Saşi şi Români (442).

Merhei-VellchI, lac în Rom. (Dobrogea), jud. 
Tulcea, având o întindere de 400 ha. Produce 
pesce bun şi în abundanţă.

Mericarp, (botan.) fruct cu o singură semenţă 
şi indehiscent, lesultat dintr’un ovar plurilocular, 
care s’a divisat longitudinal (la Umbelifere, Mal- 
vacee, Labiate, Boraginee), sau transversal (le
gumele de Hedysamm, silicuele de Raphanus) 
(v. şi Juga, Diachena).

Mârida, 1) M., oraş în prov. spân. Badajoz 
(Estremadura), lângă Guadiana, 10,063 loc.; 
vechea colonie romană «Augusta Einerita«; an
tichităţi romane: aniBteatru, apaduct, pod mi
nunat. 2) M., capitala statului mexican Tucatau, 
36,720 loc. (1895). 3) M., capitala statului Los 
Andes în Venezuela, la poalele Sierra Nevadei, 
12,018 loc. (1889); universitate, episcopie.

Meridian, un cerc mare al sferei ceresci sau 
pământesci, trecând prin cei doi poli. M. ceresci, 
M. pământesci. In geometrie: dacă tăiem o 
suprafaţă de revoluţiune cu un plan, ce trece 
prin axa de revoluţiune a suprafeţei, secţiunea 
se numesce M. al suprafeţei. M.-le unei supra
feţe de revoluţiune sunt toate egale şi fiecare 
prin revoluţiunealui în jurul axei nasce suprafaţa.

Meridianul locului, planul ce trece prin ver
ticala locului şi axa lumei. Intersecţiunea acestui 
pian cu orizontul locului se numesce meridiană. 
In vorbirea ordinară acestei linii i-se (Jice M. 
La cele 2 extremităţi ale meridiane! sunt nordul 
şi sudul sau mează-noapte şi mează-(Ji, O per
pendiculară ducând la meridiană în planul ori
zontului ne dă linia numită perpendiculara, la 
extremităţile căreia siînt estul şi vestul sau re- 
săritul şi apusul. Aceste 4 puncte sunt punctele 
cardinale ale orizontului.

Meridian magnetic, un cerc mare al sferei 
pământului, trecând prin polii magnetici ai lui. 
(v. Magnetismul pământului.)
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Meridian (adiectiv), ce are loc când soarele 
trece la M. locului, care este îu planul M.-lui.

Meridies, (lat.) mează-4i, sud.
Meridional, ce e situat spre mează-di, ce lo- 

cuiesce în ţinuturile meridionale. Ceea ce e 
propriu ţinuturilor sau popoarelor meridionale.

Cadran meridional, cadran al cărui plan e 
perpendicular pe meridian.

Distanţă meridională, diferinţa de longitu
dine între 2 astre.

Archipelagul meridional, sau al mării rele, o 
grupă de insule din Polinesia, făoend parte din 
archipelagul Pomotu.

Merlm6e, Prosper, scriitor franc., n. 1803 în 
Paris, t 18V0 în Cannes. A fost inspector al 
vechilor monumente istorice, academician şi se
nator. A scris mai multe romane, precum; Co- 
lomba. Carmen şi La Jacquerie; apoi mai multe 
scrieri istorice şi archeologice, precum; Hist. 
de don Pedro 1-er; Etudes sur l’histoire ro- 
maine; Hist. sur la guerre sociale; Hist. des 
villes de France. A mai publicat »La Guzla«, 
colecţiune de cântece iliriene, etc.

Uer'ino, (spân.) pribeag, călător, băjenar; nume 
dat turmelor călătoare din Spania, şi îndeosebi oilor 
cu lâna scurtă, creaţă, subţirică şi foarte moale. 
Oile M. au fost introduse şi aclimatisate aproape 
în toate ţerile Europei pe la finea seci. XVIII 
iar în a doua jumetate a seci. XIX în conti
nentele noui: Laplata, Australia, etc.

Merlşanu, familie din Yalachia, care la origine 
se numia şi Bucşanu, divisându-so cu timpul în 
douo ramuri deosebite. Un Bărcan Stolnicul 
Bucşanul dela Merişaui, conduse la 1611 res- 
coala boierilor contra lui Radu Mihnea, şi pieri 
decapitat. Un alt urmaş al acestui vechiu neam 
de boieri, a(}i stins, era: Staico Merişanul, ma
rele păharnic, personaj bine cunoscut îu istoria 
ţerii. La 1693, împreună ou Pr eda Proroceanul 
mare căpitan, şi alţi boieri, se ridică ca pre
tendent al domniei, usurpând la Poartă pe Brân- 
coveanu. Prins, fu adus în Bucuresci unde i-se 
făcu un proces celebru, şi apoi spânzurat cu 
Proroceanul. Nepotul seu Barbu M., mare pitar 
şi vornic, fugi la Nemţi în 1718 pe timpul Irrr 
Mavrocordat, tot din causa »furnurilor deşer
tăciune! ce-i intrase în cap« pentru domnie; 
dar apoi se întoarse fiind iertat de principe.

[O. L.]
Merlşor, Mentor de munte, numiri vulgare 

ale plantei Vacciniurn Vitis idaea L. (v. ac.). 
Fructele comestibile ale acestei plante se nu
mesc meriţoare.

Merilor, nuntele vulgar al plantelor: Vinoa 
herbaoea ÎV. K., Vinca minor L. (v. ac.).

Meritor turcesc, numele popular al plantei 
Buxus sempervirens L. fv. ac.).

Merlstem, (botan.) nume dat de Năgeli ţese- 
turei compuse din celule în stare de divisiune, 
cu conţinut protoplasmic abundent, nucleu mare, 
sţrius unite între ele, fără spaţii intercelulare 
şi cu păieţii subţiri; se (jice şi ţesătură embrio
nară, formatoare. Se află la vîrfurile vegetative 
terminale ale tulpinelor, rădăcinelor, etc., unde 
provine din segmentarea unei ori mai multor 
celule iniţiale(v. ac ). Multe organo tinere, frunze, 
fructe, ş. a. sunt formate numai din M., care 
mai târ(Jin se diferenţiază şi dă ţesăturile per
manente. M. primar e cel din YÎrfurile vege

tative şi din care se diferenţiază ţesăturile per
manente; M. secundar, cel ce se află între 
ţesăturile durabile sau se diferenţiază ulterior 
din ele cum e cambiul (v. ac.) şi phelogenul.

[S. Şt. R.]
Merit, demerit, sunt termini etici şi juridici. 

Ca M. în genere se consideră tot ceea ce poate 
să ne facă demni de stimă, de laudă şi de re
compensă. Contrarul este demerit. Sub raport 
etic, meritul şi demeritnl se întemeiază pe im- 
putaţiunea morală a omului sau pe responsabi
litatea, ce are pentru faptele sale. Ori ce faptă 
este sau bună sau rea. Ca bune se consideră 
acele fapte, cari resultand din libera voinţă, sunt 
însoţite şi do o curată şi bună intenţiune, con- 
coardă adecă cu ordinea morală şi cu legea. 
Contrar faptele sunt rele. Faptele bune sunt 
meritorii şi au dreptul la o recompensă, cele 
rele sunt culpabile şi trag după sine pedeapsă. 
Principiul etic cu privire la merit şi demerit 
este: tot ceea ce făptuitorul a putut să prevadă 
în faptă ca umare a lucrării sale, este impu
tabil, şi ce a putut să prevadă i-se socotesce ca 
merit ori demerit (vină), de cumva a trebuit 
să prevadă. [PI.]

Merlln, una din figurile de frunte în mitei, cel
tică, resp. celto-britică, la Walesi numit Merddin 
şi Myrdhin. M. s’a născut fără tată în Caer- 
marthen în Walles, şi âncă ca copil avea darul 
profeţiei, (v. Uthyr, Pen, Arthur.) [Atm.J

Merlln de Doual, Philippe Antoine, conte, ju- 
risprudent francez, n. 30 Oct. 1754 în Arleux, 
1789 membm al adunării naţionale, 1793 al con- 
ventului, 1797—1799 membru al directoriului, 
t 26 Dec. 1838 în Paris. M. a redactat noul 
cod penal dela 3 Brumaire al anului IV, care 
a fost în' vigoare până la 1811; colaboratorul 
principal şi in urmă editorul lui »Repertoire 
universel et raisonne de jurisprudence».

Merlln de Thionville, Antoine Christophe, om 
politic franc., n. 1762 în Diedenhofen, f 14 Sept. 
1833 în Paris. 1791 membru radical al legisla
tivei, 1792 al conventului, al cărui president 
ajunse după căderea Iui Robespierre.

Merllton, colorant vegetal extras din planta 
Calendula, întrebuinţat pentru a colora untul 
în galben.

Merlucclus, gen de pesci din familia Gadidelor 
(v. ac.), cu trei specii, dintre cari doue trăiesc 
in apele zonei reci şi moderate şi a treia pe la 
ţermurul Chilei.

Meroblastice se numesc celulele ou, cari din 
causa multului deutolecit ce conţin, şi din causa 
repartisării lui în mod neegal în conţinutul oului, 
segmentaţiunea oului în celule fiice e parţială 
şi nu interesează decât vitelusul de formaţiune, 
(v. Segmentaţiunea, Vitelus şi Holoblastice.)

Merodach, 4eu în Babylonia, domnul planetei 
lupiter; după inscripţiuni se numia domnul ce
riului şi al pământului. Sanherib i-a ridicat templu 
în Ninive.

Meroe, capitala imperiului etiopio, pe care 
Herodot o.numesce oraşul mamă al tuturor Etio- 
pilor. După Strabo M. era şi oraş, dar şi o in
sulă, şi se crede, că era în locul uude rîM 
Atbara se vamă în Nil, undo şi a(}i se află rui
nele unui oraş şi mai multe piramide. Metropolă 
a Aethiopiei a ajuns M. numai după ce Kam- 
byses s’a sculat în contra Aethiopiei. In M.
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preoţii în vechime erau în mare vază, dintre 
ei se alegeau şi regii. La dorinţa lor regii tre
buiau să-şi ia viaţa. Datina aceasta s’a delăturat 
numai pe timpul lui Ptolemeu Pliiladelfui prin 
regele Ergamenes (Ark-Amen).

Merope, în mitol. grec. 1) Fata lui Atlas, una 
din Pleiade, soţia lui Sisyphos, mama lui Glaukos. 
2) Fata lui Kypselos, soţia lui Kresphontes, rege 
în Messenia.

Meroveu, (Meroveus, Merovech), rege legendar 
al Francilor, 448—4.o7, după acest M. s’a numit 
dinastia Merovingilor, care a domnit în impe
riul Francilor 481—Y51. Merovingii au slăbit în 
urma certelor familiare, şi-au pierdut pe încetul 
puterea până ce majordomul Pipin cel Mic de
trona pe ultimul rege meroving, Childerich III, 
şi se puse însuşi rege.

Meroxen, v. Biotit.
Merseburg, guvernament prns., 10,209 km®., 

cu 1.129,259 loc. (1895). Capitala M., lângă 
Saale, are 18,827 loc. (1895); biserică gotică cu 
organe renumite; industrie de maşini şi hârtie, 
fabrică de bere; gimnasiu. Episcopia de M., 
fundată 968 de Otto I, 1657—1738 ducat, dela 
1815 aparţine Prusiei.

Mersey, rîu în AngMa, isvoresce în High-Peak, 
se vamă în Marea Irică la Liverpool; 137 km. 
lung; fluxul mării se simte pe el până la War- 
rington. Tunel între Liverpool şi Birkenhead; 
canal navigabil spre Manchester.

MŞr şl PSr, în pov. românesc! doi fraţi ge
meni, identici cu Busuioc şi Seminoc; repre- 
sintă pe cei doi luceaferi.

Mersul, umbletul, locomoţiunea obicinuită la 
om şi la o parte a animalelor. M. se întâmplă 
astfel: In timpul când corpul se razimă pe un 
picior, celalalt îl împinge înainte; în momentul 
când s. e. piciorul drept se pune pe pământ, se 
ridică piciorul stâng şi deodată împinge înainte 
şi corpul, iar când piciorul stâng se aşează pe 
pământ, se ridică piciorul drept şi aşa mai de
parte. La fiecare pas se pot deosebi doue pe
rioade; una mai lungă, când corpul se razimă 
numai pe un picior, şi alta mai scurtă, când 
corpul se razimă pe amândoue picioarele. Cu cât 
perioada a doua e mai scurtă, cu atâta e şi M. 
mai repede; când perioada a doua lipsesce, adecă 
când nici într’un moment nu ating pământul 
ambele picioare deodată, M. se numesce fugă. 
M. animalelor patrupede se basează pe aceleaşi 
principii. Unele patrupede păşesc astfel, că 
deodată mişcă s. e. piciorul stâng anterior şi pi
ciorul di-ept posterior, altele (cămila, girafa) mişcă 
deodată ambele picioare stânge şi apoi deodată 
pe cele drepte.

Merţa, mesură veche do capacitate în Moldova 
= 10 baniţe.

Mertic, baniţă mică = 20 oca.
Merthyr-Tydfll, oraş în principatul englez 

Wales, 68,080 loc. (1891); mine de cărbuni, 
mari uzine de fier şi oţel.

Merii, în mitol. indică muntele Şeilor în mij
locul pământului; acolo a locuit 4eul Indra (v. ac.). 
M. după învăţătura Brahmanilor şi Buddhiştilor 
a avut 4 laturi, de aur, de cristal, de argint şi 
de saphir şi 4 caturi sau ridicături. In cel mai 
deasupra tronează Indra cu 33 de <jei şi deasupra 
de M. se ridică mai multe caturi de ceriuri. 
(v. Albordzsi şi Olimp). [Atm.]

Merullus Hali., (botan.) gen de Ciuperci, fa
milia Polyporacee, cu mai multe specii saprofito 
liguicole, s. e. M. tremellosus Schrad. pe Sălcii 
şi Plopi bătrâni, M. molluscus Fr., M. lacry- 
mans Fr. Aceasta din urmă cresce rar pe arbori, 
mai des pe lemne umede, piloţi, pe sub duşumele 
în camerele umede şi întunecoase, unde for
mează masse mari, albe, moi ca şi cum ar fi de 
vată, la suprafaţă şi pe margini cu multe pi
cături de apă, ce picură ca lacrămile (de aci 
numele speciei); după oarecare timp substratul 
pe care a trăit abundant M. 1. e transformat în 
lichid, e lichefăcut. Lemnele expuse atacului 
acestei specii trebuesc unse cu gudron, oreusot, 
sau bine aerisite. [S. Şt. R.]

Merv, (Merv>), oază în Asia centrală la marginea 
sud-estică a stepelor turcomane, dela 1883 apar
ţine provinciei rusesc! transcaspice, 200,000 loc. 
Turcomani. Oralul M. are 8727 loc. (1897).

Merveilleuses, (franc., •Minunate»), în epoca 
directoratului se numiau astfel femeile, cari 
purtau tunică grecească, provăţjută cu talie, şi 
pălării şi frizuri excentrice. Cf. şi art. Incroyable.

Mesa, rege al Moahiţilor; în timpul mai nou 
s’a aflat lângă Dhibân o columnă triumfală ri
dicată lui M. pe la 850 a. Chr., cu o inscripţie 
importantă, cel mai vechiu monument de scriere 
semitică; explicat de Socin la 1886.

Mesager, (franc.) sol, curier, trimis. Mesa
geria, un fel de postă de persoane şi trăsura 
acesteia; întreprindere de transport.

Mesagiu, solie, comunicat, însărcinare.
Mesagiu politic. In ţerile cu monavehie consti

tuţională, suveranul corespunde cu parlamentul, 
la deschiderea acestuia, prin mesagiu, la care 
adunarea legislativă respunde prin adresă. La 
deschiderea sesiunii parlamentare, «discursul tro
nului», cere de obiceiu presenţa suveranului, care 
îl pronunţă, şi e cel mai important mesagiu. 
Obiceiul acesta vine din Anglia. In coloniile en
gleze din America, comunicaţiunile guvernului 
central cătră camerile coloniale se cbiemau astfel.

[O. L.]
Mesallanţa, (franc, mesalliance), se 4>ce vor

bind de o căsătorie nepotrivită cu rangul sau 
posiţiunea socială pe care o are cineva.

Meşcerskll, Vladimir Petrovici, scriitor rus, 
editorul revistei »Grashdanin«(Cetăţeanul),n. 1839. 
A scris mai mult romane cu subiecte din socie
tatea înaltă rusească; s. o. Femeile societăţii din 
Petersburg, 1885—87; Unul dintre Bismarkii 
noştri, 1886; Secretele Petersburgului, 1889.

Meschla şi Meschlane, în mitol. persică prima 
păreche de oameni. [Atm.]

Meschin, (franc.) sărăcăcios, sgârcit.
Meşed, capitala provinciei pers. Chorasan, cu 

70,000 loc.; moschee admirabilă, renumit loc de 
pelerinagiu al şiiţilor; industrie de mătasă, co
voare, arme; comerciu viu.

Mesembryanthemum L., (botan.) gen din fa
milia Ficoideae, tribul Mesembryeae, cuprinde 
plante erbacee sau subfrutescente, şi are vr’o 
300 de specii, respândite mai cu samă prin Africa 
sudică. Numeroase specii din genul M. se cul
tivă ca plante ornamentale din causa frum- 
seţii florilor şi a frunzelor aşa este: M. cry- 
stallinum L., cunoscut de popor sub numirea 
de Gheaţă. M. cordifolium L. este cultivat mai 
cu samă pentru mosaicuri, etc. [Z. C. P.j



254 Meseneephalon — Mesopotamia.

Mesencephalon, (anat.) acea parte a creenilui, 
oare formează legătura înti'e oreerul mare şi 
cerebel şi între creer şi măduva spinării. Este 
format de măduva prelungită, Pons Varolii şi 
Corpora quadrigemina. Cf. şi art. Creer.

Mesenterlu, e pediculul membranos, pe care 
peritoneal il dă intestinului subţire şi care are 
rolul de ligament al acestui intestin. M. se in
serează prin bordul său posterior do păretele 
posterior al abdomenului dela a 2-a vertebră 
lombară în jos, iar prin bordul seu anterior, care 
e foarte lung, de intestinul subţire. [V. I.]

Meseria, profe.siune; industria manufacturieră, 
(v. ac.).

„Meseriaşul român", asociaţiune de credit şi 
de depuneri în Braşov, înGinţată la 1887 de 
Bart. Baiulescu, cu scopul de a se ajutora me
seriaşii români, în caşuri de nevoie. Această 
bancă a încetat în 1894, Gind desGinţată.

„Meseriaşul român", primul jurnal relativ la 
meserie şi industrie, scris în limba română. A 
apărut la Braşov, 1886—89 de două ori pe lună, 
sub conducerea protop. Bart. Baiulescu, preşe
dintele societăţii pentru sprijinirea meşeriaşilor 
rumâni. »M. R.< urmărea scopul de a cultiva la 
Români iubirea de meserii, a-i îndemna să se 
aplice la meserii, a apăra interesele şi a stringe 
rândurile meseriaşilor români, a contribui la in
strucţiunea lor, a deştepta simţul de economie şi 
de bună rânduială, şi în acelaş timp a deştepta 
iubirea lor de neam. Foaia a trebuit să-şi înce
teze apariţia la sfîrşitul an. 1689, din causă că, 
după cum dice redactorul în ultimul număr: »n'am 
găsit la publicul românesc sprijin îndeajuns.»

Meserlclul Valah, numit de Cehi Valasske 
Mezirici, capitala Valabiei din Moravia, are 
3482 loc. E centrul politic şi cultural al Valabiei 
din Moravia. In M. se află un liceu ceh, o şcoală 
nemţească, o şcoală naţională cu 5 clase şi o 
şcoala de fete, o şcoală specială de strugărie şi 
alta pentru fabricarea de panere, o tipografle şi 
o biserică zidită în 1653. Tot acolo se află mai 
multe societăţi de gimnastică şi culturale.

[T. T. Burada.]
Meseş-AfMKfi, o grupă de munţi la marginea 

estică a Selagiului; sunt o parte a munţilor Bi- 
hariei şi se extind între Crişul repede şi Someş, 
în direcţie dela sud-vest spre nord-est, în lun
gime de 40 km. înălţime mijlocie 700 m.; piscul 
cel mai înalt e Măgura (988 m.). M. e acoperit 
cu păduri bogate şi n’are văi mai mari. Intre 
Zelău şi Agriş se află o curmătură, prin care 
se aşterne calea de comunicaţie între Selagiu şi 
Ungaria proprie. Aceasta e o veche cale de co
municaţie între Ardeal şi Ungaria numită şi 
Poarta M.-lui; pe aici au întrat Maghiarii sub 
conducerea lui Tuhutum in Ardeal la 896.

[Silv. Mold.]
Mesia, (ovr. Mofiaţ, grec. ChristosJ, »unsul«, 

în Test. vechiu Mântuitorul cel aşteptat să vină 
din seminţia lui David, care să restitue vechea 
glorie a lui Israil, al cărei ideal a fost domnirea 
lui Bavid.

Mesmer, Frederie Antoniu, medic german, 
n. 1734 în Itznang (Şvabia), f 1815 în Meers- 
burg. A studiat medicina la Viena. Deşi om de 
sciinţă, a fost totuşi influenţat de vechea astro
logie. în tesa sa »De planetaium influxu» pre
tinde existenţa unui fluid subtil al astrelor, care

ar influenţa asupra corpurilor însufleţite. Cre
dinţa în influenţele misterioase ale magneţilor, 
mai ales asupra oamenilor, era foarte respândită 
pe vremea aceea. M. însă pretindea că mai toate 
corpurile: hârtia, lâna, .pielea, sticla, apa, di
ferite metale, lemnul, (»tot ceea ce eu ating»), 
pot fl magnetisate şi utilisate în vindecarea boa- 
lelor. Această putere o numia el magnetism 
animal, mijlocul unei influenţe mutuale între 
corpurile oeresci, pământul şi corpurile însu
fleţite. Practica doctrinei lui a fost declai'ată de 
şarlatanie de cătră învăţaţi, ca: Jugenhousz, 
Klinkorsoh, Stork, etc. Din această causă M. a 
părăsit Viena, călătorind în Europa, mai ales 
prin Elveţia, şi stabilindu-se la Paris. Aci ima
gină faimosul baquet (hârdău) şi bagheta magică, 
cu ajutorul căreia cerca să liniştească lumea 
agitată. Stabilindu-şi un renume strălucit, el 
vendu secretul artei sale unei societăţi de sub- 
scriitori pe preţul de 340,000 livre (un milion lei). 
Mesmerianismul se întinse atât de mult în Francia, 
încât pentru susţinerea lui se fundară 24 societăţi^ 
numite «Societes de l’harmonie». Printre membri 
se găsea şi celebrul chimist Berthollet, care mai 
la urmă a declarat, că arta lui M. e o şarlatanie 
curată. De aceea M. a plecat din Francia în 
Anglia, iar apoi se reîntoarse in Germania, unde 
muri uitat şi obsour. M. a scris multe cărţi în 
cari îşi expune sistemul seu: Memoriu asupra 
descoperirii magnetismului animal; Scrisoare cătră 
un medic străin asupra curei magnetice, etc.

[Nigrim.]
Mesocarp, (botan.) stratul mijlociu al pericar- 

pului; corespunde mesofliului carpelar; când e 
gros, cărnos ori zămos, se (J>ce sarcocarp.

Mesocephal, craniu M., acea formă a craniului 
omenesc, la care cel mai mare diametru de lă
ţime face numai 75—79% a lungimii celui mai 
mare diametru sagital. v. Brachycephal şi Do- 
lichocephal.

Mesophyl, (botan.) mezofU, se numesce carnea 
frunzei, adecă ţesătura parenchimatosă cuprinsă 
între cele doue epiderme ale ei. E mai desvoltat 
la frunzele aeriane decât la cele ce trăiesc în 
apă; e omogen la frunzele groase, cărnoase, sau 
eterogen la cele mai multe frunze. In acest din 
urmă cas, spre faţa superioară a frunzei, M. e 
compus din parenchim palisadic, format din 
celule cilindrice pe 1—3 rânduri, lăsând puţine 
spaţii aerifere între ele, iar spre faţa inferioară, 
din parenchim lacunos, spongios, format din 
celule ramiflcate, lăsând multe spaţii aerifere 
între ele. Dacă după acest parenchim mai ur
mează iar celule palisadice până la epiderma in
ferioară, atuncî M. este eterogen simetric; în 
caşul contrar, când paronchimul spongios se ra- 
zimă direct pe epiderma inferioară, M. este 
eterogen asimetric. In celulele M. sunt nume
roase chloroplastide (v. ac.), în ele îşi are loc 
asimilaţiunea clorofiliană. Printre M. sunt aşezate 
nervurele frunzei. [S. Şt. R.)

Mesophyt, (botan.) se numesce regiunea limită 
dintre rădăcină şi tulpină; se mai IJice şi colet; 
e mai uşor de recunoscut pe o plantă tineră, 
ou mult mai greu pe una bătrână.

Mesopotamia, (grc. = teritor situat între rîuri) 
provincie din evul vechiu, în Asia anterioară, 
mărginită la nord cu Taurus şi Armenia, spre 
est Tigris şi Asiria, la vest Eufratul, Siria şi
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Arabia, spre sud Babilonia şi murul medic. Este 
cunoscută sub numele de M. nordică sau Atiria 
şi M. sudică sau Babilonia, (astăcji: Irak Arabi). 
Locuitorii sunt: Turci, Turcomani, Arabi, Sirieni 
şi Armeni. Dintre oraşe mai însemnate în M. 
de nord amintim: Diarbekir; în M. sudică: 
Bagdad. M. odinioară a fost foarte fructiferă 
şi avută în păduri, ale căror lemne se întrebuinţau 
la clădire de năi. In istorie a avut rol însemnat 
ţinutul vestic alM.-ei: Osroene, la sud Migdonia. 
In M. s’au format cele dintâi state ale Asiei an
terioare. Aci a fost residenţa imperiului lui Ninirod, 
etc. Sub Arabi aici a fost residenţa Chalifilor şi din 
nou a înflorit. Fiind devastată de Mongoli, Tătari şi 
în urmă ajungând în manile Turcilor, şi-a pierdut 
de tot însemnătatea de odinioară şi astăzi seamănă 
cu un deşert fără locuitori. [M. Bodiu.]

Mesosclerometru, (grec.) instrument pentru 
fltatorirea durităţii medie a mineralelor.

Mesostylon, (grec.) distanţa dintre două co
lumne, în stilul grec şi roman.

Meşotă, loan, Dr., fost profesor şi director 
la gimnasiul român din Braşov, n. 1837 în Dâi1- 
stele Braşovului, f Ian. 1878 în Braşov. M. şi-a 
făcut studiile în Braşov, Viena şi Bonn, şi apoi 
s’a aşezat in toamna 1861 ca profesor la gimn. 
român din Braşov, al cărui director fu ales M. 
1870. M. a fost unul din cei mai distinşi pro
fesori români din Braşov şi totodată autorul câ
torva lucrări didactice şi istorice de valoare. 
Lucrările lui principale sunt: Manual de istoria 
universală pentru şcoalele medii, prelucrat după 
W. Piitz (voi. I, tip. Iaşi, 1867; voi. II, Iaşi, 
1869; voi. III, Bucuresci, 1880); diferite trac
tate istorice, pedagogice şi filosofice, publicate 
in Programele gimuasiului român din Braşov 
(Idei iniţiative despre epigrafia română, 1862; 
Dacii şi rosboaiele lui Traian în Dacia, 1863; 
Expunerea câtorva fenomene sufletesci cu pri
vire la expresiunile psichologice în limba ro
mânească, 1866; Şcoalele reale în paralelă cu 
gimnasiul, 1873, etc.); diferiţi articoli publicaţi 
prin foi şi câteva vorbiri ocasionale (Femeia şi 
emanciparea ei, publ. în»AIbinaCarpaţilor«, 1877; 
Discurs ţinut cu ocasiunea inaugurării limbei 
franceze la şcoalele rom. din Braşov, publ. în 
»Conv. Literare», etc.). M. a fost în mai multe 
rânduri membru al sinodului şi al congresului 
bisericesc român gr.-or. Aproape de moartea sa 
el a fost numit membru corespondent al Academ. 
române. Biografia lui M. scrisă de prof. I. Popea 
în Progr. gimn. rom. din Braşov pe 1888/9.

Masothorax se numesce al doilea inel toracic 
la insecte; pe el se inseră părechea a doua de 
picioare şi do aripi. (v. Insecte).

Meeotip, mineral, un zeoUt acicular. Se to- 
pesce uşor; se găsesoe în rocele amigdaloide, 
neovuloanice şi la unele metasomatosate.

Mesozolcă, grupa v. Secundara.
Mespllus L., subgen dela Pirus (v. ac.).
Messa di voce, (ital.) portament (v. ac.).
Messala Corvinus, una din figurile cele mai 

distinse din vremea lui August;, era socotit ca 
cel mai cinstit bărbat politic; numit prefect în 
lîoma, după 10 (Jile de funcţionare demisionează 
şi se retrage în viaţa privată, ocupându-se numai 
de literatură. In adunările salo literare şi-au cetit 
operele lor poeţi ca Tibul, Emilius Macer, Cor- 
nelius Severus, etc. [Caion.]

Messalina, soţia împăratului Claudius, femeie 
degenerată şi isterică. M. era renumită prin frum- 
seţa ei şi reuşise să conducă dînsa de fapt în
treaga politică a Romei. Ba era aşa de imorală, 
încât mergea până şi în cele mai murdare lu
panare. In 48 d. Chr. este otrăvită in urma in
trigilor făcute de Agripina, văduva lui Domitius 
Aenobarbus, care voia să devină soţia lui Claudius. 
M. a murit când era în deplina maturitate a 
frumseţei, dela dînsa au remas doi copii: Bri- 
tanicus şi Octavia. fCaion.]

Messana, oraş, v. Messina.
Messenhauser, Caesar, Wenzel, oficier austr., 

n. 4 lan. 1813 în Moravia. 1848 o numit co
mandant al gardei naţionale din Viena, dar ca
pitulează în 30 Oct. înaintea lui Windischgrătz. 
Acusat că nu s’ar fi ţinut de capitulaţiune, a 
fost judecat la moarte şi împuşcat 16 Nov. 1848.

Messenia, (neogrec. Messinia), prov. (nomos) 
grec. în partea sud-vestică a Moreei, 3341 kma., 
cu 205,798 loc. (1896); capitala e Kalamata. 
Vechea ţeară M., un stat dorian, fu cucerită 
de Spartani in urma sângeroaselor trei resboaie 
messeniene (743—724, 645—628, 464—455 a. 
Chr.); 370 îşi recapătă independenţa prin Epa- 
minondas, 146 a. Chr. fu cucerită de Romani.

Measiada, epopee rehgioasă de Elopstock (v. ac.).
Messidor, numele uneia dintre cele 10 luni ale 

călindamlui republican, introdus pe timpul re- 
voluţiunii frauceze. Corespundea la timpul dintre 
19 Iunie până în 18 Iulie. [t.]

Messina, prov. ital. în Sicilia, 3227 km9., cu 
527,277 loc. (1896). Capitala M., situată ad- 
mii'abil la poalele munţilor Peloritani şi lângă 
strîmtoarea de M., are 78,438 loc. (1896); ci
tadelă tare cu 8 forturi; port bun; strade fru
moase; catedrală de pe timpul Normauilor; re
şedinţa unui archiepiscop; universitate, academie 
de sciinţe. Industrie de mătasă, coralii, esenţe, etc.; 
pescuit. Se exportează fructe sudice, oleu, esenţe 
de portocale, nuci, etc. 1896 au intrat în port 
4029 vase de 1.718,230 tone. M. în timpurile 
vechi se numia Zânele; 628 a. Chr. impopulat 
de Messenieni refugiaţi, dela cari şi-a primit 
numele Messana; 264 a. Chr. fu cucerită de 
Romani. 1282 d. Chr. vecernia siciliană.

Mesta, fluviu în Macedonia, v. Eara-Su.
Mesteacăn, numele popular al arborelui Betula 

alba L. (v. ac.).
Mesteacăn, comună mică în cott. Hunedoara 

(Trans.) io nemijlocită apropiei'e de orăşelul 
Brad, cercul Baia de Criş, cu 605 loc. (1891), 
Rom. gr.-or. Aici şi-a luat începutul revoluţia 
lui Horia (v. ac.).

V. şi Măstacăn.
Mestecare, acţiunea săvîrşită asupra a două 

sau mai multe substanţe, îii scop de a le pune 
îu contact cât mai intim, fără însă ca ele să-şi 
peardă proprietăţile lor individuale, cu alte cu
vinte, fără a întră în reacţiuni, ceea ce ar da 
nascere atunci unei aşa (}ise combinaţiuni. 
Exemplu: aerul e un amestec de azot şi oxigen, 
apa o combinaţie de hidrogen şi oxigen, v. Com- 
binaţiune. Amestec şi Masticaţiune.

Mestiţi, (franc. Metis), în America numirea 
populaţiunii mestecate, născută din părinţi albi şi 
mame indiane şi vice versa. (v. şi art. Metis.)

Mesto, (ital.) triat; în musică, ca termin de 
expresiune.
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Mestom, (botan.) numire pentru fasciculele 
(v. ac.) conducătoare, vasculare.

Măsura, unitate folosită pentru a compara 
mărimi diverse; ea poate fi stabilită în mod ar
bitrar, ori poate fi basată pe un raport natural in
variabil. Basa măsurilor decimale (metrice) o for
mează metrul (v. ac.), adecă a Vio-ooo,qoo parte din 
quadrantul meridianului, statorit după măsurările 
franceze dela 1791. Conferenţa metrului, ţinută 
1875 la Paria, avu drept urmare o cenvenţiune 
ou privire la statorii ea măsurei metrului, precum 
şi instituirea unui birou internaţional, care fur- 
nisează metrul original. Uupă natura raportu
rilor de mărimi, M. sunt de diferite feluri; M. 
de lungime, de greutate, de capacitate. Mone- 
tele sunt măsuri de valori. [p.]

Mlsura în musieă, raportarea unui tot la o 
unitate de timp. M. îu musieă comportă pe lângă 
raportarea totului la o unitate, şi întruniiea a 
două sau mai multe de aceste unităţi în grupe, 
în cari convenţional unele să fie mai accentuate 
decât altele. Un astfel de grup ia numele de 
tact. Cel mai simplu grup, ce se poate forma 
prin împăreeberea timpilor, e cel format din 
2 timpi, unul tare şi altul slab, corespundend 
troheului poetic (— -—-). Un alt grup simplu e 
cel format din d timpi, unul tare şi doi slabi, 
corespundând dactilului poetic (— —-). Aceste 
sunt măsurile primordiale, simple. Cu aceste 
singure M. se poate căpăta un număr nesfirşit 
de combinaţiuni de accente, prin întrunirea sau 
subdivisarea timpilor lor. Diferite circumstanţe 
insă au concurat la adoptarea şi menţinerea pe 
lângă acestea a unui mare număr de M. aşa 
dise compuse şi mixte, ale căror tacte siînt for
mate din combinaţiunea de tacte în M. simple. 
Ele sunt compuse când sunt formate prin îm- 
părecherea de tacte de acelaş fel, şi mixte când 
sunt formate din tacte eterogene. M. se indică 
la începutul composiţiuuii, punând pe portativ, 
lângă cheie, o cifră, un semn convenţional sau 
o fracţiune, numitorul indicând valoarea timpului, 
iar numerătorul câţi de aceşti timpi sunt gru
paţi pentru a forma un tact. Astfel putem ave 
măsuri simple: »/i- 7si Vi, 7a, 7i, 7a- 7*, 7e
chiar s/ia, dintre cari acele cu numitor 2 sau 
4 sunt cele mai întrebuinţate. Gmpâud câte două 
tacte dintre cele cu numerătorul 2, putem avea 
tacte în măsuri compuse de câte 4 timpi: 4/i, Va, 
4/i, Va, dintre cai’i *U 0 cea mai usitată. Grupând 
câte 2, 3 sau 4 tacte din cele cu numerătorul 3, 
putem avea tacte în măsuri compuse de câte 6, 
9 sau 12 timpi, dintre cari cele mai usitate sunt;
7a, 7a, 7a, 7a, “A, “/a- [T. C.]

Măsuri electrice şi magnetice, măsurile elec- 
Irice de potenţial se obţin cu eleotrometrele şi 
cu voltametrele; cele de intensitate se obţin cu 
voltametrele şi cu amperometrele, măsurile pu
terii electrice se obţin cu wnthmetrele şi cele 
de resistenţă cu ohmetrele. Măsurile de inten
sitate magnetică de declinaţiune şi de inclina- 
ţiune se fac ou busolele (v. ac,).

Meta, afluent pe stânga al rîului Ohio (Ame
rica de nord), 1110 km. lung, în parte navigabil.

Metabasa, (grec.) o eroare logică in contra co- 
rectităţii demonstraţiunii. M. se nasoe când în de
cursul demonstrării căutăm a părăsi chestiunea 
în discuţie şi a ti'ece pe alt teren. Ea se mai nu- 
mesce şi mutatio sau ignoratio elenchi. [PI.]

Metabola, cu metamorfosă completă, v. Me- 
tamorfosa.

Metacarp, scheletul părţii centrale a pum
nului, format din 5 oase metacarpiene. Are o 
regiune palmară sau anterioară şi alta dorsală 
sau posterioară

Metacentru, (marină). Uo bastiment care plu- 
tesce într’o posiţiuoe dată, se află supus la ac
ţiunea a două puteri: una este greutatea vasului, 
concentrată în centrul lui de gravitate şi ac
ţionează vasul pe o verticală dirigeată în jos; 
a doua este presiunea apoi, concentrată în centrul 
geometric al volumului cufundat în apă şi ao- 
ţionează va.sul pe o verticală dirigeată în sus; 
aceste forţe formează cuplu şi vasul nu găsesce 
o posiţiune definitivă decât când amândouă forţele 
se egalisează şi se exercită pe acoaşi verticală, 
cu alte cuvinte, când forţele se echilibrează şi 
vasul îşi găsesce posiţiunea lui de echilibru. 
Dacă acum înclinăm vasul de un mic unghiu, 
direcţiunea nonei forţe de presiune, care e mereu 
verticală, va face un unghiu cu prima direcţiune; 
punctul unde aceste două direcţiuni .se intâlnesc 
se numesce M., şi posiţiunea M.-lui in raport 
cu pesiţiunea centrului de greutate determină 
gradul de stabilitate în echilibrul vasului: dacă 
M. este deasupra centrului de greutate, posi
ţiunea vasului este în echilibru stabil. Acest 
punct se determină prin calcul şi se verifică 
prin experienţă pentru toate vasele. Chestiunea 
M.-lui aparţine architecturei navale în teoria 
vasului. [Const. B.]

Metachiamydee, (botan.) v. Gamopetalae.
Metachiorit, un chlorit teros.
Metachronismus, (grec.) un fel de anacronism; 

punerea unui eveniment într’un timp, îii care 
nu s’a putut întâmpla.

Metacritica, (grec.) critica unei critici.
Metadloxybenzol, identic cu Besoroina (v. ac.).
Metafisica este o ramură a cunoscinţei ome- 

nesci despre acele lucruri, a căror existenţă nu 
se poate verifica în spaţiu sau în timp cu aju
torul simţurilor. Ea se ocupă, precum arată chiar 
numele ei, cu ceea ce se petrece dincolo de datele 
simţurilor. Sciinţa se ocupă cu fenomenele ce 
se petrec în lumea externă şi în lumea internă: 
Astronomie, Fisică, Chimie, Biologie, Psichologie, 
Sociologie, şi cu forma lor: Matematica, Logica, 
Morala. Dar atât fenomenele cât şi forma lor cad 
sub simţurile noastre, fie ele interne sau ex
terne. M. se ocupă cu căuşele acestor fenomene 
şi forme, cari cause nu cad sub simţuri, oi sunt mai 
pe sus de ele. Care e oausa fenomenelor sufle
tesc!? Sufletul. Ce este sufletul? Care e cansa 
fenomenelor vitale? Viaţa. Ce este viaţa? Care 
e causa fenomenelor externe? Natura Ce este 
natura? Care e causa formelor de timp şi de 
spaţiu, causa formelor gândirii sau conduitei 
noastre? Care e causa tuturor fenomenelor şi for
melor? Dumneijeu. Ce este Dumneijeu? Acestea 
sunt chestiunile ou cari se ocupă M. Respun- 
surile nu se pot întemeia pe datele experienţei, 
ci pe ipotese şi concepţiuui personale, fără ca
racter universal, şi prin urmare sunt deosebite 
de cunoscinţele pe cari le dă sciinţa. Cugetarea 
M. e totuşi nedespărţită de cugetarea sciinţiflcă, 
pentrucă sciinţa constând din cercetarea rela- 
ţiunii de causă şi de efect dintre fenomene, prin
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ohiar aceasta suntem îndreptaţi şi îndreptăţiţi 
să ne întrebăm de căuşele ultime ale lor.

M. e forma filosofică a religiei. Ori ce sistem 
filosofic are M. [Dragomirescu.]

Metafora, (grec.) trecerea unei numiri dela p 
idee la alta sau dela un lucru la altul pe temeiul 
uuei asemenări între ele. M. a jucat un mare 
rol la formarea limbilor. Dintr’un mic numer de 
rădăcini, cari însemnau lucruri sau fenomene 
materiale, s’au format pe această cale toate cu
vintele, chiar şi cele mai abstracte. Din acest 
punct de vedere filologii deosebesc două feluri 
de M.: radicale şi poetice. M. radicale sunt năs
cute din lipsa cuvintelor proprii pentru a exprima 
o idee, s. e. judeţ, pedeapsă, ânger, lucru, cari 
la început însemnau tribunal, procopseală, sol, 
(i-jfsXoţ), câştig (lat. lucrum); şi toate omo
nimele, ca broască, leu, somn, ban, cari au câte 
două sau mai multe însemnări. M. poetice se 
fac pentru înfrumseţare; s. e. a umbrelor făclie 
domnesce în dulce taină, în loc de luna lucesce. 
Tot figuri M. sau subspecii ale M. propriu (}ise 
sunt; prosopopeia, alegoria, alusiuuea, simbolul, 
emblema, mitul, proverbial, fabula, parabola, 
paramitul, cimiliturile sau enigmele. Catachresa 
e o M. greşită, s. e. dintele timpului, care usucă 
laoremile. (Of. Principii de literatură de M. 
Btrăjan.)

Metafrast, autor de scrieri hagiografice, după 
un oarecare Simeon Metafrastul, oare a compus 
o colecţie de legende bisericesc! (seci. X sau 
mai tlr(Jiu).

Metageneals, mod de reproducţiune caracte- 
risată prin alternanţa regulată a unei genera- 
ţiuni sexuale cu una sau mai multe generaţiuni 
asexuate. Acest mod de reproducţiune se mai 
numesce digenesă, geneagenesă şi generaţiune 
alternantă, şi se observă la: Celenterate, Viermi 
şi Tunioieri.

Metal, o clasă de elemente caracterisate prin 
o structură diferită de a metaloidelor, prin o 
greutate specifică mare, prin un luciu particular, 
precum şi prin conductibiUtatea lor mare de căl
dură şi electricitate. Ele dau nascere la oxiiji sau 
base. Se mai numesc şi elemente electropositive.

Metal de organe, identic cu compuşi organo- 
metalici, cari nasc dela unirea metalelor cu 
radicali alcoolici. Se prepară din acţiunea meta
lelor asupra iodurilor alcoolice, a. e. Zincetil din 
2 Zn + 2 Cs H6 I = Zn I, -I- Zn (O,

Metale iodate, identic cu ioduri metalice. Com- 
binaţiuni ale iodului ou diversele metale. Iodu
rile metalelor alcaline sunt solubile în apă, cele 
ale metalelor grele insolubile, cele dintâi inco
lore, cele de al doilea mai toate colorate.

Metale preţioase, un grup de elemente, cari 
se disting de o parte prin aceea, că se găsesc 
foarte rar în natură, iar de alta prin greutatea 
lor specifică foarte mare şi mica lor afinitate 
pentm oxigen. De aceea la temp. ordinară ele 
uu-şi schimbă luciul lor metalic, nu se oxidează 
CI numai la temp. înalte şi atunci în contact 
direct cu oxigenul. Sărurile lor sunt puţin sta
bile. Numerăm ca metale preţioase: argintul, 
aurul, mercurul, platina, iridiu, paladiu, rhodium, 
osmiuni, etc. [S. M.]

Perioda metalelor, periodă a timpului pre
istoric, când oamenii folosiau deja arme şi unelte 
de metal; se subdivide in perioda aramei (v. ac.). 

Enciclopedia română. Voi. m.

a bromului şi a (ierului, în cea din urmă se 
începe timpul istoric.

Metalifer, se ijice de roce, de şisturi ori de 
obiecte bogate în metaluri.

Metalline, corpuri cu aspectul şi luciul metalic.
Metalloscopla, v. art. Metallotherapia.
Metallotherapia, tratai'ea părţilor paralisate ale 

corpului prin aplicarea de place metalice; metod 
despre care se găsesc urme şi la vechii medici 
egipteni, greci şi arabi. Dacă pe pielea părţii 
paralisate se aplică place de aur, ai'gint, cupru, 
fier, plumb sau zinc, bolnavul simţesce o fur
nicare şi un curent de căldură şi în curând se 
poate şi obiectiv constata o urcare a tempera- 
turei şi o sporire a forţei musculare; dar în 
câteva oare aceste simptoame favorabile iarăşi 
dispar. Cevaşi resultate se pot obţine numai 
la paralisîi isterice. Numai prin cercare (Me- 
taUoscopia) se poate soi, care metal este cel 
potrivit în caşul dat. Efectul M.-ei se pare a-şi 
afla explicarea în curente electrice, ce se nasc 
prin atingerea pielii cu placa metalică.

Metalolde, una din cele doue clase în cari se 
grupează elementele. Elementele acestei clase 
se deosebesc de acelea ale clasei metalelor prin 
aceea, că nu posedă starea de agregaţiune a ace
stora, nici luciul lor, au o greutate specifică mică, 
sunt rele conducetoare de căldură şi electrici
tate, dau nascere la aci(}i, pe când metalele la 
base. Cu toate aceste deosebiri însă totuşi nu 
există o linie de demarcaţiune între unele şi 
altele bine definită. Aşa câteva elemente ca an- 
timon, bismut, staniu posedă proprietăţi şi de 
ale metaloidelor şi de ale metalelor. Alăturatul 
tablou indică metaloidele aşa după cum se obici- 
nuesce astăzi în mai toate tratatele de chimie. 

Hidrogen Oxigen Azot Bismut
Cloni Sulfu Fosfor Bor
Brom Selen Arsen Carbon
Iod Telur Antimon Siliciu
Fluor [S. M.]

Metaloxide, combinaţiunUe diverselor metale 
cu oxigenul.

Metalurgia, sciinţa care are de obiect studiul 
metoadelor chimiei şi mechanicei pentru extrac- 
ţiunea metalelor utile ca argint, antimon, zink, 
cupru, etc. din minereurile, în cari acestea se 
găsesc parte înglobate sau legate în diferite com- 
binaţiuni cum mai ales cu sulfuri, carbonaţi, etc. 
Isolarea metalelor prin ajutorul cui'entului gal
vanic ia numele de electro-metalurgia, astă(ji 
foarte întrebuinţată cu deosebire la extragerea 
aluminiului. [S. M.]

Metamer, un cas de isomerie. (v. ac.).
Metamere, sin. 2k>onite (Moquin-Tandon) se 

numesc pâinile constituante ale unui animal, când 
ele se repetă în lungul axei longitudinale în 
oposiţie cu antimere, cari se dispun simetric faţă 
cu un plan median (Haeckel). Când M. au aceeaşi 
structură şi aceleaşi funcţiuni se numesc ho- 
monome, când se diferenţiază se numesc he- 
teronome.

Metamorflee, şisturi cristaline, ce provin prin 
metamorflsm din roce detritice sau eruptive.

Metamorfosa, (grec.) schimbare, strămutare; 
prefacerea adecă străformarea unei fiinţe în alta.

In mitologia grec., străformarea oamenilor în 
animale, arbori, isvoare, etc. In poveştile popoa
relor, M. sunt fără de numer. In pov. române
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se află M., a. e. din animale în oameni, armăsar 
în flcior, iapă în femeie, capră în fată, cerb în 
om; din animale în (Jine, broască, bufniţă, po
rumbiţă în (ţine; din animale în drac, câne, 
cocoş, pesce în drac; din oameni în animale, 
băiat în porumbel, fată în vulpe, călugăr în 
cal; fecioare în gâscă, păuniţă, rândunică; din 
(ţine în broască, oerboaică, ciută, turturică; din 
plante, arbori în oameni; arbore în fată, bra(ţi în 
copii, grăunte în om; (lin lucruri neînsufleţite 
în fiinţe; din altar, basma, fată, etc. [Atm.]

Metamorfosa în zoologie se numesce tota
litatea stănlor succesive, prin cari trec unele 
animale până ating forma adultă. Exemple ti
pice de M. ne oferă insectele şi batracienii. La 
insecte sunt patru stări: ou, larvă, nimfă şi in- 
seot complet (v. Larvă şi Insecte). Insectele cari 
trec prin aceste patru stări se numesc Insecta 
metaboîa, adecă cuM. completă; când însă larva 
la ieşirea ei din ou se aseamenă cu părinţii şi 
nu se deosebesce decât prin aripi, ca la ortop- 
tere şi hemiptere, atunci acestea se numesc In
secta hemimetabola, sau cu M. necompletă. In
sectele, cari sunt cu desăvârşire lipsite de M., 
capedioulidele, lepismele şi malcphagii, senumeso 
Insecta ametabola. (Cf. John Lubbook, Metamor- 
phoses des Insectes. Paris, C. Beinwald et C-ie).

[Dr. L.]
Metamorfosa frunzelor, modificarea încercată 

de frunze în rapcrt cu condiţiile de traiu în cari 
se află şi ou funcţiunile ce le vor îndeplini; astfel 
pot deveni frunze reproducetoare (etamine, câr
pele), frunze protectoare (solzi, bractee, sepale), 
organe susţiitoare (cârcei), derme de apărare 
(spini), etc. Indicată în mod vag de Linne şi 
predecesorii săi, doctrina M. a fost precis for
mulată în 1759 de G. P. WoLEf, oare (ţioe, că 
organele plantelor cât de variate să fie sunt de 
natură identică. Mai ales pentru părţile floarei 
se stabilise de atunci, că sunt frunze mai mult 
sau mai puţin modificate. Aceasta a arătat-o mai 
clar genialul Goethe în o scriere a sa din 1790 
(Versuch, die Metamorphosen der Pflanzen zu 
erklăren). In această scriere şi în altele din 
1820, 1831, Goethe a desvoltat teoria M. fr. şi 
din punct de vedere sciinţific, dar mai mult din 
punct de vedere filosofic şi poetic. Teoria sa nu 
s’a mărginit numai la M. fr.; ea cuprinde şi pe 
aceea cu mult mai vastă despre M. fiinţelor. 
Al. Braun la 1851 şi apoi la 1872 a pus basele 
Bcimţifice ale M. fr., dovedită a(ţi experimenta 
(după oum e dovedită şi M. tulpinilor şi rădă
cinilor). In M. fr. se (listinge M. ascendentă, 
regulată, ^agresivă, s. e. transformarea frun
zelor vertţi în frunze florale, şi M. descendentă, 
neregulată, regresivă, s. e. modificarea frun
zelor florale şi revenirea lor la frunze vei'(ţi.

[8. Şt. E.]
Metamorfismul rocelor, fenomenul de schim

bare a structnrei, a composiţiunii mineralogice, 
chiar a composiţiunii chimice a unei rece. O rocă 
poate deveni în urma unei acţiuni metamorfice, 
din rocă detritioă o rocă cristalină, dintr’una 
eruptivă compactă o rocă şistoasă. M. poate fi de 
două feluri: 1) Dinamic fdinamometamorfism), 
când transformarea e datorită acţiunilor meoha- 
nice, la cari au fost supuse rocele în timpul 
mişcărilor scoarţei pământului. Presiunea ce 
nasoe în asemenea mişcări colosale, temperatura

înaltă ce se poate desvolta, aduc mineralisalorii 
conţinuţi în rocă în stare de a acţiona asupra 
materiei rocelor, transformându-le în parte sau 
în totalitate. Prin dinamometamorfism un calcar 
devine o marmoră, o margă devine un şist pi- 
ronenio amfibolio, cloritos, etc., un granit devine 
un goeiss sau un şist micaceu sericitos, un diorit 
devine amfibolio, un gabro, un diabras, o por- 
firită, devin şisturi cloritoase, amfibolice, epi- 
dotice, etc., un conglomerat, o gresie, devine un 
gneiss, etc. 2) M. de contact, datorit contactului 
unei roce sedimentare cu una cristalină; trans
formarea e datorită mineralisatorilor, ce acom
paniază magma, şi temperaturii şi presiunii năs
cute prin ivirea acesteia. M. în acest cas poate 
fi endomorf, când roca eruptivă sufere în in
terior o transformare prin asimilare din roca 
sedimentară. Un granit devine un diorit sau 
gabro chiar un peridotit. Un gabro devine un 
diorit sau un piroxenit basic. Tot un M. endo- 
morflo e faciesul şistos ce ni-1 presintă rocele de 
profun(ţime la periferie, graniţe, diorite (v. Piezo- 
cristaUsaţiune şi Piezometamorfism); şi M. exo- 
morf, M. efectuat la exterior: un calcar se în
carcă sau se transformă îu totalitate în rocă cu 
grenat, idocras, epidot, diopsid, volastonit, etc. 
O margă dă şisturi micacee, epidotice, cloritoase, 
eclogite, amfibohte, piroxenite, etc. Argile cărbu- 
noase dau şisturi grafltoase; gneissuri cu grenat, 
staurotit, disten, etc., sunt de asemenea datorite 
unui M. exomorf. [Murgoei.]

Metamorphopsla, vedere diformată, fragmen
tat^ când liniile drepte apar curbe sau în zigzag; 
mai des se arată la desUpirea retinei.

Metan, identic cu gazul bălţilor, hidrogen proţi- 
carbonat. CH4, gaz incolor aproape insolubil în 
apă, arde cu o flamă abia visîbilă; greut. spec. 0,559. 
Cu oxigenul amestecat şi aprins explodează cu 
cea mai mare violenţă, asemenea şi cu clorul 
la lumina razelor solare. In natură se găsesce 
în abundenţă, emanând din straturile pămân
tului, ca în America, Italia, Persia, China şi pe 
coastele Mării Caspice, unde prin arderea lui 
constituia în vechime aşa (ţisele focuri sfinte. 
In aceste locuri el iese amestecat şi cu alte gaze, 
ca azot, anhidrida carbonică, etc., după cum poate 
ieşi şi din unele bălţi ca resultant din putre
facţia substanţelor organice, cu deosebire de na
tura celulosică, şi însoţit şi de alte gaze, cum e 
hidrogenul sulJEurat. Se mai găsesce în unele 
isvoare minerale, îu Fumerole, în depositele 
saline şi de cărbuni, unde provoacă adesea ex- 
plosiuni mari.

Mătanie, (grec.) în genere penitenţă sau ori 
ce act de penitenţă. Deoarece în vechime, cei 
puşi în statul penitenţei, stând la uşa bisericii 
cu capete şi genunchi plecaţi se rugau de cre- 
diuoioşii, cari întrau în biserică, ca să ceară 
peiitru dînşii iertarea păcatelor: astfel s'a făcut, 
ca ori ce închinăciune şi îngenunchiare pentru 
a descoperi s. e. venerarea sf. icoane ori ado
rarea lui Dumne4eu, să se numească M.

Metaplasia, (grec.) transformarea unui ţesut 
organic în altul, s. e. ţesut de legătură în gră
sime, ţesut cartilaginos în os.

Metasomatosa, transformări în roce şi mine
rale, ce se fac în urma consolidării sau naa- 
oerii lor.

Metasperme, v. Angiosperme şi Archisperme.
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Metastasa, (med.) fenomen în medicină, con

form căruia un proces morbid după un timp 
oarecare se ivesce şi la un loo îndepărtat de cel 
primar. De regulă M. se întâmplă prin circu- 
latiune. M. pot forma abscese, neoplasme, etc.

Metastaslo, Pietro Ani. Dom. Bonaventura, 
ou numele adevărat Trapasai, poet ital., n. 1698 
in Roma şi f 1782 în Viena. M. a devenit ce
lebru prin operele şi cantatele sale; prima sa 
operă mai mare a fost »Didone abbandonata<, 
pentru care iPusica a compus-o Sardi. Operele 
lui M. au apărut în preste 100 ediţii.

Metatars, partea scheletului piciorului (v. ac.) 
dintre tars şi degete, format de 5 oase meta- 
thrsiene. Are o regiune superioară sau dorsală 
şi alta inferioară sau plantară.

Metathorax se numesce al treilea inel toracic 
la insecte; ventral poartă părechea a treia de 
picioare, iar dorsal părechea a doua de aripi, 
(v. art. Insecte.)

Metauro, (vechiul MetaurusJ, rîu în Italia de 
mijloc, se varsă în Marea Adriatică la Fano, 
110 km. lung; aci a căcjiut Hasdrubal, fratele 
lui Hannibal, în lupta cu Romanii la 207 a. Chr.

Metaux forgâs, v. Mokume.
Metaxaa, Andreiu conte, om de stat grec, 

n. 1786 în Eephallinia; a participat la resboiul 
pentru independenţă; 1825 a apărat iNauplia; 
1828—40 a fost ministru de resboiu, 1843—44 
prim-ministru. f 1860 în Atena.

Metazoarl, (MetazoaJ, se numesce totalitatea 
animalelor, al căror corp este constituit din ce
lule diferenţiate în ţesHuri (Histonea plaamo- 
phagij, şi anume diu cel puţin două straturi 
opitelide: Exoderm şi Entoderm. Numire dată 
în oposiţie cu Protozoarii (Protozoa), al căror 
corp este constituit numai din o singură celulă: 
Monohion; sau din o grupă de celule, însă nedife
renţiată în ţesături; coenobion. [Dr.N.Leon.]

Meteahna, defect fîsic, cusur.
Meteci, Metoici, (grec.J sau străini, formau 

majoritatea populaţiei la Atena. Recensămentul 
făcut în 309 a. Chr. arată, că numărul acestor 
străini se urca la 10,000; dar acest număr este 
fără îndoială al şefilor de familie, lucru care 
ne face să credem că numărul lor se ridica la 
45,000. Majoritatea M.-lor se ocupa cu negu
storia, ei erau înscrişi într’un registru special 
şi fiecare trebuia să plătească o taxă anuală de 
12 draohme. M. nu aveau voie să ia parte la viaţa 
politică şi nici să poseadă pământuri în Atica, 
cu toate acestea li-se cerea serviciul militar. 
Fiecare metec trebuia să-şi aibă un cetăţean care 
să-i serve de patron, datoriile acestui patron faţă 
de metecul său, sunt puţin cunoscute. Când me
tecul aducea servicii statului, el era ridicat la 
treapta de isotel, adecă era în privinţa impositelor 
asimilat ou ceialalţi cetăţeni. [Caion.j

Meteleu, com. rur. în Rom., j. Buzău, com
pusă din .3 căt. ou 1250 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 
2 biserici şi 1 şcoală.

Metellus, fam. ilustră în Roma, însemnată prin 
ajutorarea talentelor literare şi prin rolul jucat 
IU politica Romei. Principalii ei membri sunt:

Metellus, consul roman în 251 şi învingător 
al Cartaginezilor în SiciUa.

Metellus Macedonicua, nepot al luiM. consulul, 
a fost pretor, consul şi a cucerit în 148 a. Chr. 
Macedonia.

Metellua Numidicul, consul roman, protector 
al lui Marius şi învingător al lui Jugurta, în 
109 e înlocuit cu Marius şi exilat; f 91 a. Chr.

Metellus Piua, pretor roman şi unul din con
ducătorii resboiului social, f 63.

Metellus Scipion, nepot al lui Scipio Nasica 
şi fiu adoptiv al lui M. Piua, dînsul este par- 
tisan înfocat al lui Pompeiu, după lupta dela 
Tapsus, vă^endu-se învins, se sinucide la 46. 
Familia M. a ocupat un şir îndelungat de ani 
consulatul şi din causa aceasta a avut chiar şi 
un conflict cu poetul Quintus Naevius, care în 
versuri muşcătoare calomniase această familie.

[Caion.]
Metempsychosa, (grec.) credinţa despre mi- 

graţiunea sufletului, conform căreia sufletul îna
inte de a fi ajuns în corp, a mai locuit şi în 
alte corpuri şi după moarte va trece iarăşi în alt 
corp. Sufletul pribegia mai mult sau mai puţin 
timp, după care trebuia să ajungă în sinul 
(Jeităţii, acolo unde este isvorul a tot ce vie- 
ţuesce. M. se găsesce în toate religiunile indice 
(Brahmanism, Buddhism, Jainism), la vechii Egip
teni, la unii filosofi greci (Pythagoras, Phere- 
kydes, Platon, Empedokles, etc.); astăcji mai 
cred în migraţiunea sufletului unele popoare in
dice şi africane. O urmare a M.-ei e şi cultul 
unor animale.

Meteori, fenomene atmosferice sau cari se 
petrec în atmosfera pământului. După căuşele 
cari le produc, M. pot fi caloriei, proveniţi din 
causa oăldurei, electrici din a electricităţii, şi 
optici din a luminei. După manifestările lor M. 
se deosebesc în a) M. focoşi, M. calorici ori 
electrici, cari se manifestă prin o combustiune 
de materii sau sunt însoţiţi de o combustiune 
s. e. aerolitele, fulgerul, etc.; b) M. luminoşi, 
M. optici ori electrici, cari se manifestă prin o 
lumină mai mult sau mai puţin intensă sau 
prin fenomene luminoase de refracţiune, disper- 
siune, etc., s. e. curcubeul, halo, aurora bo
reală, etc.; c) M. apoşi, M. calorici proveniţi 
din vaporii de apă din atmosfera, s. e. nourii, 
ploaia, zăpada, etc.; d) M. aerieni, M. calorici, 
cari se manifestă prin mişcarea aerului, s. e. 
vânturile, trombele, etc.

Meteorit, roce şi masse de fier, ce cad pe pă
mânt din spaţiul ceresc. Se împart în Aerolite, 
cele pietroase, şi Siderolite cele feruginoase. In 
căderea lor ele devin luminoase, se topesc la 
suprafaţă şi nasc un sunet ca tunetul. După vi- 
tesa cu care ele întră în atmosfera pământului 
(4 mile pe secundă), egală cu a planetelcr din 
sistemul solar, se deduce că ele sunt sfărîmă- 
turi de planete, ce se mişcă tot după elipse în 
jurul soarelui. Composiţia lor e foarte variată: 
fler, nikel, grafit, cromit, bronzit, plagioklas. 
Fierul lor atacat de acidul clorhidric ne dă un 
desemn, numit figurile lui Widmanstaten. Mă
rimea lor variază şi se cunosc până acum deja 
foarte multe. Piatra neagră dela Meka e un M.

Meteorograf, savant care se ocupă în mod 
special cu studiul meteorilor. Instrument care 
înregistrează în mod automatic observaţiunile 
meteorologice.

Meteorologia, sciinţa, care se ocupă cu cu- 
noascerea schimbărilor atmosferice cu privire 
la presiunea aerului, temperatura, gradul de umi
ditate al atmosferei, electricitatea atmosferică,
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precum şi cu urmările acestora, ca: yenturile, 
precipitaţiunile, etc. Astfel M. stă în legătură 
cu climatologia (v. ac.). In timpul mai nou ob- 
servaţiunile meteorologice se fac pe o scară în
tinsă şi cu ajutorul rapoartelor telegrafice trimise 
la o staţiune centrală se pot construi harţe, cari 
dan la fiecare moment sitnaţinnea atmosferei 
precum şi posiţiunea depresiunilor barometrice, 
cari prodno în general schimbările în starea 
condiţiunilor actuale ale atmosferei. Din aceste 
date precise şi signre se dednce în mod logic 
umblarea timpului cu 2—3 (Jile înainte (prog- 
nosă). Observaţiuni meteorologice şi regule pri
vitoare la umblarea timpului se află şi la scriitorii 
vechi, ca Aristotel, Teofrast, Plinius, Seneca. In 
evul mediu M. era o ramură a astrologiei. După 
inventarea barometrului şi termometrului, M. 
devine soiinţă şi e promovată de Saussure, ş. a., 
cu deosebire însă de Humboldt, care insistă să 
se facă staţiuni meteorologice. Pentru comuni
carea datelor în serviciul meteorologic naţional 
şi ihtemaţional s'au stabilit semne internaţionale, 
cari se folosesc în tabele şi rapoarte meteoro
logice. Astfel: cele patru regiuni: N S S W. 
Direcţia ventnlni se indică prin o săgeată. For
mele norilor se indică prin prescurtarea numelui 
lor latin, ca: cir. = cirrus; dr.-str. = cirro- 
stratus, etc. Gradul de înourare se indică prin 
cifre: O = senin, 1—10; un exponent lângă cifră 
arată grosimea stratului de nori. Pentru dife
ritele preoipitaţiuni şi fenomene atmosferice sunt 
semne speciale. (Cf. St. C. Eepites, Serviciul 
meteorologic în Europa. Bucuresci, 1884.)

Meteoroscop, instrument cu care se fac ob- 
servaţiunile meteorologice. Vechiul numealastro- 
balului.

Meteş, corn. mică pe Ampoiu în cott. Alba- 
inf., cu 829 loo. Rom. gr.-or.

Methan, v. Metan.
Methusalah, v. Matusalem.
Methyalaoetanilld, v. Exalgin.
Methylal, identic cu metbjrlendimethyleter. 

C0 He Og, se obţine dela destilaţia alcoolului me- 
tilio ou acid sulfurio şi bioxid de mangan. Li
chid cu un miros aromatic de cloroform şi acetat 
de etil. întrebuinţat în medioină ca anestesic şi 
antidot al striohninei.

Methylaloool, identic cu alcool methylicus, al
cool ligni, spiritus ligni, methanol, carbinol 
CHg OH. Se extrage din lichidele ce provin dela 
destilaţiunea seacă a lemnelor la o temper. de 
500°, care e însoţită şi de gaze, ca metan, etan, 
etilenă, alăturea de aşa (Jisul oţet de surcele, 
cari conţin alcoolul M., acid acetic, acetonă, gu- 
droane fenolice şi hidrocarburi benzenici. Prin 
tratarea ou apă de calce se reţine acidul acetic 
şi prin mai multe verificări se obţine prin de- 
stilaţie alcoolul. E un lichid incolor, mobil, fier
bând la 66°, arde cu flamă incoloră, are o odoare 
caracteristică şi o savoare arzătoare. Densi
tatea 0,797. E un excelent disolvant de oleuri 
şi grăsimi. Cel impur e usitat mult în industria 
materiilor colorante, la fabricarea vinurilor, 
precum şi la denaturarea alcoolului ordinar.

Methylamln, M. = NHg CHS amină primară. Se 
găsesce în stare liberă în gudronul mineral, 
animal şi vegetal. Ca sare se găsesce în oleul 
de pesce precum şi în foile de mercurialis annua 
şi perennis (mercurialin). Mai ia nascere şi la

destilaţia uscată a diferiţilor alcaloi(ji şi compuşi 
organici, ca morfină, codeină, narcotică, ca- 
feină, etc. In laborator se prepară din aceta- 
midă faţă de brom şi potasă. Gaz ineolor, in
flamabil, ou mirosul unturei de pesce. Punctul 
de fierbere —6°. [S. M.]

Methylbenzol, v. Toluol.
Methylbenzoylekgonln, = Cie H19 N04 -I- 4 Ha O, 

se găsesce alăturea de cocaină în foile de coca. 
Se obţine din fierberea îndelungată a cocainei 
cu apă sau dela ecgonin, apă şi anhidrida bon- 
zoică. Cristale prismatice, cari fusionează la 86° 
când conţin apă şi la 19.5° când sunt anhidre; 
greu solubile în apă rece, uşor în alcool şi in
solubile în eter. [S. M.]

Metbylcblorld, identic cu elormetil, clorur de 
metil, metan monoclorat, CHS CI. Se obţine dela 
inoăldirea a 1 parte metilalcool cu 2 părţi clorur 
de sodiu şi 3 părţi acid sulfuric de Nordhausen. 
In cantităţi mari se prepară în antoclave din 
metilalcool şi acid clorhidric fumant. Gaz la tem
peratura ordinară incolor, miros eteric, gust dul
ceag, ar4§nd cu flamă verzie. Servă la preparaţia 
artificială a gheţei şi ca anestesic. [S. M.] 

Metbylencblorid, identic cu diclor metan, me- 
tilenum-bicloratum CH, Clg. Se obţine din ac
ţiunea clorului asupra metanului sau asupra 
metilenului-iodid. Lichid incolor, miros do clo
roform, arde cu flama ver4ie, şi fierbe Ia 40". 
Greut. sp. 1-351. [S. M.]

Metbylendlmetbyleter, v. Methylal. 
Methyletber, = CHa. O. CHS, se obţine dela 

destilaţiunea unui amestec de alcool metilic şi 
acid sulfuric concentrat. Gaz incolor, miros eteric 
ce se liqueface la —21°, greut. sp. 1-617.

Metbyletbylether, = CHS. O. C2 H5, lichid, fierbe 
la -)-11, servă ca anestesic.

Metbyloxyd, identic cu methyletber. (v. ac.). 
Metbyloxydbydrat, identic cu alcoolul methylic. 
Metbylvlolet, identic cu: Metilanilină violet, 

Violetul de Paris, se obţine dela oxidaţia di- 
methylanilinei cu nitratul de cupru şi clorur 
de sodiu. C24 H2, Ns, HCl. Solubil uşor în apă şi 
alcool colorând pe acestea în violet. Aci4i mi
nerali, trec această coloare în albastru, verde şi 
în fine galben-brun. Violetul de comerciu poartă 
numele de Pioctaninum coemleum şi se inti-e- 
buinţează ca antiseptic. [S. M.[

Metbymna, (acum MoKvo), în vechime în
semnat oraş ou port şi producţie de vin, situat 
pe insula Lesbos.

Meţianu, loan, archiepiacopul şi mitropolitul 
iisericei greco-orientale române din Transil
vania fi Ungaria, n. 1828 în Zernesci, coţt. 
Făgăraşului. Studiile gimnasiale le-a făcut în 
Braşov, cele filosofice in Cluj, iar cele teologice 
în Sibîiu. Funcţîonâ timp scurt ca protonotar 
în Bran, iar după aceea fu instituit paroch în 
Râşnov, cott. Braşov, şi 1858 numit administrator 
protopopesc al Branului. La 1860 fii ales şi chi- 
rotesit întru protopresbiter pentru acel tract. 
Dotat cu o rară agerime a minţii, şi înmulţin- 
du-şi cunoscinţele prin studiu neîntrerupt, M. 
desvoltâ ca protopresbiter o activitate neobosită 
întru promovarea intereselor bisericei şi întru 
înaintarea clerului şi poporului, iar ca cetăţean 
devine conducătorul Românilor din cott. Făgă
raşului, şi participă la toate acţiuuile politice 
din acel timp, întreţinând cele mai întinse re-
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laţiuni cu fruntaşii şi bărbaţii români de valoare, 
cu cari lucrează mână în mână ca deputat la 
conferenţa naţională din 1861, la congresul na- 
ţional din 1863, apoi la dieta din Cluj din 1865, 
şi votul seu e considerat în toate. Principele 
Sohwarzenberg, principele Montenuovo şi alţi dig- 
nitari de stat din acele timpuri, îi dau o deo
sebită atenţiune; şi prin vaza şi trecerea, de 
care se bucura, contribui mult şi la ridicarea 
autorităţii bisencei. Exoperează dela comunele 
politice porţiuni canonice pentru preoţi, salare 
şi îmbunătăţiri pentru înveţători, şi înfiinţează 
în toate comunele din tractiil sou şcoale şi fon
duri pentru dotarea preoţimii şi înveţătorilor. 
In lupta pentru reînfiinţarea mitropoliei şi ac
tivarea constituţiunii bisericesci, precum şi în 
toate acţiunile mari ale bisericei, protopopul M. 
a fost adesea consultat de fericitul Şaguna, iar 
după reactivarea vieţii constituţionale bisericesci, 
este un membru activ şi valoros în toate corpora- 
ţiunile bisericesci. Dînsul a funcţionat dela început 
ca membru în consistoriul şi sinodul archidie- 
cesan, ca membru al consistoriului mitropolitan şi 
al congresului naţional-bisericesc. După moartea 
lui Şaguna (1873), M. conduse, din încredinţarea 
consistoriului mitropolitan şi a congresului na
ţional bisericesc, prima alegere de mitropolit, 
iar la 1874 fu ales vicar episcopesc şi preşedinte 
al consistoriului din Oradea mare. La 1875 a fost 
instituit episcop al Aradului. La intrarea sa în 
funcţiune episcopul M. afiă eparchia în o si- 
tuaţiune, în care se resimţiau în toată puterea 
lor greutăţile şi necazurile unui trecut de tristă 
aducere aminte, dar lucrând cu multă preve
dere şi cu o energie neîntrecută, a realisat 
fapte, cari con.stituesc basa fundamentală pentru 
viaţa şi desvoltarea ulterioară a eparchiei Aradului.

Ca archiereu, în cele spirituale M. este în ne
întrerupt contact cu clerul şi poporul seu, şi 
anume prin visitaţiunile canonice întreprinse în 
fiecare an în diferite părţi ale diecesei, şi prin 
pastoralele ce în tot timpul, cât a funcţionat ca 
episcop, le-a dat regalat clerului şi poporului 
eparchiei sale în fiecare an la serbătorile nascerii 
Domnului, a anului nou şi a învierii.

In administraţiunea bisericească s’au realisat 
sub M. însemnate îmbunătăţiri. S’a activat întreg 
organismul bisericesc într’o formă corespunije- 
toare instituţiunilor bisericei ortodoxe. Grija cea 
mai însemnată i-a fost pururea a ridica şi întări 
inveţămentul confesional. începutul l-a făcut cu 
organiearea institutului pedagogic-teologic. La 
intrarea sa în eparchie, vechia preparandie din 
Arad era în o stare, care nu mai corespundea re- 
cerinţelor timpului. Avea numai două cursuri 
cu trei profesori rău dotaţi, şi era adăpostită in 
un edificiu absolut necorespuncjător, din care 
oausă fusese deja admoniată din partea orga
nelor statului, iar institutul teologic cu trei cur
suri avea numai doi profesori, şi era adăpostit 
intr’un local închiriat, care nu corespundea sco
pului. In faţa acestei situaţiuni episc. M. âncă 
in 1876 zidi prin colectă şi din alte mijloace 
banesci ale diecesei un edificiu, în care plasă 
ambele institute, înmulţi numărul profesorilor, 
cursurile preparandiale le ridică mai ântâi la 
trei, după aceea la patru, augmentându-le şi cu 
un curs de pregătire; şi ca să înlesnească ti
nerilor săraci pregătirea pentru cariera învăţă-

toreăscă, înfiinţă două alumnee diecesane, în 
cari se adăpostesc şi provăd cu cele trebuin
cioase preste 100 de tineri, partea cea mai mare
fratuit; iar pentru crescerea numărului tre- 

uincios de profesori pentru aceste institute, a 
creat mai multe stipendii pentru candidaţii de 
profesară.

Pentru crescerea tinerimei episc. M. activă 
cu mari greutăţi Ia 1877 fundaţiunea »Elana 
Ghiba-Birta<s care la finea 1899 a încheiat cu 
active de 62,722 florini, şi din care cu începere 
dela 1877 s’au împărţit la câte 12 tineri stipendii 
de câte 200 fi. anual. Tot sub guvernul bisericesc 
al episc. M. s’au mai activat fundaţiunile de sti
pendii : «Teodor Papp din Checheş<, ou active la 
finea 1899 de 67,573 fi. 78 cr. şi »Ana Popovici 
Ebesfalvai< cu active de 6909 fi. îmbunătăţirilor 
introduse la institutele centrale de episc. M. 
este a se mulţămi, că în eparchia Aradului s’a 
susţinut în mod după împrejurări destul de sa
tisfăcător caracterul confesional al şcoalelor con
fesionale din eparchie; şi pe teritoriul aparţinător 
la jurisdicţiunea consistoriului din Arad toate 
comunele bisericesci au susţinut şcoalele lor 
proprii, cari la stăruinţa lui s’au înmulţit cu 
160 de şcoale nou înfiinţate. La stăruinţa dîn- 
sului s’au introdus şi şcoale pentru fetiţe; iar 
pentru crescerea învăţătoarelor s’a înfiinţat şcoala 
superioară de fetiţe cu internat în Arad. Pentru 
mai buna crescere a tinerimii preparandiale şi 
clericale a întrevenit la 1882 la fericita baro- 
nesă Ifigenia Şina din Yiena, care donă diecesei 
o parte din un intravilan al ei din Arad. Pe 
acest intravilan se zidi frumosul palat seminarial 
cu bani întraţi din o colectă întreprinsă de episc. 
M. în 1883, în care au incurs 55,000 fi., şi din 
alte mijloace ale diecesei, iar pentru înfiinţarea 
unui gimnasiu românesc în Arad a pus basă unui 
fond, care la 1899 a representat suma de 9037 fi. 
La 1877 înfiinţă din mijloacele proprii tipografia 
diecesană din Arad şi o donă diecesei cu meni- 
ţiunea de a servi la respândirea literaturei în 
popor. Din venitele reaUsate de tipografie, şi 
din o sumă de (jeoe mii fiorini, donată de dînsul, 
înfiinţă fondul pentru ajutorarea paiochiilor să
race la zidirea de biserici, care fond astăzi atinge 
suma de aproape 50,000 fi.

Pentru ajutorarea preoţilor deficienţi, a vă
duvelor şi orfanilor de preoţi, şi pentru ajuto
rarea preoţilor dela parochiile cu dotaţiune mai 
puţină, înfiinţă la 1877 fondul preoţimii gr.-or. 
din diecesa Aradului, din care s’au distribnit de 
atunci încoace multe ajutoare, şi care la 1899 
a avut active de 373,671 fi. Fondul acesta şi 
sporirea lui este pusă pe astfel de base, ca după 
timp să devină fond de ajutorare pentru întreagă 
preoţimea din eparchie. Pentru a veni în ajutor 
comunelor bisericesci întru acoperirea trebuin
ţelor culturale, s’a înfiinţat prin episc. M. la 
1887 fondul diecesan pentru asigurarea clădi
rilor bisericesci şi şcolare contra focului, care 
la 1899 a fost de 50,227 fi.

O deosebită activitate a desvoltat episc. M. şi 
întru finalisarea despărţirii ierarchice de cătră 
Şerbi a comunelor cu poporaţiune română, cari 
la reaUsarea despărţirii remăseseră sub ierarchia 
sârbească. Sub conducerea dînsalui ca vice
preşedinte al delegaţiunii congresuale, s’a efep- 
tuit prin proces despărţirea mai multor astorfel
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de comune cu o poporaţiune de preste douăzeci 
de mii de oredincioşi, cari s’au încorporat la 
jurisdicţiunea ierarchiei bisericei române, şi cu 
o avere de preste 200,000 fl. câştigată dela co
religionarii Şerbi. Sub conducerea lui M. eparchia 
a cumpărat, pe sama sa şi a unor biserici, vr’o 
5000 jugere de păment. In această direcţiune şi 
anume; ca şi comunele bisericesc! să-şi asigure 
averile lor prin învestire in pământuri, a stăruit 
cu succes, atât prin vorbirile sale, cât şi prin 
circularele emise în această direcţiune. Şi multe 
comune bisericesci din diecesă, urmând glasului 
archipăstorului lor, au cumpărat şi ele însele 
pământuri din al căror venit după timp vor pute 
contribui la dotaţiunea preoţilor şi învăţătorilor, 
şi vor pute satisface şi alte trebuinţe culturale. 
Ca membru al casei magnaţilor episc. M. şi-a 
ridicat glasul în toate chestiunile, cari s’au re
portat la biserica şi poporul român. Preste tot 
activitatea episc. M., desvoltată în timp de 24 ani, 
precum şi resultatele obţinute de dînsul formează 
o frumoasă epocă în istoria desvoltării eparchiei 
gr.-or. a Aradului.

După moartea mitrop. Miron Romanul, M. fu 
ales prin congresul electoral, întrunit Ia 19/31 Dec.
1898, ' archiepiscop şi mitropolit; şi după ce 
această alegere prin preaînalta resoluţiune din 
18 Febr. 1899 a fost sancţionată, episc. M. în 
şedinţa congresului ţinută la 28 Febr. (12 Martie)
1899, a fost introdus in scaunul mitropolitan.

Ca mitropolit M. a regulat încasarea taxelor
sidoxiale, creând fondului gen. admin. al archi- 
diecesei sale un isvor de venit anual de circa 
40,000 coroane, a regulat dotaţiunea protopres- 
biterilor, asigurându-le o remuneraţiune anuală 
de 1000 cor., a conlucrat la finaUsarea afacerii 
cu renta şcoalelor din Braşov, şi a stăruit la 
guvern, ca întregirea dela stat a dotaţiunii preo- 
^mei să se distribue prin autorităţile bisericesci.

M. a fost decorat la 1879 cu ordinul «Coroana 
de fier» cl. II şi la 1896 cu ordinul «Francisc 
losif Ic cl. I.

Metis, în mitol. grc., prima soţie a lui Zeus, 
fiind grea cu (}ina Athene, Zeus a înghiţit-o, şi 
apoi din oapul seu s’a născut Athene.

Metis, în zoologie şi botanică: un product a 
două specii diferite. M. se numesc şi cei născuţi 
din tată european şi mamă indiană, sau vice 
versa. (v. Mestiţi.)

Meteo, (gree.J se numesce o căsuţă clădită 
lângă o mănăstire de cătiă un monach, care dis
pune de banii necesari, pentru a duce o viaţă 
particulară ca pensionar. M. sunt in 4iua de 
astăzi foarte multe pe lângă mănăstirile mai în
semnate, astfel încât complexul total presintă 
vederea unui sat compact. Derivatul metocan 
însemnează însă numai pe un locuitor de sub
urbie, şi este sinonim cu turcescul mahalagiu.

Metoda, (grec.l verbal: cale de urmat. In ge
nere sub M. se înţelege: modul de a săvîrşi in
tenţionat o lucrare după un plan bine chibzuit 
ţi în vederea unui scop determinat. In acest 
înţeles M. se impune ori şi cărei lucrări ome
nesc!, fie teoretică ori practică. Cu deosebire 
însă se impune M. la lucrările sciiuţifice, astfel 
încât metodic şi sciinţific înseanmă tot aceea. 
După cum lucrarea se referă la câştigarea de 
noue ounoscinţe, ori la ordinarea şi sistemisarea 

.celor deja câştigate, ori în fine la împărtăşirea

oelor câştigate şi sistemisate într’un mod con
vingător şi altora, se deosebesc trei feluri de M.: 
euristice, sistematice ţi didactice. Ca M. euri
stice se consideră: analisa şi sintesa, abstrac
ţiunea şi determinaţiunea, inducţiunea şi deduc- 
ţiunea. M.-le sistematice se îndeplinesc prin 
definiţiune, divisiune şi clasificaţiune şi prin de- 
monstraţiune. Cele pedagogice (didactice) au în 
vedere parte educaţiunea (crescerea) prin disci- 
plinăşidirecţiune, parte instrucţiunea. (Cf. "Wundt, 
Logica II; I. Popescu, Pedag. pag. 54 seq.; Ple- 
tosu, Logica, cap. V.) [PL]

Metoda didacticii se dividă în forma de 
înviţăment, proces de înviţăment şi ton de 
învlţămint. Ca formă de învăţământ M. 
e acroamatică, când profesorul vorbesce în- 
tr’una şi elevul ascultă, şi erotematică sau 
catechetică, învăţământ mijlocit prin înti’ebări 
şi respunsuri. Cea din urmă se numesce socra
tică, când ia forma liberă a conversaţiunii. Ca 
proces de învăţământ, M. didactică e 
aceeaşi cu M. cercetării sciiuţifice. Ea poate să 
fie analitică, când procedăm dela întreg la părţi, 
şi sintetică, când cercetarea ia calea inversă. 
Mai deosebim M. inductivă, când cercetarea pleacă 
dela caşuri concrete şi speciale şi termină în ab
stracţiuni şi generalităţi; M. e deductivă, când 
cercetarea urmează calea inversă.

Metodie, episcop de Buzău (1740—1749), se 
ocupă mult cu restaurarea bisericilor din eparchia 
sa, mai cu samă cu catedrala şi măn. Vintilă. 
A mai cumpărat episcopiei diferite proprietăţi, 
şi a obţiuut dela Const. Mavrocordat moşia Un- 
guriu. (B. lorgulescu, Dicţ. jud. Buzău, Bu- 
curesci 1892, p. 128.)

MetodIştI, sectă eretică în Anglia şi coloniile 
engleze din America; se numesc M., fiindcă ei 
afirmă a vieţui după metoda statorită în Biblie. 
Fundatorul sectei, care în cele de credinţe mai nu' 
difere de anglicanism, e loan Wesley, n. 1703, 
t 1791. M. cred că lucrarea imediată a spi
ritului sfânt în om se poate apercepe prin sim
ţiri; nu recunosc deosebire între episcopat şi 
presbiterat; adunările lor religioase constau mai 
mult din predicări. M. sunt constituiţi în socie
tăţi, clase şi districte, preste acestea, ca cea mai 
înaltă corporaţiune, e conferenţa anuală, con- 
stătătoare din predicatori şi laici. M. sunt di- 
visaţi în mai multe secte. [i—m.]

Metodiu, V. Ciril şi Metcdiu.
Metodologia, Qrec.J este partea logicei, care 

tractează despre metode în genere ca procedeuri 
sciiuţifice, în deosebire de partea elementară, 
care are de obiect teoria noţiunilor, a jude
căţilor şi a raţionamentului. Sunt metode gene
rale şi speciale. Cele dintâiu normează actele 
gândire! preste tot, iar celelalte privesc mersul 
gândire! la resolvirea problemelcr ce constltue 
o sciinţă particulară. De aici şi M. e sau gene
rală sau specială. [PI.]

Metolcl, V. Meteci.
Meton, astronom în Atena, în 433 a. Chr. a 

desfăşurat ciclul ce poartă numele său şi cu
prinde 125 luni complete câte de 30 (jils HO 
necomplete de 29 4il8, care de altcum e egal cu 
12 ani câte de 12 luni şi 7 ani visecţi de 13 luni.

Metonimia, (grec.) figură de stil prin schim
bare de cu'vinte, s. e. Husele în loc de: artele 
frumoase, v. Hipallagia. [*]
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Metonomasia, (grec.) schimbarea unui nume 

propriu prin traducere, s. e. Samuel Miou în loc 
de Samuel Klein.

Metopa, un membru architectonic în frisa 
templelor dorice din vechea Helladă; şi anume: 
spaţiul cuprins între doue triglyphe. La început 
acest spaţiu era gol. Mai târziu a fost acoperit 
cu o placă de marmoră, nezugrăvită şi nesculp
tată, la urmă însă, mai ales în timpurile clasice 
ale architecturei, zugrăvită cărămiziu sau roş 
închis şi avend şi reliefe sculptate pe dînsa. 
(Cf. J. Durm, Die Baukunst der Griechen, Berlin, 
1881).

Meţovo, Mezzovo sau arămânesce Mineiu, un 
oraş arămânesc cu 3500 loc. la Find în Epir, 
aproape de graniţa grecească. Aici s’au născut 
milionarii Averof, Sturnara şi Toşiţa, cari au 
cheltuit pentru grecism mai multe milioane şi 
şi pentru locul lor natal, unde au ridicat insti
tute de binefacere: un asii pentru bătrâni, un 
spital cu spiţerie (gratis pentru săraci) şi şcoli 
grecesci.

Metretes, cea mai mare măsură de fluiditate 
la Greci = 39-39 1.

Metrica, (grec.) sciinţa regulelor versiflcaţiunii. 
M. modernă se întemeiază pe accent; pentru 
aceea numărul silabelor în versurile regulate e 
determinat, ca şi locul accentului. -

M. antică se întemeia pe cantitate; şi fiind-că 
o silabă lungă putea ţine loc de două scurte, 
şi vice-versa, numărul silabelor nu era deter
minat. In versiflcaţiunea modernă ancă se în
trebuinţează cu succes metrul elegiac, eroic sau 
alte metre analoage celor antice, în cari adecă 
se numeră picioarele versurilor, iar nu silabele; 
însă picioarele, iambi, dactili, etc. se formează 
tot pe temeiul accentului. (Cf. Poetica de M. 
Străjan).

Metritis, (grec.) înflamaţia mitrei (v. Endo- 
cardital.

Metrocarcinoma, (grec.) cancerul sau racul 
mitrei, o boală nu tocmai rară la femei, care 
numai prin operaţii se vindecă, fără garanţie că 
nu va apare de nou. Pericolul este cu atât mai 
mare, căci M. se nasce pe nesimţite aşa că 
adeseori când se face diagnosa deja e târzie ope
raţia. Căuşele acestei boale, care seceră multe 
victime între femei, sunt până astă4i necunoscute.

[Dr. V.]
Metrologia, învăţătura despre măsuri.
Metromania, excitaţie genitală uterină.
Metronom, aparat întrebuinţat în musică pentru 

a regula mişcarea unei composiţiuni sau mai bine 
a determina gradul de repegiune, cu care 

ţrebue să se urmeze diferiţii timpi ai mesurei 
în execuţiunea unei composiţiuni musicale. De 
pe la începutul seci. XVIII (Bt. Loulie din Paris, 
1701) s’au făcut încercări de a se construi astfel 
de aparate, (numite; Chronometre, Echometre, 
Metrometre, Rythmometre, Plexiehronometre, 
Ş. a.). De asemenea în Germania apar diferite 
Ţaktmesser, Zeitmesser, ş. a. Aparatul 
întrobuinţat generalminte astădi este M.-ul lui 
Mallzel. [T. C.]

Metropola, oraş mare; capitală; oraş cu reşe
dinţă episcopească; centru.

Hetropolla, MetropoUt, v. Mitropolia, Mitro
polit

MetrorrhSe, Metrorrhagie, se numesce ori ce

curgere de sânge din mitră, care nu se ivesce 
în timpul şi în cantitatea normală a menstma- 
ţiei. Căuşele cari pot provoca o M. sunt multe 
şi deosebite: excese în timpul menstruaţie!, s. e. 
înfierbântare, recire, muncă obositoare, dans, 
călărit, bicicleta, abus alcoolic, excitări spiri
tuale şi sexuale. Afară de aceste cause direct 
înrîuritoare asupra funcţiunii mitrei, sunt o 
mulţime de alte afecţii organice în şi afară de 
sfera sexuală a femeii, cari pot porni şi între
ţine o M. mult-puţin abondentă. Continuă sau 
întreruptă, cu sau fără dureri, M. este totdeuna 
un simptom ce are a fl luat în serioasă consi
derare. Un examen amămmţit medical se impune.

[Dr. Vuia.]
Metroscop, ori ce instrument medical, cu care 

se examinează cavitatea internă a mitrei.
[Dr. V.]

Metroslderoo Banks., (botan.) gen de plante 
lignoase din fam. Myrtaceelor, trib. Leptosper- 
meae. Cuprinde până la 18 specii pacifice, dintre 
cari una tropical-anstraliană, alta din archipe- 
lagul indic şi o a treia austral-africană. M. vera 
Rumph. ne dă «lemnul de fier< de pe Molucce.

[A. Pr.]
Metrotomia, operaţiunea chirurgicală ce se 

face la mitră. Etimologicesce: tăierea mitrei. In 
înţeles mai restrîns M. este marea operaţiune 
numită secţia cesareă, prin care se scoate fetul, 
tăind pântecele unei femei, care pe căile nor
male nu poate nasce. [Dr. V.]

Metroxylon Rottb., (botan.) gen din fam. Pal
mierilor, tribul Lepidocaryeae, cuprinde arbori 
drepţi cu tulpina robustă, ^esea cespitoasă. 
Acest gen are vr'o 6 specii, respândite prin ar- 
chipela^ Malaian, în Guînee şi in insulele Bigi. 
M. Rumphii Mart., M. Sagu Rottb., M. îaeve 
Mart. sunt specii cunoscute de Germani sub nu
mirea de Sagopalmen, iar de Francezi sub 
numirea de Sagoutier. Meduva acestor ar
bori este foarte avută în feculă, care se extrage, 
se prepară şi constitue o substanţă alimentară 
cunoscută sub numirea de Sago. Fecula extrasă 
din meduva arborelui M. Sagu Rottb. pe lângă 
că este alimentară, este în acelaşi timp şi ana- 
leptică. [Z. C. P.j

Metru, măsură de lungime, a zece milioana 
parte din cuadrantul meridianului terestru (dela 
pol la equator); M. e unitatea sistemului de mă
suri metrice (sistem decimal). 1 M. = 10 deci
metri = 100 centimetri = 1000 milimetri; com
puşii M.-lui sunt: 10 M. = 1 Dekametru; 100 M. 
= 1 Hektometru; 1000 M. = 1 Kilometru. Con
ţinutul unui decimetru cubic .se numesce litru 
şi servesce drept unitate a măsurilor de capaci
tate ; greutatea unui centilitru de apă la 4° C. 
se numesce gram şi servesce drept unitate a 
măsurilor de greutate, v. şi Ar şi Măsura.

Mettemich, Clemem Wenzel Nepomuh Lothar, 
om de stat austr., n. 1773 în Koblenz; 1795 s’a 
căsătorit cu nepoata ministrului Kaunitz, prin- 
cesa Maria Eleonora (murind aceasta în 1825, 
M. a mai avut âncă două soţii). 1797—99 a par
ticipat la congresul de pace din Rastatt ca trimis 
al colegiului cenţilor din Vestfalia. 1801 a fost 
numit ministru plenip. austr. în Dresda, 1803 
în Berlin, 1806—9 în Paris; 1809 a fost numit 
ministru de externe, 1821 oancelar al Austriei 
şi 1826 president al conferenţelor ministeriale
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pentru afacerile interne. A ocupat aceste posturi 
pftnă la 13 Martie 1848, în care timp a fost 
motorul principal al politicei externe şi interne 
în Austria. M. a jucat rol însemnat în epoca 
luptelor contra lui Napoleon; a fost aderent al 
politicei reacţionare şi mare contrar al naţiona
lismului şi liberalismului; în acest sens a sciut 
să influenţeze conclusele congreselor dela Viena 
(1814—15), Aachen (1818), Carlsbad (1819), 
Troppau şi Laibach (1821) şi Verona (1822). 
Brumpend revoluţia dela 1848, a fost silit să 
se retragă şi refugieze în Anglia. După sufo
carea mişcărilor revoluţionare s’a rentors la Yiena, 
unde f în 11 Iunie 1859. De mare valoare isto
rică este scrierea: Aus M.-s nacbgelassenen 
Papieren, editată de fiul seu Bichard M. şi A. de 
Klinkowstrom, în 8 voi. 1880—84.

Metteur en pages, (franc.) paginator, culege- 
torul-tipograf însărcinat cu arangiarea culegerii 
tipografice în pagine (cu »preruperea<).

Mettray,' sistemul M., sistem do case pentru 
câte o familie, aplicat la orfanotrofîi, după mo
delul institutului de corecţiune pentru copii din 
M. lângă Touis.

Metusalem, Methusalah, v. Matusalem.
Metz, cetate fortificată în Lotaringia, până la 

1870 capitala depart. fro. Moselle, lângă Mosel, 
cu 60.186 loc. (1890); episcopie, catedrală go
tică, liceu, şcoală reală, seminar, institut de 
surdo-muţi. Cletatea e una din cele mai tari in 
Europa, are 12 forturi; arsenal, şcoală de arti
lerie ; fabrici de piei, ace, arme, postav, pălării, 
flori artificiale; filiala băncii imper., cameră de 
comeroiu. In apropiere se află ruinele unui ape
duct roman şi ale unui amfiteatru. In vechime 
M. (numit şi Mediomatrica) a fost capitala 
Austrasiei, după împărţirea imperiului franc de
veni oraş imp. german. In pacea de Westfalia 
fu dat Franciei. In 1870 aci fu închis Bazaine, 
care capitulă la 27 Oct.; în pacea din Frank- 
furt M. fu dat Germaniei.

Metzgerla Baddi, (botan.) gen de Hepatice, 
familia Jungermanniacee anakrogyne, caracterisat 
prin fronde (thal) fără frunze, ramificate de 
ihai multe ori în dichotomie, mai rar pinate, 
de coloare mai des verde; frondele ânguste şi 
tărîtoaro au pe faţa ventrală rhizoi(ji, alteori şi 
pe cea dorsală, în lungul lor şi la mijloc sunt 
străbătute de o nervură mediană. Are vr’o 64 
specii, 2 sunt cosmopolite, 1 în regiunile arctice, 
15 în cele antarctice, restul prin Asia, Africa şi 
America tropicală. Toate trăiesc pe scoarţa ar
borilor, mai rar pe stânci, pe frunze. In Europa 
se află M. hamata Lindb., M. pubeacens Baddi, 
M. furcata Lindb. şi M. conjugata Lindb.; ul
timele trei sunt şi în Bomânia. [S. Şt. fi.]

Meum Jacq., (botan.) gen de plante perene 
glabre din fam. Umbelifereîor, trib. Seselineae. 
Cuprinpe o singură specie central-europeană: 
M. Mutellina Gaertn., »brioala« sau »cbiminul 
ursului», ce cresoe pe cele mai bune păşuni 
alpine. [A. Pr.J

Meurthe^ afluent pe dreapta al rîului Mosel, 
isvoresce in Vogesi, 170 km. lung. După el e 
munit depa/rtamentul francez M.-et-Moaelle, 
5275 km*, ou 466,417 loc. (1896); 4 arondis- 
mente, capitala Nanoy.

Meuse, (germ. Maaa) rîu, isvoresce în depart. 
franc. Marne super., fa Troussey devine navi

gabil, strătaie Ardennii între Mezieres şi Liittich, 
trece prin Belgia şi Olanda şi se varsă în Marea 
Nordului. Lungimea e de 925 km., din cari pe 
574 e navigabil. M. are mai multe legături de 
canale. Depărtăm, franc. M., 6239 kma. cu 
290,384 loc. (1896); 4 arondism., capitala Bar- 
le-Duc.

MevlevI, ordul dervişilor (v. ac.) dansatori.
Mexico, (RepublicaMexicana, Estados Unidoa 

de MejicoJ, republică în America, mărginită la 
nord de Statele unite, spre est de Golful M., spre 
sud de Guatetnala, Honduras englez, spre vest de 
Oceanul Pacific; 1.946,523 kma. ou 12.1(X),000 loc., 
între cari 20% sunt .Mbi, 42% Mulaţi şi Mestiţi, 
38% Indiani. Majoritatea este de religiune rom.- 
cat. Orografia. In direcţiunea ţermului Ocea
nului Pai.ifîo se întinde o catenă de munţi, cari 
se ridică până la o înălţime de 2500—3000 m.; 
spre est de acestea se întinde Anahuac, un 
platou gigantic, în partea sudică a lui se află 
o mulţime de vulcani, dintre cari mulţi activi 
ca: Popocatepetl, (5420 m.), Citlaltepetl (s. Ori- 
saba) (5582 m.), Cofre de Perote (4090 m.). 
In munţi se află aur, argint, porfir, fler, plumb, 
aramă, petroleu, cărbuni de piatră, ş. a. Idro- 
grafia. Cel mai mare rîu ce formează totodată 
urnita spre nord-est este: Bio Grande del Norte, 
se varsă în Golful M.; San Fernando, Santander, 
Tampico, Panuco, San Pablo, Tabasco, ş. a. In 
Oceanul Pacific se varsă riul Yerde, Mexcala, 
Bio de la Armeria, Bio Grande de Santiago, Bio San 
Pedro, ş. a. Dintre lacuri amintim: Texcoco, cel 
mai mare; Cbapalo, Patz cuaro şi Cuitzeo. Clima. 
In M. în general distingem doue anotimpuri: 
unul ploios (tiempo de aguas) şi altul secetos 
(tiempo de secas). De altcum presintă multe 
variaţiuni, spre ţermuri căldură abia suferibilă, 
pe platou moderată, pe virful munţilor aspră. 
Mexicanii deosebesc: Tierras Calientes, Temp- 
ladas şi Frias. Pămeutul este foarte fructifer. 
Se produce în abundenţă trestie de zahăr, 
cafea, cacao, indigo, tutun; aici este patria stră
bună a porumbului; grâu, orez, fasole, secar^ 
oves, ş. a. Din causa că M. are puţini locuitori, 
cultivarea pământului nu este destul de desvol- 
tată. M. este fearte avut în tot soiul de mine
rale. In 1893 produsul minelor de aur a fost: 
1.326,564 dolari, minele de argint au produs: 
65.467,431 dolari. Industria şi comerciul este 
destul de viu şi desvoltat. In 1893—94 exportul 
a fost: 79.343,288; importul: 30.287,489 dolari. 
Administraţiunea fi cultul. M. în înţelesul trac
tatului din 5 Febr. 1887, deveni republică fe
derativă constătoare din 27 state, 2 teritorii şi 
un district. In frunte stă preşedintele ales pe 
4 ani; congresul constă din camera deputaţilor 
şi senatul. Fiecare stat trimite la senat câte un 
membru, ales pe 2 ani. Deputaţii sunt aleşi a- 
semenea pe 2 ani şi tot 40,000 locuitori aleg 
un deputat. Fiecare stat, ou privire la chestiu
nile sale interne, are administraţiunea sa pro
prie. Lungimea căilor ferate în 1894 a fost: 
12,000 km., a liniilor telegrafice 61,000 km. Cele 
27 state şi teritorii sunt: Tamanlipas, Yera- 
Cruz, Tabasco, Campeebe, Yucatan, Chihuabua, 
Coabuila, Nuevo-Leon, Durango, Zocatecas, San 
Luis Potosi, Aguascalientes, Gnanajuato, Quere- 
taro. Hidalgo, Mexioo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, 
Baia-California, Sonora, Sinaloa, Topic, Jalisco,
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Colima, Michoacan, Qaerrero, Oaxaoa, Chiapas, 
nn ter. şi un district. Venitele: 43.600,000, chel
tuielile: 45.610,300 dolari; datoria: 181.610,243 
dolari. Armata. 24,000 pedestrii, 12,000 călă
raşi, 2310 artilerişti, 3000 oficieri. limba ofici
oasă a statului este cea spaniolă. Numerul şcoa- 
lelor populare în 1892 a fost 7200, ou 432,000 
elevi, are universităţi, licee, gimnasii, academii 
de tot ramul de soiiuţe în numer de 70, cu 
22,000 ascultători. Cu toate acestea starea cul
turală, deşi instrucţiunea este obUgătoare şi 
gratuită, nu corespunde recerinţelor. Numerul 
analfabeţilor este destul de mare. Este însem
nată biblioteca naţională cu 150,000 voi. şi alte 
16 biblioteci, fiecare cu 12,000 voi., 22 musee, ş. a.

Istoria. Spaniolii Pinzon şi Solis descoperind în 
1508Tucatanul, aduc vesteaM.-lui de primadatăîu 
Europa. In 1519—21 oficierul spaniol Cortez 
(v. ac.), cuceresce întreg M. dându-i numele de 
Spania nouă. M. devenind provincie spaniolă, 
până în 1810 este administrată de Spania. In 
1810 locuitorii, în frunte cu preotul Hidalgo y 
Costilla, se rescoală. Bescoala însă a fost sufo
cată, Hidalgo prins şi decapitat; rescoala în 1811 
a isbucnit din nou, când Iturbide se proclamă 
imperat. A fost însă detronat şi adunarea na
ţională din 1823 declară M. republică. Primul 
preşedinte a fost generalul Victoria, care a sistat 
negoţul cu sclavii şi a ocupat toate forturile spa
niole. După mai multe lupte de partid în 1833 
este ales preşedinte Santa-Anna. Isbncnind 
din nou rescoala, Santa-Anna ca preşedinte şi 
dictator sufoacă rescoala şi declară M. de repu
blică centralistă. Rescoala din nou erumpe, acum 
intre centralişti şi federalişti. Santa-Anna cade 
victimă revoltei. Este depus şi exilat de Paredes 
şi Herrera. Pe timpul lui Herrera (1846), Statele- 
Unite atacă Texas; în pacea dela Guadalupe-Hi- 
dalgo 1848, M. este silit a ceda Statelor-Unite în
treg teritoriul de preste Eio Grande del Norte, cu 
un areal de 1.650,000tm8. Cu toate acestea pierderi 
mari, certele interne n’au încetat, partidele nu 
s'au împăcat. Santa-Anna din nou este ales pre
şedinte, dar vencjend Statelor-Unite partea sudică 
a teritoriului Arizona cu 10.000,000 dolari şi 
apropiindu-se de partidul clerical, în 1855 Al- 
varez se rescoală şi îl depuue. Alvarez abdice 
şi locul seu îl ocupă Comonfort, care a fost depus 
şi înlocuit cu Juarez, care desfiinţează mănă
stirile şi bunurile bisericelor le confiscă în fa
vorul statului, solvirea datoriei statului pe 2 ani 
o sistează. Aceste circumstări dau ocasiune la 
îutrevenirea puterilor europene. Napoleon III 
întreprinde expediţiunea mexicană. Armata spa
niolă, franceză şi engleză debarcă în M. Gene
ralul din M., Almonte, se nisuia, ca Maximilian, 
archiducele austriac, să fie ales împărat al 
M.-lui. Auglia şi Spania, în conţelegere cu Juarez, 
reohiamă trupele în patrie. Prancia însă pro
clamă pe Almonte de dictator în M., generalii 
francezi Bazain'e şi Florey remân învingători. 
Intrând în capitala M., chiamă pe Maximilian 
să ocupe tronul. Acesta primesce chiemarea, şi 
in 1864 întră în capitală. Juarez fuge, adună 
armată şi din nou erumpe resboiul. Juarez, deşi 
a fost bătut în mai multe rânduri, totuşi din nou 
atacă pe Fraucezi; Napoleon a rechiemat ar
mata în patrie. Juarez priude pe Maximilian şi 
generalul Miramon şi îi execută. După aceasta

M. este din nou proclamat republică şi în 1867 
şi 1871 Juarez fu ales de preşedinte. Locul său 
îl ocupă Lerdo de Tejada, care a fost întărit şi 
de congres. Iglesias şi Oiaz Forfirio, nefiind în- 
destuliţi cu alegerea, prind arma. Diaz Forfirio, 
remânend învingător, în 1877 ocupă presidiul. 
In 1880 Manuel Gonzales deveni preşedinte; în 
1884,1888,1892 şi 1900 din nou fu ales Diaz For
firio, sub care, pe lângă un guvern înţelept, M. 
se bucură de pace şi pe încetul îucepe a vindeca 
ranele şi calamităţile causate de multele resboaie 
civile. Starea financiară ancă s’a îmbunătăţit.

[M. Bodiu.]
Mexico, 1) stat în republica Mexico, cu suprafaţă 

de 19,812 km*., 830,000 loc. Fe teritoriul său 
se ridică Fopocatepetl (5420 m.). Farte mare se 
ţine de Tierras Calientes, pămentul este foarte 
fructifer. M. este avut în minerale: aur, argint, 
plumb, fier, marmoră, cărbuni de piatră, anti- 
mon, ş. a. Capitala este Toluca, cu 17,000 loc.

2) M; capitala republice! M., are 330,000 loc. 
Atât comerciul cât şi industria sunt însemnate. 
Dintre instituţiunile culturale amintim: Escuela 
de Medicina, Mineria, 4 teatre, dintre cari cel 
mai însemnat este Teatro Nacional. M. este oraş 
frumos, cu strade, pieţe, parcuri, palate frumoase şi 
moderne. Fiaţa cea mai frumoasă este Piaza Ma- 
yors de la Constitucion, cu parcul foarte frumos 
El Zocalo, lângă care este catedrala şi biserica 
Sagrario Metropolitane, palatul naţional (205 m.), 
Padacio del Ayuntamiento şi Portales. Palatul 
naţional, cel mai mare edificiu de pe rotogolul pă- 
mentului, cu areal de 1 km*., edificat în seci. XVII; 
în el se află museul naţional, cu colecţiuni de 
antichităţi însemnate din timpul Aztechilor; 
observatoiiu, ş. a. Palatul Monte Fio, cel mai 
vechiu palat. Casa de Moneda; bisericile Sau- 
tissima Sto Domingo, San Fernando, ş. a. Dintre 
stradele mai frumoase amintim: Cineo de Mayo, 
Avenida Oriente, Calzada de la Reforma, cu o 
mulţime de monumente: Carol IV, Guatemocin, 
Columbus, ş. a. Este renumită biserica Virgen 
de Guadalupe, închinată patronului sfânt al ca
pitalei M. M. de astăzi este edificat pe locul 
oraşului vechiu Tenochtitlan, capitala de odi
nioară a regelui Motecuhzoma, ale cărei ruine 
şi astăzi se văd.

Mexico, golful, parte din Oceanul Atlantic, 
între Statele unite, Mexico, peninsula Yucatan 
şi Florida. Stă deschis cu gura spre insula Cuba. 
Diametrul cel mai lung este 1760 km., cel mai 
scurt 1125 km. Spre Cuba este mai afund, 3900 m. 
Dintre porturi amintim: New-Orleans în Loui- 
siana, Fensacola în Florida, Habana în Cuba.

[M. Bodiu.]
Meyer, 1) M., losif, librar, publicist şi indu

striaş, n. 9 Maiu 1796 în Gotha, unde mai târziu 
fundă «Institutul bibliografic», ou care 1828 s’a 
mutat la Hildburghausen; urmând devisei «prin 
cultură la libertate» a întreprins editarea multor 
opere menite a lăţi ideile liberale (M.-s Uni- 
versum, diverse biblioteci ale autorilor germani, 
marele lexicon de conversaţiune, biblioteci po
porale din diferiţi râmi ai sciinţelor şi econo
miei, etc.), t 27 Iunie 1856. 2) M., Mermann 
Julim, fiul celui precedent, n. 4 Apr. 1826 în 
Gotha, a continuat opera tatălui său prin am
plificarea lexiconului la 15 voi., a editat «M.-s 
Volksbucher», 1874 mută institutul la Lipsea.
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Fiii acestuia, Hans şi Aindt. sunt şefii actuali 
ai firmei. 3) Mtyer, Paul, literat francez, n. 
17 Ian. 1840 în Paris, dela 1876 profesor la 
•College de France», director la «Ecole des 
chartes», şi-a câştigat merite prin numeroase 
scrieri şi ediţiuni de texte (>Bibliotheque fran- 
ţaise du moyen-âge«, 1882—90, 7 voi.) privi
toare la studiul limbei şi poesiei franceze me
ridionale. E unul din întemeietorii revistelor 
>Bevue critique» şi >Romania<. 4) Meyer, Chtatav, 
limbist, n. 26 Nov. 1850 în Gross-Strelitz, dela 
1877 prof. în Graz; a scris o gramatică elină 
(ed. UI, 1896); »Albanesische Studien, (1883—97); 
•Albaneaische Grammatik», (1888); «Etymolog. 
■Worterbucbderalban. Sprache», (1890). 5) Meyer, 
Georg Hermann von, n. 16 Aug. 1815 în Frank- 
furt p. M., 1844—89 prof. în Ziirich, f Iul- 
1892; întemeietorul direcţiunii fisiologice în 
anatomie. 6) M., Lothar, chimist, n. 19 Aug. 
1830 în Varel, f 12 Apr. 1895 in Tiibingen, 
unde era profesor; calculă din nou greutatea 
atomică a elementelor, etc. Ser.: «Moderne Theo- 
rien der Chem ie» (ed. VI, 1896); «Grundzuge 
der theoretisohen Chemie» (ed. II, 1893), etc. 
7) Meyer, Oshar Emil, fisician german, n. 15 Oct. 
1834 în Varel (principatul Oldenburg). A studiat 
medicina, după aceea fisica. La 1864 a ajuns 
profesor de flsioă la universitatea din Breslau. 
A scris mai multe opuri şi disertaţiuni fisicale, 
aşa între altele despre teoria chinetică a gazu- 
rilor, ş. a. 8) Meyer, Adolf Bernhard, zoolog, 
n. 11 Oct. 1840 in Hamburg, 1870—73 a că
lătorit prin Celebes, Filipine, Guinea nouă, 1874 
director al museului de istoria naturală din 
Dresda. Opere: «Mitteilungen aus dem zoolog. 
Museum in Dresden» (1875—78, 3 voi.); »Pu- 
bUkationen des ethnograpischen Museums in 
Dresden» (1881—93, 9 voi.), etc. 9) M., Viktor, 
chimist, n. 8 Sept. 1848 în Berlin, -f 7 Aug. 
1897 în Heidelherg; şi-a câştigat merite pe te
renul chimiei organice şi teoretice; a scris nu
meroase opere. 10) Meyer, Konrad Ferdinand, 
poet, n. 11 Oct. 1825 în Ziirich, a scris nume
roase poesii şi novele, cari se disting prin bogăţia 
colorilor şi spiritul ce transpiră din ele. 11) M., 
loan Heinrieh, pictor, n. 1760, f 14 Oct. 1832; 
amic şi colaborator al lui Goethe; ser.: «Geschichte 
der bildendeu Kiinste bei den Griechen», 1824.

Meyerbeer, lacob, celebru compositor de opere, 
n. 5 Sept. 1791 ÎD Berlin, j- 2 Maiu 1864 în 
Paris. Kpul eclectismului musical, ovreu de 
origină, fiu de bancher, M. aparţine şcoalei ger
mane prin primele sale studii musicale (F. Lauska, 
Clemenţi, Zelter şi abatele Vogler, la care avu 
ca colegi pe C. M. de Weber şi pe Gănsbacher), 
şi prin perioda sa de debut: cantata Gott und 
die Natur şi operele Jephthas Geliibde (1813), 
Abimelek (18i3) şi Wirt und Gast (1814). Con
siliat de Salieri, pe oare îl ve(Ju în Viena, merge 
în Italia, unde pentru a-şi exercita stilul în di
recţiunea melodiei, scrie o serie de opere italiene: 
BomUda e Constanza (1818), Semiramide rico- 
nosciuta (1819), Emma di Resburgo (1819), Mar- 
gherita d’Angiu (1820), l’Esule di Granata (1822) 
şi il Crooiato (1824). După această periodă ita
lian^ M. se duce în Francia, studiază stilul ex
presiv al vechilor măiestri ai scenei franceze, şi 
din aceasta resuită ultima faşă a stilului seu, 
în puterea căreia e reclamat de şcoala franceză.

La această periodă aparţin operele sale repre- 
sentate în Paris: Robert le Diable (1831), ies 
Huguenots (1836), le Prophete (1844), l’Btoile 
du Nord (1854), Dinorah (1859), şi l’Africaine 
(1865), toate obţinând succese enorme şi menţi- 
nendu-se fincă în repertoriul nu numai al tea
trelor francezo, dar şi germane, italiene, en
gleze, ş. a. In afară de opere M. a scris puţin; 
intre altele musică pentru tragedia Struensee de 
fratele seu, Marches aux fiambeaux, câteva imne, 
cantate, psalmi, ş. a. [T. C.]

Meyer-Liibke, Wilhelm, romanist, n. 1661 în 
Diibendorf (Sviţera); 1887 a fost numit prof, în 
Jena, 1890 în Viena. A scris: Gramatica lim
bilor romanice, 2 voi., 1890—94; Gramatica ita
liană, 1890.

Meynert, Theodor Hermann, medio german, 
n. 1833 in Dresda şi 1 1892 în Klostemeuburg. 
Dela 1870 prof. de psichiatrie la univ. din Viena. 
Şi-a câştigat mari merite pentru anatomia şi bio
logia creerului. Scrieri: Klinisohe Vorlesungen 
liber Psychiatrie, 1890; Anatomie der Hirnrinde 
und ihrer Verbindungsbahnen, 1865.

Mezat, licitaţie (v. ac.), venijaro publică.
Mezel, loan, (Câmpean), jude la curie, n. 

20 Oct. 1841 în Turda. In 1861 a făcut exam. 
de matur. în Cluj; drepturile le-a studiat în 
Sibiiu; 1865 fu numit vice-notar la trib., 1867 
a făcut examenul de jude, apoi a fost ales ju
decător la sedria corn., în 1871 fu numit jude 
reg. de trib., in 1883 jude suplent la tabla reg., 
în 1886 jude ordinar; în 1895 jude auxiliar la 
curie, apoi jude supemumerar; iar în 1896 jude 
ordinar la curia din Budapesta. Este membru în 
directoriul fund. Şuluţiane. [I. S. Ş.j

Mezlad, corn. mică în Ung., cott. Bihor. Are 
312 case cu 1535 loc. Români gr.-or. Teritoriul 
e 6193 jug. cat., muntos puţin productiv. Pe 
teritoriul comunei se află peştera renumită dela 
M., împodobită cu stalactite şi stalagmite.

Mezibres, oraş întărit, capit. depărtăm, frano. 
Ardennes, lângă Meuse, 7283 loc. (1896).

Mezleres, Alfred, scriitor franc., n. 1826 la 
Rehon. Fost elev al şcoalei normale, a ocupat 
mai târejiu catedra de literaturi străine la fa
cultatea din Nancy, profesând mai târijiu aceeaşi 
materie la facultatea de litere din Paris. A pu
blicat : Shakespeare, ses oeuvres et ses critiques; 
Dante et ITtalie nouvelle; Petrarque; Recits de 
Tinvasion; Alsace et Lorraine.

Mezo—, V. Meso—,
Mezonoptica, serviciul divin de mează-noapte, 

constătător din psalmi, rugăciuni şi cântări. Acest 
serviciu este remăşiţa datinei vechi creştinesci, 
când creştinii se adunau noaptea la celebrarea 
cultului divin.

Mezostlehon, v. Acrostichon. [*]
Mezfi-Bereny, comună mare în Ungaria, cott. 

Bichiş, cu 12,469 loc.. Maghiari, Nemţi şi Slo
vaci. In M. se află o cassă de păstrare, 4 mori 
cu vapor şi o şcoală industrială inferioară.

Mezfi-Clkud, rom. Cicud, comună rurală în 
Trans., cott. Turda Arieş, cu 1842 loc. Români.

Mezli-Erked, Sedsz-E., rom. Archiud, corn. 
rurală în Trans., cott. Cluj, cu 1115 loc. Bora. 
(818) şi Maghiari.

Mezfi-Gerebenes, rom. Grebeniful de câmpie, 
comună rurală în Trans., cott. Turda Arieş, cu 
1020 loc. Români (913) şi Maghiari.
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Mezâhegyeâ, celetră herghelie a statului ungar, 

înfiinţată la 1784 pe un domeniu al statului 
de 37,000 jugere, situată în cott. Cenad, mai 
ântâi ca deposit de remonţi pentru armată şi 
apoi ca ferma model şi herghelie, care are să 
se ocupe exclusiv cu crescerea de buni repro- 
ductori. Actualmente ferma dela M. este una 
din fermele model cele mai grandioase, pe care 
totul este pus în practică ce sciinţa şi technica 
agricolă a putut imagina. Principalul scop este 
herghelia cu vr’o 3000 cai, apoi vite cornute, 
oi, porci şi o fabrică de zahăr, 8 fabrici de spirt, 
o fabrică de prelucrat cânepa, apoi drenagiuri, 
irigatiuni, etc. In cultura cailor se cresc buni 
cai de muncă şi strapaţe şi mai puţin cai de 
lux sau de cursă. Caii hergheliei M. se împart 
după cele 4 mari familii: Gidran, Nonius mare, 
Nonius mic şi */> sânge englez. Pe terenul cul
turii vitelor bovine se cultivă atât rassa de Si- 
menthal cât şi rassa de câmpie transilvană 
pentru a produce buni boi de muncă.

Mezfi-Kemânytelke, românesce Chimitdnicul de 
câmpie, corn. rur. în Trans., cott. Turda Arieş, 
cu 1109 loc. Români.

Mezfi-Keresztes, (rom. Creste^), numirea veche 
Keresthus, Fancsal, corn. mare în Ung., cott. 
Bihor. Are 591 case ou 2950 loc. Magh., Rom. 
gr.-or. sunt 151. Teritoriul împreună cu mai 
multe puste e 8525 jug. cat., foarte productiv. 
Pe acest teritor s’a întâmplat prima bătălie a 
lui Traian cu poporul dac. Staţiunea căii ferate.

[+]
Mezzanin, (iial.) frc. entresol, etagm (v. ac.) de o 

înălţime mai mică, situat între alte doue etaje.
Mezzo sau Mezza, (iial.) = jumetate, mediu, se 

întâlnesce în diferite expresiuni musicale. Mezza- 
manica, la instrumentele de arcuş posiţiunea a 
doua. Mezza-orchestra, indicând înţr’o compo- 
eiţiune orchestrală că numai o parte din instru
mentele de arcuş trebue să ia parte la execu- 
ţiune, pentru a se obţine o sonoritate moderată. 
Mezza-voce = cu jumetate de voce, termin de 
nuanţare - piano. Mezzo-forte, ca termin de 
nuanţare, o sonoritate moderată, nici prea tare, 
nici prea slabă. Mezzo-soprano = sopran mij
lociu, voce intermediară între sopranul acut şi 
contralt (v. Sopran). [T. C.l

MezzofantI, CHuseppe, (1774—1849), celebru 
cunosoetor de limbi; n. din popor la Bologna, 
urcă treptele ierarchiei dela preot şi profesor, 
până la cardinal. Vestit mai mult prin memoria 
sa extra-ordinară decât prin lucrări literare. Cu- 
nosoeă şi vorbia 58 de Limbi.

Mezzotinto, (iial.) în pictură se numesc astfel 
colorile, cari se nasc dîn trecerea unei colori 
in alta.

Mezzovo, V. Meţovo.
Ml, a treia silabă din seria aretină, gradul al 

treilea al gamei majore tip şi al cincilea al celei 
minore. Poate fi luat ca punct de plecare atât 
pentru o gamă' majoră, mi major, cu 4 diezi la 
cheie, cât şi pentru una minoră, mi minor, cu 
un diez la cheie, şi cu sensibila re diez, în gama 
melodică suitoare alterându-se şi gradul al şa
selea, do diez. Nota mi, alterată pogorîtor ne dă 
pe mi bemol, care asemenea poate servi ca to
nică pentru 2 game: mi bemol major, ou 3 be
moli la cheie, şi mi bemol minor, cu 6 bemoli 
la cheie, cu sensibila re becar şi în gama me

lodică suitoare având şi pe do becar. Alterată 
suitor ne dă pe mi diez, care nu se poate pre- 
sinta decât ca grad al unei alte game şi mai cu 
samă ca sensibilă a lui fa diez; gamele formate 
pe mi diez ca tonică fiind avantajos înlocuite 
prin cele formate pe fa ca tonică. [T.C.]

Mlaoce, popor independent în mtmţii din 
sudul Chinei.

Mlargirit, mineral, sulfoantimoniura de argint. 
Se găsesce cu mineralele de argint la Hiende- 
leucina în Spania.

Mlascit, un sienit micaceu dela Miask.
Miasma, materia emanată dela bolnavi, dela ca

davre, delasubstanţe organice aflate în descomposi- 
ţiune, solută ori suspendată în aerul unei localităţi 
şi capabilă a vătema sănătatea. Se numesc M. ema- 
naţiunile gazoase ale unei latrine, unui canal, unei 
sale reu întreţinute de disecţii anatomice, ma
teriile odorante dintr’un local ocupat de un 
numer mare de oameni, în care local atmosfera 
este coruptă prin aerul expirat şi prin perspi- 
raţiunea cutană. In patologia veche, înainte de 
descoperirea bacteriilor, a germilor diferitelor 
boale infecţioase, s'au numit hoale miasmatice 
cele provocate prin emanaţiunile unor bolnavi. 
Cuvintele vechi efluviu, miasma, cu cari s’au 
desemnat căuşele specifice ale boalelor transmi
sibile dela un individ la altul, nu mai. corespund 
cu cunoscinţele actuale ale căuşelor unor boale 
virulente şi nu sunt identice cu ceea ce numim 
astăcji infecţiune, contagiune, materie infecţioasă 
şi contagioasă.

Mlaulis, Andr. Volcos, admirai grec, n. 1768 
pe insula Negroponte; a repurtat în fruntea flotei 
grecesci învingeri: 1822 la Fatras şi Spezzia, 
1825 la Modon, 1826 la Cap Fapas. 1831 a dat 
foc flotei grecesci, ca să nu ajungă în mâna 
Ruşilor. Regele Otto l-a numit 1833 contraad- 
miral şi 1835 vice-admiral. f 1835 în Atena.

Miază-(jl, V. Meridianul locului.
Miază-noapte, v. Meridianul locului.
Miază-noapte in poveştile române. 1) Lucea

fărul de miazănoapte, identic cu MeMă. O vă
duvă născu seara un ficior şi-l boteză: Decuseară; 
la miezul nopţii pe al doilea şi-l numi Mn., iar 
în zori pe al treilea şi îl chiemă: Zorilă. 2) Mn. 
e identic cu Mama pădurii (v. ac.), cu baba din 
copaciu, care pe un făt frumos (luceafărul de 
seara) îl înghite, dar vine alt făt frumos (lucea
fărul de dimineaţa), omoară pe Mn. (întunerecul) 
şi reînvie pe primul făt frumos (poveştile Bu
suioc şi Seminoc, Măr şi Făr, etc.). [Atm.]

Mica, minerale, silicaţi complexi, ce se cli- 
vează uşor, reducendu-se în foiţe foarte subţiri. 
Ele sunt de mai multe feluri: magnesiene (v. 
Biotit) şi potasice (v. Moscovit); apoi: litifere 
cu litiu şi fluor (v. Lepidolita), ealciee, etc., (v. 
Mărgărita). Ele sunt minerale primare ale rocelor 
sau de metamorfism.

Micaceu, ce e de natura micei.
Mlcagraphla, imitaţiunea picturei pe sticlă prin 

tipar chromolithographic pe plăci subţiri de mica, 
ce se lipesc pe sticlă.

Micălaca, corn. mare în Ung., cott. Arad. In 
actele publice apare la 1135. Are 414 case cu 
2493 loc. gr.-or. Români. Teritoriul e 3432 jug. 
cat. pământ foarte productiv. [+]

Micale, munte şi cap la înălţime de 1265 m., 
în Asia mică, între oraşele Efes şi Miletos.
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Aproape de acest munte flota greacă (Leoty- 
cludes şi Xantippos) a nimicit în 479 a. Chr. 
pe cea persană. A^i Samsun Dagh.

MIoaş, Florian, n. în Jucol de jos (dina nas- 
cerii nu se scie), a studiat dreptul în Cluj, unde 
s’a aşezat ca advocat şi a funcţionat până Ia 1848. 
M. a fost pentru tinerimea, care studia în Liceul 
din Cluj, ceea ce a fost Aron Pumnul pentru 
tinerimea din Bucovina. Adunările ce le ţinea 
tinerimea sub conducerea lui M., au avut de 
urmare arestarea dînsului. El a fost ridicat în 
noaptea de 9 Maiu din aşternut şi transportat 
în temniţa din Tîrgul Mureşului, unde a stat 
până în 20 Sept., când a treia adunare de popor, 
ţinută in Blaj, de astădată înarmat, a trimis o 
deputaţiune la guvern pentru eliberarea lui M. 
Ajuns în Blaj sub exeortă militară, cerută de 
el însuşi, pentru că altcum viaţa nu-i era si
gură, poporul român, care era âncă adunat în 
Blaj, l-a primit cu însufleţire. In 15 Maiu 1848 
poporul din Câmpul libertăţii l-a ales membru 
în comitetul naţional, deşi dinsul în acel timp 
era în temniţă. Intr'aceea Ungurii au nimicit 
toată averea părinţilor săi, caii s’an refugiat în 
munţi. După ce armata împ. a fost alungată 
presto graniţă, s’a refugiat şi M. în Bucovina, 
întors acasă, după sugrumarea revoluţiunii, s’a 
susţinut în mare sărăcie ca instructor. Prin 
anii 1860 fii ales fiscal în districtul Năseudului, 
şi a rescumperat apoi moşia părinţească, din 
care a făcut o fundaţiune, dându-o în admini
strarea capitlului din Blaj, ca să înfiinţeze Ia 
timpul seu o şcoală agronomică pentru Români, 
t 16 Mart.. 1876 în Bistriţa. [I. St. Ş.J

MIcăeasa, (magh. Mikeszdsza, germ. Feigen- 
dorf), corn. mică în Trans., coti Târnava mică, 
cu 1484 loc. (1891) Români (1187) şi Maghiari 
(291); staţiune de cale ferată, postă şi telegraf.

MIcasIst, rocă şistoasă cristalină, constituită 
principal din mică, apoi quarţ, feldspat; acce
soriu sfen, grenat, epidot, cordierit, diston, tur- 
malină, etc. Intră in constituţia munţilor vechi 
(terenurilor primitive), unde a născut prin me- 
tamorfism. In Rom. se găsesce în Platoul Me- 
hudinţului, în munţii Lotrului şi Făgăraşului, etc.

Micena, (Myhenă), oraş străvechiu în Argolis 
(Grecia), reşedinţa lui Agamenmon; distrus 463 
a. Chr.

MIoescI, corn. rur. în Rom., j. Muscel, com
pusă din 3 căt. cu 1064 loc. (Dicţ. geogr. 1893); 
deasupra dealurilor dola M., în partea sud- 
vestioă a com., se văd ruine dintr’o veche ce
tate a lui Mircea Basarab.

Mlohaelescu, M. A., învăţător rom., n. 1863 
în Ploiesoi; a publicat un curs complet de »Istoria 
ţerii românesci* pentru şcoalele primare, şi în 
colaborare cu alţii un curs de «Probleme şi exer
ciţii de aritmetică*. A fost distins cu med. «Ser
viciul credincios* cl. I şi cu ord. bulg. «Meritul 
civil*. A fost fundator al secţiunii ligei din Predeal 
şi al societăţii culturale «George Lazar*.

Michallovca, sat în j. Akerman din Basarabia, 
colonisat la 1824 cu soldaţi veterani ruşi. Se află 
aşezat în valea Saratei, la poalele unui deal. Altă 
dală pe acest loc a existat un sat tătăresc numit 
Halil-Celibey. Acum satul e locuit de Români şi 
Bulgari, (lOO de familii). Lângă sat se află cariera 
de piatră calcară, din care se face bun var.

Mloheea, (MichaJ, unul din cei 12 proroci

mici, ca. 730 a. Chr., n. în Moreşet din seminţia 
lui Iuda. Prevestesce fundarea unei împărăţii 
fericite sub un rege născut în Vitleem din di
nastia veche împărătească a lui David.

Mlohel, 1) M. Francisque, scriitor frc., n. 1809 
în Lyon şi f 1887 în Paris; a fost prof. în 
Bordeaux. A îngrijit editarea de poesii vechi: 
Chroniques anglo-normandes, 3 voi.; La chanson 
de Roland; a scris: Histoire des races maudites 
de la France et de l’Espagne, 1847. 2) M. Louise, 
anarchistâ franceză, n. 1836 în Vroucourt; a 
început să agiteze în 1871. A scris: Memoires, 
1886; La Commune, 1890.

MIchelangelo, Buonarotti, celebra pictor, 
sculptor şi architect ital., n. 6 Martie 1475 în 
Caprese (Toscana), a fost elev al lui Ghirlandajo 
în Florenţa, rival al lui Leonardo da Vinci. 
Chiemat 1505 de papa luhu U la Roma, unde 
1 1564. A dominat timp îndelungat întreaga di
recţiune a artei italiene. Lucrările sale în toate 
trei ramurile de artă, ce le-a cultivat, se disting 
nu numai prin originalitate şi puterea concep- 
ţiunii, ci şi prin numărul lor mare. Toate sunt 
de un caracter grandios şi sublim. Operele sale 
mai celebre sunt în arohitectură: cupola bis. 
Sf. Petru şi palatul Farnese în Roma; in seulp- 
tură: monumentul morm. al lui luliu II (cu ce
lebra statuă a lui Moise), monumentele Medi- 
ceilor (cu cele 4 anotimpuri), etc.; în pictură: 
plafondul şi păreţii capelei Sixtiniane, între 
cari frescul «Judecata cea din urmă*, etc. M. a 
scris şi poesii în spiritul lui Dante. Biogr. de 
Condivi, Grimm, Gotti, Symonds.

Michelet, Jul., istoric franc., n. 1798 în Paris. 
Fu profesor la liceal 8t. Baibe şi mai târziu la 
Ecole normale (1827), unde şi-a început marea 
operă: «Histoire romaine*. Apoi publică «Histoire 
de France*. Fiind numit suplinitorul lui Guizot 
la Sorbonne, se ocupă mai ales cu Renascerea 
şi Reforma. După evenimentele din 1851 fu de
stituit şi termină «Histoire de la Revolution*. 
Rând pe rând scoate la lumină «La Pologne et la 
Russie*; «Les Principautes danubiennes* (1853). 
Pe la finea carierei sale M. se consacră studiului 
naturei (l’Oseau; l’lnsecte; la Mer, etc.) şi se 
revelează sub un nou aspect nu mai puţin atră
gător. M. e un mare stilist şi după V. Hugo e 
singurul scriitor, care a avut într’un grad înalt 
darul coloare! şi imagine! bogate.

Mlcherechlu, magh. Mehkerek, comună rurală 
în Ungaria, cott. Bihor, cu 1521 Icc. Români.

Michigan, stat în Uniunea nord-americană, 
152,585 km*, cu 2.093,889 loc. (1890); se' com
pune din 2 peninsule: M. inferior între lacul 
M. şi Huron, M. superior între lacul M. şi Su
perior, cea din urmă muntoasă, bogată în căr
buni, fier şi aramă. Loc. se ocupă cu agricultura, 
mineritul şi comerciul; se produce multă făină, 
lână şi sare. Port principal Detroit. Flotila comer
cială numeră 1157 năi de 319,789 tone (1890). 
M. trimite în congres 2 senatori şi 12 repre- 
sentanţi. Capitala Lansing.

Michigan, lacul, unul din lacurile canadiene 
în America de nord, lung de 540 km., lat până 
la 135 km, suprafaţa 61,906 km*., stă în legă
tură cu lacul Huron prin canalul Mackinaw.

Michoacan, stat în vestul Mexicului, 59,261 km9, 
cu 889,795 loc. (1895); platou înalt până la 
2000 m., capitala Morella.
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MIcIpsa, un rege al Numidiei (149—118), fiul 

mai mare al lui Massinissa, căruia îi armă îm- 
preună ou alţi doi fraţi, exercitând împreună 
puterea supremă. După moartea celorlalţi doi, 
remânend singur suveran, domni cu multă slă
biciune, ocupându-se mai mult cu studiul filo- 
soBei. înainte de moarte, lăsă ca urmaşi pe doi 
fli proprii şi pe nepotul seu lugurtha, care a 
purtat resboaie ou Eomanii.

Mlckiewitz, Adam, cel mai mare poet po
lonez, n. 1798 la Nevogrodeck în Litvania. 
Profesor în Polonia şi Rusia; după revoluţiunea 
poloneză din 1830, în exil; profesor de latină 
in Lausana, de limbile şi literatura slavă la Co
legiul de Francia în Paris (1840—42) şi dela 
1852 subbibliotecar al bibliotecei Arsenalului. 
Opere principale: Pan Tadeusz, epopee în 2 
volume, oglindesce viaţa poporului polonez şi 
frumseţele ţerii Litvaniei; Serbătoarea morţilor 
(Dziady), 2 voi.; Conrad VaUenrod, roman istoric; 
Poosii, 3 voi.; Poporul şi emigranţii polonezi, 
prosă în stil biblic; Lecţiuni asupra istoriei şi 
statelor slave, 5 voi. f în Constantinopole, 1855, 
trimis fiind pentru organisarea unei legiuni po
loneze in contra Ruşilor.

Mlclăuşeni, corn. rur. în Rom., j. Roman, com
pusă din 4 căt. cu 3203 loc. (Dioţ. geogr. 1891), 
intre cari 1472 Magh., 1 biserică cat., 2 ort. şi 
2 şcoale.

MIcle, 1) M. Ştefan, profesor rom., n. 1820 
în comuna Feleao în apropierea Clujului, din 
părinţi sermani, f 1879 în Iaşi; a început să 
înveţe carte în Cluj, dar fiind lipsit de mijloace 
e nevoit să între ca ucenic la un ferar, în ate
lierul căruia timp de 4 ani se ocupă cu lacătăria, 
ceasornicăria şi turnătoria metalelor. In acelaşi 
timp e pus să lucreze şi la obiecte de lemn, 
astfel că se perfecţionă şi în stolerie şi strun- 
gărie. Cu toată aceasta grea muncă de ucenic 
mic şi chinuit, M. găsesce mijlocul să treacă în 
gimnaaiul rom.-oat. examenul de clasa Vl-a cu 
succes; în urmă M. trece la Bistriţa, unde ter
mină clasa Vll-a şi la 1839 îl găsim la Blaj, 
unde termină în mod eminent cursul de iilosolie 
al lui Bărnuţiu, după care a studiat la Sibiiu în 
timp de 4 ani dreptul; ia parte activă la miş
cările din 1848, susţinend în Oct. aceluiaşi an 
ou cei de sub comanda sa o luptă crâncenă ou 
Maghiarii între Cluj şi Someşfaleu; mai tâi'4iu 
obţinând o bursă îşi continuă studiile la poli- 
tecbnicul din Viena. 1856 profesor de Bsică la 
Hceul_ din Iaşi, iar la 1858 şi la şcoala militară, 
în sfîrşit la 1860 profesor de fisică şi chimie 
la facultatea de sciinţe din Iaşi, post care îl 
ocupă până la moartea sa. M. deşi nu a pu
blicat nimic, a lăsat numeroase manuscrise, între 
cari: Mecbanica agricolă. Curs de astronomie. 
Zoologia, Botanica, Chimia analitică. Chimia or
ganică, anorganică şi experimentală, Fisica, eto.

2) M., Veronica, poetă, soţia lui Ştefan M., 
11. 1850 în Năseud; părinţii sei la 1852 se mu
tară la Iaşi, unde V. făcu cursul şooalelor pri
mare şi apoi termină şcoala centrală de fete, 
1864 se mărită după profesorul Ştefan M.; după 
moartea soţului seu (1879), la câţiva ani se mută 
la Bucuresci. f 4/16 Aug. 1889 la mănăstirea 
Văraticul. Veronica M. a publicat poesii lirice 
în «Convorbiri literare» şi în «Familia», iar 1887 
scoase un mio volum. (Cf. Buletinul Societăţii

de sciinţe fisice din Bucuresci, an. IV. 1895, 
pag. 4, şi «Familia» din 1889, Nr. 34.)

Miclescu, familie boierească din Moldova, do
vedită âncă dela 1430, şi din care s’au perpe
tuat numeroşi descendenţi. Printre membrii ei 
cari s’au ilustrat în istorie sunt: Vel Logofătul, 
Gavriii M, 1727, 1701, 1716, printre boierii 
lui Grigore Ghika Vodă. Mitropolitul Sofronie 
(v. ac.) al Moldovei şi Sucevei, fiul marelui vornic 
Constantin M. (1760—1830). Marele Logofet 
Searlat M., fratele mitrop. Sofronie, fost can
didat la domnia ţerii, e tatăl lui Calinic (v. ac.) 
M. (1822—88), distins prelat, mitropolit al. Mol
dovei, apoi primat al Ungro-Vlahiei, jucând un 
rol însemnat în politică, etc. [L.]

Microb, cuvânt sinonim cu bacteriă, cu care 
se desemnează o grupă de fiinţe organice de 
natură vegetală, infinamente mici, constituite 
dintr’o singură celulă, (v. art. Bacteriacee).

Microbarometru, (grec.) un barometru, ce arată 
numai presiunile barometrice mai mici; ţeava îi 
este mai scurtă ca la barometrul comun. Tot M. 
se numesce şi aparatul, care arată schimbările 
barometrice mărite, ca mai uşor să se poată 
observa şi schimbările mai mici.

Microblepbaria, micime congenitală a aripului 
pleoapelor.

Microcephalla, (grec., cap mic), viciu de con- 
formaţiune înăscut, luându-şi începutul âncă din 
starea embrionară a omului. Capul microcepha- 
lilor e mic, diform, şi din causa micului volum 
al creerului ei mai totdeuna sunt şi idioţii In ex
presia fîgurei aceşti microcephali uneori sea- 
menă a maimuţă.

Microchimia, studiul corpurilor şi reacţiunilor 
lor prin ajutorul microscopului. M. găsesce apli
caţie cu deosebire în cercetările chimico- şi 
medico-legale.

Microclin, mineral, feldspat triclinic (ou unghiu 
foarte mic aproape de monoclin) potasic. Ia parte 
la constituţia graniţelor şi rocelor cristaline acide. 
Constă din lamele microscopice maclate adesea 
cruciş. In Rom. se întâlnesce în diferite graniţe, 
gneisuri, etc. în Carpaţi; şi in cristale mari 
rose în pegmatitele diu nord-vestul Dobrogei. 
Cel colorat verde din Miask, Pikes Peak, etc. se 
numesce piatra amazoanelor.

Micrococii, una din cele 3 grupe mari în care 
se împart bacteriile: Coci sau Micrococi, bac
terii ou forma sferică; baoili cu forma de beţi- 
şoare şi spirali cu forma de şurup sau spi
rală. Din grupul micrococ fac parte: Micrococul 
tetrageuus, Diplococul pneumoniei, Gonococul 
uretritei virulente. Streptococul erisipelului (al 
brăncei), Micrococii piogeni: Stafilooocii puro
iului, ai furunculelor şi carbunculelor, ai pana- 
riţiului, ai flegmoanelor pielei, ai absceselor ton- 
silare, parotitice, mamare, ai Pleuritei, Piemiei 
puerperale, Endocaiditei acute. Artritei, ş. a.

Microcosm, v. Macrocosm.
Microcristalin, (în oposiţie cu macrocristalinj, 

structura ori cărei roce cristaline, ale cărei ele
mente mineralogice constituit! ve sunt foarte mici, 
aşa că numai sub microscop se disting.

Microcyt, globul de sânge abnorm de mic, 
sbârcit. Microcythaemia, stare a sângelui, în 
care globulii sunt abnorm de mici şi sbârciţi.

Microfarad, se numesce a l.(XX),(X)0-a parte 
din Farad. Faradul este unitatea de capacitate
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eleotromotorică sau capacitatea unui conductor 
electric încărcai cu o cantitate de electricitate 
de 1 Coulomb, avend tensiune de 1 Volt. Faradul 
e lO-'cra. g. sec., iar microfaradulIO-15 cm. g. sec.

MIcrofelsit, massa sticloasă a unei roci por- 
firice ce presintă deja un început de individua- 
lisare (cristalisare), fără a da însă indivizi definiţi.

Microfon, CgrecJ un aparat auxiliar al tele
fonului, aparat ce uşurează reproducerea tonu
rilor mai debile. M. e invenţiunea americanului 
Hughes. Curentul unei baterii electrice e condus 
la doue bucăţi de cărbune, împreunate între 
sine prin un beţigaş mic tot de cărbune. Beţi- 
gaşul aşa e aşezat, încât şi mişcările mai neîn
semnate ale aerului âncă îl mişcă, schimbându-i 
contactul ou bucăţile de cari se razimă şi cu 
aceasta deodată şi resistenţa, ce o opune cu
rentului electric. Schimbările de intensitate ale 
curentului electric, la rândul lor, produc schim
bări în magnetul telefonului, iar schimbările 
magnetului se manifestă în formă de sunete.

Mlorografofon, v. Grafofon.
Mlorografla, descrierea obiectelor cari numai 

cu ajutorul microscopului se pot observa, de 
altcum scriere măruntă.

MIorogranit, rocă, varietate de porfir quarţos 
sau liparit, a căror massă compactă constă din- 
tr’un amestec holocristahn de feldspat alcalin şi 
quarţ; sin.: liparite sau porfire quarţoase gra- 
nofirioe.

MIcrolepIdoptere, v. Macrolepidoptere.
MIcrollt, on ce mineral acicular microscopic, 

cum sunt cele ce constituesc massele compacte 
ale rooelor poifirice.

MIcrolog, cel ce se ocupă cu lucruri mici, de 
nimica; pedant.

MIoromerla Benth., (botan.) gen din familia 
Labiatelor, tribul Satureineae, cuprinde plante 
subfrutescente sau erbacee cu foile mici, de tot 
întregi, sau cele mediocre dentate, florile mai 
adesea mici, sunt dispuse în verticile pauciflore, 
mnltiflore sau grămădite în spice. Acest gen are 
vr’o 60 specii, respândite prin regiunea medite- 
raniană, Asia occidentală, Africa tropicală, in
sulele canarice, America australă şi boreal-occi- 
dentală. [Z. C. P.]

Mlorometru, instrument servind a măsura 
lungimi sau distanţe de tot mici.

In astronomie; instrument servind a măsura 
diametrul aparent al astrelor şi în genere di
stanţe foarte mici pe sfera cerească.

Micromlllmetru, măsură folosită în microscopie 
= O'OOl mm.; semnul p..

Mjoronesla, numele colectiv al insulelor nord- 
vestice ale Australiei, precum: Ladrones, Caro- 
line, insulele Palau şi Marehall. [M. B.]

Microorganisme, plantele şi animalele unice- 
lulare sau multicelulare, al căror corp e aşa mic, 
încât trebue mărit cu iustrumente speciale, ca 
microscopul, spre a pute fi văcjute (v. Microb).

[I. P. V.]
MIcrophotographIa, v. art. Photographia.
MIorophthalmIa, ochiu mic din nascere, dela 

bobul de linte până la normal, probabil causat 
de înturejierea sau insuficienţa închiderii des
chizăturii primordiale a pleopelor în viaţa in
trauterină a fătului sau embrionului. In Să- 
băoani (jud. Roman) am observat într’o familie 
ungurească cu 6 copii tot al 2-lea dintre ei ou

microftalm cât aluna de mic, iar ceilalţi, ca şi 
părinţii, cu ochi sănătoşi şi buni. [Dr. C.]

MIcropll, (botan.) deschizătură, orificiu dela 
extremitatea învălişului ovulului (v. ac.).

MIcropsia sau micropia, vedere în aparenţă 
mai apropiată şi mai mică ca a ochiului sănătos, 
fenomen ce se observă când pupila este mult 
dilatată (midriasis).

Microscop, un aparat optic, cu ajutorul căruia 
examinăm obiectele sau corpurile mici, pe cari 
cu ochii liberi nu le putem vede, ori cel puţin 
nu destul de bine. Primul M. a fost construit 
de Zacharias Jansen la 1590. M. constă din cel 
puţin două lentile aşezate într’o ţeve de alamă 
la anumită depărtare una de alta. Lentila, îna
intea căreia se aşează obiectul, pe care îl exa
minăm, se numesce obiectivă, ceealaltă, adecă 
lentila prin care privim, oculară. Obiectiva dă 
imagine reală, în posiţie inversă şi mărită, ocu
lara imagine virtuală âncă şi mai mare. Stativul, 
pe care se află M., are în partea din jos o oglindă, 
care concentrează razele solare asupra obiec
tului ce-1 examinăm, ca să se vadă mai bine.

Microscopice, Preparate, animale sau plante 
mici, ori părţi mici din corpul lor, pregătite, 
după cum se arată în technica microscopică, ca 
să poată fi examinate şi studiate la microscop. 
Preparatele M. de scurtă durată, ori destinate 
să se păstreze mult timp, se fac pe lame drept
unghiulare (76/40 mm. de obiceiu) de sticlă; 
ohiectul se pune pe lamă, într’o picătură de apă, 
glioerină, etc., şi se acopere cu o lamelă pătrată 
(16/16 mm., 18/18 mm.) foarte subţire, de sticlă. 
Dacă preparatul M. e ca să se păstreze, se fo- 
losesce un anumit mediu conservator (glicerina 
gelatinată, balsamul de Canada, ş. a.), iar lamela 
se acopere la margini de jur împrejur cu o sub
stanţă (gomă, lac, etc.), ce opresce intrarea sub 
ea a impurităţilor din atmosferă. Se fac pre
parate M. şi de minerale, roce, fosile; se obţin 
mai anevoie şi prin mijloace technice speciale, 
pe lângă cele date de technica microscopică.

Mlorosomi, numire dată la 1880 de Hanstein 
corpusculelor foarte mici, microscopice, din pro- 
topiasmă.

MIorosomia, corp mic, de pitic.
MIcrospori, (botan.) sporii mici dela plantele 

heterosporee (v. ac.); prin germinare dau protale 
mascule cu anteridii, în cari se produc ante- 
rozoiZi; M. se formează numeroşi în microspo- 
rangi. Polenul dela Fanerogame e homolog cu M.

Mlcrosporidli, protozoare din ordinul sporo- 
zoarilor, numite şi Psorosperndiîe articulatelor.

MIcrosporon Gruby, (botan.) sinonim pentru 
Sporotriehum Lini., gen de Mucedinee (v. Spo- 
rotrichum).

MIcrosporon furfur Rob., ciupercă microsco
pică, care parasitează în piele şi produce morbul 
numit Pityriasis (v. ac.).

Microtom, v. Histotom.
MIcrozoare, animale microscopice, corespund 

Protozoarilor (v. ac.).
Micsandra, numele popular al plantelor cul

tivate : Matthiola incana R. Br. (v. ac.) şi Chei- 
ranthus Cheiri L. (v. ac.).

MIeţune, în Moldova numele popular al plantei 
Matthiola incana R. Br., iar in Muntenia nu
mele popular al plantei Viola odorata L. (v. ac.). 
Mieţunde-rtiginite, Cheiianthus CheiriL. (v. ac.).
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MIcu, 1) M. Simeon, preot rom., n. 1841 în 

Şermăşel (Trs., cott. Cluj). A studiat gimnasiul 
în Blaj, teologia în Viena. Din 1870—1886 prof. 
de teologie în Blaj. Dela 1886 încoace paroch 
şi protopop unit în Alba-Iulia. A scris: Teologia 
fundamentală. Blaj, 1876; Teologia dogmatică 
specială. Blaj, 1881; Catechism pentru gimnasiul 
inferior. Blaj, 1884.

2) M. Alexandru, n. 1830 în Şermăşel. A 
studiat gimnasiul în Cluj, M.-Oşorheiu şi Blaj; 
teologia în Blaj şi Viena. Din 1855—1872 pro
fesor în Blaj. Din 1872—1888 vicariu foraneu 
archiepiscopesc în Făgăraş, unde a luat parte 
la toate mişcările culturale şi sociale ale Ro
mânilor. Din 1888—1895 canonic în Blaj. A în
temeiat o fundatiune de 4000 fl. v. a. pentru 
studenţi români gr.-catolici. [Dr. A. Bunea.J

M. Inocenţiu şi M. Samuilă, v. Klein.
Mlculescu, Grigorie, v. Grigorie IV., mitropo

litul Ungro-Vlachiei.
Mlculeţ, loan, V. Gestian.
Micuş, magh. Mihea, comună rur. în Trs., 

cott. Turda-Arieş, cu 1215 loc. Români.
MIdas, în mitol. grc. rege în Phrygia, fiul 

lui Gordios cu Kybele. După un mit, Apollon 
s’a întrecut în fluer cu Marsyas (v. ac.) şi a 
chiemat pe M. de judecător, dar fiind-că acesta 
a judecat, că Marsyas suflă mai bine în fluer, 
Apollon a făcut urechi de asin lui M. După alt 
mit, M. a spus lui Dionysos dorinţa sa ca toate 
ce atinge, să se prefacă în aur. D. i-a împlinit 
cererea şi atunci şi mâncarea lui M. s'a pre
făcut în aur, încât era să moară de foame. M. 
numai aşa a putut scăpa de reul acesta, că s'a 
scăldat în rîul Paktolos, care de atunci e pur
tător de aur. [Atm.]

Mlddeldorpf, Alhr. Theodor, medic german, 
n. 1824 în Breslau şi f 1868. Dela 1854 prof. 
de chirurgie în Breslau. M. a întrodus galvano- 
caustica în chirurgie. Scrieri: Beitrăge zur Lehre 
von den Knochenbriichen, 1852; Die Galvano- 
kaustik, 1854.

Mlddlesbrough, oraş şi municipiu în Anglia, 
75,532 loc. (1891); numeroase fonderii de fier 
şi fabrici de maşine; şantier; oomerciu însemnat. 
M. a fost fundat la 1830.

MIddIesex, comitat englez, 734 km*, cu 3.251,671 
loc. (1891).

MIddolIne, caractere tipografice cu forme ro- 
tumjite.

Mldgard (şi Mannheim), în mitol. nordică a 
fost lumea de mijloc, adecă lumea oamenilor, 
care a fost împresurată de şerpele M. (marea).

Midhat Paşa, om de stat turc, n. 1822. Fuad 
Paşa îl numi 1864 guvernor al provinciei du
nărene (Bulgaria), pe oare a administrat-o în 
mod exemplar; 1867 a fost chiemat la Constan- 
tinopole şi numit ministru al lucrărilor publice; 
1868 guvernor al provinciei Irak Arabi (Bagdad); 
1872 mare vizir pe timp de doue luni. 1876 
ministru fără portofoliu, luând parte însemnată 
la detronarea sultanului Abd-uI-Aziz. Sultanul 
Abd-ul-Uamid l-a numit 1876, 10 Dec. mare 
vizir, în care calitate a proclamat o constitu- 
ţiune; dar M. câijend jertfă unei intrigi de palat, 
a fost exilat. 1878 a fost graţiat şi numit gu
vernor în Syria; 1881 acusat, că ar fi luat parte 
la asasinarea sultanului Abd-ul-Aziz, şi con
damnat la moarte; a fost însă graţiat şi exilat

la Taif în Arabia sudică, unde f 1884. A scris: 
La Turquie, son passe, son avenir, 1878.

Midia bună de mâncat (v. şi Mţ/iilus edulis), 
o scoică de mare din clasa Lamellibranchiatelor, 
ord. Monomyaria. Are ghioci netede şi violete, 
animalul e galben. Lung. 6—8 om. Trăiesce pe 
lângă ţermurii mărilor europene în mari can
tităţi; se fixează de obiecte ca: lemne, pietrii, 
corăbii şi alte scoici. Se mânâncă fiartă, friptă 
sau marinată. Unor persoane produce mâncarea 
ei friguri, altora otrăviri.

Mldlan, ţinut la nord-vestul Arabiei dela sinul 
Akaba până Ia oraşul cu port El Vedj; bogat în 
pucioasă, sare, argint.

Mldlanlţl, seminţie arabă, odinioară duşmani 
ai Israiltenilor, bătuţi de Gedeon.

Midii, V. Mytilus şi Midia bună de mâncat.
Mied, beutură preparată din miere, apă şi di

ferite dresuri: scorţişoară, nucşoară, himeiu, 
flori de soc, coajă de portocală şi lămâie, ş. a. 
M. este dintre cele mai vechi beuturi artificiale 
ale omenimei. Dela folosirea în comeroiu a alcoo
lului, M. a devenit beutură alcoolică. [E. C.]

Mleg, Armând, maior bavarez, n. 1834 în 
Ulm; a devenit celebra prin teoriile şi cerce
tările sale asupra armei infanteriei. 1880 a re- 
păşit din armată, dedicându-se numai cercetărilor 
sale. Scrieri: Die Verwendung des Infanterie- 
gewehrsM/71 nebst einer Anleitung zumDistanz- 
schătzen, 1877; Theoretische aussere Ballistik, 
nebst Anleitung zur praktischen Ermittelung der 
Flugbahnelemente, 1884.

Miel, V. Oaia.
Mielarea, numele vulgar al arbustului cultivat 

Vitex Agnus castus L. (v. ac.).
Mlelărlţa, sinonim căpuşă, cârcel, cârdoabă 

V. Căpuşa.
„Mielul", cassă de împrumut şi păstrare în 

Poiana (Trs., cott. Sibiiu), fundată la 1891 cu 
capital social de cor. 50,000.

Mielul Iul Dijeu, se numesce Isus Chr. pentru 
că dînsul, deşi nevinovat, de bună voie şi din 
iubire a suferit moartea crucii (Evr. 7,26; I, loan 
3, 4—5; I, Petru I, 19), în acelaşi timp când 
în biserica din Ierusalim s’a jertfit «mielul 
pascilor».

Mielul Pascilor. Înainte de ieşirea poporului 
israelitean din pămentul şi din robia Egiptenilor, 
Moise şi Aaron au poruncit ca fiecare familie 
jidovească, în 14 lunei Nisan, să taie un miel 
de un an şi fără maculă, cu sângele 'aceluia să 
stropească pragul şi stîlpul uşilor, ca în noaptea 
când va veni ângerul Domnului să omoară pe 
cei dintâiu născuţi ai Egiptului, să cruţe pe aceia 
unde va fi pragul uşei stropit cu sângele mie
lului. piua scăpării Israelitenilor de ucidere la 
poporul jidovesc a remas serbătoare şi se co
memorează în (Jiua pascilor. In multe locuri se 
observă ca datină, că la serbătoarea sf. Pasci 
creştinii aduc carne de miel la biserică spre a 
li binecuvântată.

Mierea, productul albinelor lucrătoare, din 
sucul dulce, nectarul, al florilor, zahănil poamelor 
şi din exsudatul frunzelor unor arbori, precum şi 
din secreţiunea dulce a unor insecte de pe 
crângile unor arbori, adunate de cătră albine şi 
prelucrate în organismul lor şi depuse în celule 
de ceară, faguri, sub numele de M. Composiţia
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chimică a M. constă din apă, zahăr de poame, 
struguri, lactic (Cu, Hl4, Ou), oleiuri aromatice, 
ceară şi materii colorante, cari o fac să fie un 
aliment nutritiv însemnat, uşor absorbeabil. 
Greutatea specifică a M. e de 1'415—1-440. In 
comerciu vine M. în faguri sau scursă, după 
metoda primitivă presată ori încălzită, iai- în 
timpul mai nou, scoasă din faguri cu anumite 
maşinării în mod raţional. M. scursă e fiuidă 
sau cristalisată, coloare albă, gălbie ori mai în
tunecată. M. a fost cunoscută şi folosită din cea 
mai depărtată vechime, fiind privită ca nutre- 
mentul cel mai ales, care nutresce dar nu în- 
greună. Grecii şi Romanii au considerat-o ca 
nutrement divin. M. în urma experienţei şi a 
cercetărilor sciinţifice s’a adeverit a fi folositoare 
şi în medicin^ mai cu samă la copii, bătrâni şi 
reconvalescenţi, în mai multe morburi: de ficat, 
bronchită, anemie, rheumă şi contra insomniei. 
Până la fabricarea zahărului, a format articlu 
însemnat de comerciu mai cu samă în ţerile orien
tale, precum şi ca obiect de a plăti dări la stat, şi 
comunităţii bisericesci. DinM.se fabrică şi beuturi 
plăcute şi căutate ca miedul (v. ac.) şi vinuri pre
ţioase. M. se numesce şi după regiunile şi loca
lităţile unde se produce, precum şi după fiorile 
din cari o adună albinele s. e. M. de rose, sal
câm, acaţ, melissă, rosetă-resedă, teiu, baltacim, 
rapiţă, brad, ş. a. S’a constatat că în comerciu 
se află şi M. falsă: meltose, din zahăr şi năs- 
preal^ dextrin, oleomargarin, glicerin şi alte 
materii mineralice. Din plante veninoase s. e. 
ericaceae, Rhododendron ponticum, Calmia la- 
tifolia şi angustifolia, Digitalis purpurea, Hele- 
borus alba, albinele an adunat chiar şi M. ve
ninoasă, mai cu samă în orient şi ţinuturile 
tropicale. [B. C.]

Mierea ursului, una din numirile populare ale 
plantei Fulmonaria officinalis L. (v. ac.).

Mierla, (Turdus merula), pasere din ordin. 
Coraoornithelor, fam. Sylviidelor (cântăreţelor), 
are pene negre, ciocul şi marginea ochilor gal
benă. Femeiuşele şi puii au pene negre-ca- 
stanii. Picioarele brune. Lungimea corpului 25 cm., 
a codii 12 om. Trăiesce în ţinuturile muntoase 
ale Europei. Se nutresce cu seminţe, bobiţe şi 
insecte. Cântarea ei este frumoasă, sonoră şi 
plăcută. Se ţine şi prin colivii.

V. şi art. Câmpul Mierlei.
MIerIlţoara, mierlifă, mierloiw, mierluţă, v. 

Mierla.
Mlesrob, (MesropJ din Ghasecos, în provincia 

Taran, aflătorul alfabetului armenie şi traducă
torul sfintei Scripturi în limba armeană după 
textul grecesc, ou ajutorul învăţăceilor săi: losif 
şi Eţnac, al patriarchului armean Isaac şi al 
istoriografului Moise din Chorene (seci. V).

MIezlla, în poveştile rom. luceaferul miezii- 
nopţii. (v. Miază-noapte.) [Atm.l

Migdal, numele -vulgar al plantei Amygdalus 
communis L. (v. ao.'l, (sin. Prunus Amygdalus 
H. B.). Fructele comestibile ale acestui arbore 
se numesc Migdale.

Mlgllo, (pron. milio), mila veche italiană, = 
1-5—2-6 km.

Mignet, Frangois Auguste Mărie, istoriograf 
frc., n. 1796 la Aix în Provence, studia dreptul 
în oraşul său natal, 1830—48 archivar în mini- 
steriul de externe, 1836 membru al Academiei

franc., f 24 Martie 1884 în Paris. Ser.: »Hi- 
stoire de la Revolution franţaise» (ed. 13, 1880, 
2 voi.), etc.

Migraţiunea popoarelor sau invasiunea Bar
barilor, se cbiamă aşezarea popoarelor germanice 
înlăuntrul graniţelor impenului roman (seci. III 
până VI). Popoarele nordice totdeuna au căutat 
să se coboare în regiunile sudice, mai calde şi 
mai productive. Până în seci. III au fost ţinute 
în respect de puterea cea mare a 'Romanilor, 
dela acea dată au început însă a pătrunde în 
imperiu, fie ca jefuitori (Goţii în Asia mică şi 
Peninsula Balcanilor, Francii la Rin), fie ca sclavi, 
ca lucrători agricoli, ca mercenari. In seci. IV, 
acest proces de pătrundere părea a promite ci- 
vilisarea barbarilor (creştinarea lor) şi conser- 
vai'ea puterii romane întinerită prin sângele 
german. Cât mai frumoasă ar fi fost istoria lumii, 
dacă imperiul roman ar fi civilisat restul Eu
ropei barbare şi el ar fi remas în putere! In 
375 năvăli însă asupra Europei poporul finic 
al Hunilor cu o cavalerie înfricoşată. Romanii 
şi Germanii, cari se luptau mai mult pe jos, se 
îngroziră de furia noilor năvălitori. Germanii 
năvăliră în imperiul roman căutând ajutor (Vi- 
sigoţii în Tracia, apoi în Italia^ in fine în Galia 
şi Spania), sau jafuri (Vandalii în Spania, apoi 
în Africa, Burgunejii în Galia, Sue-vii în Spania, 
Francii în Galia, Anglii şi Saxonii în Bretania). 
Aceste popoare n'au putut da caracterul lor (Bre
tania exceptată) ţerilor romane, căci năvălitorii 
erau puţini şi inferiori în cultură. Din contră, 
ele au perit şi numai prin cuvinte remase în 
limba populaţiunilor romanice şi prin întune
carea luminatei civilisaţiuni romane au lăsat urme 
de influenţa lor. Acele popoare au înfiinţat state 
(regatul Herulilor, Ostrogoţilor şi Longobarejilor 
în Italia, al Visigoţilor in Spania şi GaMa, al 
Vandalilor în Africa, eptarchia anglo-saxonă în 
Bretania, regatul Burgun(}ilor şi Francilor în 
Galia), cari erau însă numai copii barbare ale 
puternicului imperiu resturnat, fără caracter 
propriu şi fără viitor. Unul singur din acele 
state s’a păstrat, căci a sciut să-şi aproprie un 
element din vechia cultură, propagarea creşti
nismului catolic, şi asimilându-se cu popoarele 
romanice, a reluat misiunea romană de a stăvili 
venirea altor barbari şi de a-i ci vi lisa. - Regatul 
Francilor a luptat cu popoarele germanice, le-a 
organisat şi le-a creştinat, a împiedecat înain
tarea Arabilor, a reînfiinţat imperiul roman din 
apus în persoana lui Carol cel Mare (800).

In resărit tradiţiunea romană a păstrat-o im
periul din Constanstinopole, care a înscris pagini 
glorioase în luptele pentru aperarea credinţei 
şi pentru respândirea ei. Perşii, Arabii, Avarii, 
Bulgarii şi alte nesfîrşite triburi finice au simţit 
puterea armelor şi a civilisaţiunii greco-romane. 
Lumea slavă îmbrăţişă credinţa creştină şi se 
inchină oraşului împărătesc. Dela crearea im
periului de apus începe insă lupta dintre cele 
două împărăţii creştine. Cruciatele, ultimele tri
buri turcesci, dau lovitura cea din urmă impe
riului din resărit.

Resultatele migraţiunii popoarelor nu repre- 
sintă o victorie a popoarelor germanice contra 
celor romanice, căci la sfîrşit acestea au ab
sorbit pe acelea, iar caro dintre acelea şi-au pă
strat individualitatea şi-au schimbat intelectua-
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litatea, primind civilisatiunea, organisaţiunea şi 
creştinismul roman.

Migrena, v. Hemicrania.
MIguel, Dom Maria Evarist, usurpator por

tughez, al 3-lea fiu al regelui loan VI al Portu
galiei, n. 1802 în Liesabona, crescu în Brasilia, 
logodit cu nepoata sa, Dona Maria da Dloria, fîca 
Iui Dom Pedro, care renunţase la tronul Por
tugaliei; în Febr. 1828 ia regenţa, 30 Iunie e 
proclamat rege; domnitor crudei, 1832 e alungat, 
iar 1834 e silit să renunţe la tron şi e expuisat 
din ţeară, 1851 se căsătoresce cu principesa 
Adelhaida de Lowenstein-'Wertheim-Rosenberg, 
f 14Nov. 1866. Fiul seu principele Miguel, n. 1853, 
colonel austriac, e capul dinastiei Braganza.

MIhăesci, com. rur. în Eom., j. Vâlcea, si
tuată pe valea Oltului, se compune din 8 căt., 
cu 1804 loc. (Dicţ. geogr. 1893), cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor; 3 biserici şi
1 şcoală.

MIhăescll do sus şi Mihăeseii de jos, doue 
com. rur. în Rom., j. Olt, ântâia compusă din
2 căt., cu 1428 loc., iar a doua avend 1300 loc. 
(Dicţ. geogr. 1895).

MIhăesou, 1) M., N. Gr. (Nigrim), n. 21 Mart. 
1871 în Gura-Sărăţei, j. Buzeu (Rom.); absol
vind facultatea de fîlos. din Bucuresci, a trecut 
doctoratul cum laude la Bruxela în 1896. In- 
stituindu-se acolo în acelaş an actualul «Cerole 
Polyglottec, M. a fundat cursul de 1. română, 
predandu-1 până la reîntoarcerea sa în ţeară. 
A publicat poesii, novele, articole filosofice şi 
politice. Autorul unei concepţiuni originale de 
sociologie: «Teoria supremaţiei». Membru al So
cietăţii de sociologie din Paris. Dela el: Unde 
duce socialismul, trad. după Eug. Ricbter; Filos. 
socialismului, lucrare proprie, şi Astrale, poesii.

[A. S. C.]
2) Mihăescu, Alexandrina, Gr., n. 20 Aug. 

1876 în Gura-Sărăţei, j. Buzeu; talent poetic 
firesc, a lăsat doue opere postume: Flori de 
zăpadă, poesii şi prosă, şi Culegeri din popor, 
t 21 Iun. 1895.

Mlhal-Bravul, com. rur. în Rom., j. Brăila, cu 
1138 loc. (Dicţ. geogr. 1894) înfiinţată la 1879.

Mihal-VIteazu, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, 
pe câmpia Bărăganului, > compusă din sat. M.-V. 
şi 3 căt., cu 2118 loc. (Dicţ. geogr. 1897), cari 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; com. 
are 1 biserică şi 1 şcoală. Numele i-s’a dat după 
numele moşiei, pe care e situat satul M.-V.; 
mai nainte a purtat numele de Bărăgan.

MIhal-Vodă, biserică tn Bucuresci, cu hramul 
St. Nicolae, a fost zidită pe semne de Vlad 
Dracul la mijlocul seci. XV, Împreună cu o mă
năstire. Mihai-Viteazul, în urma unui vot pentru 
mirabila sa graţiare, restaura biserica din te
melie, îi dăruiesce multe moşii şi înmulţesoe 
numerul călugărilor. De aceea s’a numit în urmă 
bisorica M.-V. Mănăstirea nu prea are renume 
bun în documentele ei, căci de repeţite ori găsim 
pe egumeni fraudând pe vecinii lor, până şi mi
tropolia; acum servesce pentru archiva statului. 
Şi biserica e întreţinută de stat, care cheltu- 
iosoe ou ea vr’o 12,000 lei pe an. (C. Alexan- 
drescu, Dicţ. jud. Ilfov. Bucur., 1892, p. 63; 
lounescu-Gion, Ist. Bucurescilor. Bucur., 1899, 
p. 200-3.)

MIhal, Radu, n. 1840,11894, a fost sub lungul
Enoiolopedia română. Voi. UI.

ministeriu I. Brătianu prefect de poliţie la Bu- 
curesci, mai ales în vremea resboiului ruso- 
româno-turc, apoi Ia 1885 ministru al lucrărilor 
publice şi 1886 până 1 Martie 1888 ministru 
de interne.

Mihail, înger, v. Archangeli. M., patriarchul, v. 
Cerulariu. M., episc. de Milcovia (v. ac.).

Mihail Asan, v. Asanescii.
Mihail Archangelul, mănăstire din Mara- 

murăţ (Archimandritura dela Peri), înfiinţată 
şi dotată 1391 prin Balc-Vodă şi Drag meşter, 
voivozi români şi comiţi supremi. Din acest timp 
se trage începutul episcopiilor, şi în Peri au re- 
sidat mult timp episcopii români din Maramureş. 
S’a dotat ou venitele a 7 cetăţi, adecă 7 ţinuturi 
sau comitate, cari au fost în posesiunea lui Bale 
şi Drag. Averea mănăstirii a fost o moară, 
182 jugere păment arător şi 3572 jug. pădure 
cu lazuri şi locuri de păşunat. Averea s’a con
fiscat sub losif n şi posesiunea a trecut în mâna 
erariului. Ruinele mănăstirii se ved şi acum. 
Comuna Peri (Kbrtvelyes, rusesce Hrufova) 
acum e parochie rusească, dar odinioară era acolo 
popor român. In deceniile trecute au mai existat 
cărţile române bis. dela mănăstirea din Feri. 
Deoarece episcopii români din M. s’au numit 
episcopi ai Maramureşului şi nu episcopii dela 
Peri, se poate că şi locul mănăstirii cândva s’a 
numit Maratnureş. [T. Bud.]

Mihail, numele mai multor prinţi români.
In Muntenia: 1) Mihail I (1418—20), fiul lui 

Mircea cel Mare, care şi-l asociase la domnie 
âncă din 1392. Contra lui vine vărul seu Dan II, 
fiul lui Dan I, cu armată strinsă la Cetatea albă, 
şi M., deşi ajutat de Unguri, este bătut şi ucis 
după 19 luni de domnie.

2) Mihail II, M. Viteazul (1593—1601), cea 
mai întreprin(}etoare figură românească, omul 
care pentru câte-va luni a ţinut sceptrul Mun
teniei, Transilvaniei şi Moldovei, învingătorul lui 
Sinan-Paşa la Călugăreni, eroul poporului român. 
Fire de calitatea lui Napoleon, nemulţămită cu 
posibilul, M. a vrut să realiseze mai mult decât 
se putea, şi dacă ar fi realisat planul în care a 
că(jut, ar fi proiectat altul şi mai imposibil, în 
cât soartoa lui finală ar fi avut acelaşi desno- 
dăment tragic, sucombarea eroului în lupta sa 
cu mersul fatal al naturei. A fost fiul nelegitim 
al lui Pătraşcu Vodă cel Bun şi al unei Canta- 
cuzinese, fiica vestitului Şaitan-Oglu (v. Canta- 
cuzinesci). Născut în 1558, s’a ridicat în treptele 
boieresci, până la cea mai mare de Mare Ban 
al Craiovei (1590). Unchiul său lani Cantacuzino, 
agentul ţerii la Constantinopole, unde avea mare 
putere la schimbarea domnilor, îl chiemâ la Con
stantinopole pentru a-i da scaunul, dar domnul 
de atunci. Alexandru Bogdan, îl prinse şi-l tri
mise la moarte, de oare fu mântuit, după o tra
diţie, prin frica ce a simţit gâdele a omorî un 
astfel de om. Alexandru se linişti, când 12 boieri 
jurară «că Banul merită credinţă când asigură 
că nu e fiu de domn» (1592). Din nou prigonit, 
M. trecu în Transilvania, la Sigismund Bâthory, 
dela care luând scrisori de recomandaţie, se duse 
Ia Constantinopole, unde, prin stăruinţele rudelor 
sale, ale ambasadorului englez şi prin bani 
(400,000 taleri) daţi Iui Sinan-paşa şi celorlalţi 
demnitari, isbuti să cumpere tronul Munteniei. 
Fratele poetului Petru Cercel (v. ac.) moştenia

18
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dela tată o imaginaţie neţermurită, care ajutată 
prin continue nuccese (din boier domn, apoi în
vingător al Turcilor, apoi cuceritor al Transil
vaniei), tindea pană în albastrul imposibilului: 
cucerirea Moldovei, a Poloniei, a Ungariei tur- 
cesci, a ţerilor de pe malul drept al Dunării. 
Urmaşul Cautacuzinescilor moştenia iubirea de 
lux, orgoliul, amintirile vechilor strămoşi, cari 
dispuseseră de soartea imperiului de resărit. Un 
astfel de caracter găsi împrejurări favorabile, 
spre a ridica spada lui Mircea cel Mare şi a 
lupta contra colosului turcesc. In urma luptei 
dela Lepante, creştinătatea eoncepuse credinţe 
mari despre sine şi dispreţ mare pentru Turci: 
se credea că a sosit sfîrşitul puterii musulmane 
şi se spera, că înainte de a se sfîrşi seci. XYl, 
se va reînălţa crucea pe bolta sfintei Sofii. în
demnul pleca dela papa şi dela împărat şi găsise 
în Transilvania un copil de 20 ani, Sigismund 
Băthory, care crescut de iesuiţi, linguşit şi în
doctrinat, hrănia >planuri nebune*. Domnii ro
mâni intrară în curentul creştin, Aron de frică 
să nu fie detronat de Turci, iar M. din pricina 
dorului de fapte mari şi a jafului ţerii sale. Aliat 
cu creştinii şi în strînsă dependenţă de Sigis- 
mund, M. îndată ce primi ajutor dela Sigismund 
(15 Nov. 1594), chiemă garda turcească şi pe 
creditorii constantinopolit^i, cari stau în ţeară 
spre a-şi scoate singuri banii împrumutaţi lui M. 
şi domnilor anteriori, >pentru a li-se plăti*, le 
dete foc şi-i împuşcă cu tunurile (23 Nov.). La 
25 Nov. atacă Giurgiul, pe care nu-1 putu lua, 
la 20 Dec. căpitanii ardeleni ard Oraşul de Floci. 
Că (Jură apoi în puterea lui M. cele mai multe 
cetăţi din dreapta Dunării. Tătarii fură bătuţi 
de fraţii Buzesci (14 şi 24 Ian. 1595), iar M. 
risipi 6000 de Turci, pătrunse în Rusciuc, unde 
pen Aga ienicerilor, şi dete foc oraşului (4 Febr.). 
Manta şi Eirily luară Brăila şi dărîmară ce
tatea. Turcii începură a face pregătiri mari contra 
ţerilor rom., hotărîţi de astădată a le supune la 
beglerbei turci. Pe când M. era ocupat cu paza 
Dunării, Sigismund obţine dela deputaţiunea tri
misă de M. la el, aşa condiţiuni de supunere, 
încât domnul muntean românea la rolul simplu 
de guvernator în numele lui Sigismund, care 
decidea ca iobăgia să fie recunoscută şi ţeranii 
să nu mai aibă dreptul a părăsi pământul ce 
locuiau. Marea expediţie întreprinsă de Turci 
(aproape 100,000) găsi un Termopile românesc 
(v. Călngăreni), şi marele erou, mai fericit decât 
Leonida, putu vede pe Sinan trecând Dunărea, 
ca fugar, fără marea armată prefăcută în fum. 
Acum Ml. putea sta de vorbă cu Sigismund, care 
»dacă ve(Ju pe Mihai-Yodă ou atâta vitejie şi cu 
atâta înţelepciune, slobo(Jit-a Ţeara-Românească 
cu tot venitul ei, ca să fie iar pe seama lui 
Mihai-Yodă.* Deşi expediţiuni mai mici se făcură 
necontenit în Turcia (21 Oct. 1596 atacă Nicopole cu 
12,000), insă imaginaţia lui M. sejucaacum pe alte 
câmpuri de acţiune. Deşi fusese primit cu mare 
pompă de Sigismund (1597), deşi primise steag 
de domnie dela sultan şi fusese dăruit de el cu 
un cal împodobit, ou sabie şi buzdugan, scia că 
Turcii nu-i vor uita nici odată stingerea atâtor 
vieţi turcesci, exemplul de rescoală şi puterea 
de a birui. Ori ce încercări de pace între cre
ştini şi Turci erau ca o sabie asupra capului seu, 
Boiind bine, că Turcii vor căde din nou asupra

sa. Sigismund dărui Transilvania împăratului cu 
mai multe condiţiuni şi M. cu mulţumire primi 
protecţiunea habsburgică în schimbul unui dar 
•cuviincios şi potrivit*. Sigismund nemulţămit 
cu situaţia cea nouă veni din nou în Transil
vania, dar din nou o părăsi, de astădată în fo
losul vărului său, Andreiu Bâthory, cardinal po
lonez. Polonii erau amicii Turcilor, puseseră în 
Moldova domn pe Ieremia Movilă şi aşteptau 
numai momentul de a lovi pe M. Acesta ve- 
(Jendu-se încungiurat de inimici, căci Andreiu 
negocia cu Turcii, îndemnat şi de imperiali, cari 
voiau să smulgă Transilvania dela Andreiu, trecu 
munţii cu armata (preste 30,000) şi lângă Sibiiu 
bătu armata cardinalului, care fu ucis de un 
păstor, pe când fugia prin munţii Ciucului. M., 
căruia i-se înfăţişa capul sângerat al învinsului, 
puse să se aducă şi trupul părăsit, şi îngropa 
cu cinste pe cardinal in capitala princiară a 
Albei-Iulii: •fiorosul soldat fu vă(Jut petrecând 
cu luminarea în mână trupul lui Andreiu Bâ
thory* (lorga). M. primi jurământul armatei şi 
al dietei, dete jurământul său pentru respec
tarea privilegiilor Ardealului, şi anunţa supunerea 
sa împăratului, sperând să fie recunoscut de el 
ca stăpânitor al ţerii cucerite. Acest punct nu 
plăcea politicei habsburgice, oare însă nu se da 
pe faţă. In Moldova Ieremia cu Polonii şi cu 
Sigismund se pregătiau să vină asupra lui, de 
aceea, fără să aştepte încuviinţarea împeratului 
îşi trecu armata (20,000) în Moldova şi Ieremia 
bătut fugi la Hotin (18 Maiu 1600). In absenţa 
lui, starea lucrurilor (iin Transilvania deveuia mai 
rea: Ungurii îl urau, imperialii nu se încredeau 
în el. Românii erau nesocotiţi ca o cantitate ne- 
gligeabilă. Nobilii adunaţi în Cluj se uniră ou 
generalul imperial Basta şi înaintară contra lui 
M., care, şovăind între a luptă şi între a păstra 
credinţă imperiului, fu învins de inimici şi_ se 
retrase spre Muntenia, nu fără încercări de îm
păciuire cu Basta şi cu nobilii. In acelaş timp 
Polonii conduşi de Zamoisky, mare general şi 
om poUtio, pătrunseseră în Moldova, unde re
stabiliseră pe Ieremia Movilă şi înaintau spre 
Muntenia, ca să facă domn pe fratele lui Ieremia, 
Simeon. La 12 Oct. 1600 se începu lupta şi ţinu 
mai multe (Jile, până în fine se termină cu în
frângerea lui M. la Teleajen şi cu risipirea ar
matei sale. O nouă bătălie se dete la Ai’geş, unde 
M. cu 9000 de ostaşi fu învins de Simeon. Atunci 
plecă din ţeară, urmat de puţini credincioşi, şi 
în (Jiua de 2 Ian. 1601 se afla găzduit la «Cerbul 
de aur* în Yiena. Fu primit de împărat cu atât 
mai bine, cu cât nobilii depărtaseră pe Basta şi 
rechiemaseră pe Sigismund, fu pus în capul 
unei armate, ca împreună cu Basta să cuce
rească Ardealul, i-se dete speranţe, încât steaua 
lui părea că se înalţă din nou. împreună cu 
Basta bătu la Goroslău armata lui Sigismund, 
care fugia de pe câmpul de luptă până în Moldova. 
După luptă M. şi Basta se ceartă la împărţirea 
steagurilor şi tunurilor luate dela inimic, se ceartă 
pentru distribuirea oştilor, M. voind să meargă 
spre hotarul Munteniei, iar Basta voind să aşeze 
armata prin cetăţi. M. nu voi să ia parte la uti 
consiliu de resboiu şi a doua (Ji, 19 Aug., o ceată 
de Germani şi de Valoni, comandată de Beauri 
şi Mortagne, primi ordin să aresteze pe Valah. 
Pe când M. trase spada voind să se apere, călăii
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sei îl loviră cu toporul în pântece, apoi îi tăiară 
capul. Nimeni n’a tras la respundere pe omo- 
rîtori, iar Basta acusa pe M. de tradare şi aducea 
ca dovedi nisce scrisori, de sigur false. Inferior 
lui Mircea cel Mare şi lui Ştefan cel Mare în 
talente politice, M. Viteazul li-a fost inferior şi 
în talente militare. Neputend să-şi facă armată 
naţională, a fost silit să se sprijine pe cineva, 
in timp ce aceia au luptat singuri cu state mari. 
Insă mai mult ca aceia, M. a avut îndrăzneala, 
poesia acţiunii, şi a călcat pe unde ei n’ar ii 
putut. El a lăsat numele seu ca o spaimă Tur
cilor, a întrat cu triumf în Tîrgovişte, în Alba- 
lulia şi în Suceava. Sfîrşitul lui tragic îl scoate 
din rândul muritorilor fericiţi şi-l ridică în rândul 
acelor rari nefericiţi, cari pentru o clipă opresc 
roata lumii, ca la sfîrşit să fie aruncaţi în 
vuitoare. Pentru acestea el este eroul Românilor.

Bibi.: M. Viteazul, de lorga. Bucuresci, 1900; 
A. D. Xenopol, voi. III; Bălcescu, Tocilescu; 
lorga, Basta şi M. Viteazul, 1895; Doue con
ferinţe, 1898. [I. S. F.]

3) Mihail Baeovifă, v. Racoviţă.
4) Mihail Şuţu, v. Şuţu.
In Moldova: 1) Mihail Baeovifă, v. Racoviţă.
9) Mihail Şuţu, v. Şuţu.
3) Mihail Slurza, v. Sturza.
Mihail, numele mai multor împeraţi bizantini; 

M. I Bhangabe, 811 fii proclamat împărat, 
813 detronat, f 843. M. II, 820—829. M. III, 
nepotul celui precedent, 842—867. M. IV Pa- 
jlagonul, 1034 soţul Zoei şi împărat, f 1041. 
M. V Kalaphates, nepotul celui precedent, 1041 • 
până 1042. M. VI Stratiotikos, 1056—1057. 
M. VIIDuhasl arapinakes, 1071—78. M. VIII 
şi M. IX V. Paleologul.

Mihail logofătul, cel mai însemnat boier mol
dovean, pe vremea domniei nenorocite a lui 
Petru Aron III (1455—57). Acesta e trimis de 
Vodă şi de divan, a închina ţeara Turcilor, plă- 
tindu-le tributul cerut de 2000 galbeni (1456).

Mihail Nicoiaevici, mare duce rusesc, al 4-lea 
fiu al împ. Nicolae, n. 1832 în Petersburg; 1857 
s’a căsătorit cu princesa Olga Peodorovna (Cae- 
cilia) de Baden (f 1891). 1863 a fost numit gu- 
vernor al Caucasului; 1877 a comandat armata, 
ce a operat în Armenia. 1881 a fost rechemat 
şi numit president al consiliului de stat şi di
rector general al artileriei.

Mihail Obrenovici, principe al Serbiei, n. 1823 
in Kraguievaţ, cel mai tiner fiu al principelui 
Miloş. S’a suit pe tron la 1839, dar luptele de 
partide l-au silit 1842 să părăsească ţeara. S’a 
reîntors abia la 1858, când ajunse pe tron din 
nou principele Miloş; după moartea acestuia, M. 
0. iarăşi a ajuns la domnie. A fost asasinat la 
10 Iunie 1868. M. O. a fost cel mai popular 
principe al Serbiei.

MIhallaohe Rallţa, una din cele 5 fete, cari 
erau în şcoala fundată de societatea filarmonică 
din Bucuresci (1834), dimpreună cu 25 băieţi 
pentra învăţarea artei dramatice şi a musicei.
Şl care, deşi începând dela slovenire, cum (}ice 
directorul acelei şcoale, Heliade, totuşi după 
7 luni de cursuri ajunsese, ca şi ceilalţi elevi 
Şl eleve, să joace însemnate piese.

Mihălleanu, Ştefan, profesor şi publicist din 
Bucuresci, n. 1859 la Ochrida în Macedonia. In 
colaborare ou Bagav a înfiinţat revista »Mace-

donia«, iar acum în timpurile din urmă redacta 
gazeta «Peninsula Balcanică^, în care apăra drep
turile Românilor din Peninsula Balcanică şi în 
special ale celor din Macedonia. Articolele pe 
cari le publica în această gazetă l-au costat 
viaţa, căci în noaptea de 22 Iulie 1900 a fost 
împuşcat pe stradă de un agent al unui comitet 
de asasini din Sofia, numit comitetul Macedonean 
şi protejat de guvernul bulgar. Afară de revista 
şi gazeta amintită, M. a mai pubUcat: Studiu 
asupra dialectului Românilor din Macedonia, 1889, 
şi Mitologia greacă şi romană după E. Econo- 
mopol voi. I, 1897.

Mlhăileni corn. ui'b. în România, j. Dorohoiu, 
situată în pl. Berhoraet, cu 6000 loc., 1 şcoală pri
mară de băieţi şi 1 de fete. S’a numit astfel 
dela Domnul Mihail Sturdza, sub a cărui domnie 
a fost capitala j.-lui Dorohoiu.

Mihăllesol, corn. rur. în Rom., j. Buzău, com
pusă din 3 căt. cu 1400 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 
2 biserici şi 1 şcoală.

MIhăllescu, 1) M., Ştefan C., (1846—1898) pe
dagog rom., n. în Bucuresci unde a făcut toate 
studiile sale, primare, de Uceu şi la facultatea de 
sciinţe a universităţii (matematicile şi sciinţele 
fisic'o-naturale). Intrat in corpul didactic a func
ţionat ca profesor, şi în mai multe rânduri ca 
secretar general al ministeriului instrucţiunii şi 
ca inspector general al învăţământului primar 
şi secundar până înaintea morţii sale, desfăşurând 
o energică activitate întm înaintarea învăţămân
tului, îndeosebi a celui primar. Dintre publica- 
ţiunile sale amintim; Colaboraţia sa la revistele 
«Transacţiuni literare şi sciinţifice», «Columna lui 
Traiani şi «Revista contimporană!, căreia se da- 
toresc mai multe scrieri filosofice, didactice, sciin- 
ţifice şi sociologice. Apoi scrierile: «Introducere 
în Psicho-fisică». «Elemente de mineralogie®. 
«Convorbiri asupra sciinţelor naturale®. «Vîrtej 
cu abur, nou motor rotativ®. «Lecţiuni de Arit
metică® şi «Carte de cetire a învăţătorilor aso
ciaţi®. Aceste două din urmă sunt pentru învăţ, 
primar. «încercări critice asupra învăţămân
tului primar®, eto.

2) MihăUescu George, profesor din Galaţi, a pu
blicat: Regenerarea morală a Românilor, 1866; 
Femeia, 1867; Cugetări istorico-literare, 1869; 
Armele şi calităţile Românilor apreciate de străini, 
1869; Elemente de retorică, 1874; Geografia Ro
mâniei, 1878; Globul şi geografia României şi a 
Dobrogei, 1879; Chestiunea porturilor france, 
discurs în Parlament, 1875; Elemente de geo
grafie intuitivă şi geografia judeţului Covurlui, 
1888; Note geografice, economice şi statistice, 
1893; Din ţeara soarelui în ţeara dolarului, 1894.

Mihailovicl Constantin de Ostroviţa, un sîrb, 
fost ianicer turc, fugit, recreştinat şi ajuns în 
slujba regelui Mateiu Corvin al Ungariei, po- 
vestesce între altele şi expediţia lui Mohamed 
împotriva lui Vlad Ţepeş al Munteniei (1462). 
Aceasta povestire a fost culeasă de un contim
poran, şi traducendu-se curând în 1. polonă şi 
boemă, s’a păstrat până aeji. Pe vremea expe
diţiei din Muntenia, M. era oştean turc.

Mlhaiu, V. Mihail.
Mihalcea Banul, unul din fruntaşii boieri ai 

lui Mihaiu Viteazul; a jucat un foarte însemnat 
rol în politica eroului voevod, privitor mai ales 
la Ardeal. Când era vorba ca Sigismund Bâthory

18*
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al Aidealnlui, să meargă la Fraga, ca să se în
ţeleagă oa împeratul Rndolf asupra trecerii Ar
dealului cătră acesta, banul M. îl întovăresce, 
CB din partea aliatului Mihaiu, spre a transmite 
stăpânului seu cele mai positive sciri în chestie 
(1597). Când în cele din urm^ cesiunea Ardea
lului efectuată, Mihaiu încheie tractat cu comi
sarii imperiali, banul M. e intermediatorul şi 
iscălesce printre cei dintaiu tractatul (Iunie 1596). 
In urma surprinzătoarelor schimbări din Ardeal, 
prin venirea cardinalului Andrein Băthory, M. 
sfătuiesce pe domnitor, pe deoparte să încheie 
un tractat prefăcut cu cardiualul (Iunie 1599), 
iar pe de mta să facă toate chipurile a cuceri 
Ardealul. Pentru aceasta din urma idee, M. a 
avut de luptat cu o mulţime de boieri, chiar cu 
Bnzescii, cart o socoteau neraţională, şi cu fa
milia domnitorului. Şi după ce Mihaiu, ascultând 
şi de ban, cuceri Ardealul, şi apoi plecă să cu
cerească şi Moldova, M. fă lăsat ca locţiitor în 
Ardeal (Maiu—Iulie 1600). Ca guvemator-supli- 
nitor al Ardealului, M. a fost oam slab, şi n’a 
putut împiedeca uneltirile ce se ţeseau de Unguri 
şi imperiali, prin venirea lui Pezzen, împotriva 
lui Mihain. După Mirislău şi Teleajen, M. însoţi 
pe Mihaiu la Yiena (Dec. 1600), iar după Turda 
(Aug. 1601), M. încercă să rescoale tabăra lui 
Mihaiu pentru a resbuna omorîrea acestuia, fu 
prins de Basta, căsnit şi sugrumat în închisoare 
(irâl), împreună cu alte sute de boieri parti- 
sani ai sei. [Aguletti.]

Mihaloea, comună rurală dimpreună cu cătu
nele: Dubova, Perliva, Spasca, Tămauca şi La 
Yoloca, parochie, moşie boierească în căp. şi j. 
Cernănţ in Bucovina, are 3018 loc. (2760 ort.-or., 
160 rom.-cat. şi unia^, 98 mosA o şcoală primară.

[Dr. 1. G. Sbiera.]
MIhale Oglu, numele turcesc al lui Mihaiu 

Yiteazul, pomenit de rapoartele tnrcesci, ca ge
niul reu al Turcilor, insoţindu-1 totdeuna de 
epitete de afurisenie şi blăstem.

MIhălesol, corn. rur. în Rom., j. Ylaşca, com
pusă din 5 oăt. ou 1892 loc. (Dicţ. geogr. 1890), 
3 biserioi şi 1 şcoală.

MIhall, l) M. Grigorie, canonic în Blaj, n. 1803 
în Husmezeu, cott. Solnocului dinlătmtru, dintr’o 
familie nobilă emigrată din Maramureş (Jood) 
înainte de 1700. A început a studia la 1811 în 
şcoala dela mănăstirea »Stremba«, de unde a 
trecut la şcoala normală rom.-cat. din Dej. Doue 
clase gimnasiale le-a percurs în 1817 şi 1818 
în Cluj, de unde ajutat de guvern a trecut la 
gimnastul din M.-Oşorhein. Cursul filosofic l-a 
absolvat în Cluj la 1823 oa alumn al semina- 
riului »Sf. losifc. Dela 1824—1827 a studiat teo
logia în Blaj şi Yiena. In 1828 fu profesor la 
şcoala normală din Blaj. In 24 Sept. 1828 fu 
sfinţit preot şi numit cooperator parochial în 
Zlatna, lângă scorul seu George Angel. Iu 1829 
funcţionă şi oa profesor în prima clasă gimna- 
sială la gimnasiul montano-cameral din Zlatna, 
când preoţilor gr.-cat. s’a intercjis a mai func
ţiona la acel gimnasiu, numindu-se în locul lor 
Secui romauo-catolici. M. însă continuă a pro
pune la aoel gimnasiu religiunea gr.-oat. şi limba 
română. In 1836 fu numit protopop al distric
tului Bistrei. In 26 Maiu 1862 fu numit canonic 
la unul dintre oele 3 staluri noue înfiinţate de 
împ. Franoisc losif 1., în capiUul din Blaj. In

1863 şi 1864 a propus teologia la teologii ex
terni. In 22 Aug. 1864 numit rector seminarial 
în Blaj. t 26 Iunie 1872. (Cf. Protocolul inedit 
al capitlului din Blaj). [Dr. Aug. Bunea.]

Y. şi Mihâlyi.
2) M. Teodor Dr., advocat în Dej, întemeie

torul şi directorul executiv al inst. de credit 
»Someşana<, factor important al vieţii publice şi 
culturale românesoi, n. 15 Mart. 1855 în oo- * 
muna Prislop (Kisbuny) din fostul district al 
Chiorului. Studiile elementare şl 6 clase gim
nasiale le-a terminat în Baia mare; clasa Yll 
şi YUI gimnasială le-a absolvat în Cluj în li
ceul rom.-cat., unde a făcut 1876 şi maturitatea. 
Studiile juridice la univ. din Cluj, terminându-le 
în 1880, promovat de Dr. juris la aceasta uni
versitate in 1883. Censura de advocat a depus-o 
la 1884 în Mureş-Oşorheiu. S’a stabilit şi îşi 
continuă praxa de advocat în Dej. M. a fost 
membru al comitetului naţional rom. şi ca atare 
a fost condamnat în procesul memorandului şi 
a stat în închisoare la Yaţ preste un an de (}ile.

Mihalţ, (Lota vulgaris, ord. Anacanthinilor, 
familia Gadidelor), pesce lung până la 0‘60 m. 
şi greu până la 8 kgr., are capul puţin lătăreţ 
şi turtit, corp rotund şi cenuşiu închis. Coada 
are 2 înotătoare lungi, una dealungul dosului 
şi alta pe partea inferioară a sa, terminându-ae 
cu o înotătoare nebifurcată. Este singurul gen 
din familia Gadidelor, care trăiesoe în apele dulci. 
Foarte respăndit în apele din România mai ales 
în Gorj, Yâloea şi Mehedinţi. In j. Yâlcea ţe- 
ranii prepară din ficatul seu o doctorie pentru 
vindecarea boalelor de ochi. [I. P. Y.]

Mihalţ, corn. mică în Trs., cott. Albei infer., 
ou 2105 loc. (1891), Români. 2 Iunie 1848 au 
fost ucişi aci 12 Români de cătră soldaţii secui 
aduşi de N. Bănffy, iar 9 inşi au fost răniţi. 
•Acesta fu baptismul de sânge al uniunii». (Ba- 
riţiu. Ist. Trans. II, p. 157.)

Mihâlyi, de Apţa, familie străveche din Ma
ramureş, se trage dela luga Yoivod al Mara
mureşului. In 1385 se face amintire de membrii 
familiei Mihâlyi ca de nepoţii voivodului luga. 
Din această familie sub decursul secolilor muJţi 
descendenţi au fost oficiali, ostaşi, preoţi, pro
topopi de frunte. loan M., paroch-protopop în 
Tood dela 1816—61. Fiul seu Gavril, comisar 
reg. al Maramureşului, apoi septemvir. A avut 
mai mulţi prunci, din cari trăiesc: Petru, de
putat dietal, Dr. loan, protofisc comitatens al 
Maramureşului, autorul «Diplomelor din Mara
mureş», Victor, archiep. şi mitrop. de Alba-Iulia 
şi Făgăraş (v. mai jos). Petru M., ca president 
al Asociaţiunii pentru cultura poporului român 
din Maramureş luptă mai bine de trei decenii 
pentru binele poporului şi subsistinţa convie
ţuim român din Sighet. loan M., viaţa sa 
întreagă a jertfit-o pentru adunarea diplo
melor maramureşene, pe cari le-a publicat; se 
ocupă şi cu numismatică. Are o colecţiune de 
monete şi unelte vechi, toate aflate în Mara
mureş, cari documentează existenţa Romanilor 
în Maramureş. Sub îngrijirile lui s'a zidit con
vieţui român din Sighet, un edificiu în valoare 
de 50 mii floreni. Despre familia M. şi Mau, 
înrudită cu dînsa, scrie Bariţiu: »că pe lângă 
virtuţile adevăraţilor patrioţi eminenţi in acelaş 
timp au sciut să fie şi buni români apărători im-
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parţiali şi valoroşi totodată şi ai intereselor na
ţiunii române.» [T. Bud.]

Mihălyl, de Apţa, Victor, archiepiscop şi mi
tropolit român gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş, 
s'a născut 19 Maiu 1841 în lood, comitatul Ma
ramureşului. Studiile primare şi-le-a făcut în 
şcoalele piariştilor din Sighet, iar gimnasiul su
perior l-a percurs în Oradea mare, Tîrnavia şi 
Caşovia, unde a depus examenul de maturitate 
în 1857. Episcopul Gherlei l-a trimis apoi pe 
cheltuiala sa la Roma, unde mai ântâi ca con- 
victor, iar mai târziu ca alumn în fundaţiunea 
făcută de Papa Piu IX pentru diccesele mitro
poliei române de Alba-Iulia în colegiul greoesc 
dela Sf. Atanasiu, a ascultat doi ani fllosofia şi 
4 ani teologia în colegiul Urban de Propaganda 
Fide, şi a luat laurea de doctor în teologie la 
1863. In 8 Nov. 1863 fu sfinţit preot în bise
rica grecească a Sf. Atanasiu din Roma prin 
arohiepiscopul grecesc Ştefan Missir, titular al 
Ireuopolii. Intorcendu-se în diecesa Gherlei, de 
care se ţinea, în 9 Apr. 1864 fu numit prefect 
de studii, apoi în 1 Oct. aceluiaş an şi profesor 
de istoria bisericească şi de dreptul canonic în 
seminariul teologic din Gherla. Aci funcţiona 
până în 6 Apr. 1869, când mitropolitul Vauoea, 
care atunci se despărţi de scaunul episcopesc 
al Gherlei, îl aduse cu sine la Blaj, nuroindu-1 
secretar mitropolitan şi referent consistorial, iar 
în 15 Iunie 1869 asesor la tribunalul matrimo
nial mitropolitan de a doua instanţă şi notar la 
exactoratul archiediecesan. In Nov. 1869 însoţi 
pe mitropolitul Vancea la conciliul vatican din 
Roma. In 1872 traduse pe unguresce memo
randul conferenţei naţionale convocate la Blaj 
de mitropolitul Vancea la îndemnul ministrului- 
president Lonyai. In 1873 fu numit protopop 
onorar. In 25 Nov. 1874 fu numit episcop român 
al Lugoşului. Papa Piu IX aproba această nu
mire în 21 Dec. 1874, mitropolitul Vancea îl 
consacră episcop în 14 Febr. 1875 în biserica 
catedrală din Blaj. In 7 Martie 1875 M. ocupă 
scaunul episcopesc al diecesei Lugoşului şi lucră 
cu zel neobosit pentru consolidarea şi organi- 
sarea internă a acestei diecese tinere. In scopul 
acesta a visitat 110 parochii şi a ţinut doue si- 
noade diecesane, îu 1882 şi 1883. Sub păsto
rirea lui s’au zidit din nou, ori s'au procurat, 
iu diecesa Lugoşului 30 şi s’au restaurat 24 bi
serici şi oase de rugăciune; case parochiale s’au 
zidit din nou, ori s’au procurat în 26 comuue 
şooale s’au clădit din nou, ori s’au procurat 33 
şi s'au restaurat 7, iar prin decisiunea curiei 
reg. din 13 Apr. 1882, nr. 8512' s’a hotărît, ca 
neînţelegerile dintre biserica gr.-cat. şi cea gr.- 
orientală relative la dreptul de proprietate asupra 
porţiunilor (sesiunilor) parochiale să se judece 
de torurile administrative. Iu 1886 şi 1887 a 
însoţit împreună cu ceilalţi episcopi sufragani 
pe mitropolitul Vancea la Roma, iar în 1893 a 
condus primul peregrinaj român la aoeastă ce
tate. In 17 Apr. 18& Papa Leon XIII îl numi 
prelat domestic, asistent la tronul pontificiu şi 
conte roman. Pentru convieţui român gr.-cat. 
din Lugoş, care va adăposti tinerimea dela şcoa
lele de acolo, a iniţiat o fundaţiune şi pentru 
caşul seu de moarte a asigurat în favorul con- 
viotului 6250 fi. v. a. In 1894 fu ales membru 
onorar al Academiei române. După moartea mi

tropolitului Vancea (31 Iulie 1892) archidiecesa 
de Alba-Iulia şi Făgăraş fu guvernată de vicariul 
capitular loan M. Moldovan, sub a cărui condu
cere se termină clădirea seminariului Vancean 
de băieţi, amplificarea convictului Vancean de 
fetiţe şi clădirea asilului infantil (grădină de 
copii) întemeiat tot de miti'opolitul Vancea, şi 
cu bani din fondurile archidiesaue şi din colecfâ 
publică se zidi un nou edificiu gimnasial în Blaj. 
In sinodul electoral ţinut în Blaj la 16 Apr. 1893 
în presenţa comisarilor regesci Mihail Pavel, epis
copul Orăcjii rnari şi Br. Samoilă Josiha, secretar 
de stat în ministeriul de interne, clerul candidă 
cu 82 voturi în locul prim la scaunul mitropo
litan pe episcopul Lugoşului V. Mihâlyi, pe care 
regele apostoho îl numi în 9 Nov. 1894, iar 
Papa Leon XTTT îl preconisă în 18 Martie 1895. 
In 26 Maiu 1895 se săvîrşi instalarea noului 
mitropolit cu mare pompă şi între manifesta- 
ţiuni grandioase de bucurie ale clerului şi po
porului adunat în numer extraordinar la Blaj. 
Ca archiepiscop ţinu doue sinoade archidiesaue 
în 1896 şi 1899. In 23 Iunie adună la Blaj pe 
toţi episcopii sei sufragani în memorabila con- 
ferenţă, care hotări, că provincia mitropolitană 
gr.-cat. română de Alba-Iulia şi Făgăraş nu tri
mite deputaţi la congresul autonomie ăl bise- 
ricei catolice latine ungare şi ceru dela regele 
apostolic, să conceadă întrunirea unui congres 
compus numai din Români gr.-cat., care să or- 
ganiseze autonomia bisericei române unite se
parat şi independent de autonomia bisericei ca
tolice latine din Ungaria. In 14 Febr. 1900 toată 
provinciamitropolitană gr.-cat. de Alba-Iuliaşi Fă
găraş serbă aniversarea a 25-a dela consacrarea 
de episcop a mitropolitului Mihâlyi, aducendu-i 
tribut de recunoscinţă pentru ţinuta sa bărbă
tească şi corectă în chestiunile mari ale bise
ricei şi neamului seu. [Dr. Augustin Bunea.j

Miheşul de câmpie, magh. MezB-Mihes, co
mună rurală în Trans., coti. Turda-Arieş, cu 
1050 loc. Români.

Mihnea, numele mai multor domni români.
1) Mihnea I cel RSu, fiul lui Vlad-Vodă Că

lugărul şi fratele lui Radu-Vodă cel Mare, domn 
al Munteniei (1507—11). Cu mare greutate a 
reuşit să ocupe tronul la moartea fratelui seu, 
contra unei alte partide, a Basarabescilor. Ajuna 
la putere persecută cumplit pe aceştia, chi- 
nuindu-i şi omorându-i fără cruţare. In cele din 
urmă se face şi papistaş, întingând persecuţiile 
şi cruijimile sale şi asupra clerului ortodox al 
ţerii, ca preţ pentru ajutorul dat do Unguri la 
ocuparea scaunului. Basarabescii, în frunte cu 
Barbu Craiovescul şi Neagoe Basarab, pribegesc 
în Turcia, de unde întorşi cu oaste, gonesc pe 
M. la Sibiiu (1511), unde în curând e ucis de 
un şerb D. laxyh (v. ac.) după uneltirile ace
lora. Asupra acestui voevod Al. I. Odobescu a 
scris o frumoasă novelă istorică.

2) Mihnea II, nepot, după Alexandru II Vodă, 
doamnei Xiajna, voevodul în doue rânduri al 
Munteniei (Aug. 1577 până Iul. 1583, Apr. 1585 
până Febr. 1591). Era in vîrstă numai de 11 ani, 
când remase moştenitor la moartea tatălui seu 
şi sub energica epitropie a doamnei Xiajna. 
Dintru ântâi, medicul lombard Rosso era aproape 
să ia cu bani domnia, dacă acţiunea Eiajnei n’ar 
fi făcut să fie închis. Totuşi n’a avut traiu li-
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niştit. O parte din boieri se ielueso la Poartă 
şi ridică un alt pretendent (1580). Doamna Kiajna 
face însă, ca să nu se dea ascultare jalbei, iar 
»pohtitoriiI« de domnie să fie aruncat in închi
soare. Jn urmă boierii olteni se rescoală. Măcelul 
ordonat de stăpânire provoacă o nouă jeluire la 
Poarta. Intervenind şi curtea franceză pentru 
Petru Cercel, care promisese marea cu sarea 
regelui Henric III, M. e în fine mazilit. Revine 
a doua oară (Apr. 1585), după ce luptase con
tinuu la Poartă contra lui Cercel. Din causa 
apucăturilor sale şi a luptei ce trebuia să susţină 
în Constantinopole contra uneltirilor lui Cercel, 
şi această domnie fu jefuitoare. Stors insă de 
bani, deşi isbutise-a face să se îneoe rivalul seu, 
e totuşi înlăturat şi înlocuit cu o rudenie a sa, 
fiul lui lancu Sas-Vodă, Ştefan Bogdan Surdul 
(Febr. 1591). După mazilire M. se duce la Con
stantinopole, unde, după ce încearcă în zadar să 
ia scaunul Moldovei, trece la mahomedanism 
dimpreună cu fiul seu mai mare, sperând astfel 
într’o eventuală bunăvoinţă a sultanului.

3) MUitiea III, (Jis şi Gioan-Bey, domn al 
Munteniei (Ian. 1658 până Dec. 1659). Pretins fiu 
al lui Radu-Vodă Mihnea (1611—16, 1620—23), 
în realitate nu era decât un grec ţărigrădean, 
cămătar, care cu bani şi daruri isbutesce a lua 
scaunul Ţerii Românesc! după mazilirea lui Const. 
Şerban Cârnul, cu toată împotrivirea boierilor 
fruntaşi (Ian. 1658). Intimpină mari greutăţi 
pentru a-şi întemeia şi menţine stăpânirea, şi 
in lăuntru şi în afară (alianţa fostului domn cu 
Răkoczy al Ardealului şi Gh. Ştefan al Moldovei, 
şi aceştia înlocuiţi de Turci). Se mai întâmplă, 
că-şi pierde sărita: încoronându-se archiduce, 
reclamând alipirea Transilvaniei, Moldovei şi Si- 
listrei la coroana sa, întrând în rele relaţiuni 
cu noul principe al Ardealului pus de Turci, zi
dind câteva moschee în ţeară, îar în cele din 
urmă întrând în alianţa celor 3 (prin eleminarea 
lui 6h. Ştefan). Se străduesce a provoca în 
boieri o rescoală contra Turcilor, şi nefiind as
cultat, face două groaznice măceluri. In cele 
din urmă devenind pe faţă contrar Porţii şi 
căutând a executa planul aliaţilor săi, fu .silit 
să fugă în Ardeal, căci şi Răkcczy e bătut ia 
Deva şi C. Şerban în Moldova. Puţin timp după 
aceea moare. __ [Aguletti.]

Mîhnire, (grec.) întristare adâncă, durere su
fletească, părere de rău.

MIhova, comună rur. cu cătunele: Băbiciova, 
Bahna, Leucova, Usolea şi Vilescul, parcchie 
dimpreună ou comuna Mega (592 loc.), moşie 
boierească în căp. şi j. Vijniţei în Bucovina, 
are 1938 loc. (1508 ort.-or., 51 rom.-cat. şi 
uniaţi, 379 mos.), câte o şcoală primară în M. şi M.

[Dr. I. G. Sbiera.l
MIhovenll, comună rurală, atenenţă la parochia 

Buninţi (757 loc.), moşie mănăstirească în căp. 
şi j. Sucevei în Bucovina, are 1253 loc. (1119 
ort.-or., 98 rom.-cat., 36 mos.), o şcoală primară.

Mfhragan, în mitol. persană serbătoarea lui 
Mithra (v. ac.) (jeu al soarelui, s’a ţinut pe 
timpul 4ilei celei mai scurte, şi anume se în
cepea la apunerea soarelui din 24 Dec. şi ţinea 
7 4ils cu o pompă deosebită, şi se ţine şi a(ji. M. 
e identic cu Natalis solis invicti la Romani, cu 
crăciunul la creştini, cu koleda la Slavi. [Atm.]

Mlhiioenll, comună rurală, paroohie dimpreună

cu comunele rurale Dimca şi Chicera, moşie 
boierească în căp. şi j. Cernăuţului, Chicera în 
al Şiretului, în Bucovina, au ca parochie 2404 loc. 
(2189 ort.-or., 123 rom.-cat. şi uniaţi, 92 mos.), 
câte o şcoală primară în M., D. şi Ch.

[Dr. I. G. Sbiera.]
MIhutIu, loan, pedagog rom., n. în Siclău, 

din părinţi economi. £1 a fost între primii pro
fesori ai pedagogiului arădan, până la 1816, când 
a fost numit director regesc al şooalelor na
ţionale din districtul Caransebeş-Lugoş. Stabi- 
lindu-se în Lugoş, a desvoltat o activitate rod
nică pentru ridicarea înveţămentului poporal, 
t 1835.

Mllatovicl, Gedomil, scriitor şi bărbat de stat 
sârb, n. 1840. A fost ministru de finanţe în 1875 
şi 1880—83 şi 1894, iar 1883-87 şi 1895 mi
nistru plenipotenţiar în Londra. A scris studii 
economice şi financiare.

Mijloace de comunicaţiune, totalitatea mijloa
celor întrebuinţate pentru transportul de per
soane, bunuri sau sciri. M. de corn. au menire 
economică, culturală sau politică. Cele mai im
portante sunt: drumurile, căile ferate, bastimen
tele, apoi alte instituţiuni de comunicaţie, ca 
posta, telegraful, telefonul, etc. (v. toate ac.)

Mlka—, V. şi Mica—.
Mikania 'Willd., (botan.) gen de plante din 

fam. Compositelor, trib. Eupatoriaceelor, înrudit 
cu Eupatorium (v. ac.), de care se distinge prin 
involucrul cu 4 bractee. Cuprinde vr’o 60 specii 
din America tropicală şi subtropicală, numai una 
cresce şi în părţile calde ale Africei şi Asiei. 
Sucul dela M. guaeo H. B. se folosesce ca un 
celebru antidot contra muşoăturei şerpilor ve
ninoşi. [A, Pr.]

Mikes, Clemente, scriitor maghiar, n. 1690 in 
Zăgon, cottul. Treiscaune, f 1762 în Rodosto 
(Turcia). Mai ântâi ca aprod, apoi ca camerier al 
lui Francisc Răkoczy II însoţi pe domnul seu 
pribeag în Polonia, Franoia şi Turcia, unde muri 
ca ultimul dintre emigraţii lui Răkoczy. Are 
scrieri religioase şi narative; opera sa principală 
sunt memoriile sale scrise în formă epistolară 
şi cunoscute sub titlul Torbkorszâgi Levelek.

Mlkiosich, .FVanzvo», celebru slavist, n. 20 Nov. 
1813 la Luttenberg în Stiria, f 7 Martie 1801. 
A fost profesor de hmbile slavice la universitatea 
din Viena, membru al academiei din Viena, etc. 
Lucrările lui M. sunt nenumărate. Cităm ântâi 
pe cele cari se ocupă direct sau indirect ou 
Românii: Die slavischen Elemente im Rumu- 
nischen. "Wien, 1862; Die Fremdworter in den 
slavisohen Sprachen, 1867; tlber die Mundarten 
und die Wauderungen der Zigeuner Europas, 
1872—78; tlber die Wanderungen der Rumunen 
in den dalmatinischen Alpen und den Earpathen, 
1880; Rumunische Untersuchungen: Istro- und 
Macedo-Rumunische Denkmălor, 1881—82; Bei- 
trăge zur rumunischen Lautlehre, 1881—83; Die 
tiirkiscben Elemente in den siid-ost u. ost-euro- 
păischen Sprachen, 1884—90; Die slavischen, 
magyarischen und rumunischen Elemente im 
tiirkisohen Sprachschatze, 1889. Cele mai celebre 
însă din lucrările lui M. sunt cele relative la 
filologia slavă: Radices hnguae palaeoslovenicae. 
Leipzig, 1845; Lexicon linguae paiaeoslovenioae. 
Wien 1850 şi 1865; Vergleichende Grammatik 
der slavischen Sprachen, 1852—56, etc. Afară
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de aceste lucrări, M. a mai publicat o sumă de 
ediţii şi de colecţiuni: Vitae Sanctorura, 1884; 
Monumenta serbica, 1858; Acta et diplomata 
graeca medii aevi 1869—70, etc.

Mikra-Dili, insulă, v. Delos.
Mlkro—, V. Micro—.
Mlkszăth Goloman, scriitor beletristic maghiar, 

D. 1849 în Szklabonya. Mai ântâi jurat la co
mitat, apoi ziarist în Pesta şî mai târ(}iu de
putat dietal, ca atare însă fără oarecare rol 
mai deosebit; în urma activităţii sale literare 
membru la mai multe societăţi literare şi sciin- 
ţiBce. A scris foarte mult cu succes gradat. Are 
novele şi romane frumoase, ce se disting prin 
umor neîntrecut, prin limbagiu natural şi prin 
tipuri originale împrumutate parte din viaţa 
idilică dela sate, parte din viaţa comitatensă. 
Novelele sale mare parte au fost traduse în mai 
multe limbi. Sor. princ.: A jo paloczok, A tekin- 
tetes vârmegye, Urak es parasztok, ş. a. După 
Jukai, M. este cel mai de frunte noveiist şi 
umorist al Maghiarilor.

MII, măsură de lungime pentru distanţe mari. 
M. germ. = î'/j km. sau 7500 m., mii. austr. = 
7586,66 m., etc.

Mila, V. Elemosîna şi Milostenia.
Milan I, Ohrenovid, rege al Serbiei, n. 1854 

in Maoasia (România); a fost educat în Paris. 
După asasinarea principelui Mihail, unchiul seu, 
M. a fost proclamat principe de cătră adunarea 
naţională în 2 Iulie 1868, conducend domnia 
o regenţă. La 22 Aug. 1872 a fost declarat major, 
iar în 17 Oct. 1875 s’a căsătorit cu Nataha (v. ac.), 
din cai'e căsătorie a avut pe Alexandru, actualul 
rege al Serbiei. Două resboaie (1876—78) a 
purtat M. contra Turciei, amendouă însă fără 
noroc pentru armata serbă; cu toate acestea 
congresul dela Berlin a recunoscut independenţa 
Serbiei şi i-a mărit teritoriul. Incuragiat de aceste 
succese în 6 Martie 1882 a luat titlul de rege, 
exoperând învoirea marilor puteri. 1885 a pornit 
resboiu contra Bulgariei, dar şi de data aceasta 
Serbii au suferit înfrângere; numai intervenţiei 
diplomatice a Austro-Ungariei este a se mul- 
ţami, că armata bulgară s'a oprit în mersul ei 
victorios. Resboiul acesta, enormele datorii pu
blice, procedura volnică faţă de mitropolitul Mihail, 
pe care îl destitui, certele cu regina Natalia 
(de oare a fost divorţat în 24 Oct. 1888 prin 
mitropolitul Teodosie, urmaşul lui Mihail) şi în 
(ine violentele lupte dintre partide, l-au făcut 
sii abdice în 6 Martie 1889 in favorul fiului 
seu Alexandru (v. ac.), după ce mai ântâi la 
2 Iau. 1889 a dat Serbiei o nouă şi mai liberală 
constituţie. 1891 a renunţat a mai fi cetăţean 
al Serbiei (scupcina l-a fost provocat să pără
sească Serbia cât regele Alexandru va fi minor), 
iar 1892 şi de drepturile sale la tronul Serbiei, 
numindu-se în viitor conte de Tacova şi trăind 
mai cu samă în Paris. 1893 s’a împăcat ou regina 
Natalia, 1894 sinodul bisericei serbe a anulat 
decisul de divorţ; dar ei cu toate acestea nu au 
mai trăit în viaţă conjugală. 1898 regele Alexandru 
îl numi comandant suprem al armatei sârbe. 
Acest post îl ocupă M. până în 1900, când, în 
timp ce absentă din ţeară, regele Alexandru se 
căsători ou Draga Maşina, căsătorie neagreată 
de M., care din aceasta causă abdice dela postul 
seu, iar regele îi interzise a se mai reîntoarce

în ţeară. M. t H Febr. 1901 în Viena; a fost 
înmormântat în mănăstirea Cruşedol (Slavonia), 
lângă Liubiţa (j- 1847), soţia principelui Mîloş 
Obrenovici. M. a fost un bărbat energic, cu 
puţini scrupuli în urmărirea planurilor sale.

Milano, (lat. Mediolamm, germ. MailandJ, 
capitala prov. ital. (3169 km*, ou 1.295,085 loc.) 
de aceeaş numire şi oraşul principal al Lombar- 
diei, 295,543 loc. (1896) ca comună 456,698 loc.; 
residenţa unui archiepiscop; dintre porţile ora
şului merită amintire frumoasa Poarta Păcii, 
Porta Yenezia şi Porta Ticinese, dintre strade 
Corso Vittorio Emanuele; biserici: domul (în
ceput la 1386, terminat 1806—13), San Lorenzo 
(seci. lY), San Ambrogio (seci. IX), Santa Maria 
delle Grazie (cu »Cina< luiLeonardo da Yinci), etc.; 
Brera e palatul sciinţelor şi artelor cu pinaco
tecă renumită, museu archeologic, bibliotecă, 
cabinet de numi şi observatoriu astronomic; gră
dină botanică; spital cu 2500 paturi, arena cu 
loc pentru 30,000 privitori, renumitul teatru 
della Scala; castelul, acum casarmă, odinioară 
a fost residenţa fam. Yisconti şi Sforza; nume
roase instituţiuni culturale şi artistice; academia 
artelor frumoase cu pinacotecă, academie sciîn- 
ţifică-Uterară, institut technic, şcoală de vete
rinari, seminar teol., conservator de musică, 
biblioteca Ambrosiană (146,000 voi., 15,000 manu
scripte). Fabrici de mătasă şi bumbăcării, de 
maşine, vagoane, sticlă, etc.; comerciu cu mă- 
tăsării, bumbăcării, brânză Parmesan, orez, etc. 
M. e centrul căilor ferate din nordul Italiei. 
M. a fost fundat de Celţi pe la 400 a. Chr., 
222 oraş provincial roman, 569 d. Chr. fu cu
cerit de Longobar(ji, 1162 fu dărîmat de împ. 
Frideric I, 1167 rezidit, 1395 fii capitala duca
tului M., înfiinţat de împ. Yenzel, şi aparţinu 
fam. Yisconti, apoi Sforza, după stingerea acestei 
familii (1535) M. trecu la Spania, 1714 la Austria, 
1797 la republica Cisalpină, 1805 la regatul Italia, 
1814 împărţit între Sardinia şi Austria, 1859 
unit cu regatul Italiei. (Cf. Cusani, 1862—67, 
7 voi.; Bonfadini, 1883—86, 3 voi.; Beltrami, 
1891-92, 2 voi.).

Milazzo, oraş cu port in Sicilia, prov. Messina, 
7971 loc.; comerciu maritim, export de fructe 
sudice, oleu, vin. In antichitate se numia Mylae. 
Lângă acest oraş au bătut Romanii pe Carta- 
gineni în luptă navală la 260 a. Chr.; 36 a. Chr. 
a bătut aci Agrippa pe Sextus Pompeius; 1860 
Gai'ibaldi pe neapolitani.

Milcovia, episcopie catolică, este de origine 
foarte veche, se (jice chiar fundată de Sf. Nioeta 
în seci. Y. Ea n’a avut în totdeuna o circum
scripţie fixă, dar se scie positiv, că la 1518 cu
prindea, pe lângă diverse ţinuturi in Transilvania, 
din România părţile Milcovului, ale Şiretului, 
ale Yrancei şi altele numite >Moldvahanensem 
şi Nesteralbensem< (Cetatea albă?). Reşedinţa a 
fost de sigur în Moldova, pe rîul Milcov, lângă 
care se pretinde a fi existat un oraş Milcov. La 
început episcopia avu de principală îndeletnicire 
conversiunea barbarilor din acel teritoriu, mai 
ales a Hunilor şi a Secuilor. Ungurii şi Pece
negii o devastară, şi de abia Ladislau I al Un
gariei o restaura, supunendu-o primatelui din 
Gran şi numind de episcop pe un Mihail. Lu
crările însă nu erau terminate nici pe timpul 
păstoririi lui Laurenţiu (v. ac.) în 1096. Pri-
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matele unguresc Eobert schimbă în 1228 numele 
de M. în episcopia Cumanilor, şi găsi în epis
copul Teodorio un instrument devotet planurilor 
sale, cu toată nemulţămirea eparhioţilor. 8e vede, 
că lucrurile au remas astfel şi sub urmaşii lui 
Teodoric, dintre cari cunoascem pe Toma (1247), 
Jobelin şi pe Antoniu. Dar Nicolae, între 1371 
până 1375, protestă în contra acestei usurpa- 
ţiuni şi cere restituirea titlului primitiv. Papa 
îi recunoscu dreptul, de care însă nu avu să 
se bucure timp îndelungat, căci Tătarii nimiciră 
cu foc ţeara împreună cu M. Imperatul-rege Si- 
gismund o restabili în 1435, dar iarăşi fu devastată 
cu ocasia cruntului resboiu cu loan Hunyadi în 
1441, astădată de Turci şi pentru totdeuna. Far- 
tieulari ocupară locurile şi M. dispăru fără a 
lăsa vr’o urmă. £ adevărat, că mai găsim ancă 
episcopi de M., dar ei purtau acest nume în 
mod titular, servind aiurea în funcţiuni epis
copale. Astfel se amintesce un Cfregorie între 
anii 1436—62, oare va fi fost martorul ocular 
al ruinei cumplite, apoi un loan (1466), un La- 
dislau de Ondola (1469), un Mihail (1471—84), 
un Petru (1484), un Paul de Ilsva (1504), un 
Ladislau (1510) şi un Demetriu (1511). Sub 
acesta din urmă se operă încorporarea canonică 
a episcopiei M. în archiepiscopia de Gran (Strigon) 
prin decretele papale din 1512 şi 1513. Domnul 
Moldovei însă nu era de loc mulţămit cu ju
risdicţia unui episcop străin presto un teritoriu 
romanesc, şi astfel sprijinesce pe ultimul episcop 
de M., Mihail (între 1518—21), numit după 
cererea lui, ca să provoace o reacţiune. Se scie 
numai, că Mihail convocase o adunare la Tatros, 
foarte aproape de Milcovia, ca să se sfătuiască 
de reînfiinţarea episcopiei, dar că nu avu nici 
un succes, fiind-că dela 1525 încolo nu se mai 
pomenesce nici măcar titlul de M. (Benkd, Mil
covia. Viennae, 1781, voi. I, pag. 31—33, 38, 
48, 72, 85, 136—37, 226—27, II, 1-3; Xe- 
nopol. Ist. Eom. I, 555.)

Miloovul, rîu mic, dar de tristă însemnătate 
în istoria principatelor române; isvoresce din 
muntele Munteorului, servă de hotar între j. 
Futna şi E.-Săi'at, dela isvorul lui până la Focşani, 
de unde întră în j. E.-Sărat şi se varsă în Futna 
din jos de Mândresci, la Eăstoacă. Timp de 380 
ani M. a servit ca linie de demarcare între cele 
două ţeri surori până la unirea principatelor 
(1859). La rîul M. s'au petrecut în decursul 
timpurilor mai multe fapte istorice. 1473, aproape 
de M., Ştefan cel Mare învinge pe Eadu cel 
Frumos, domnul Munteniei. 1475 acelaş domn, 
după ce învinge din nou pe Eadu cel Frumos, 
trage din M. un canal, care să serve de hotar 
între Moldova şi Muntenia. 1564 Ştefan Tomşa 
al Moldovei învinge la M. pe Fetru Şchiopul al 
Munteniei. 1600 s’a întâmplat la M. lupta dintre 
Mihaiu Viteazul şi Simion Movilă. (Cf. Dioţ. 
geogr. al j.-lui Futna. Bucuresci, 1897).

Mllde, lulius, n. 1824 in Breslau, f 1871 în 
Meran, botanist remarcabil ca distins cunoscător 
de oryptogame vasculare. Scrieri mai impor
tante: Monographia Equisetorum. Dresda, 1865, 
Filices Europae et Atlantidis, Asiae minoris et 
Sibiriae. Lipsea, 1867. [A. Pr.]

Mllenaristn, doctrina aşa dişilor mUenariţti sau 
milenari, adecă a diverşilor sectari, ovrei sau 

. creştini, cari credeau că Messia va ave pe pă

mânt o domnie de o mie de ani. Credinţa în 
milenium, foarte respândită în seci. II şi DI, 
a fost combătută cu înverşunare de cătră şcoala 
din Alexandria în seci. UI, mai ales de Origen. 
In Occident ea a dăinuit mai mult timp, şi nu 
a fost definitiv osândită decât de papa Gelasiu 
şi al patrulea conciliu dela Lateran. Ea a mai 
reapărut şi în timpurile modeme, la anabaptişti 
seci. XVI; în Anglia, unde mUenariştii com
plotară mai de multe ori contra lui Cromwell, 
pe urmă în seci. XVIII şi XIX. Aceste visuri 
au avut partisani chiar în Germania şi Francia, 
şi se sprijiniră pe nisce tălmăciri mai mult sau 
mai puţin excentrice ale misteriosului Apocalips.

Adesea M. este numele doctrinei profesate de 
alţi sectari, cari pretindeau că lumea trebuia să 
se sfîrşească în anul 1000.

Mileniu, Milenar, interval de o mie de ani; 
an milenar, anul în care se împlinesc o mie 
de ani dela un eveniment oarecare.

Mllepore, un gen din clasa celenteratelor, cu 
suprafaţa corpului cojoasă-pietroasă, provă(jută 
cu o mulţime de pori. Trăiesc pe fundul şi ţer- 
murii mărilor, formând masse considerabile şi 
dând adeseori nascere la insule, (v. şi Madrepora.)

Milescu, Nicolae, Spătar, v. Cârnul.
Mlletlol, Svetozar, om politic sârb, n. 1826 în 

Mosorin din Bacica, a studiat la gimnastul din 
Neoplanta şi Fojon, pe timpul turburărilor din 
1848 a luptat în contra Maghiarilor, 1854, cu 
ajutorul unui stipendiu, ce i l-a acordat prin
cipele Sârbiei MUoş Obrenovici, a terminat 
dreptul la universitatea din Viena, după 2 ani 
îşi deschide cancelarie advocaţială în Neoplanta, 
1861 e ales primar al acestui oraş, l865 e ales 
deputat, 1866 fundă (jiarul politic naţional »Zaa- 
tava.« Ca deputat desfăşură o activitate neobo
sită în favorul naţionalităţilor, ^ îndeosebi în 
interesul Slavilor de sud, combătu basa din 1867, 
uniunea Ardealului şi legea naţionalităţilor, ca 
una care nu asigură drepturile de limbă şi in
teresele culturale naţionale ale nemaghiarilor, 
prin ce îşi atrase ura şi duşmănia Maghiarilor; 
la 1882 propuse în dietă, ca Austro-Ungaria să 
iese din Bosnia; în congresul naţional-bisericesc 
al Sârbilor conducea oposiţia. Fentru ideile sale 
politice, respândite prin ^iarul «Zastava* stete 
de mai multe ori în faţa procurorilor maghiari; 
1876 fu arestat la ordinul guvernului în Neo
planta, bănuit fiind, că ar fi voit să organiseze 
o trupă de voluntari Sârbi în Ungaria; 1878 
fu condamnat, după un arest preventiv înde
lungat, la 5 ani închisoare de stat, din care a 
eşit sdrobit trupesce şi sufletesce; ultimii ani ai 
vieţii şi i-a trăit retras, j* 4 Febr. 1901 în 
Vârşeţ.

Mlletos, în antichitate oraş maritim şi co
mercial în Caria (Asia mică), colonie ioniană şi 
sediul celor mai vechi filosofi greci; 494 a. Chr. 
fu dărîmat de Ferşi. Istorii mileaiene, vechiu soia 
de novele erotice, începutul romanului la Greci.

Mllla sau arămânesce Ameru, sat arămâneso 
cu 750 loc., sit. la Find în Macedonia sudică, 
aproape de graniţa grecească.

Miliar, de mărimea unui grăunte de meiu 
(milium); tubereulosa miliară, ivirea de tuber
cule foarte mici, de mărimea grăuntelui de meiu 
(cf. art. Tubereulosa).

Miliard, = 1000 milioane = 1,000.000,000.
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Miliare, unul din cele 4 rîuri (Marisia, Mi
liare, Gilpil şi Grissia), pe lângă cari, după lor- 
danes, locuiau Gepizii.

Mlllarla, (med.) spuzeală, morb de piele, ca- 
racterisat prin ivirea de beşicuţe mici pe piele, 
în cari se găseece un lichid incolor, transparent 
sau de coloarea laptelui. M. se ivesce de obiceiu 
în decursul altor morbi, provocat de o asudare 
profusă. Tratament special nu e de lipsă.

Miile, comună inirală cu cătunele: Berezniţa 
şi Ţarina, parochie, moşie boierească în căp. şi 
j, Yijniţei în Bucovina, are 2538 loc. (2048 ort.- 
or., 105 rom.-oat. şi uniaţi, 385 mos.), o şcoală 
primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

Mllino, V. Muselina.
Milion, 1000 mii = 1.000,000.
Mlllşăilţul de sus, comună rurală parochie 

dimpreună cu comuna Badeuţul, moşie mănă
stirească în căp. şi j. Rădăuţului în Bucovina, 
are ca comună politică 2523 loc. (2429 ort.-or., 
42 rom -cat., 52 mos.), o şcoală primară, postă, 
telegraf, staţiune de cale ferată.

Milifăuful de jos sau Slobodia lui Pruncul, 
comună rurală, atenenţă Ia parochia Românesc!, 
moşie boierească în căp. şi j. Sucevii în Buco
vina, are 551 loc. (484 ort.-or., 32 rom.-cat., 
36 mos.). Pr. I. G. Sbiera.]

Mlllţa, (Deapina), soţia lui Neagoe-Vodă Ba- 
sarab, a tost fioa lui Lazăr Brancovici, despotul 
Serbiei. Tradiţia raportează că pentru sfîrşirea 
bisericei Curtea de Argeş M. şi-a vendut sculele 
de aur şi pietrii scumpe. A murit după 1538.

Militant, care combate; care luptă; politică 
militantă.

Militar, se nuraesce acela care face parte din 
cadrele constitutive ale armatei şi poartă o uni
formă militară.

Casa militară a M. S. Begelui, (României), 
se compune din 6 oficieri adjutant efectivi şi 
13 oticieri adjutanţi onorifici.

Militară, eomenţiune, înţelegerea ce se ia 
între state pentru a se regula diferite chestiuni 
militare. Aceste convenţiuni se pot încheia atât 
în timp de pace cât şi în timp de resboiu. 
Ele au de scop a regula de exemplu trecerea 
trupelor pe teritoriul lor, când aceasta se simte 
de trebuinţă spre a ajunge mai lesne pe teatrul 
de operaţiune; de a-şi da reciproc ajutor în cas 
de nevoie, precum şi de a-şi asigura aprovisio- 
nărilo trebuincioase şi transportul materialelor, 
aprovisionamentelor, trupele, pe căile ordinare 
şi cu calea ferată, etc.

Militarism. Când diferitele instituţiuni ale unei 
teri, precum şi diferitele clase sociale sunt con
duse după anume idei şi regule militare, se (Jiue 
că predomină mai mult puterea militară, adecă 
că totul este basat pe militarism.

Miliţia, un element al puterii armatei; în Ro
mânia ea formează armata de a treia linie, şi 
se compune din oamenii cari au făcut parte din 
armata activă dela etatea de 30—46 ani. M. ca 
Şl ai-inata activă este organisată tot pe regimente 
a câte 2 batalioane. Regiunea regimentelor de 
miliţii corespunde ou aceea a regimentelor de 
infanterie. Miliţienii sunt concentraţi toamna 
pentru reînprospătarea instrucţiei precum şi 
pentru tragere.

M11Ium, Miligociu, Ulcior, degeneresoenţa glan
delor sebacee ale pleoapelor, oari se transfor-

mează intr’un corp dur, alb, globulos, de mărimea 
bobului de meiu. Aplicăm cataplasme fierbinţi ca 
să coacă şi să spargă sau să se risipească, dacă e 
la început. Altfel se depărtează prin operaţiune.

Milium L., (botan.) mic gen din vasta familie a 
Gramineelor, tribul Agrostideae, cuprinde vr’e 
5 sau 6 specii de ierburi anuale sau perene, 
respândite prin Europa, Asia temperată şi Ame
rica de nord. In părţile noastre cresce prin pă
duri umbroase M. effusum L., vulgar Meiu, 
Meişor, etc. şi M. vernale M. Bieb., care 
cresce pe coaste pietroase şi prin tufişuri.

[Z. C. P.]
Mlljutln, Dumitru, conte, ministru de resboiu 

rus, n. 1816 în Moscva, reformă radical armata 
(1862), reorganisaţie care îşi arată lipsurile în 
resboiul româno-ruso-turo (1877—78), mai ou 
samă în serviciul asistenţei publice. Neîmpăr
tăşind vederile absolutiste ale împăratului Ale
xandru in, fu concediat. E autorul unui mare 
număr de scrieri milităresci cu cuprins sciinţific 
şi istoric.

Mill, 1) M. James, filosof şi istoric englez, 
fundatorul în politică al «radicalismului filosofic», 
se născu dintr’o familie medestă, făcu splendide 
studii clasice la Edinburgh, studiă filosofia mai 
ântâi ca elev al lui Dugald Stewart, şi apoi al 
lui Benlham, ale cărui teorii morale le adoptă 
definitiv. Scrise multe articole politice şi eco
nomice la «Edinburgh Revue». In 1818 Istoria 
Indiilor, care avu mare succes. Dete apoi la lu
mină în 1829 Analisa fenomenelor spiritului 
uman, în care desvoltând direcţia iui David 
Hartley, reduce cele trei legi ale asociaţiunii 
ideilor, stabilite de Hume, la una singură: legea 
de contiguitate. El fundă Revista de Westminster, 
mai scrise Elemente de economie politică şi Frag
ment asupra lui Makintosh (1835), f 1836. El 
se distinse prin educaţiunea extraordinară ce 
dete fiului său John Stuart Mill, la care căută 
să desvoalte de timpuriu numai puterile minţii.

2) John Stuart M., n. 20 Maiu 1806 la Londra, 
dela trei ani, graţie sistemului de educaţie al 
tatălui său, începu să înveţe elinesce, cătră 
şepte ani compuse o «încercare de Istoria Ro
mană», iar până la 13 ani ceti mai toţi autorii 
greci şi latini. Vi.sită de timpuriu Parisul, iar 
la 1822 începu să publice, mai ântâi articole 
în Traveller apoi în Revista de Westminster, 
Revista de Edinburgh, Examiner. La 1843 pu
blică monumentala sa Logică, în care caută să 
dea altă temelie scunţei întemeiate de Aristoteles. 
El arată că silogismul e o petitio principii, dacă 
premisa majoră nu e întemeiată pe inducţie, şi 
că prin urmare proba adevărului o face tocmai 
întemeierea acestei premise prin inducţiune. 
Deducţiunea n’are nici o valoare de adevăr, dacă 
nu-i premerge o inducţiune solidă. El stabilesce 
cari sunt metoadele prin cari putem să stabilim 
proposiţii generale cu ajutorul inducţiei: metoda 
concordanţei, diferenţei, variaţiilor concomitante 
şi residuilor. Partea din urmă a logicei e mult 
influenţată de filosoful francez Auguste Comte, 
cu care e în corespondenţă asiduă. In 1848 pu
blică «Economia Politică», în care susţine teoria 
lui Maltus şi causa celor asupriţi în organisarea 
actuală a societăţii. In 1856 ffi pus in capul 
companiei Indiilor «India House», dar în curând 
această companie fîi disolvată în folosul coroanei.
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In acest timp el publică scrierile: Reforma par
lamentară şi Libertatea (1854), apoi Guvernul 
representativ (1860). Iu aceste scrieri.îşi ex
puse ideile sale politice sociale. Susţine indivi
dualismul, dar în acelaşi timp cere intervenţia 
statului în privinţa instrucţiunii, în privinţa re- 
gulamentării muncii minerilor, în privinţa ma
rilor lucrări de cultivare şi explorare pe cari 
particularii nu le pot face, dar cari sunt folosi
toare corpului social. In 1861 publică Utilita
rismul, unde reia şi susţine cu toată puterea 
argumentăi'ii doctrinele morale ale lui Bpiour, 
Hobbes, Hume, Bentham. El stabilesce că bunul 
e ceea ce e folositor egoismului omului. Dela 
dragostea de sine însuşi, omul însă trece la dra
gostea aproapelui, iar scopul ultim al moralei e 
ajuns când omul lucrând spre folosul seu lu
crează şi spre folosul celoralalţi şi vice-versa. 
In 1865 face să apară Examenul fUosofiei lui 
HamMon, unde criticând sistemul intuiţionist 
al acestui filosof, caută să stabilească o teorie 
generală a lumii. Tot ceea ce cunoascem sunt 
numai sensaţiile noastre, iar lumea nu e decât 
o asociaţiune indisolubilă de sensaţii, întru cât 
venim direct în contact cu ea, de posibilităţi 
de sensaţii, intru cât ne-o închipuim ca exi
stenţă independentă de noi. Dar toată credinţa 
noastră despre lume nu implică nici o cunos- 
cinţă ă priori, tot ceea ce cunoascem despro 
lume ne vine din experienţă şi prin urmare din 
sensaţiile pe cari le avem venind în contact cu 
lumea externă. In acelaş an întră în camera 
comunelor şi se distinge ca orator. In viaţa lui 
M. joacă un mare rol o femeia, D-na Taylor, 
pe care o cunoasoe măritată în 1831.şi pe care 
o ia în căsătorie 20 ani mai târtjiu. El mărturi- 
sesce în Autobiografia sa enorma intluenţă ce a 
avut soţia sa asupra desvoitării ideilor sale. Poate 
de aceea şi susţine cu căldură in ultima sa publi
caţie, ^Subjugarea femeii*, să se acorde drepturi 
politice femeilor. El muri în 1873. [M. D.J

Miile, Const., n. 21 Dec. 1861 în Iaşi, dintr’o 
veche familie de boiernaşi moldoveni. Şi-a făcut 
studiile la institutul academic din Iaşi. Expulsat 
în 1881 dela univ. din Iaşi, secţia literară, ca so
cialist, a plecat în Belgia, unde a studiat dreptul. 
Intorcendu-se în ţeară cu titlul de doctor în 
drept s’a stabilit ca advouat în Bucuresci. A luat 
parte la propagarea ideilor socialiste chiar dela 
începutul mişcării. A fundat în Iaşi cu fraţii 
Nădejde revista Contemporanul; în Paris şi în 
Bruxelles Dacia Viitoare, iar în Bucuresci Drep
turile Omului, Desrobirea, Munca, etc. La 1895, 
devenind proprietarul (Jiarolui »Adeverul«, s'a 
despărţit de partidul social-democrat, remânend 
independent. La 1898, murind Alex. V. Beldiman, 
fundatorul Ziarului »Adeverul«, M. deveni dii-ec- 
torul acestui (ţiar. Temperament mai mult in
telectual decât de acţiune, M. n’a făcut politică 
militantă propriu 4>aă. Apărător al doctrinei 
marxiste. în literatură a acria: Versuri, Dinu 
Milian, Feciorul Popei, Scrisori cătră Iubita şi 
O viaţă. [Nig.]

MllleflorI, (franc. Miile-fleursj, un fel de stofă 
ţesută sau imprimată cu felurite fiori mărunte, 
în colori vii; un fel de rozolie compusă din 
foarte multe esenţe de fiori.

Mlllefolium, Achillea M., (Joada şoricelului, v. 
Aohillea.

Mllle-rales, (franc., pron. mil-re), o ţesătură 
cu vărgi foarte dese.

Milli, a mia parte; milligram, milllmetru, milli- 
litru, ‘/1000 dintr'un gram, metru, litru = mgr., 
mm., ml.

Millo, familio de origină franc., printre boierii 
Moldovei din secolul trecut. Enache Millo, 1762, 
fost spătar al Moldovei şi staroste de Cernăuţ, etc., 
e trunchiul actualei familii, din cari sunt două 
ramure. [L.]

Millo, Mateiu, artist şi autor dramatio român, 
n. 1813 în Moldova, f 1894 în Bucuresci. Co- 
borîtor dintr’o familie boierească din Moldova, 
a cărei origină se crede a fi fost franceză, nepot 
de fiu al poetului satiric moldovean cu acelaş 
nume. Matei M., după ce-şi făcu studiile ele
mentare şi trecu prin cancelaria unui minister 
la vîrsta de 17 ani, fu atras cu o putere extra
ordinară cătră teatru. Trimis, se de Mihai 
Sturdza in Francia ca să studieze economia 
politică, el se dădu cu totul teatrului, studiind, 
timp de mai mulţi ani, jocul artiştilor francezi 
de pe atunci. întors în ţeară, cu toate împie
decările ce i-le făcea familia, el căuta pururea 
prilej a-şi manifesta talentul. Intre anii 1840 
până 1846, începutul carierii sale, compunea şi 
localisa piese de teatru; inventa representaţii 
de societate şi de binefaceri, în cari el ţinea 
primul rol; profesă un curs de declamaţie. In 
1846 făcendu-se deschiderea teatrului naţional 
din Iaşi, M. e numit director-gerant al acestui 
teatru, în care calitate activitatea lui aitistică 
se mărginesce la interpretarea rolurilor în re- 
presentaţiuni extraordinare, cu scop de binefaceri. 
Pentru prima oară vedem pe M. jucând pe scena 
teatrului nou în piesa scrisă de el. Zavistia, vo
devil feeric într’un act, representat în seara de 
2 Febr. 1847; ceva mai în urmă şi tot în acest 
an el interpretează rolurile de căpetenie din 
piesele Spiridon şi Samson şi Creditorii, date in 
beneficiul lui Flechtenmacher. Iu. anii următori 
juca Michel şi Cristina, vodevil de Scribe, 0 
nuntă ţerănească, de Alexandri şi scrise renu
mita piesă Baba Hârca, representată pentru 
ântâia oară în laşi, in seara de Joi, 27 lan. 
1849 şi care a fost în tot lungul carierii lui M. 
unui din succesele sale de căpetenie, jucând el 
rolul Babei Hârca. Mai târ4iu M. veni în Buou- 
resci şi jucă tot repertoriul seu din laşi cu un 
succes imens. In mai toate piesele el a făcut 
creaţiuni admirabile. Talentul lui M., deşi îm
brăţişa toate rolurile, fu însă neîntrecut în ceea 
ce se numesce comicul de salon, gen în care 
era ajutat de o inteligenţă fii'ească extraordinară. 
El e până astăcţi figura cea mai mare a scenei 
românesci. In 1868 Camera i-a votat o pensiune 
viageră de 600 lei pe lună. M. muri în vîrsta 
de 83 ani, lăsând o amintire neştearsă genera
ţiilor cari l-au vetjut. [N. Peti-aşcu.]^

Millocker, Carol, componist germ., n. 1842 în 
Viena, unde şi-a făcut studiile musicale. A compus 
o mulţime de operete, dintre cari câteva sunt 
foarte iubite de pubhciil musical. Mai cunoscute 
sunt: Apajune, der "Wassermonn (1880), Der 
Bettelstudent (1881), Gasparone (1884), Der 
Viceadmiral (1886), Der arme Jonathan (1890).

Milne-Edwards, Enric, naturalist francez, n. 
23 Oct. 1800 la Brugge, studia la Paria medi
cina. La 1841 numit profesor de sciinţe nat. la
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colegul Henri lY şi mai apoi la Museum. La 1864 
fii director al museului. l)ela 1838 e membru al 
academiei franceze. Lucrările sale sciinţifice se 
rapcartă la anatomia comparativă şi la zoologie.

Milo, Mateiu, boier moldovean din seci. XVIII, 
f 1801, dela care ne-au remas câteva poesii 
lirice, în felul celor ale lui Conache, dar foarte 
slabe. (Cf. în Analele Acad. Rom. XX un studiu 
de Tanoviceanu, urmat de toate poesiile câte 
s'au găsit.) V. Millo.

Milo, (vechiul Melos), insulă grec., cea mai 
vestică dintre Ciclade, 162 km®., cu 4959 loc. 
(1889); insulă vulcanică cu isvoare sulfuroase. 
Oraş principal Plaka, la ţermul nordic, cu port 
şi 1007 loc. Ruinele vechiului oraş M. (Afrodita 
din Melos [v. ilustr. tom. I, p. 217J se află în 
Loavre din Paris).

Mlloiij 1) M., tribun roman, ginere al lui Sylla, 
acusat in 52 de uciderea lui Claudius, este dat 
în judecată şi apărat foarte slab de cătră Cicero. 
Condamnat se exilează la Marsilia, după exilarea 
lui M., Cicero sorise faimoasa pledoarie întitu
lată »Pro Milone< şi care este una din cele mai 
magistrale opere ale lui Cicero. M. f 48 a. Chr.

2) Milon, celebru atlet din seci. VI a. Chr., 
de mai multe ori învingător la jocurile olim
pice ; îmbătrânind, este devorat de un lup sau 
de un leu. M. era tot atât de lacom pe cât era 
şi de puternic, şi legenda povestesce, că a mâncat 
singur un bou întreg, după ce îl purtase 120 de 
paşi în spinare şi îl ucisese ou o lovitură de pumn. 
M. s’a născut în Cratona. Sculptorul francez 
Puget, în grupul »Milon de Cratone», a imortalisat 
în marmoră pe vestitul atlet; acest grup se află 
la museul »Louvre< din Paris. [Claion.]

MIloş Obrenovicl, principe al Serbiei, de origine 
ţerac, n. 1780 în Dobrinîa; aluat parte la luptele 
de eliberare contra Turcilor; a remas în ţeară 
şi după ce Karagheorghe s’a refugiat în Ungaria. 
1815 a început din nou resboiul de eliberare, 
care s’a terminat cu recunoascerea uuei auto
nomii pentru Serbia. Adunarea naţionlă l-a ales 
1827 principe cu drept ereditar; dar 1839 a fost 
silit să abdice. In restimp au domnit Mihail şi 
Alexandru Karagheorghevici; 1858 M. O. şi-a 
reocupat tronul, j- 1860. M. O. nu a sciut nici 
scrie nici ceti; soţia sa liubiţa âncă a fost ţe- 
rancă. El este întemeietorul dinastiei, care dom- 
nesce actual în Serbia.

Milostenia, îndurare, ajutoi-ul ce-l prestează 
cineva celui lipsit, elemosină (v. ac.).

Milostiva, numele popular al plantei Gratiola 
offlcinalis L. (v. ac.).

MIIreîs, (prese. Milr.), â 1000 Reîs, monetă 
portugheză şi brasiliană. Piese de aur ă 1 Coroa 
d'ouro (cor. de aur), flneţa 916J/a, pendul 1773 gi1. 
= circa cor. 5’50; 5, 2 şi 1 Milr.

Mlltlade, general şi arehon în Atena, învin
gătorul Perşilor la Maraton (490). In resboiul 
purtat contra Perşilor, câteva insule manifestând 
o conduită dubioasă, M. a fost trimis să le res- 
buiie, şi nesucce4endu-i întreprinderea, şi fiind 
acusat de Xantip, fu dat în judecată şi pedepsit 
să plătească 50 talanţi, dar neputend plăti fu 
aruncat în temniţă, unde a murit.

Mllton1 John, (1608—74), mare poet englez, 
n- şi t ln Londra. Primi o educaţiune solidă. 
După terminarea studiilor la Cambridge, petrecu 
5 ani la moşia sa părintească, studiând şi cântând

în poesii, devenite clasice, fmmseţele oâmpe» 
nesci. Călători în Prancia, Elveţia şi Italia. Re
întors în patrie, luă parte activă la luptele par
lamentului în contra regelui. In timpul republice! 
lui Cromwell fu secretar de stat. După restau
rarea regatului trăi retras, ocupat numai cu 
poesia. Orb deja la 50 de ani, scrise (1655—65) 
celebra epopee Paradisul pierdut, sublimă prin 
ideile şi zugrăvirea caracterelor, prin austeri
tatea moralei şi prin frumseţa antică a formei; 
trad. in germ. de Bodmer (1769), deBottger(1873) 
şi de Schuhmann (1877), în franc, de Chateau- 
briand în prosă şi de Delille în versuri, după 
care G. Sion a tradus şi in rom. un fragment. 
Paradisul recâştigat (1671) şi tragedia Samson 
agonist, mal puţin însemnate, păstrează tonul 
şi caracterul clasic; asemenea scrierile în prosă.

Milu, boier grec de origine francez, în slujba 
lui Grigore Ghica voevod al Moldovei, care sa
lută în numele domnului seu (Aug. 1747) pe 
trimisul lui Ludovic XV la Constantinopole, ti- 
nerul marebis Dessafleurs, trecător prin ţeara 
Moldovei.

Mllutin, Ştefan, rege al Serbiei, care a domnit 
1281—1381; a purtat resboaie victorioase contra 
Greoilor şi Tătarilor. Cf. şi art. Serbia.

Mllvus, pasere, v. Gaia.
Mllwaukee, cel mai însemnat oraş în statul 

nordameiican Wisconsin, situat la gura rîului M., 
lângă lacul Michigan, 204,468 loc. (1890); port, 
numeroase berării, industrie de morărit, comerciu 
ou bucate, export de came de porc.

Mim, 1) o specie de comedii la Romani, care 
adeseori avea subiect liber până la obscenitate; 
2) actor cară juca aceste piese.

Mlmesle, maclare fină de lamele microscopice, 
cari prin aranjamentul lor dau mineralului o 
simetrie superioară.

MImetesa, mineral, chloroarseniat de plumb, 
brun sau galben. Se găsesce împreună cu Pi- 
romorfltul.

Mimetism sin. mimikry, tendinţa ce au unele 
animale de a imita forma exterioară şi coloarea 
altor animale, de cari se deosebesc cu totul în 
ceea ce privesce organisaţiunea internă, în sco[) 
de ase sustrage delaoarecari pericole. Exemplu: 
Sesia, fluturi inofensivi, iau forma şi coloarea 
viespilor, beneficiând de spaima ce aceste hi- 
menoptere inspiră paserilor insectivore din causa 
acului lor veninos.

Mimica, arta de a exprima stări sufletesci şi 
sentimente prin mină şi gesticulaţiune. De M. 
se servesc mai ales urătorii şi actorii dramatici.

Mimnermos, (din Colofon), poet liric grec, 
primul între poeţii erotici; a scris elegii fru
moase, din cari abia câteva fragmente au remas.

Mimosa L., (botan.) gen de plante din fam. 
Leguminoaselor, trib. Eumimoseae, ou foi bipi- 
nate şi flori mici în capitole globoase sau spice 
cilindrice. Cuprinde ca. 230 specii preponderant 
din America tropicală şi subtropicală, puţine afri
cane şi asiatice. Dintre aceste M. pudica L., din 
America de sud, >sensitiva<s se cultivă la noi 
adesea în florării şi e renumită prin particula
ritatea de a pleca foliolele şi peţiolul la atin
gerea sau sguduirea lor. Acesta e un fenomen 
mechanic datorit turgescenţei celulelor ce for
mează perinuţa dela basa peţiolului şi a pe- 
ţiolulelor. [A. Pr.J
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n Mimoseae, subfamilie de Leguminoase.
MImulus L., (botan.) gen de plante din fam. 

Scrophularineelor, tribul Gratioleae. Cuprinde 
vr'o 40 specii extratropioale ^i montane, pre
ponderent americane, puţine în emisfera estică; 
dintre aceste mai ales M. eardinalis Dougl. şi 
M. Iwteua L., se cultivă în grădiui ca plante 
decorative. [A. Pr.]

Mlmusops L., (botan.) gen din familia Sapo- 
taoeelor, ce cuprinde vr’o 30 specii de arbori 
sau arbuşti lactescenţi (cari conţin în interiorul 
lor un suc lăptos), respândiţi prin regiunile tro
picale ale globului. Dintre speciile acestui gen 
menţionăm pe M. Balota Oaertn. din Guiana, 
care produce Guttapercha. [Z. C. P.]

Min, 4Qudiu Egipt, venerat mai ales în Theba; 
e identic cu Ammon (v. ac.).

Mina, exploatarea de mine, lucrările pentru 
câştigarea mineralelor utile. Acestea se caută 
prin facere de tranşee, sondaje, galerii sau puţuri 
de exploraţiune. La executarea acestor lucrări se 
folosesc maşini şi explosibili, iar în timpurile 
vechi se întrebuinţa şi focul. Exploatarea se 
poate face sub ceriu deschis, cu galerii (aproape 
orizontale) sau cu puţuri (verticale sau înclinate). 
Metodele de exploatare diferă după natura zăoă- 
mîntelor. Acolo unde roca este puţin resistentă, 
câmpurile do lucru se susţin prin cadre de lemn, 
ziduri şi bolţi, sau apoi locurile exploatate se 
umplu cu material mort. La o exploatare bună 
trebue să se aibă în vedere siguranţa lucrăto
rilor, aerajul, extracţia, desecarea minei, etc.

Exploatare eu etaje, când zăcămentul se atacă 
prin galerii mânate în diferite niveluri. Aceste 
galerii sunt suprapuse una alteia. De regulă se 
aplică acolo unde zăcămentul are o inclinaţiune 
preste 5°. Se mai numesce E. c. e. şi atunci, 
când zăcămentul este exploatat cu mai multe 
rânduri din causa grosimei lui însemnate (preste 
5'0 m., de regulă la cărbuni).

Exploatare cu păreţi mari şi lungi, sistem de 
exploatare mineră, cu umplere de material mort 
(mit Bergeversatz). Află aplicare de regulă la 
filoane şi zăcăminte cu inclinaţiune mică.

Exploatare subterană, ori ce lucrare execu
tată sub galerii. De regulă sub aceasta se în
ţelege exploatarea cu puţuri (Tiefbau).

Minaret, la geamiile turcesci turnul, din care 
hogea cbiamă pe credinoioşi la rugăciune.

MInargent, aliagiu format din 100 p. cupru, 
70 nikel, 5 volfram şi 1 aluminiu, asemănător 
argintului.

Minas-Geraes, stat în interiorul Brasilîei, 
574,855 km*, cu 3.184,096 loc. (1890); teren 
muntos; producte: aur, diamant, fier. Capitala 
Ouro Preto.

Mînătărol, v. Mănătărci.
Minele, afiuent pe stânga al Fadului, isvoresce 

în Monte Adamello sub numele de Sarea, trece 
prin lacul Garda; 150 km. lung; are impor
tanţă strategică.

MInclu, numele arămânesc pentru Meţovo 
(v. ac.).

Minciuna, se opune adeveruluî şi consistă în 
genere întru a vorbi ori a lucra altmintrelea 
de cum ne sunt gândirile şiintenţiunile. In special 
se nasce minciuna totdeuna când cineva, serios, 
cn soiinţa, ou voia, şi cu gândul reservat de a 
induce în eroare, susţine şi afirmă ceva ce în

sine nu e adevărat, dar este presentat astfel 
încât să fie luat drept adevăr. Basa M.-ii este 
totdeuna un sentiment personal egoistic rău în
ţeles şi în sfera sa intră nu numai vorbe dar 
şi fapte, apoi ori ce ambiguitate, reservă, pre
făcătorie, înşelăciune, ipocrisie, etc. După sco
purile şi intenţiunile pe cari le urmăresce M., 
se deosebesc mai multe feluri de M. Aşa s. e. 
a) M. din răutate prin care vrem să aducem 
deaproapelui vr’un rău material sau moral; b) 
M. de nevoie prin care căutăm a scăpa de pe
deapsă ori alt rău pe noi înşine sau pe alţii; 
o) apoi M. de ajutor, din complesanţă (compli- 
meuta sunt qnasi completa meodacia); M. pru
dentă, M. din glumă, M. diplomatică şi M. de 
seducere. Ori cum ar fi, din punct de vedere 
etic, M. e condamnabilă pentru cuvântul că tot 
omul are drept la adevăr şi că prin M. se slă
besc basele societăţii. [PI.]

Minciuni, o prăjitură fragedă din oue, zahăr 
şi făină, se taie în diferite figuri.

Mincu, 1) Af., Mihail, artist dram. rom., n. 1815 
în Craiova, f 1887 în Bucuresci, om de caracter 
glumeţ şi de un deosebit talent comic, şi-a pe
trecut tinereţele umblând ou trupele de teatru 
prin diferitele oraşe ale ţerii, ataşat îndeosebi 
la trupele de sub direcţiunea lui M. Millo. Ul
timii ani ai vieţii şi i-a trăit ca controlor al 
Teatrului Naţional din Bucuresci.

2) Mincu, loan, architect român, n. 1852 in 
Focşani. Studiile umanitare le-a făcut în Liceul 
Matei Basarab din Bucuresci, unde a absolvat 
şi. şcoala do poduri şi şosele. La 1877 plecă la 
Paris şi întră în şcoala de Arte frumoase, sec
ţiunea architecturii, făcând studii distinse şi 
obţinând pe lângă întâile medalii, premiul so- 
oietăţii centrale de architectură din Francia. In 
1883 căpătă diploma de architect şi întreprinde 
o călătorie prin Spania, Italia şi Grecia. Întors 
în ţeară, cu talentul şi cu gustul său ales, M. 
fu cel ântâi architect român contimporan, care 
aprecia vechile principii de construcţie şi de 
ornamentare românească şi începu să le stu
dieze ou dragoste şi stăruinţă. După o jumătate de 
veac de clădiri ibride, făcute de arohitecţi străini, 
nemţi, polonezi şi francezi, pripăşiţi in ţeară, 
cari introduseră la noi banalitatea construcţiilor 
curente, încărcate de ornamente fără gust, 
onoarea de a fi încercat o reacţiune cătră archi- 
tectura noastră veche, revine lui M. In urma 
încercărilor sale, astăiji e un curent din ce în 
ce mai puternic spre desvoltarea unui stil propriu 
(jis naţional. Cele mai de căpetenie lucrări ale 
sale sunt: construirea Palatului de justiţie din 
Bucuresci, Şcoala centrală de fete. Cârciuma 
dela şoseaua Eisseleff, Casa Vemescu, CasaMon- 
teoru, decoraţia interioară a Catedralei din Con
stanţa, Biserica de la Valea Călugărească, Mau- 
soleele Ghica, Stătesou şi Gheorghief, Palatul 
ministeriului de resboiu, iar pentru moment e 
consacrat Marelui ospel al capitalei, ale cărui 
prime schiţe se văd deja în atelierul său.

MIndanao, cea mai sudică insulă dintre FiU- 
pine, 97,968 km*, cu 600,000 loc. mai ales Ma- 
laiezi. Interiorul e muntos (vulcanul Apo 2686 
m. înalt), sol roditor, cu multe păduri; se află 
sulfur şi ceva aur.

Minden, guvernam. în prov. prus. Vestfaha, 
5258 km*., ou 586,130 loc. (1895). Capitala e
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vechiul oraş M.., odinioară fortăreaţă, situat 
lâpgă Weser, 22,289 loc. (1895); biserică din 
seci. SUI; cameră de comerciu, filiala băncii 
imper.; gimnasiu; industrie, comerciu.

MIndIr, (saltea, matraţ), aşternut de pat, compus 
dintr’o pânză tare umplută cu lână, cu câlţi sau 
cu per de cal.

MIndoro, insulă în Filipine, spre sud dela 
Luzon, 10,073 km*., cu 120,000 loc.

Mine, â 1500 Drachme â 10 obole â 10 gran, 
mesură de greutate în Grecia = circa l'/a kgr.; 
lOO mine = 1 Talent.

Cf. şi art. Mina.
Mineiu, (grec.) carte rituală, care conţine în 

ordine lunară oficiul divin prescris în onoarea sfin
ţilor, pomenirea cărora tot în una şi aceeaşi 4* 
a lunei se celebrează. M. de regulă este împărţit 
în douesprecjece tomuri sau luni ale anului bi
sericesc.

Mineral, corp natural, neorganisat, omogen, şi 
care într’un oarecare grad ia parte la constituţia 
scoarţei pământului. M. constatate în România 
sunt foarte numeroase, aproape toate cele cu
noscute. Unele s’au găsit pentru prima dată pe 
terenul Ţerii Românesc! sau locuit de Români, 
şi anume: Ozooheritul (Moldovitul, Pietricichitul) 
sau ceara de pământ, descoperită de Mayer 
la Slănic; Rumanitul, varietate de Chihlimbar, 
numit de Helm; Broştenitul şi Badenitul, des
coperiţi de P. Poni în jud. Suceava; Lotritul, 
descoperit de Murgoci Ia isvoarele Lotrului; Sil- 
vanitul, descoperit de MuUer v. Reichenstein în 
Transilvania la Offenbaia. [Mur.]

Minerală., apa, v. Apa minerală.
Mlnerallsator, gaze şi vapori (vapori de apă, 

flnor, clor, acid boric, etc.), conţinuţi în magmele 
eruptive (lave) şi cari joacă un rol foarte mare 
în timpul cristalisaţiunii lavei, dând nascere la 
diferite minerale şi stabilind condiţiuni, în vîr- 
tutea cărora nasc anumite structuri. Ele se ma
nifestă după solidificarea rocei prin fenomenele 
numite fumerole, sulfatare. etc. Acţiunea lor în 
profunzime dă nascere la fenomene pneumato- 
litice. Petrografii francezi recunosc M. şi o ac
ţiune de b'ansformare chimică a constituţiunii 
rocelor de contact ou roca eruptivă, fixându-se 
pe roca modificată. [Murgoci.]

MIneralalkali, identic cu natriumhidroxid şi 
chiar ou bicarbonatul de sodiu.

Mineralogia, sciioţa care se ocupă cu studiul 
mineralelor. Capitolele ei sunt: Cristalografia, 
M. descriptivă sau sistematică. Genetica şi Pe- 
trogralia, Technica mineralogică şi M. chimică. 
Mineralogii elementare române sunt de: P. 
Stroesou, V. Buţureanu, D. Negreanu, A. Berget, 
S- Sţefănesou, Niculesou-Brăileţeanu, etc. Ca lu- 
crărj sciinţifice avem : Studiu asupra mineralelor 
române de P. Poni (An. Acad. 1900). Mai multe 
studii mineralogice de: Mrazeo, Istrati, Buţu
reanu, Murgoci,' etc.
. Minereu se numesce mineralul ce se găsesce 
in mari deposite îu scoarţa pământului şi ser- 
vesoe la exiraoţiunea metalelor.

MInerya şi Menerva, la Romani (}iua minţii, a 
cugetării ou înţeles, a invenţiunii; ea a fost in- 
ţeliginţa personificată. Identică cu Pallas Athene 
la Greoi şi Nerio la Sabini. M. în Rorna era în
deosebi (}ina sciinţei, a artelor, a invenţiunii şi

industriei, şi fiindcă toate aceste deşteaptă mintea 
şi înalţă inteliginţa oamenilor, templele ori sa- 
crariele Zinei M. toate erau zidite pe înălţimi 
de dealuri, ^a în Roma pe Capitol, Aventin şi 
Caelius, şi Zina s'a înşirat între Zeii mai mari ai 
statului roman. Pe Capitol era un templu cu trei 
celule, în cea din mijloc şedea lupiter pe tron, 
în cea deadreapta era Minerva şi în cea de-a 
stânga luno, şi ca cei trei Zoi cu autoritatea mai 
mare, formau trias-ul, adecă treimea în reU- 
giunea romană. M. de pe dealul Aventin a fost 
primită ca patroana apărătoare a tuturor învă
ţaţilor, artiştilor şi industriaşilor, piua sfinţirii 
templului de pe Aventin, a fost Ziua de serbă- 
toare a Zinei, ţinută în 12 Martie, dar ea a avut şi 
alte serbători. Intre predicatele ei era M. Memor 
(de aducere aminte), şi Victoria (cu referinţă 
la minte şi spirit). [Atm.]

Mineta, rocă filoniană, măruntă la bob sau com
pactă, adesea porfirică; urmează rocelor de pro
funzime granitodioritice şi e caracterisată prin 
combinaţiunea minerală ortoclas-biotit.

Mingrella, ţinut în Transcaucasia, lângă Marea 
Neagră, unde era vechiul Colchis, 4625 km*., cu 
215,000 loc.; mai înainte principat independent, 
la 1804 ajunse sub Rusia şi face parte din gu
vernam. Kutaîs. Mingrdienii, cari se numesc 
pe sine Kadsarieh, sunt o ramură a Georgienilor, 
(v. Tipuri asiatice, voi. I, p. 288.)

Minho, (Entre Douro e M.J, provincie la nord- 
vestul Portugaliei, 7273 km*., ou 1.071,936 loc. 
(1890). Capitala Porto.

Miniatura, piotură foarte fină, ce se între
buinţa pentru decorarea manuscriptelor, fie ca 
litere iniţiale fie ca ilustraţiuni independente. 
M. se găsesce şi în manuscriptele grece şi la
tine, dar o desvoltare mai întinsă a ajuns prin 
seci. VII şi VIII d. Chr. în manuscriptele fă
cute de călugări; astfel de manuscripte celebre 
sunt: evanghelierul lui Carol cel Mare (în bi- 
bliot. din Paria), Codex aureus din St. Bmmeran 
lângă Regensburg (în bibi. din Miinchen), biblia 
din San Callisto (în blibl. din Roma). Cu întro- 
-ducerea tiparului a început să dispară M. din 
manuscripte; în seci. XVII însă s’a ivit un nou 
gen de M., apreţiat cu deosebire în seci. XVIII. 
Mici tablouri sau figuri se pictau pe hârtie deltă, 
pe lemn, smalţ, porţelan, fildeş şi pergament. 
Cunoscuţi pictori de M. sunt: van Blaerenberghe, 
Rosalba Carriera şi I. B. Isabey. O preţioasă co- 
lecţiune de miniaturi se află în pinacoteca din 
Dresda. M. se mai numesc şi mici obiecte lu
crate fin, delicat.

Minimum, Minimal, v. Maximal.
Miniş, (magh. Menes), corn. mică în Ung., 

cott. Arad. Apare în analele publice la 1332 ca 
parochie. Are 295 case ou 1246 loc. gr.-or. 
Români. Teritoriul e 1711 jug. cat. arător, o 
parte aparţine la promontoriul Aradului. Se 
cultivă mai ales vieritul, pomăritul şi agro
nomia, industria de casă. Statul susţine aici o 
şcoală de model pentru vierit. Vinul roşu dela 
M. e renumit. [f]

Minister, oficiu public, (ministratio, admini
straţie), administraţia centrală şi politică a unui 
stat, guvernul, la un moment dat, al unei ţeri, 
menit a dirige, conform legilor, usanţelor şi 
împrejurărilor, complicata mişcare a maşinei 
statului.
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Cu toate oă nu poate exista societate fără un 
guvern oarecare, totuşi organisarea politică şi 
administrativă am moştenit-o dela Romani, trans
misă statelor moderne, mai ales celor din occi
dent, prin organisaţiunea puternică şi ingenioasă 
a biserioei catolice. Oamenii de stet francezi, 
adăpaţi la sciinţa clerului catolic, introduseră de 
timpuriu în ţeara lor organisarea politică, reli
gioasă şi administrativă romană, care îşi primi 
cea mai mare desvoltare sub monarchia abso
lută a lui Ludovic XIV, în care statul se per
sonifica: l’Etat c’est moi. Această organisare po
litică, afară poate de Englitera, servi de model 
mai tuturor monarchiilor din Europa.

Adunarea constituantă din 1791, care puse 
basele fundamentale ale organisaţiunii politice în 
Francia, şi care separi puterea legislativă de cea 
executivă, se aduperă să organiseze pe această 
din urmă, ramificandu-o în mai multe ramuri 
sau departamente şi căutând în acelaş timp, prin 
instituirea primului ministru, să armoniseze şi 
să păstreze unitatea guvernului, fără care ori 
ce putere este defectuoasă sau paralisată in 
binefăcătoarea sa acţiune.

O atare distribuţiune a rolurilor şi atiibuţiu- 
nilor ministeriale se impune în mod logic şi na
tural, după cum divisiunea muncei se impune în 
basa legilor economiei politice. De aceea vedem 
oă ancă de pe timpul republice! romane avem 
un Praefectua urbis sive Somae, care cores
punde aproape cu ministeriul nostru de interne, 
avem Edilitatea, care se ocupa cu supravegherea 
şi conducerea lucrărilor publice. Pretura sau 
ministeriul de justiţie. Consulii cari se ocupau 
în special de resboaie şi care constituia cea mai 
importantă însărcinare a afacerilor publice la 
Roma, eto.

Distribnţinnea afacerilor publice şi numărul 
deosebitelor ministere depinde de întinderea ţerii 
şi măi ales de importanţa politică, economică şi 
comercială a statului, (v. şi art. Ministru.)

Minister public este sinonim cu acusatorul 
public. La Romani fiecare cetăţean putea exer
cita acţiunea publică, pe care astăcji n’o mai 
poate exercita decât procurorul, considerat ca 
representant şi apărător al societăţii. In această 
calitate el este dator a lua parte la toate jude
căţile, in cari se desbat interesele minorilor şi ale 
femeilor măritate, ale intercţişilor şi absenţilor, 
acelea ale statului, ale comunelor şi ale stabili
mentelor de binefacere şi de utilitate publică. 
El este dator să supravegheze şi să urmărească 
pin oficiu, în caşurile prevăzute de lege, res- 
aectarea şi executarea legilor, a decisiunilor şi 
d tot ce Interesează ordinea publică şi bunele 
moravuri; aşa că sub acest raport procurorii 
au o atribuţiune analogă cu aceea a oensores 
morum din timpul republice! romane. Ca în
sărcinat sau mandatar al ministrului de justiţie 
procurorul este în drept şi dator să suprave
gheze şi să menţină disciplina între magistraţii 
cercului din care face parte şi să admonesteze 
pe toţi acei funcţionari subalterni, cari sunt 
puşi la ordinile sale, ori de câte ori ei s’ar abate 
dela indatoririle impuse lor de legi, usanţe şi 
re^lamente.

Dacă M. p. poate fi cu drept cuvent consi
derat ca representant şi apărător al societăţii, 
ori de câte ori intervine să dea sprijinul seu

legal celor slabi sau nedreptăţiţi, şi să proteagă 
pe toţi aceia cari nu sunt în stare a se apăra 
îndeajuns; dacă el este ţinut să menţină şi să 
garanteze, cu ajutorul forţei publice, liniştea 
socială şi ordinea publică, prin ameninţarea şi 
înfrânarea celor răi şi violenţi, prin descope
rirea crimelor şi susţinerea acusaţiunii înaintea 
instanţelor judecătoresc! competente, contra cri
minalilor ordinari, nu este tot aşa când ei susţin 
acusaţiunea contra delincuenţilor politici. Aci se 
întâmplă adeseori ca rolurile să se schimbe; 
apărătorii acusatului apărând faptele şi inten- 
ţiunea acestuia să lupte şi să pledeze pentru 
drepturile şi libertăţile publice ale societăţii, iar 
acusatorul public, procurorul, să lupte şi să ple
deze pentru vederile şi interesele politice ale 
partidului şi ale guvernului, din care ministrul 
de justiţie, al cărui subordonat şi mandatar de 
încredere este, face parte.

Refiectând la imensa importanţă a intereselor 
şi drepturilor, ce legea pune în mâna ministe- 
riului public, pe deoparte legiuitorul trebue să 
caute a concilia, pe cât e posibil, independenţa 
acestui magister cu precauţiunile ce trebuiesc 
luate pentru ca această instituţiune să nu de
genereze în tirănie şi să nu devie un pericol pu
blic, iar pe de alta miniştrii de justiţie să-şi 
recruteze personalul destinat parchetului din 
oameni serioşi şi experimentaţi, şi să nu pună 
încrederea lor decât în bărbaţi capabili, integri 
şi talentaţi. [V. Urşianu.]

Miniaterii comune în Austro-Ungaria 
sunt trei: M. de externe, de finanţe şi de resboiu. 
Aceste M. sunt oficiile supreme de administra- 
ţiune pentru afacerile comune ale statului ungar 
şi ale ţerilor representate în Reichsrath-ul din 
Viena. Miniştrii comuni sunt responsabili dele- 
gaţiuuilor dietei ung. şi ale Reichsrath-ului. (Cf. 
art. de lege ung. XII din 1867.)

Ministeriali, clasă socială germană în evul 
mediu, care cuprindea la început pe servitorii 
suveranilor, ai marilor seniori şi chiar ai tuturor 
marilordemnitari. Cu timpul ajunseră la mari func
ţiuni şi chiar la cele ereditare. Cu organisarea 
cavalerismului mulţi fură încorporaţi printre ca
valeri, aşa încât în seci. XIV nu se mai scia 
de orignea lor. [L.]

Ministru. In sensul larg (lato sensu) acest cu
vânt însemnează servitor, într’un sens restrîns 
însă şi teohnic se înţeleg servitorii unei insti- 
tuţiuni sau ai unei persoane înalte şi speciale.

Din timpurile cele mai vechi principii sau că
peteniile popoarelor au avut necesitate de con- 
.silieri sau ajutoare, cari să-i lumineze, sfetnicii 
domnului, în conducerea grea a trebilor statului, 
de unde şi până astădi li-se păstrează numirea 
de consilieri sau miniştri ai suveranului. Ei fiind 
aşadar sfătuitorii şi oonlucrătorii monarohului, 
sunt respundetori, abstracţie făcând de regimul 
constituţional, de urmările şi resultatul sfatu
rilor lor. Şi ou toate că în monarchiile absolute, 
în regula generală, totul înclină şi depinde de 
voinţa prinţului, »quid quid principis plaouit legem 
habet vigorem«, şi că miniştrii sunt presupuşi, 
că nu fac decât să execute ordinele stăpânului 
lor, care singur ar trebui să fie respundetor, 
totuşi s’a întâmplat din când în când, ca mo- 
narchii cei mai aprigi şi mai trufaşi să fie siliţi, 
pentru a-şi salva viaţa şi situaţiunea lor, să sa-
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orifice şi să arunce pradă în ghiarele poporului 
înfuriat, când suferinţa şi nedreptatea îl scoate 
din matca răbdărilor sale, pe cei mai favoriţi 
dintre M. lor, ca un fel de expiaţiune publică 
pentru o vindictă publică. Bine ar fi, ca aceste 
teribile lecţiuni istorice să profite celor ce cred, 
că totul te este permis contra poporului pe care 
il guvernează.

In urma consacrării principiului suveranităţii 
naţionale de cătră revoluţiunea franceză dela 
1790 şi introducerea sistemului representativ, 
care de secol! exista în Englitera, îu mai toate 
statele din Europa şi din America, M., cari 
Bstăiţi sunt mai mult servitori ai statului decât 
ai monarchului, care are dreptul să-i numească 
conform legilor şi usanţelor constituţionale, sunt 
direct respun(}etori, după legea responsabilităţii 
ministeriale, cătră suveran: ţeara legală sau capul 
statului. Din nenorocire însă, această responsa
bilitate a devenit aproape Uusorie prin aceea, 
că ea este acoperită de votul majorităţilor par
lamentare neresponsabile. [Val. Urşianu.]

Ministru plenipotenţiar, agentul care repre- 
sintă pe un suveran pe lângă suveranul şi gu
vernul ţerii unde e trimis. Agenţii diplomatici 
sunt; ambasadorul (între marne puteri), mini
strul plenipotenţiar (şi trimis extraordinar), mi
nistrul resident, etc., apoi agenţi consulari, (v. şi 
art, Diplomaţia, Ministerşi Agentdiplom.) [L.]

Mlnlum, identic cu Plumbum oxidatum rubrum. 
Pulbere roşie cărămizie, a cărei composiţie chi
mică nu e constantă, dar conţine în mare parte 
compusul Pb, O*. Se prepară în industrie dela 
încăl(jirea oxidului de plumb galben (masicotul) 
la temp. de 300—400°. Cu acid azotic se des
compune în plumb peroxid Pb Oa şi în oxidul 
Pb 0 ou acesta treoend în nitrat. Servă în pictură 
snb numele de roşu de Paris, precum ia parte şi în 
composiţia glasurelor şi a substanţelor de încleiat.

Mlnnesanger, (cântăreţi ai iuhiriij se numiau 
poeţii lirici din seci. XLI şi XIII în Germania. 
Erau preoţi, nobili şi chiar principi. Mult con- 
tribuirăla desvoltarea acestei poesii cântecele tru
verilor francezi. Ea era de 3 categorii: Cântece 
în onoarea damelor. Laude pentru mării-ea lui 
D(Jeu, cântate adeseori şi la serviciul religios, 
şi Proverbe şi maxime pentru principi, poesie 
didactică, ilustrată uneori cu parabole si fabule. 
La acestea se adăugeau Cântecele de Maiu şi de 
seceriş pentru serbătorirea frumseţelor şi da
rurilor naturii. Poeţii le cântău pe arii (Wise, 
done sau doene), inventate de ei şi acompa- 
niăndu-se cu vioara sau cu ghitara. Dela ei le 
înveţau şi cântăreţii rătăcitori, cari umblau cân
tând pe la curţile celor mari. Inmulţindu-se 
asemenea cântece prin seci. XIII, cântăreţii, ca 
să poată ţine minte, îşi făceau colecţiuni scrise; 
pe când mai înainte unii din cei mai poeţi, ca 
Wolfram de Eschenbach, nici nu sciau scrie. 
După aceste manuscripte a publicat You der 
Hagen colecţiunea sa »M.«, 4 voi., Leipzig, 1838. 
Traduse în 1. actuală se află de Tieck, Minne- 
lieder, 1803; de Simrock şi de Stork, Buch der 
Lieder aus der Minnezeit, 1857.

Minnesota, stat al Uniunii nordamericane Ia 
dreapta rîului Mississippi, 215,910 km8., cu 
L301,82fj loc. (1890); ţinut de prairii şi păduri, 
numeroase lacuri. Indianii din M. au încercat 
o rescoală în 1898, care însă a fost suprimată.

M. trimite în congres 2 senatori şi 7 represen- 
tanţi. In şirul statelor Uuniunii a întrat la 1858.

Minologhion, v. Menologion.
Minor, acela, care âocă n’a ajuns etatea de 

majoritate (v. Major). Vîrsta la care cineva în
cetează de a fi M., variază după state. (In Ro
mânia, Francia, Germania şi Englitera 21, în 
Ung. 24 ani.) Regele e M. numai până la 18 ani. 
Dela această dată e major. (Art. 87 Const. Rom.) 
Cât trăiesc părinţii, domiciliul M.-lui e la pă
rinţii sei; în lipsa lor la tutor, căci M. e sub tutelă.

In privinţa adopţiunii, în România minoritatea 
ţine până la 25 ani, pentru căsătorie, băieţii sunt 
M. până Ia 25 ani, fetele până la 21 ani. Pentru 
adopţiunea sau căsătoria M.-lor, e nevoie, dar, 
de consimţementul părinţilor sau tutorilor. M. 
sunt: emancipaţi şi neemancipaţi. Ei nu pot 
contracta, nu pot fi tutori, dar pot fi mandatari, 
dacă sunt emancipaţi. M. de 18 ani, emancipat şi 
avend autorisaţia înscrisă a tatălui, în lipsă de 
tată a mamei, iar în lipsă de părinţi a tutorului 
cu avisul consiliului de familie omologat de tri
bunalul civil, poate face comerciu şi e consi
derat oa major în toate obligaţiunile contractate 
ca comerciant şi în acest scop poate ipoteca şi 
înstrăina imobilele sale, fără să aibă nevoie de 
o nouă autorisaţie (Art. 10 şi urm. c. com. rom.). 
M. mai mic de 16 ani deplini, nu poate dispune 
cu titlu gratuit. Cel mai mare de 16 ani, poate 
dispune prin testament de averii de care ar 
ave drept, de ar fi major; dar nu poate dispune 
prin donaţiuni, prin acte între vii. Părinţii respund 
de prejudiţiul adus de copiii lor M., cari locuiesc 
cu dînşii.

(Cf. art. 342 sq., 806, 1000 cod. civ. rom.).
Minor în musică, v. Major.
Mlnorca, v. Menorca.-
Minoritate, 1) starea în care se află un minor 

(v. ac.), în ce privesce capacitatea sa legală. Iu 
timpul M.-ii, minorii se află sub autoritatea pu
terii părintesci ori a tutorului. Emanciparea 
scoate pe minor de sub o asemenea autoritate. 
In timpul emancipaţiunii, minorul are un curator, 
numit de consiliul de familie. Emancipatul lu
crează, contractează cu asistenţa curatorului, 
care semnează alăturea în act. Emancipatul 
poate însă să facă singur acte de pură admi- 
nistraţiune, cum sunt închirierile, arendările pe 
termen maxim de 5 ani,încassările de venitui,i,etc.; 
dar nu peate face acte de disposiţiune, adecă 
a ridica capitaluri, nici a intenta procese pentru 
imobile, fără intervenirea curatorului. In penal 
majoritatea e Ia 20 ani. (cf. art. 421 sq., cod. 
civ. rom.).

2) M., în oposiţiune cu Majoritate (v. ac.), 
partea mai mică, număr mai mic.

Mineriţi, (ConventualiJ, un ram al ordului 
Franciscanilor (v. ac.). Numele de conventuali 
l-au luat în 1250 pentru că locuiau în mănăstiri 
sub o regulă comună în deosebire de minorii 
ohservanţi, cari trăiau în singurătate şi observau 
cu stricteţă regulele stabilite de fundatorul Sf. 
Franoiso de Assisi (v. ac.).

Minos, în mitol. grc. un rege pe insula Creta, 
fiul lui Zeus cu Europa. M. persecutând pe 
Dădalos până la SicUia, s’a prăpădit, dar după 
moarte, Zeus l-a pus judecător în lumea de jos.

Minotauros, (taurul lui Minos), fiul Pasiphei, 
soţiei lui Minos, cu un taur şi de aci M. a fost
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om cu cap de taar. Minos l-a băgat în labirintul 
zidit de Dădalos, l-a nutrit cu păcătoşii judecaţi 
şi cu junii şi fecioarele date de cetatea Athena 
lui Minos ca tribut tot la 9 ani. Theseus din 
Athena cu ajutorul Ariadnei, fetei lui Minos, a 
intrat în labirint şi a oraorît pe M. [Atm.j

MlnovIcl, 1) M. S. Mina, n. 30 Iulie 1858 în 
Brăila. Doctor în medicină dela univ. din Paris 
1888, Ucenţiat în farmacie 1884 dela univ. din 
Bucuresci. Profesor de medicină legală la această 
universitate (1898). Medic-legist al Capitalei 
(1890). Directorul instit. Medico-Legal (Morga) 
şi al serviciului Antropometrio. Organisatorul 
acestor doue serviciuri în România. Autor al 
numeroaselor scrieri de medicină legală şi an
tropologia criminală.

2) Minovici, S. Ştefan, n. 23 Iulie 1867 în 
R.-Sărat. Licenţiat în sciinţele fîsice dela univ. 
din Bucuresci (1887). Doctor în chimio dela 
univ. din Berlin (1897). Fost elev şi asistent al 
lui Emil Fisoher din Berlin. Numit 1896 chi
mist expert al ministeriului de interne şi apoi 
în 19(X) chimist-legist al ministeriului de justiţie 
în locul doctorului Bemard Landvay. Profesor de 
chimie analitică la univ. din Bucuresci (1897). 
Numeroase publicaţiuni cu privire la chimie, 
printre cari cu deosebire asupra organisării ser
viciului chimico-legal şi a înveţămentului far
maceutic din România.

3) Minovici, S. Nieolai, frate cu cei doi de 
mai sus, n. Oct. 1868. Doctor în medicină dela 
univ. din Bucuresci (1898). Medic legist pe lângă 
tribunalul Ilfov. A scris despre Tatuagiurile in 
România.

4) Minovici, D. Mina, ziarist, ver cu cei de 
mai sus. Fundatorul şi proprietarul ziarului «Cu
rierul Financiar».

MInsk, guvernam. în vestul Rusiei, 91,408 km*, 
cu 2.156,123 loc. (1897), din cari 19% Ovrei. 
Capitala M. are 91,494 loc. (1897).

Mintă, se numesc în Moldova diverse specii 
din genul Mentha L. Mintă hroaacei, Mentha 
aquaticaL. Mintă creaţă, Mentha crispa L. (v. ac.).

Minte, (lat.) în genere complexnl facultăţilor 
superioare ale suQetului. Sub raport teoretic M. 
se descopere în puterea sufletească de a cugeta, 
de a cuprinde în mod corect lumea, de a cu- 
noasoe realitatea, de a înţelege adeverul şi de 
a judeca. Sub raport practic M. se descopere în 
darul şi agerimea spirituală, în vîrtutea cărora 
omul scie a se afla şi a se orienta cu uşurătate 
în împrejurările date, se scie acomoda acelora 
şi scie să lucre în conformitate cu mersul cel 
firesc al lucrurilor şi al întâmplărilor. In acest 
înţeles apoi se numesce om cu M. mai cu samă 
acela, care în lucrările sale este condus de in
teligenţă (v. ac.) şi raţiune, în asemănare cu 
omul de inimă, care e condus în prevalenţă de 
sentimente. In alt înţeles M. se mai ia şi pentru 
dreapta judecată. A pierde M. înseamnă a înne
buni; a învăţa M. înseamnă a mustra; a se 
învăţa M. înseamnă a se înţelepţi, a scoate din 
M. este a amăgi, a momf. (v. şi Inteligenţa, Ra
ţiune, Spirit). [PL]

Minteul Gherlei, magh. Szamos- Ujvdr-Nimeti, 
comună rur. în Trans., cott. Solnoo-Dobdoa, cu 
1265 toc. Români.

MInuclue Felix, Marcua, primul apologet latin, 
care în o Umbă clasică a apărat refigiunea cre

ştină faţă de atacurile păgânilor. Biografia lui 
M. e puţin cunoscută; se crede a fi născut în 
Italia. A scris dialogul întitulat »Octavius*, în 
oare cu erudiţiune combate doctrinele politeistice 
ale păgânilor cu deosebire ale filosofilor stoici. 
M. a scris pe la finea seci. II ori începutul 
seci. III. (Cf. Hieronymus, De viris ilustr. 58; 
H.Hurter, în •Sanctorum patrum opusoula selecta», 
Oeniponte, 1871; B. Dombart (latinesce şi germ.), ■ 
ed. II Erlangen, 1881.) [Dr. Is. Marcu.]

Mlnuend, v. Substracţiune.
Minune, miracul, lucru extraordinar, ce cau- 

sează mirare. In sens teologic M. se definesce: 
un efect care trece preste ordinea şi puterile 
întregei naturi şi nu se poate produce decât 
prin o întrevenire specială a lui Dumnezeu; 
sau: un efect sensibil care trece preste puterile 
naturei şi care în împrejurările în cari se pre- 
sintă dovedesce o întrevenire imediată şi extra
ordinară a atotputerniciei lui Dumne4eu. Posi
bilitatea minunilor a fost în tot timpul negată 
de cătră atei şi necredincioşi, nici când însă mi
nunile nu au avut duşmani mai mari decât pe 
raţionaliştii moderni. (Cf. Mazella, De religione 
et Ecclesia, Disp. I art. IX. Roma, 1880 ; De- 
vivier: Corso di Apologetica cristiana cap. III, 
art. II. Venezia, 1891; Bergier, Dictionaire theo- 
logique art. Miracle.) [—.]

Cele aepte minuni ale lumii erau: 1) Pira
midele din Egipt; 2) Grădinile suspendate ale 
Semiramidei; 3) Zidurile din Babilon; 4) Statua 
lui lupiter Olympianul; 5) Colosul din Rhodos; 
6) Templul Dianei în Epbes; 7) Mormântul re
gelui Mausol. [Nig.]

Minus, mai puţin, a se scăde cu... In matern, 
semnul substracţiunii sau scăderii, represintat 
prin o liniuţă orizontală (—). Cantităţile nega
tive sunt precese de semnul Minus.

Minuscule, v. Majuscule.
MInuta, măsură de timp şi de arc şi ungbiu, 

fiind ca timp a 60-a parte din o oară, şi ca arc 
şi ungbiu a 60-a parte din grad.

MInll, (Miny), popor pelasgo-grec, ce locuia 
în Tessalia şi Beoţia; navigatori îndrăzneţi.

MIo—, V. Myo—; Miologia, v. Myologia; Miopia, 
V. Myopia.

Mlocenlc, sistemul M., subdivisiunea de mijloc 
a grupei geologice terţiare. E caracterisat prin 
o mare acţiune dinamică şi prin o climă caldă 
(palmierii crescoan în aer liber în Europa cen
trală) ; în această perioadă mamiferele (Elefanţi, 
Rinoceroşi, etc.) ating maximul lor de desvoltare.

Mlqusl, loan, om politic germ., n. 1829, studiâ 
dreptul 1846—50 în Heidelberg şi Gottingen, 
apoi advocat în locul din urmă, 1865 primar 
în Osnabriick, 1867—77 deputat, 1879 primar 
în Frankfurt p. M. şi membru în casa seniorilor, 
1890 ministru de finanţe prus., 1897 vice-pre- 
sident al ministeriului de stat.

Mir, cbrisma (v. ac.) materia sacramentului 
confirmaţiunii (v. ac.). M. se pregătesce în septe- 
mâna patimilor, din amestecătura a 35 ingre- 
dienţe de aromate, şi se sfinţesce de cătră ar- 
chiereu la liturgia din Joia cea mare.

v. şi art. Mirean.
Mira (lungimea de M.J se numesce, la armele 

infanteriei, distanţa care unesce căutarea în po- 
siţiunea ei cea mai joasă, cu vîrful ţelului armei. 
In topografie, M. este un aparat necesar pentru
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determinarea diferenţei de nivel dintre 2 puncte. 
Ea se compune dintr’o tăbliţă dreptunghiulară, 
care poate aluneca dealungul unui jalon vertical.

Mira sau Mira ceti (astron.): steaua omicron 
din balena, stea periodică remarcabilă prin va- 
riaţiunea sa foarte mare de lumină într’o pe- 
riodă de 11 luni. Variază dela a doua la a 9—10-a 
mărime; foarte luminoasă în perioda ei de ma
ximum, care însă nu durează decât vr’o 15 (ple; 
decresce aşa, că după 3 luni devine invisibilă cu 
ochii liberi timp de 5 luni, redevine apoi iar vi- 
sibilă, şi după o crescere de 3 luni ajunge din 
nou la maximum.

MIrabeaii, Găbriel Sonori de Biquete, conte 
de, scriitor şi cel mai mare orator al revoluţiunii 
franceze (1749—91). Duse o viaţă foarte sbu- 
ciumată, atât din pricina relelor relaţii cu pă
rintele seu, cât şi din pricina necorectei vieţi 
conjugale, fu închis de mai multe ori şi chiar 
condamnat la moarte. In 1789 fu ales deputat 
din partea stării a treia (tiers etat) în statele 
generale şi represintâ interesele poporului cu o 
tenacitate, cu o vervă, cu un avent extraordinar, 
dar multele datorii ce avea şi pe cari nu le 
putea plăti, îl făcură să indice în secret pentru 
causa regelui. Mulţi îl bănuiră, totuşi când muri 
tocmai când revoluţiunea începuse să-şi ia aventul 
oi periculos. Adunarea naţională îi dădu onoruri 
extraordinare. Hârtiile remase dela el, deteră pe 
faţă conduita lui, şi toate onorurile (între cari 
înmormântarea în Pantheon) îi fură retrase. M., 
până a nu se ilustra ca orator, scrisese foarte 
multe lucrări politico-economice, pamflete po
litice şi istorice. Cea mai însemnată este De la 
monarchie prussienne sous Frederic le grand.

[D.]
Mlrabills L., (botan.) gen de plante din fam. 

Nyotagineelor, trib. Mirabileae, cu involucru ca- 
licifonn, periant, cu tub elongat şi limb explanat, 
şi foi oposite. Cuprinde vr’o 10 specii din Ame
rica caldă, dintre cari doue mexicane: M. Ja- 
lapa L. şi M. longiflora L., numite vulgar »barba 
iniperatuluii, se cultivă la noi ca plante de
corative rustice. Florile lor au particularitatea 
de a se deschide noaptea, când exală un odor 
puternic, spre a invita fluturii la nectarul lor.

[A. Pr.]
MIrabillt, (sin. sarea lui Glauber), sulfat de 

sodiu hidratat, incolor, gust alcalin. Provine în 
sarea gemă dela Aussee, Hallstatt, Berchtesgaden, 
alternă ou straturile de sare la Logrono pe Ebru, 
singură în Bompensieri,| Sicilia, Muohrewan în 
Caucas, etc.

MIracul, (lat.J ceea ce se pare a fi in afară 
de legile naturii. Un M. e considerat ca atare 
din doue oause psiohologioe: a) pentru-că nu ne 
dăm samă în mod positiv sau sciinţific de căuşele 
naturale, cari au produs acel M.; b) pentru-că, 
pe lângă aceasta, mai suntem şi înclinaţi a crede 
in intervenţia unor forţe supranaturale, în pro- 
dnoeiea fenomenului ce ia numele de M. A(}i 
numai teologia poate admite existenţa reală a 
M.-lor, oonsiderându-le ca produse ale suprana- 
^^slului, ale lui Dcjeu. In evul mediu Curtea 
M.-lor emn acele locuri, unde intrând cerşitorii 
îşi lăpedau infirmităţile pe cari le simulaseră 
in lume pentru a atrage mda. (v. şi Minune.)

Miraculos, ceea ce pare a fi produs în mod 
supranatural. M. în artă e ceea ce ţine de
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domeniul imaginarului sau fantasticului, în 
care faptele M. sunt făptuite de (Joi, de smei 
sau de fiinţe nesdravane, ca în basme, în epo- 
peele mitice, etc. In credinţa popoarelor aceste 
fiinţe au existat în adevăr, iar faptele lor M., 
deşi fantastice, sunt totuşi considerate ca reale.

[Nig.]
Mlraglu sau oglindirea, un fenomen optic, ce 

se observă în locurile năsipoase în ferbinţeala 
verii, şi consistă în aceea, că arborii şi celelalte 
obiecte se văd întoarse ca în apă. M. se ex
plică din refracţiunea razelor de lumină şi refle- 
xiunea totală, ce o sufer ele în apropierea solului.

Mlramar, castel, v. Triest.
Miramon, Migucl, general mexican, n. 1832 

în Mexico, 1847 s’a distins în resboiul cu Statele 
unite, 1858 ajunge general şi restoarnă pe pre
şedintele Comonfort, 1859, cu ajutorul clerica
lilor, ajunge preşedinte, dar e bătut de Jnarez 
şi se refugiază în străinătate. Mai târ(Jiu s’a 
reîntors şi a întrat în serviciul lui Maximiliau, 
cu care împreună a fost puşcat în Queretaro 
la 19 Iun. 1867.

Miranda, stat în Venezuela (America de sud), 
formaţia 1881 din 3state anterioare, cu 506,7361oc. 
(1894). Capitala Gura, lângă lacul Valencia, are 
12,198 loc.

Mlrandola, oraş în provincia ital. Modena, cu 
3029 loc. Dela 1619 ducat, 1710 s’a unit cu 
Modena.

Mirandola, P., Pico della, v. Pico.
Mirare, (lat.) e o stare sufletească produsă de 

ceva neobicinuit, extraordinar. M. e consecinţa 
unui contrast sufletesc între credinţele sau con
vingerile noastre anterioare şi între unele eve
nimente, cari se rapoartă la ele şi cari apar pe 
neaşteptate şi în aşa fel încât ne isbesc în mod 
straniu. [—]

Miratul însărcinatelor, după credinţa popo
rului şi mai de mult chiar şi a învăţaţilor, are 
o influenţă asupra fătului atât de deci4ătoare, că 
lasă urme la formaţiunea lui exterioară. Până 
la sfîrşitul seci. XVIH ori ce semn neobicinuit 
în faţa copilului sau ori ce formaţiune abnormă- 
monstruoasă (v. Monstruositate) se explica din 
M. Cu toate că nici oamenii soiinţei nu trag la 
Îndoială influenţa spaimei sau a altor afecte sgu- 
duitoare asupra embrionului, M. nu mai este 
considerat de causă a unor efecte atât de pro
nunţate cum sunt explicate de poporul de rând.

[Dr. Vuia.]
Mirat, (MeerutJ, una din prov. nord-vestice ale 

Indobritaniei, între Ganges şi Djamna, 29,315 km8., 
cu 5.141,204 loc. Capitala M., cu garnisoană 
mare engl., are 119,390 loc. (1891).

Mirbeau, Ed., publicist franc., a dat la lumină 
»Un nouveau Royaume, la Roumanie», Paris 1881.

Mirbel, Charles Erangois Brisseau, n. 1776 
in Paris, f tot acolo 1854; botanist distins ca 
anatom şi fisiolog. Opuri importante: Trăite d’a- 
natomie et de physiologie vegetale. Paris 1802, 
Elements de physiologie vegetale et (le botanique. 
Paris 1815. [A. Pr.]

Mircea, 1) M. cel Mare, Domnul Munteniei 
(1386—1418), fiul lui Radu I, urmează fratelui 
său Dan I, f în lupta cu Şişman, regele Bul
gariei, pentru cucerirea Silistrei; este col mai 
mare domn al Românilor alături cu Ştefan cel 
Mare. El stăpânia preste Dunăre Dobrogea cu o
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parte din BulgariOj ocupa Cetatea Albă ou partea 
de jos a Basarabiei, iar preste munţi era >berţeg< 
preste Amiaş şi Făgăraş. A fost un factor de
terminant în politica timpului, a îndrumat sta
tele române pe o cale, oare le-a permis conser
varea puterii naţionale şi-le-a ferit de soartea 
Serbiei, Bulgariei şi Ungariei. Inimic constant 
al Turoilor, a luat parte Ia toate luptele purtate 
de creştini contra lor (Plocinic, Câmpul Mierlei, 
Nicopole) şi chiar singur nu s'a înfricoşat a 
provoca pe grozavul Baiazid Jilderim, pe care l-a 
învins la Bovine în 10 Oct. 1394, apoi iarăşi în 
1397, deşi cruciata creştină fusese strivită la 
Nicopole. Succesele lui M. se explică prin po- 
siţiunile grele ce scia să aleagă, prin vîrtutea 
şi curagiul păstorilor Români, cari îşi aperan 
contra Turcilor «sărăcia şi nevoile şi neamul», 
precum le aperaseră contra puternicilor Caro! 
Robert şi Ludovic cel Mare. Cine era omul, se 
vede chiar din condiţiile, ce i-le pune Sigismund, 
dela care venise să ceară ajutor spre a ocupa 
tronul, căci după 1394, deşt învinsese pe Baiazid, 
boierii şi sultanul aşezaseră domn pe un boier 
Ylad Voevod, condici, cari nu seamenă cu ale 
unui vasal: dacă regele va merge in persoană 
contra Turcilor, să meargă şi el tot în persoană; 
dacă regele va trimite numai oaste, să trimită 
şi el numai oastea; armata creştină să fie în
lesnită cu cele necesare, însă pe plată. Tractatul 
lui cu Polonii (1391), prin care obţinea, ca Po
lonii să nu pornească in resboiu contra Ungu
rilor înainte de a se învoi cu M. şi că Polonii 
să respecte învoiala, pe care el ar face-o cu 
Ungurii, ne presintă pe acest om într’o lumină 
incomparabilă. Şi după prinderea lui Baiazid, 
refugiul lui Musa >în Ţeara Românească preste 
Marea Neagră sau Pontul Euxin» la «Mirkes Iflak, 
bărbat foarte puternic şi ager», prin al cărui 
ajutor se sui pe tronul sultanilor, crează lui M. 
o situaţiune excepţională între Domnii români. 
In fine tratatul încheiat cu Turcii, prin care 
păstra autonomia ţerii, asigura religia ei şi ob
ţinea dela Turci să nu-şi poată face geamii nici 
a se aşeza în ţeară, a fost de cea mai preve- 
(jetoare politică românească.

(Cf. Nicolae lorra. Studii istorice asupra Chiliei 
şi Cetăţii Albe. Bucuresci, 1900; Eudoxiu de 
Hurmuzaki, Fragmente din Istoria Românilor I. 
Bucuresci, 1879; A. D. Xenopol, voi. II.)

[I. S. F.]
2) Mircea II Ciobanul, fiul lui Mihnea cel 

Reu, Domn de 2 ori al Munteniei (1546 până 
Martie 1664, 1558—59). Trăise multă vreme la 
Ţarigrad, câştigase cu bani pe Turci, şi provo
case o rescoală în ţeară împotriva vărului seu, 
Radu-Vodă Paisie (1534,1536—46), ocupând apoi 
scaunul. Domnul detronat şi cu boierii Basara- 
besci ai Olteniei întreprind luptă contra noului 
voevod. Acesta ucide pe mulţi din ei, ba âncă 
preste 2 ani, cu tot ajutorul din ţeara ungurească, 
Basarabescii sunt biruiţi lângă Periş. Reînoind 
lupta, M. e învins de pribegi la sat la Moinesci 
şi fuge la Giurgiu. După puţin timp însă revine 
cu ajutor turcesc pentru a isgoni pe Paisie (1553). 
Nu mai domni mult, oăci cu toate obiceiurile 
lui turcesci, fiind câştigat de intrigile germane, 
in afacerea protivniculni turcesc din Ardeal, 
episcopul Martinuzzi, e mazilit (Martie 1554), şi 
tnlocnit cu Pătraşcu oel Bun, fratele lui Paisie.

In primele d'le din 1558, Pătraşcu fiind otrăvit 
de vornicul Socol spre a-i lua tronul, M. e numit 
a 2-a oară Domn. Socol şi Oltenii fug în Ardeal; 
de aci primul merge la Clonstantinopole a obţine 
tronul, însă e ucis prin intrigile lui M., ceilalţi 
basarabesci sunt atraşi de Domn şi măcelăriţi. 
Puţini scăpară preste munţi. In 1559 însă şi 
M. îşi dete obştescul sfirşit, fără a lăsa încur
cate afacerile familiei sale, căci ele remăseseră pe, 
mânile energicei doamne Kiajna. De ce soarte 
s’a bucurat ţeara în această vreme uşor se poate 
înţelege. [Aguletti.]

MIrcescI, corn. rur. în Rom., j. Roman, spre 
nord de oraşul Roman în depărtare de 2(Dkm.; 
şi aşezată în cea mai mare parte pe platoul, ce 
separă basenul Moldovei de al Şiretului. Corn. 
este formată din sat. lugani (Cosmesci), M. şi 
Teţcani (Steţoani), avend 1429 loc. (Dicţ. geogr. 
1891), 1 biserică ort., 2 biserici cat. şi 1 şcoală. 
Reşedinţa corn. e satul M., devenit celebru prin 
aceea, că era proprietatea marelui poet Vasile 
Alexandri.

Mircovaţ, comună mică în Bănat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1210 loc. Români.

Mirea, George D., pictor rom., n. 1852 în 
Câmpulung, şi-a făcut studiile în şcoala de bele- 
arte din Bucuresci şi la şcoala de bele-arte din 
Paris. Dela 1 Nov. 1892 profesor la şcoala de 
bele-arte în Bucuresci. 1889 a obţinut medalia 
de argint la exposiţia din Paris, la 1894 me
dalia de aur la exposiţia din Bucuresci. Ta
blouri principale; Capul lui Andreiu Bâthory 
înaintea lui Mihaiu Vodă. Vârful cu dor. Pro- 
meteu, furând focul din cer. Mercur, recompen
sând agricultura şi industria. Dansul şi musica. 
Decoraţiunea catedralei din Constanţa Portrete. 
(Cf. Dicţ. contimp. din România, 1800—98).

Mirean sau de mir (lumesc), se nnmesce clerul, 
care nu este legat de nici un vot relativ la cele 
trei sfaturi evangelice ale paupertăţii, castităţii 
şi ascultării, precum sunt călugării, ci datoresce 
numai episcopului seu o supunere conformădrep- 
tului canonic, întru cele ce privesc funcţiunea 
lui bisericească. Clerul însă M. sau secolar de 
rit latin se obligă deja cu ocasia hirotonirii de 
subdiacon la celibat pe viaţă, obligaţie ce are 
raţiune de vot (Gury, Theol. mor. Romae 1888, 
voi. II, nr. 41). In România, clerul ortodox este 
mai în totalitate M. şi nici un tiner ou este 
admis la diaconat, dacă nu s’a însurat mai nainte; 
celibatul deci nu este facultativ, ca la biserica 
unită, ci exclus în principiu. In schimb, până 
mai deunăcjij nu se ridicau decât preoţii călugări 
(iercinonachii) la ordinul episcopal; în ultimele 
timpuri însă clerul M. a făcut o cucerire im
portantă prin aceea, că s’au hirotonit de archierei 
şi episcopi mai mulţi din membrii lui văduvi. 
Despre organisaţia lui generală, v. art. Orientala, 
bis. ort. în România. Cât pentru biserica ca
tolică în România, archidiecesa de Bucuresci 
aparţine clemlui M., iar diecesa de Iaşi e îm
părţită între cler M. şi Franciscani conventuali.

Mireasma, miros plăcut, parfum.
Mirediţi, seminţie albaneză puternică, ce stă 

sub căpitani pi-oprii dela începutul seci. XVIII. 
Locuiesc în ^ nu tul Miredita, cu o întindere de 
1440 km*.; sunt 30,0(X) suflete, în preponde- 
rauţă de religiunea romano-catolică, numai 3000 
sunt Mohamedani. Sunt resboinici, fanatici, res-
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bunători. Se ocupă cu agricultura şi economia de 
vite. (Cf. Albania şi Albanezi).

Mireşul-mare, protopopiat gr.-cat. în diecesa 
Gherlei, cott. Satmamlui, compus din 9 parochii 
cu 7732 suflete gr.-cat.

Miri, V. Logodnă şi însurăţei.
MIrla —, V. Myria.
MIrişesou, (Meriţeseu), Smaranda, actriţă ro

mână, n. 1823 în Iaşi; la vîrsta de 30 ani, ea 
se devota carierei teatrale, atrasă de pasiunea 
artei dramatice şi juca cu cel mai mare succes 
roluri de mame comice, nicocherale, provin
ciale, etc. A excelat mai cu samă, în câteva 
crea^uni proprii, ca: Cucoana Chiriţa în Iaşi, 
Chiriţa în Provincie, Chirita în Balon, (toate 
aceste piese din repertoriul lui Vasile Alexandri); 
Musa dela Burdujeni (de Costachi Negruzzi), 
Cucoana Zamfiriţa din Piatra din casă (de Y. 
Alexandri), etc. Dar cea mai hazlie creaţiune 
ce a făcut-o în timpul din urmă pe scena tea
trului din laşi, a fost aceea din parodia Năbă
dăile dramatice (Les folies dramatiques), piesă 
tiadusă în românesce de Teodor Aslan, şi în 
oare M., care ave un corp colos, juca în tra
vestire rolul unui militar roman. M. a fost unica 
actriţă în genul ei în teatrul românesc, atât ca 
înfăţişare scenică, cât şi ca expresie caracte
ristică a rolurilor sale. La 1878 M. s’a sevîrşit 
din viaţă în Turnu-Măgurele.

Mlrlslău, al şeselea fiu al boierului român 
maramureşan Ghyula, pomenit într’un document 
din 1349, în chestiunea dăruirei unor moşii 
pentru credinţa lor cătră r^ele Ungariei. Pare 
a fi fost nepot de fiu lui Dragoş-Vodă al tra- 
diţiunei.

Mlrlşlău (magh. Miriszlâ), sat în Ardeal, pe 
Mureş, cott. Alba inf., (a(Ji cu 760 loc.), unde 
se dede în 18 Sept. 1600 o memorabilă luptă 
între Mihai-Yodă Viteazul şi Basta. Tradat de cei 
mai de valoare (Moise Szekely, de Sibrik, de 
Secui, de Curteni), fără să aştepte sosirea în- 
tregei sale armate, Mihaiu se întărise pe drumul 
ângust dintre dealuri. Basta se prefăcu a fugi, 
Mihaiu ieşi la loc larg, căcju în cursă şi pierdu 
cea mai mare parte din armată, care fu ucisă 
sau se înecă în Mureş (18 Sept. 1600). De atunci 
nu inoeput nenorocirile lui Mihaiu.

Mirmidoni, popor din Ftiotis în Tesalia, din 
tribul Achailor, tovarăşii lui Achile la asediul 
Troiei, unde s’au arătat luptători viteji.

Mirodenie, numire vulgară a plantei Eesperis 
matronalis L. (v. ac.).

MIron, 1) M., domn al Moldovei v. Barnovski. 
2) M., mitropolit v. Romanul.

MIroneecu, Constantin M., inginer, n. 22 Martie 
1850. A studiat în Bucuresci şi Paris, de unde 
s’n reîntors ou titlul de licenţiat în drept, in
giner de poduri şi şosele. Profesor la şcoala na
ţională de poduri şi şosele dela 1882 până în 
present. Dela 1879—81 inginer-şef de secţie la 
construcţia liniei ferate Mărăşesci-Buzeu. Dela 
1881—90 inginer la serviciul hidraulic şi apoi 
şef al acestui serviciu. Dela 1890 până în pre
sent inspector general, membru în consiliul 
tochnic al ministeriului lucrărilor publice. (Conf. 
Dioţ. Contimp. din România 18(X)—98.)
8 Mironosiţe, muieri purtătoare de mir, anume 
acele muieri pie, cari au alergat la mormântul 
lui îs. Chr., ca în semn de pietate să-i ungă

trupul luat de pe cruce şi aşezat în mormânt, 
cărora însă îngerul le-a vestit învierea Dom
nului (Mat. 28; Marcu 16, 1; loan 20, 11).

(i—m.)
Miros, impresiuni produse de anumite corpuri 

asupra aparatului olfactiv, adecă înrîurirea eva- 
poraţiunilor dela obiecte asupra terminaţiunilor 
nervului mirosului, cari se află în mucoasa fo
selor nasale. Sunt mirosuri plăcute şi neplăcute; 
iar după Linne; aromatice (garoafă, laur), fetide 
(valeriana, asafoetidasau aerel), fragrante, adecă 
odoare dulce (crin, şofran), amirosiace (mosc, 
ambra), aliacee (usturoiu), nauseoase sau gre
ţoase (castravetele). Cânele are miros foarte des- 
voltat. Există şi oameni orbi, cari cunosc pe alţii 
după miros. [—]

Miroslava, com. rur. în Rom., j_. Iaşi, pe po- 
dişele din dreapta şi din stânga rîului Bahluiu 
şi pe şesul acestui rîu; e formată din 12 căt. 
cu 2455 loc. (Dicţ. geogr. 1888), cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor; comuna are 
9 biserici şi 3 şcoale.

MiroslăvescI, com. rur. în Rom., j. Suceava, 
compusă din sat. M.-Năvrăpesci, Soci, Ciohoreni, 
Verşeni şi Mitesci, cu 4228 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), 4 biserici şi 2 şcoale.

Mirt—, V. Myrth—,
MIrza, în Fersia se adaogă ca titlu după nu

mele membrilor dinastiei. înaintea numelui si
nonim cu Domn.

Mirzapur, oraş în prov. indo-brit. Benares, 
situat lângă Ganges, 84,0(X) loc., mare comerciu 
cu bumbac.

MIrza Sohaffy, v. Bodenstedt.
Mirza Constantin cav. de, fost mare proprietar 

în Stroesci, Bucovina, f 1894 (?) a testat «So
cietăţii doamnelor române din Bucovina» suma 
de 1000 fl. cu scopul de a se susţine din per- 
centele acestor bani o copilă săracă în inter
natul numitei societăţi, iar «Şcoalei române» i-a 
testat 5000 fl.

Misael, episcop de Buzău (1732—40).
MIsandrIa, scârba, ura faţă de bărbaţi, o stare 

patologică.
MIsantropla, (grec.) ura de oameni, felul de 

a fi, a-1 unora de a nu pute suferi pe oameni, 
cu deosebire în relaţiunile sociale, şi de a trăi 
singuratici. M. poate deveni sistem şi atunci se 
traduce printr’un complex de idei, care tinde să 
probeze că nimic bun nu e în om şi în omenire.

Misantropi, oameni resociabili. __ [D.]
Mişca, (magh. Mishe), com. mare în Ung., 

cott. Arad. In actele publice apare la 1332 ca 
parochie. Are 320 case cu 1633 loc. gr.-or. Rom. 
şi Magh. Teritoriul împreună cu mai multe puste 
e 8087 jug. cat., foarte productiv. . [-f-j

Mişcarea, este forma de manifestare a unei 
forţe vii sau a unei evoluţii ale unei energii po
tenţiale. întreaga activitate, dela forma mine
rală cea mai rudimentală până la vibraţia cea 
mai delicată şi mai intensă, este datorii miş
cării. Trăim graţie unei manifestări de mişcări 
asociate şi transformate într’un anumit scop sub 
influenţa unor condiţiuni, a căror origine ne 
scapă în cea mai mare paitie şi murim când 
acele mişcări încetează de a lucra în corelaţia 
funcţională adoptată. Moartea nu este încetarea 
mişcării, e numai istovirea sau sfărîmarea unei 
corelaţii de mişcări. Mintea nu poate pricepe

19*



292 Miscella — Misiune.

nimic, în afară de mişcare şi starea statică e 
mai mult, fllosoficesce vorbind, un echilibru între 
mişcări cunoscute. Ori ce act de cunoscinţă este 
perceperea unui raport energetic, deci al unei 
mişcări şi lumea cerebrală, ca şi macrocosmul 
invisibil nu isbesc părţile minţii decât sub formă 
de vibraţiuni şi mişcări. Dela astea ne vine lu
mina graţie unei lungi vibraţii, după cum »eu- 
forias bucuria noastră de a ne plăcea să trăimj 
dragostea de viaţă reiasă dintr’o prealabilă şi 
subconsoientă gimnastică a unor forţe vii agitate 
după anumite ritmuri şi legi. Originea noţiunii 
de >mişcare< se confundă cu aceea a »forţei< şi 
constitue problema cea mai capitală a minţii 
noastre şi a existenţei individualităţii noastre 
şi vieţii in general în timp şi spaţiu. Problema se 
atacă continuu dar progresul se reduce în mare 
parte la schimbarea naturei cercurilor viţioase.

[N. Vaschide.]
In fisică M. se numesce uniformă, când 

corpul în timpuri egale percurge căi egale; uni
form accelerată, când celeritatea în timpuri egale 
îi cresce cu cantităţi egale; neuniformă, când 
crescerile sau scădere celerităţii nu sunt egale. 
Mişcare uniform accelerată fac corpurile în că
derea lor spre pământ.

Mimarea electrică a mercuriului, fenomen 
special care se observă la suprafaţa mercuriului 
când e în contact cu apa acidulată şi un curent 
electric trece prin el. Aceste fenomene sunt da
torite forţei electromotrice de polarisaţiune.

Miscella, (lat.) amestecat, care cuprinde multe 
feluri; Mtacdîanea, miscelanee, bucăţi literare, 
Bciinţifice, etc., amestecate la un loc; adunare 
de cărţi deosebite prin cuprinsul lor.

Mischll, corn. rur. în Rom., j. Dolj, pe ambele 
maluri ale rîului Tesluiu, compusă din 3 căt., 
cu 1680 loc. (Dicţ. geogr. 1896), 2 biserici şi 
o şcoală.

Mise, (franc. pron. miz), ce se pune în joc; 
capital văi'sat sau investit într’o afacere; la afa
ceri de asigurare prima ce se plătesce deodată 
pentru asigurarea unei rente. M. en pages (pron. 
miz an paj), preruperea columnelor de tipar în 
pagini. M. en seine, inscenare.

MIsena, (în marina română se întrebuinţează 
de preferinţă cuvîntul »trinchet<), înseamnă ca
targul din prova al unui vas — arborele trinchet; 
*trincat (franc. »miaaine«) se numesce pânza 
cea mare dela arborele trinchet, care este în- 
vergată pe »verga trincă«. [Const. B.]

MIserabll, (lat) cuvînt care în franţuzesce 
are sensul de sărac lipit pământului, nenorocit, 
demn de milă; pe când în românesce înseamnă: 
reu, ticălos, mişel.

MIsâre, (franc) miserie, lipsă mare. In jocuri 
de cărţi înseamnă; nul.

Mlserers, (lat. îndură-te), composiţiune de mu- 
sică bisericească, al cărei text este psalmul 57. 
Se cântă în bis. catolică Merouri şi Vineri în 
postul mare.

Miserere, (med.) v. Ileus.
MIserloordIa, (lat) indurare, milostivire.
Mlserlcordla Domini, (îndurarea, mila lui Dum

nezeu), numirea Duminecei a doua după Pasci; 
se numesce în biserica latină M. D., fiind-oă cu 
aoeste cuvinte se începe liturgiaj; ea corespunde 
la Dumineca mironosiţelor (v. ac.) din biserica 
greacă.

Mlserlcordlanl, ord religios fundat de cătră 
spaniolul loan de Deo (v. ac.) în a doua jumătate 
a seci. XVI, cu destinaţiune de a deprinde fapte 
de îndurare (milostenie, miserioordia) faţă de cei 
lipsiţi, de aici membrii ordului şi-au primit nu
mele de fratres misericordiae s. M. Ei pe lângă 
cele trei voturi monastice, mai iau asupra-şi şi 
obligaţiunea de a cura gratuit pe cei morboşi. 
Partea cea mai mare dintre M. sunt fraţi laici, 
şi deprind arta chirurgică respective cea me
dicală; pe lângă mănăstirile lor de comun ţin 
spitale bine aranjate şi grijite, unde pe morboşii 
miseri îi primesc şi curează gratuit, [i—m.]

Misia, (Mysia), în antichitate o ţeară pe coa
stele nord-vestice ale Asiei mici, cu muntele Ida, 
rîurile Granicus şi Scamandros, oraşele Lamp- 
sacus, Ilion şi Pergamon.

Misii, după Strabon popor amestecat, venit din 
Asia, in urma resboiului Troiei şi întins, ca 
păstori, până in Macedonia, iar după Dio Cassius 
între Dunăre şi Hemus.

Misionar, v. Misiune.
MIslones, teritoriu în Argentina între Parana 

şi Uruguay, 53,954 km1., cu 33,(X)5 loc. (1895); 
sol foarte roditor; oraş principal Posadas. M. e 
o parte din ţeara întemeiată de iesuiţi dela 1631 
încoace, care a decăzut după alungarea iesui- 
ţilor (1765).

Misir, numele turcesc al Egiptului.
Misiune se numesce o diecesă, ai cărei epar- 

chioţi sunt minoritatea locuitorilor, şi care în 
deobşte nu dispune de mijloace suficiente pentru 
întreţinerea sa. Sub acest nume se cuprind insă 
şi toate dieoesele de rituri orientale. Deservirea 
M.-lor este cercul principal de activitate al oi - 
dinelor şi congregaţiilor religioase, cari într’a- 
dever au un personal numeros, mai ales între 
popoarele păgâne; se găsesc însă şi multe M. 
cu hierarchie constituită, cari atunci se admi
nistrează de un cler secular (mirean). In ambele 
caşuri, preoţii se numesc misionari. Ei se recru
tează parte în seminare locale, parte în 32 colegii 
speciale dela Roma, Genua, Paris, Lyon, Louvain, 
Londra şi aiurea. In fruntea unei M. stă un ar- 
chiepiscop sau episcop, adesea chiar un simplu 
prefect sau administrator apostolic, cu sau fără 
caracter episcopal. El se alege din sinul ordi
nului sau al congregaţiunii, căruia eparchia este 
încredinţată, sau, dacă aceasta este pe deplin 
organisată, se numesce, în genere fără amestecul 
clerului local, de cătră patriarohul, care a în
fiinţat M. Aceasta este teoria şi chestiunea de 
drept; în fapt însă luciurile se petrec altfel. 
Căci unicul patriarch real şi residenţial de rit 
latin fiind cel dela Ierusalem, şi acosta nedis- 
punând decât de 46 preoţi, fundarea de M. a 
remas exclusiv în sarcina patriarohului de Oc
cident, a papei dela Roma. Iată causa, pentru 
care puterea papei este atât de mare în M. Mi- 
nisteriul, prin care le guvernează, este cel de 
Propaganda Fide. El se compune din doue secţii, 
una pentru diecesele latine, alta pentru riturile 
orientale. Fiecare este condusă de un consistor 
de cardinali şi consultori, iar oficialitatea de 
funcţionari, administratori şi interpreţi stă sub 
direcţia unui secretar general. Preste ambele 
secţii însă este pus un cardinal prefect, căruia 
poporul roman cel glumeţ îi Zice papa cel roţu, 
în consideraţia juiisdicţiunii sale considerabile.
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In adever el ocârmuesce (1890) pentru ritul 
latin; 22.326,867 de suflete, sub 337 de episcopi, 
24,988 de preoţi şi cu 27,460 de biserici subîn
ţelese şi cele 2 diecese catolice din România; 
iar pentru riturile orientale: 5.103,350 de suflete, 
sub 71 de episcopi, 6942 de preoţi şi 6197 de 
biserici. (In aceste din urmă sunt cuprinşi şi 
Românii uniţi şi cele cinci patiiarchii de rituri 
speciale: armean, maronit ş. a. cu o populaţie 
de 556,000 suflete). Dacă se reflectează la dis- 
persiunea enoriaşilor înti,’o M., se vede uşor, că 
inconvenientul principal este numărul prea re- 
Btrîns al misionarilor şi al staţiunilor; de aceea 
s'a desfăşurat o activitate deosebită în această 
privinţă, şi deja în 1895, adecă în 5 ani, s’a 
obţinut un spor de aproape 3000 de preoţi şi 
preste 1000 de biserici. Pe lângă acestea mai 
depind de M. şi o mulţime foarte mare de şcoale 
confesionale, colegii, seminare, spitale şi orfe
linate. Pentru întreţinerea tuturor acestor aşe
zăminte, mijloacele locale sunt în genere insu
ficiente, şi chiar subvenţiunile centrate şi ale 
guvernelor interesate sunt departe de a fi în- 
destulitoare; de aceea s’au format felurite so
cietăţi de M., cari adună sume respectabile şi 
le repartisează unde cred că sunt mai de lipsă. 
Asemenea asociaţiuni există mai în toate ţerile; 
cea mai importantă însă este cea din Lyon, care 
stringe şi distribue vr’o 8 milioane de franci pe 
an. Literatura M.-lor este foarte bogată, căci 
misionarii s’au îndeletnicit în toate timpurile şi 
locurile cu explorări şi studii limbistice, iar rolul 
lor fundamental pentru civilisaţia lumii, a atras 
asupra lor atenţiunea nu numai a statelor, dar 
şi a autorilor de tot soiul (Missiones catholicae. 
Romae, 1890 şi 1895; Dr. Hahn, Gesch. der 
kath. Missionen. Koln, 1857—65, 5 voi.; Perio
dicul septemânal >Les Missions oath.« Paris).

Protestanţii, aproape numai Englezii şi Ameri
canii, se ocupă şi ei de pe la începutul secolului 
cu M. O mulţime de societăţi, larg subvenţionate 
de guvern, dispun de mijloace colosale şi sunt 
în stare a plăti pe un misionar cu cel puţin 
10,000 de franci pe an. Proseliţii lor se numeră 
la trei milioane, dar de abia un milion este bo
tezat. Faţă cu acest succes slab, datorit âncă în 
mare parte unor mijloace nimic mai puţin decât 
spirituale, chiar şi protestanţii se plâng de ste
rilitatea sforţărilor lor şi au pierdut mult din 
zelul primitiv (Gundert, Die evang. Missionen. 
Stuttgart, 1886).

In biserica ortodoxă M.-le lipsesc cu totul. 
Singuri Ruşii fac din când în când botezuri prin 
Siberia cu Cazaci şi ruble; tot ei înfiinţaseră şi 
în Japonia o staţiune cu un episcop Nicolai. 
Dar acesta a şi plecat de acolo, fără a-şi fi ter
minat biserica, iar conversiunile între numeroşii 
păgâni din Rusia e învederat că lipsesc de ori-ce 
trăinicie. (Cf. sorgintele rusesci în tractatul inte
resant din Kath. Missionen. Freiburg, p. 136 uu.)

Mlslvrla, (Mesembria), oraş în Rumelia or., 
cercul Burgas, cu ca. 2000 loc.; archiepiscop grec.

Mlskoloz, oraş, capitala cott. Borsod, situat în 
valea păreului Sinva. Centrul oraşului are uu 
aspect modem, e regulat zidit; suburbiile însă 
sunt simple, cu aspect de sate. In M. se află 
prefectură, pretură, tribunal, judecătorie cer- 
cuală, direcţiune financiară, gimnasiu superior 
reformat, gimnasiu inferior catolic, şcoală su

perioară de fete, şcoală industrială de fete şi 
mai multe alte şcoale inferioare; mai multe in
stitute financiare. In M. îşi are residenţa epis
copal diecesei reformate de dincoace de Tisa. 
Industria şi comercial e desvoltat; mai însem
nate stabilimente sunt: atelierul de reparaţie al 
căilor ferate ungare (cu 400 lucrători), doue fa
brici de maşini, fabrică de porţelan şi maiolică, 
berărie, ş. a. Numeral locuitorilor e 30,408, între 
cari 27,700 Maghiari (inclusive 5874 Ovrei), 
1223 Germani şi 1105 Slovaci. Majoritatea lo
cuitorilor se ocupă cu viticultura. Oraşul M. 
trimite doi deputaţi în parlamentul ţerii.

MIslea, 1) cătun ce ţine de corn. Scorţeni, 
pl. Filipesci, j. Prahova. Are aproape 1000 loc. 
proprietari de terenuri petrolifere în exploatare. 
2) M., penetenciar de minori în acelaş cătun. 
Înainte a fost mănăstire zidită la 1583, iar la 
1883 a ars şi apoi statal i-a dat destinaţia de 
penetenciar, ce are şi o şcoală.

MIşna, primul titlu al Talmudului (v. ac.). 
Misogamia, scârba, groaza de căsătorie. 
Hlsogynia, scârba, ura faţă de femei, o stare 

patologică.
MIsopadIa, scârba, ura faţă de copii, chiar şi 

faţa de ai sei, o stare patologică.
MispickeI, mineral, arseniură de fier, luciu me

talic alb ca cositor, uneori conţine argint sau 
aur. Insoţesce zăcămintele de cupru la Mitter- 
berg (Salzburg), la Freiberg, Arzberg, de ase
menea cu minereuri de cositor la Cornwall şi 
în munţii metalici.

MIsrata, v. Masrata.
Misa, (engl.J domnişoară; în Englitera pre

dicatul damelor nemăritate, cari nu au drept la 
titlul Lady (v. ac.).

Misaail, G., n. 1835 în Trifeşti, j. Roman; 
unul dintre primii elevi ai facultăţii juridice din 
Iaşi, pe care a frecuentat-o între anii 1857—62. 
A ocupat diferite funcţiuni în magistratură; a 
fost director de serviciu la ministeriul justiţiei 
(1859—62); prim-grefier al înaltei curţi de ca
saţie (1862—70); secretar general al ministeriului 
de justiţie şi al ministeriului de domenii în di
ferite rânduri. A fost ales deputat de oraşul 
Tecuci (1876—80).

Ca scriitor şi publicist a scris despre diferite 
chestiuni economice şi politico-sociale, dar scrie
rile lui nu sunt reproduse în volume aparte. 
Este membru fuudator al Ateneului român, al 
societăţii pentru învăţătura poporului român, al 
societăţii Macedo-române. La 1867 a conlucrat 
la fundarea societăţii «Transilvania», al cărei pre
şedinte a şi fost în vremea din urmă.

Missale, (7at.J în biserica rom.-cat. o carte 
liturgică, în care se cuprind misele, perico- 
pele, etc. prescrise pentru Dumineci şi serbători, 
aranjate de Grigore cel Mare şi Pius V. Unele 
M. dinainte de inventarea tiparului sunt foarte 
frumos scrise, de aci litere M., caractere tipo
grafice mai mari.

Missl Dominiol, (şi: Missi a latere regie; 
Misei a palatio; legaţi domini regis), erau, 
după cum reiese din diplomele carolingiene, din 
capitulare, etc., acei seniori sau persoaue înalte, 
trimişi deia puterea centrală a imperiului, spre 
a supraveghia administraţia provinciilor.

M. începură a funcţiona de pe timpul lui 
Carol Martel şi a lui Pepin scurtul, ale căror
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ordiDi le transmiteau în provincii (missi discur- 
rentes). In 802, Carol cel Mare regniă difinitiv 
instituţia lor. Aceşti comisari regesci, după anul 
800 avură o mare importanţă, şi se numiau dintre 
episoopi şi conţii cei mai cu vază. In funcţiunea 
lor, M. erau totdeuna câte 2, un episcop şi un 
conte, represintând îndoită putere suverană. Pro
vinciile imperiului cuprindeau un numer schim
bător de legationea sau miasaitca, cupriu4end 
de obiceiu mai multe comitate. In atribuţiunile 
principale ale trimişilor întrau: 1) De a impune 
respectul drepturilor suverane în general. 2) De 
a proteje pe supuşi, luând în samă plângerile 
pe oare ori cine putea să Ie adreseze, de a face 
dreptatea în apel sau în prima şi ultima in
stanţă, etc. 3) De a controla administrarea cen
ţilor şi agenţilor regali, a supraveghia pe episcop! 
şi erameni, a primi jurămentul de credinţă, etc. 
în fine 4) Ca in adunarea generală (Conventus 
missorum) să amintească administratorilor laici şi 
bisericesci de datoriile lor, exortând poporul prin 
•admonitionesc la datoriile morale şi religioase.

Afară de M. ordinari, erau cei extraordinari, 
cari represintan anume pe împerat pentru o afa
cere oarecare, în imperiu sau în afară. Insti
tuţia M.-lor se schimbă sub ui'maşii lui Carol. 
Chiar pe la 850 ei deveniră «constitutiv adecă 
stabili, în loc de discurrentes. Puterea lor, am
biţiunea şi drepturile ce aveau crescură mult. 
In Francia la începutul seci. X nu mai existau, 
odată cu începerea marei puteri feudale, în Italia 
trăiră âncă până pe la 950. Mai târziu regii Fran- 
ciei sub diferite titluri, aveau demnitari cu ace- 
leaş atribuţii ca şi M. [0.-6. L.]

MlssIr, Petre, om politic şi jurisconsult român, 
n. 8 Oct. 1856 la Roman, îşi face studiile gimna- 
siale ta Iaşi şi cele juridice la Berlin, de unde se 
întoarce 1879 cu diploma de doctor în drept. Dela 
1884 este prof. de dreptul ginţilor la univ. din 
Iaşi, şi (1900) ales senator de colegiul acelei 
universităţi. Ca om politic este junimist şi s’a 
^stins mai întâi prin articolele sale publicate 
în »Era Nouă<, foaie septemânală, redactată de 
el. Ca representant al Statului român a luat parte 
la congresele de drept internaţional privat. Dela 
el între altele; Dreptul de succesiune al străi
nilor la imobilele rurale din România. (Bucur., 
1886); Raport relativ la resoluţiunile conferinţei 
de drept internaţional privat dela Haga din 1894.

Mississippi, 1) M., stat în Uniunea nordame- 
ricană, între golful Mexico, Alabama, Tennesee, 
Arcansas, Louisiana, 121,230 km*., 1.300,000 loc. 
Pământul, ce se poate cultiva, este abia 16,000 km*., 
celalalt este acoperit cu păduri şi mocirle. Rîuri: 
Mississippi, Yasoon, Big Black, Tombigbee, Pasca- 
goula ş. a. Producte. Se produce în mare can
titate bumbac, în care privinţă ocupă locul prim 
în Statele-Unite; porumb, oves, tutun ş. a. Pră
sirea de animale este neînsemnată. Industria şi 
comerciul este însemnai Administraţiune. Corpul 
legislativ constă din 45 senatori şi 133 deputaţi, 
aleşi pe doi ani. La congres trimite 7 deputaţi; 
la alegerea de preşedinte al Uniune! are 9 voturi. 
Reşedinţa guvernului este Jackson; oraşul cel 
mai mare este Vickaburg; M. este împărţit în 
74 county (comitate). Istorie. Fernando de loto 
şi soţii sei spanioli au fost cei dintâi cari au 
descoperit acest teritoriu. 1682 La Salle în nu
mele lui Ludovic XIV îl cuprinse şi îl anexă

la Louisiana. 1763 Francezii îl cedează Engle
zilor; 1817 s’a anexat Uniunei. In resboiul cu 
sclavii a jucat rol însemnat. După resboiul acesta, 
1867—69 a stat sub administraţia unui guvern 
militar; 1870 s'a anexat din nou Uniunei. 2) M., 
2 county în Statele-Unite, unul în Arcansas, 
1700 km*., 10,000 loc., cu reşedinţa Osceola; altul 
în Missouri, 1040 km*., 11,(X)0 loc., cu reşedinţa 
Charleston. 3) M., rtu în America de nord, isvo- 
rînd din lacul Itasca, curge spre nord, până ce 
ajunge în Traverse-Lako; în cursul seu spre est 
strătăind mai multe lacuri şi formând mai multe 
cotituri, pe şesul gigantic curge spre sud, în 
urmă formând o deltă mare terminată în 5 bra- 
ţuri (dintre cari cel mai mare este Şoutb-Paas), 
se varsă în golful Mexico. Rîuri laterale mai 
mari: Missouri, Ohio, Arcansas şi Red; mai mici: 
Minneseta, lowa. Des Moines, Wisconsin şi Bli- 
nois. Lungimea M.-Missouri este 7200 km., deci 
cel mai lung rîu de pe rctogolul pământului; 
basinul 3*1 mii. km*. In lungime 3130 km. este 
navigabil. [M. Bodiu.j

Missolunghl, (MesolongionJ, oraş odinioară în
tărit în Grecia, lângă golfnl dela Patras, cu 
9476 loc. (1889); archiepiscopie. In resboiul de 
independenţă la 1825 şi 1826 a fost apărat eroi- 
cesce de Notis Boţ^s. Mausoleu cu inima lui 
Byron, care a murit aci 19 Apr. 1824, precum 
şi o statuă a lui Byron.

Missouri, 1) M.., cel mai mare afiuent al rîului 
Mississippi în America de nord, isvoresce în 
Munţii Stâncoşi din 3 isvoare, îşi taie drum prin 
munţi, trecând printre păreţi stâncoşi înalţi de 
350 m. şi formează 3 cataracte grandioase. M. 
e mai lung şi mai bogat în apă decât rîul prin
cipal, lungimea 4712 km., basinul 1.341,600 km*.; 
afluenţi: Tellowstone, Nebrasoa, Kansaş. 2) M., 
stat al Uniunei nordamericane, situat pe ambele 
laturi ale rîului M., 179,780 km*., cu 2.679,184 loc. 
(1890), dintre cari 150,726 Indiani (v. tipuri ame
ricane, tom. I, p. 143); la sud teren deluros, 
bogat în metale, la nord prairii onduloase, în 
parte pământ roditor; se cultivă porumb, grâu, 
orz, tutun; comerciu însemnat cu centrul în 
St.-Louis. La congres M. trimite 2 senatori şi 
15 representanţi. M. a intrat în Uniune la 1821.

MIssus, V. Missi.
Mister fengl.J domn, (prescurtat Mr.) predi

catul dat unui gentleman, care n’are titlu.
Misterios, flat.J ceva care parcă ascunde in 

sine un secret nepătruns; neînţeles, ascuns, 
pe tăcute.

Misteriu, (grec.) taină (v. ac.); în genere se 
(jice un lucru ascuns, orcan, secret ori ce trece 
preste priceperea oamenilor (ev. Mat. 13, 2; 
Marcu 4, 2; Lnca 8; Efes. 1, 9); apoi doctrina 
creştină revelată âncă se amintesce sub numele 
M. (I Cor. 2,7). M. înseamnă şi sacrament (v. ac.) 
şi adevărurile descoperite de D^eu, cari trec cu 
totul preste mintea omenească sau dogme (v. ac.).

Misteriile (Mysteria) la Gred, Romani şi 
la alte popoare vechi erau tainele în înţelesul 
religiunii respective. M. erau culturi de taină, 
servicii divine de specii deosebite, la cari puteau 
străbate numai cei dedicaţi şi sfinţiţi pentru 
aceste culte. Astfel de M. existau în cultul 4>' 
nelor Isis, Demeter, etc. şi al 4eilor Baccbus sau 
Dionysos, Mithras, etc. M. mai renumite sunt 
cele samotracice, elensinice, bacbice şi corfeice.
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Misteriile medievale erau drame religioase, 
cu subiecte din 8f. Scriptură, mai ales despre 
patimile, învierea, inălţarea la cer şi a doua 
venire a lui Isus. Făcute la început de preoţi, 
ÎQ limba latină, se jucau în biserică. Mai târziu, 
amestecate cu elemente profane şi comice, se 
jucau pe strade sau pe pieţele publice, de laici, 
sau de societăţi anume, cum era la confrerie 
de la passion, în seci. XIV, la Paris. In unele 
localităţi catolice datina M.-lor se păstrează până 
a()i şi se joacă la Paşti şi la Busalii. Cântecele 
de stea, Vifleimul, Ironii sau Trei crai dela re- 
sărit, la noi sunt rămăşiţe ale M.-lor medievale, 
introduse parte din apus prin Germani, parte 
diu Orient prin Greci. Ele erau în mare onoare 
până pe la începutul seci. XIX, când se jucau 
âncă de fiii boierilor prin casele de frunte, în
cepând dela curtea domnească. A(ji sunt că(jute 
în dispreţ.

Mistic, ceea ce este ascuns, tainic, necuprins 
cu mintea, ceea ce poate fi cunoscut şi sciut 
nuiuai de cei aleşi anume şi iniţiaţi; ceva identic 
cu misteriu şi misterios.

Mistici s’au numit o grupă de filosofi şi teo
logi, cari învăţau, că Dumnezeu, fiinţa absolută 
şi principiul universului, se poate cunoasce în 
mod perfect printr’un act de intuiţiune şi con- 
templaţiune intelectuală, care trece preste ori 
şi ce cugetare şi că perfecta fericire consistă 
in această extatică contemplaţiune şi identifi- 
caţiune cu Dumnezeu, care se poate ajunge şi pe 
pământ. Desvoltată şi expusă în sistem această 
doctrină şi aplicată în viaţă se numesce mi
sticism. M. se basează pe vederile dogmatice 
cuprinse în scrierile atribuite lui Dionisiu Ario- 
pagita; cuprinde vederi platonice şi neoplatonice; 
la cea mai mare desvoltare a ajuns în veacul de 
mijloc din causa teologiei şcolastice. [PI.]

MIstI, El, vulcan în Peru (America de sud) 
lângă Arequipa, 5850 m.; aci se află cea mai 
sus situată staţiune meteorologică de pe pământ.

MIstIflcaţIune, înşelătorie dibace, păcăleală 
şireată, tragere pe sfoară. Multă vreme M. a fost 
cultivată ca o artă de distracţiune. [Nig.]

Mistral, 1) M., mare vint de nord-nord-vest, 
care bate în valea Bonului şi pe marginile Me- 
diteranei învecinate.

i) Mistral, rîu în Provence (Pranoia).
Mistral, Frideric, poet provengal, n. 1830 în 

Maillane; epopea sa »Mireio« (1859), a avut 
mare succes şi în urmă a dus la fundarea cer
cului literar ^ Felibrilor (v. ac.). Academia frc. 
a premiat acest op al lui M., iar Gounod a pus-o 
iu musică sub titlul Mireille. 1890 M. a câştigat 
marele premiu dela »Academie des inscriptions 
et bellee lettres». Alte scrieri: Calendou (1867), 
Lis laelo d’or (1875), Nerto (1884), La reine 
Jeanue (1890).

MIstress, (engl. pron. Misis), prescurtat Mra., 
doamnă, doamna casei; predicatul damelor mă- 
ritate, cari nu âu drept la titlul Lady.

Mistreţ, porcul selbatic (Sus scrofdj, ma
mifer din familia suidelor, ord. artiodactylelor, 
are un cap mai lung ca porcul domestic. Co
loarea perului sutie-brună până la neagră. Lun- 
giinea corpului 1'8 m., a coijii 25 cm., greutatea 
150—200 kgr. Trăiesce în pădurile băltoase din 
Eniopa sudică şi centrală, în Africa nordică şi 
in Asia vestică şi centrală, câte 10—30 indiviiji.

îşi caută hrana seara. Se nutresce cu rădăcini, 
fructe (ghindă, jir, cartofi, napi); precum şi cu 
animale mici. Face adese mari pagube agricul
torilor, de aceea se vânează precum şi pentru 
carnea lui. Pielea şi perii lui se întrebuinţează. 
(V. şi Gligan.)

Mistuire, v. Digestiune.
Mit, (din grecul mythosj, în genere o tradi- 

ţiune din timpul preistoric, în specie o povestire, 
în care se arată faptele unei cjeităţi. Originea 
miturilor purcede de acolo, că oamenii dela în
ceput credeau, că fenomenele şi puterile na
turii (soarele cu (Jiua, noaptea cu intunerecul; 
căldura, frigul, etc.) sunt manifestările (Jeităţilor, 
cari, după resultatul acelor manifestaţiuni, erau 
bune (soarele şi căldura) ori rele (întunerecul, 
frigul). Oamenii dela început, neavend idea clară 
despre (jeităţi, şi-le-au închipuit asemenea oa
menilor, dar nemuritoare şi cu puteri extra
ordinare divine; (Jeităţile mai puternice şi le-au 
închipuit ca bărbaţi, iar cele mai blânde ca 
femei. Miturile purcese din efectele naturii, le 
putem numi: fisîce, originale. Cu progresul cul
turii omenesci, M. fisice s’au transformat tot 
mai mult în elice. Din M. fisice s'a desvoltat 
basmul (v. ac.) sau povestea. [Atm.]

Mita, V. Mituire.
Mitau, capitala Curlandei, 35,011 loc. (1897); 

castel cu mormintele foştilor duci de Curlanda.
Mitcăul, comună rurală, atenenţă la parocbia 

Brodoc, moşie boierească în căp. Coţmanului şi 
j. Zastavnei în Bucovina, are 986 loc. (904 ort.- 
or., 23 rom.-cat., 59 mos.), o şcoală primară.

[Dr. I. G. Sbiera.J
Miţe, V. Lână.
MItena, mănuşe scurtă de dame, ce nu aco

pere degetele.
MIthra, la Arii mai vechi probabil 4eul cel 

mai mare, iar la Perşi (înainte de fundarea cul
tului lui Ormuzd, v. ac.) 4eul soarelui şi lu
minii. După introducerea cultului lui Ormuzd, 
M. a devenit mijlocitor între Ormuzd şi Ahriman. 
Serbătoarea nascerii lui M. s’a numit Mihragan 
(v. ac.) şi s’a ţinut în 25 Dec. Cultul lui M., 
pe timpul lui Alexandru cel Mare era lăţit în 
tot Orientul, de unde a ajuns şi în Grecia, iar 
pe la 70 a. Chr. şi în Italia. In secolul prim 
după Chr. a fost încuibat în Borna, pe timpul 
lui Adrian (f 139 d. Chr.) şi al AntoninUor 
(f 181 d. Chr.) mai în toate provinciile romane, 
anume şi în Dacia, iar sub împăratul Septimius 
Severus (f 212 d. Chr.) cultul lui M. a fost re- 
ligiunea curţii împărătesei (domus Augusta). Mi- 
tologiştii l-au asemănat pe M. cu Serapis din 
Egipt, cu Baal din Siria şi Babilonia şi cu Apollon 
din Grecia. [Atm.]

Mithridat, (Miihridatmm), medicament vechiu 
de consistenţa hotarului; se folosia ca antidot 
şi se pregătia din 54 substanţe diverse. Se (jice, 
că ar fi fost descoperit de regele Mithridates 
Eupator.

Mithridates, regi din Fontos. MitridatI, aliatul 
lui Cyrus. Mitridat IV cel Mare (jis şi Eupator 
(120—63). Acesta era unul dintre cei mai mari 
generah ai vremu, urcat de tinăr pe tron, a 
sciut să înfrîne printr’o energie fără de seamăn, 
toate intrigile cari se urzeau în jurul său. Dînsul 
era duşman neîmpăcat al Bornei, resboaiele sale 
cu statul roman ţin diu anul 90 până la 63 a. Chr,
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Pe lângă un bun talent militar, mai poseda şi o 
frumoasă oultură; vorbea 22 de limbi şi era un 
bun orator. O revoltă condusă do fiul seu Phar- 
naoius îl împiedecă să meargă în Italia; părăsit 
de noroc se ucide. M. s’a luptat cu Sylla, Marius 
şi cu alţi generali romani mai puţin importanţi.

[Caion.]
„Mlthrldates", este numele a doue opere de 

erudiţie, care sintetisează cunoscinţele de filo
logie comparată ale timpului lor şi dau speci
mene dintr’un mare numer de limbi şi dialecte. 
Aceste doue opere sunt: M., de differentiis lin- 
guarnm turn veterum, tum quae hodie apud di- 
versas nationes iu toto orbe terrarum in usu 
sunt, observationes, Ziirich 1555 scrisă de Conrad 
Gessuer şi a doua, mult mai însemnată: JM., oder 
allgem. Sprachenkunde, 1806—1817 a cărui autor 
este Johann Christoph Adelnng. In amendoue 
aceste opere se vorbesce şi despre limba română.

Mitigantia, (med.) remedii ce uşurează, li
niştesc, potolesc.

Mitllene, (Mytilene, Mytilini, Leahos, turc. 
MidiilluJ, insulă în Marea Egeică, lângă ţermul 
asiatic, în posesiunea Turcilor; 1750 km*., cu 
112,000 loc. mai ales Greci. Pe insulă se pro
duce oleu, vin, fructe sudice, gogoşi de ristic. 
Capitala Kastro. 476—428 a. Chr. M. aparţinea 
alianţei dela Delos. Lesbienii erau oameni culţi, 
dar dedaţi la plăceri nenaturale (amor lesbian). 
In seci. XTV M. fu cedată de Bizanţ familiei 
genoveze Gateluzzio, dela care o luă Mohamed II 
la 1462. Pe insulă se găsesc rest\iri de antichităţi.

Mitlllneu, Mihail, diplomat român, n. 1836 în 
Bucuresoiji şi-a făcut cariera în ministeriul de 
externe, începând ca scriitor şi ajungând 1871 
până 1879 secretar general al ministeriului do 
externe, apoi ministru plenipotenţiar în străi
nătate, între 1889 şi 1896 la Constantinopole, 
de unde demisionează. Dela el; Colecţiune de 
tractatele şi convenţiunile României (1874).

MItIs, V. Aliagiu de M.
Mititel, se numesc în Rom. nisce cârnăţei 

mici umpluţi cu carne tocată.
Mito, fratele lui Ivancu (ucigaşul lui Asau), 

căpetenie în timpul domniei lui loniţă, împe- 
peratul româno-bulgar. Revine la compatiioţii 
sei dela Bizantini unde fugise cu Ivancu, şi 
împreună cu acesta, şi mai ales sub condu
cerea acestuia, poartă numeroase lupte ou Grecii. 
Numai priu trădare, mijlocul obicinuit al Bisan- 
ţiului, Mito şi Ivancu sunt răpuşi: primul sur
ghiunit, iar Ivancu ucis (între 1197 şi 1200).

Mitoc, V. Metoe.
Mitocul Armenesc sau Hacigadan, suburbiu 

al oraşului Suceava. Mitocul Dragomirnei sau 
Dragomireacii, corn. rur. cu cătunul Mitocul Nou, 
parochie, moşie mănăstireasă în căp. şi j. Sucevei 
in Bucovina, are 3429 loc. (2507 ort.-or., 452 rom.- 
cat. şi uniţi, 295 protest., 175 mos.), o şcoală pri
mară, un cabinet de lectură mitropolitul Silvestru.

Mitologia, (grec. Mythologia), înveţătura despre 
mituri (v. Mit); cuprinde toate miturile (pove
stirile) despre Zeităţile şi heroii unui popor păgân, 
deosebi din antichitate (In(Ji, Perşi, Egipteni, 
Greci, Romani, Celţi, Germani, Slavi, etc.). M. 
Eoiinţifică caută stabilirea unei sisteme de reli- 
ginne la popoarele singuratice, şi a ajuns la mare 
desvoltare prin M. comparativă, care e asemă
narea unei sisteme de religiune a unui popor,

cu M. altui popor, sau şi asemănarea mai multor 
sisteme de religiune; mai departe cercetează 
închipuirile originale şi comune despre (jfi'tăţile 
speciale ale unui popor de aceaşi origine şi despre 
(jeităţile identice ale mai multor popoare, şi 
astfel aseamănă isvoarele originale comune ale 
religiunilor genului omenesc.

Mitologia cdtică la Celţii din Armcrica (Bre- 
tagne în Franoia) şi la Celţii din Britania (Anglia), 
anume în Irlanda, "Wales, Scoţia şi pe unele 
insule, s’a desvoltat ca religiune şi s'a susţinut 
până în timpul creştinătăţii. Fundamentul acestei 
M. este 4eul Hu (v. ac.), care represintă soarele, 
şi în natură principiul bărbătesc, şi (Jina Ce- 
ridu>en (v. ac.), care represintă luna, şi în natură 
principiul femeiesc. Mai toate M.-le se basează 
pe ceriul cu stelele, dar cea celtică, îndeosebi 
pe zodiac, pe ursa mare (canil) şi pe dracon 
(şerpele). (v. Arthur, Graal). Preoţi ciutului s’au 
numit Druizi (v. ac. şi art. BariJj.)

Mitologia daco-romană. După cum dovedesc 
inscripţiunile romaue aflate pe monumentele din 
Dacia, aci au fost veuerate toate (js'tăţile ro
mane din Roma, Italia şi alte ţeri cu populaţiune 
romană, ce arată, că Romanii din Dacia aveau 
religiune comună cu ceilalţi Romani, dar ei 
aveau şi ceva special în rehgiunea lor, întrucât 
unor 4ei romani li-au dat predicate noue sau 
au introdus şi 4eităţi noue. peii cu predicate 
noue sunt: lupiter având predicatele: Cemenus 
Comagenus, Dolichenus, Erusinus (ori Prusinus), 
Heliopolitanus şi Tavianus. luno ou predicatul 
Dea Patria, Diana cu predicatul Leta, Nemeaia 
cu predicatul Rhamnusia, iar Hercules cu pre
dicatul Tibiscanus, Praianus şi conservator domus 
Dlpiorum. Ca 4sităţi noue apar: Azizus, Bonua 
Puer, Pherphoros, toţi trei representând luoea- 
ferii; Acuinus, Cautis, Ghcon, Lux Nehelania, 
Priepus Pantheus (Liber Pater), Sol Hierobolua, 
Dea Syria, Sirena, Sulevia, Quadrivae şi Zeus 
Sardendenos. De interes sunt: Dacia, Terra Dacia, 
Dei şi Deae Daciarum. Dintre 4eităţile Dacilor 
au primit pe ZamoLxis, şi de acele se cred a fi 
şi Sarmandus, Turmasgada, apoi de prin Asia 
apar: Benefal, Bebellahamon, Malagbel şi Ma- 
narat. (Cf. Dr. At. Marienescu, Cultul păgân şi 
creştin; Gr. G. Tocilescu, Dacia înainte de Ro
mani ; M. J. Achner, Die rbmischen Alterthumer; 
Karol Torma, Inschriften).

Mitologia egipteană, peii Egiptului au dina
stiile şi istoria lor. Oraşele Memphis şi Thebea 
au format două teritorii de M. După sistema 
preoţilor din Memphis dinastia primă a (joilor 
a stat din următorii: Ptah (Phta) şi apoi Ra, 
Seb cu muierea Nut, Osiris cu muierea Isis, 
Horos şi Sohu, Sos şi Tefnut ca (jei buni, iar 
Seth (Satan, Smi Typhon) şi femeia Nephtis ca 
4ei răi. După sistema din Thebea sunt (louă di
nastii de 4ei- De prima se ţin: Seb şi Nut, 
Osiris şi Isis Horos, Schu şi Tefnut, apoi Seth şi 
Nephtis; adăugându-se Ammon, Mut (Mouth), 
Mentha şi Thenenet, Tum şi Anit; iar în a doua 
dinastie s’au mai înşirat Tot, Mat şi Anubia, 
dar pe lângă toţi 4eii aceştia se mai cunosceau 
şi 40>i speciali, mai ales pentru oraşe. Cultul 
principal a fost cult de soare, adecă de lumină. 
In M. eg. e caracteristică credinţa, că 4e** Ş0 
întrupează în animale, fiecare în animalul seu 
sacru, precum şi că sufletele oamenilor trec în
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aaimale, pentru ce uciderea unor animale sacre 
era pedepsită cu moarte.

Mitologia gallică sau a Celţilor din Gallia 
cisalpină (Italia de sus) şi din Gallia transalpină 
(deosebi Francia). Scriitorii romani au însemnat 
puţin despre (Jeităţile Gallilor. Adolf Bacmeister 
(Keltisclie Briefe. Strassburg, 1874, pag. 88), în
şiră 4@ităţi galUce, pe basa autorilor şi inscrip- 
ţiunilor romane, deasemenea Tocilescu (în Dacia 
înainte de Romani, pag. 711) înşiră 95 de (Jeităţi 
celtice, între aceste şi unele gallice.

Mitologia germanii în sensul strîns e mi
tologia popoarelor germane, anume: Teutoni 
(Deutsch), Saxoni, Thuringi, Franci, AUemani, etc., 
dar deoarece această M., în parte mare e iden
tică cu cea nordică (norvegiană şi svedeză), am
bele laolaltă se numesc: M. nord-germană. M. g. 
a îndorit până în seci. YIII, când Germanii s’au 
increştinat. S’a constatat asemănare între 4@ii 
germani şi nordici, şi anume între: Vodan şi 
Odin, Donar şi Thor, etc. De această M. se ţiu 
Elbele (v. ac.) şi piticoţii. Această M. n’are nimic 
despre facerea lumii şi a 4eilor (v. M. nordică).

Mitologia greacil. După flomer Okeanos (v. ac.)j 
adecă apa, e începutul tuturor creaţiunilor şi 
ceiul şi pământul a purces din apă. Dar theo- 
gonia (sciinţa despre crearea 4eilor) la Hesiod 
(850 a. Chr.) spune, că la început a fost Chaosul 
(v. ac.). Theogonia institue un dualism de 4iuă 
şi Doapte, de lumină şi întunerec, de viaţă şi 
de moarte, peii de frante la Greoi au fost 4eoe; 
Zeus, Hera, Hephestos, Athena, ApoUon, Ar- 
temis, Ares, Aphrodite, Eermes şi Hestia, apoi 
s'a mai înşirat Poseidon şi Pluto şi astfel a 
existat sistema de 12 4ei- Eu numai miturile 
despre 4ei, ci şi acele despre HerveSj s’au sus
ţinut în poveştile popoarelor grecesci şi vecine 
şi de aci au trecut la alte popoare.

Mitologia indică. La In4i unica 4eitate a fost 
Brahma, dar poporul nu s’a îndestulii cu o 4ei- 
tate, ci în Bengalia şi în ţinuturile rîului Ganges 
a venerat pe ‘Wischnu (v. aci), iar în ţerile nor
dice ale Indiei pe Schiwa (v. ac.). Brahmanii 
(preoţii lui Brahma), ca nu cumva In4ii să se 
împartă în mai multe religiuni, a făcut din 
Schiwa, Brahma şi Wischnu pe Trimurti (tri
nitate, treime), respective pe Brahma în trei 
feţe. Siddhâtha un fiu de rege, n. 623 a. Chr., 
a păşit ca reformator; declarându-se întruparea 
lui Wischnu pe pământ, sub numele Buddha 
(v. ac.) a negat existenţa 4eilor Trimurti, şi a 
fundat buddhaismul.

Mitologia nordică. La început Odin, Wili şi 
We au format trinitatea. Odin a fost cel mai mare 
şi s’a numit Alfadur (nemţ. All-vater). Asii 
(v. ac.) erau 12 şi se ohiemau: Odin, Frigg, 
Thor, Baldur, Hbdr, Bragi, Tyr, Herivodtur, 
Uoimdâl, Freyr, Fxeya, Oegir, Lolis şi Hei.

Mitologia 'persană purcede dela popoarele 
zendioe, descendenţele Arilor (Iranii) aşezate în 
nordul muntelui Hindu-Khu şi între rîurile Indus 
şi Amu Darja. Zoroaster pe timpul lui Darius 
jljstaspis 521—485 a. Chr. a păşit ca profetul 
lui Ormuzd (v. ac.) şi reformatorul religiunii 
persane, având biblia sa, numită Zend-avesta 
(v. ac.). După acesta, a stat în fruntea religiunii 
Zarvana Akarana (v. ac.), care a fost 4eitate 
primitivă a lumii, domnind în imperiul luminei. 
Din sinul ei s’au născut două fiinţe, Ormuzd,

spirit divin al luminii şi Ahriman (v. ac.) spirit 
rău al întunerecului. Ormuzd şi-a împoporat 
imperiul luminii cu Ferueri (v. ac.) un fel de 
îngeri, după cari mai târ4iu avea să facă pe 
oameni. In fruntea acestora a pus şepte Am- 
şaspandi (v. ac.), ca nisce archangheli, chie- 
maţi să guverneze lumea şi apoi a creat 28 de 
Izidi (v. ac.). Ahriman ancă şi-a creat luptători, 
pe Devii (v. ac.). [Atm.]

Mitologia romană. In M. rom. lipsesc mi
turile despre crearea lumii, a 4cilor şi a oame
nilor; ea a ţintit la o religiune naţională, dar 
polytheistă (cu mulţi 4ei), şi şi-a creat mai mulţi 
4ei decât aveau şi Grecii şi Etruscii. Beligiunea 
Romanilor a fost de origine italică, adecă na
ţională, influenţată însă de cultura Grecilor şi 
a Etruscilor. Divinităţile romane au stat: 1) din 
4ei, ce şi-au închipuit ca persoane, s. e. lupiter, 
luno; 2) din demoni, cari se credeau spirite, 
precum sunt: Genii, Larii, Manii, Penaţii; 3) din 
Semoni şi Indigeţi, identificaţi cu Herves ai Gre
cilor; 4) din 4eii servitori ai celor mai mari, 
s. e. Faunii, Silvanii, Lymphele, etc. Sistema 
era de 12 4@i mari, bărbătesci şi femeiesci, 
anume: lupiter, Apollo, Neptunus, Vulcanus, 
Marş, Mercurius, luno. Miner va. Vesta, Ceres, 
Diana şi Venus.

Mitologia slaveană e una din cele mai vechi, 
şi s’a plămădit când Slavii erau ancă în Asia 
sup. şi de mijloc, pentru ce în unele seamănă 
celei indice şi persane. Dela venirea Slavilor 
în Europa au început a se forma mituri şi 4cităţi 
noue, dar susţinând multe şi din cele vechi. La 
Lithavi 4eul primitiv e Pramăimas (= la Iu4i 
Parabrahina), care a creat toate şi represintă 
universul şi unitatea. Acest 4cu mai târ4iu se 
împarte în trei 40', îu Perkunas (4eu al ce
riului), în Potrimpos (4eu al celor de pe pământ) 
şi în Poklus (4eu al lumei de jos); iar aceşti 
trei laolaltă s’au numit Triopa (trei forme, trei 
figuri), şi la Slavii cei vechi a fost un 4eu cu 
trei capete, peul primitiv la Slovaci e Praboh 
(= Brahma), la Slaveni Swarog (strălucitori), la 
Poloni Piorun, iar la Ruşi Perun. Cultul general 
a fost cult al luminei. [Atm.]

Mitosa, numire dată la 1882 de Flemming 
procesului de divisiune indirectă a nucleului; e 
tot una cu Karyokinesă (v. ac.), bipartiţiune mi- 
totică. M. cuprinde ca fase principale: formarea 
fusului, a asterilor şi a chromosomilor.

Mitra, în mitol. In4ilor unul din Aditja (v. ac.), 
4eu al luminii; e identic cu Mithras (v. ac.) 
la Perşi. [Atm.]

Mitra, (grec.) învăUtoare de cap. Este ornat 
distinctiv archieresc în formă de coroană, în- 
frumseţat cu icoanele evangeliştilor şi deasupra 
cu cruce. Simbolisează puterea şi autoritatea 
spirituală a archiereului.

Mitra, (anat.) v. Uterus.
MItraiiieuse, armă de foc cu mai multe ţevi, 

capabilă de a trage într’un minut un număr foarte 
mare de proiectile. Calibrul ţevilor poate fi ca a 
puşcilor de infanterie şi atunci numărul ţevilor 
poate trece de 12. Mitrailleusele de infanterie pot 
trage până la 15U0 gloanţe pe minut, iar cele 
de artilerie până la 400 proiectile. Me se în
trebuinţează in fortificaţie, pe câmpul de bătaie 
şi în marina de resboiu. Astă4i două tipuri îşi 
dispută întâietatea: Nordenfeld şi Hotchkiss,
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MItrofan, episcop, a fost mai ântâi tipograf, apoi 
călugerindu-se, deveni în curend ieromonach, 
şi în această calitate tipări la Iaşi în 1680 în 
grecesce cartea patriarchului de Ierusalim, Do
sitei, despre sf. mormînt. Intre 1681—83 îl găsim 
ca episcop de Huşi (Mitrofan III), ocupat şi acum 
cu editare de cărţi greoesci. Pe la 1686 a abdicat, 
pe semne compromis prin politică polonolilă, şi 
s’a dus îu Muntenia, unde a continuat activi
tatea sa obicinuită. A tradus biblia din 1688 şi 
a edat enchiridiul lui Dositei de Ierusalim în 
contra luteranilor. La 10 Iunie 1690 fu ales 
episcop de Buzeu, unde a păstorit până la moartea 
sa din 1702. Acolo a înfiinţat o tipografie, ti
părind Pravoslavnica mărturisire (1692), Triodul 
(1697), Mineul slavo-român (1698 şi 1700), Molit- 
velnicul gr.-rom. (1690), cele 7 taine (1702), ş. a. 
A lucrat şi mult pentru ridicarea şcoalelor. (lor- 
gulescu, Dicţ. ]. Buzeu. Buc. 1892, p. 126—27; 
Melchisedec, Cronica Huşilor. Bucuresci 1869, 
p. 145—48.)

MltrofanoviciUj, Vasile Dr., profesor univ., 
scriit., n. 1831 in Crasna, Bucovina, a studiat 
liceul şi teologia în Cernăuţ, de unde fu trimis 
la univ. din Viena; în 1855 se preoţişi fu numit 
profesor supl. de teologie pastorală la institutul 
teologic din Cernăuţ, iar 1858 şi spiritual se- 
minarial. In 1862 ocupă catedra ca profesor 
definitiv. Dela 1875 profesor de teologia practică 
la univ. Pranoisoo-Iosefină; funcţiona 1875/1876 
şi 1882/1883 ca deoan al facultăţii teologice şi 
în 1877/1878 ca rector. In 1880—85 a repre- 
sentat în camera deputaţilor a consiliului im
perial din Viena colegiul ântâi al marilor pro
prietari. t 9/21 August 1888 în Marienbad. M. a 
publicat; Omelitica biserioei dreptcredincioase 
resăritene, Cernăuţ 1875, şi avea preparate pentm 
tipar un manual de liturgică şi altul de teologia 
pastorală. A fost distins 1874 cu titlu de proto- 
presbiter, 1879 cu titlul de Doctor Theologiae 
ad honores şi în 1880 cu dreptul de a purta 
Crucea de aur (staurofor). (Cf. Revista poli
tică III pro 1880, nr. 18; Candela pro 1888, 
pag. 553; Morariu C., Părţi din Istoria Rom. 
buc. 1893, pag. 236.) [Dr. I. G. Sbiera.]

MItrofor, titlu de onoare, pe care îl confe- 
resce archiepiscopul şi mitropolitul, mai ales al 
Bucovinei, acelor călugări archimandriţi şi acelor 
archipresbiteri păstori de suflete sau consilieri 
consistoriali, cari s’au distins prin o deosebită 
activitate preoţească, şi este împreunat cu dreptul 
de a purta coroană (mitră) pe cap la funcţiuni 
rituale bisericesci. [Dr. I. G. Sbiera.]

Mitropolie, scaunul, reşedinţa unui mitropolit; 
provincie bisericească în fruntea căreia stă mi
tropolitul ai cărui episcopi subalterni se numesc 
sufragani. (v. Arcbidiecesă.)

Mitropolit, se numiau în vechime episcopii 
oraşelor mai de frunte (metropolis) cărora apoi 
li-s’au supus ca sufragani alţi episcopi din ora
şele provinciei. M. au în general următoarele 
drepturi; 1) De a convoca pe episcopi în Sinod 
provincial şi a presida în acela. 2) A consacra 
pe episcopii diecesani. 3) Se primească apela- 
ţiuni dela forurile episcopesci în toate căuşele 
bis. 4) Ca capi ai provinciei bis. au drept a pri- 
veghia preste integritatea credinţei, curăţia mo
ravurilor şi observarea sf. canoane. Şi pentm 
delăturarea abusurilor constatate în această pri

vinţă la cas de lipsă pot întreprinde şi visita- 
ţiuni canonice. Pe lângă aceste mitropoUţii rom. 
şi gr.-cat. au dreptul de a purta paliul ce îl 
primesc dela Pontificele roman.

Românii din Ungaria şi Transilvania au 2 mi- 
tropoliţi. Gr.-oatolicii la Blaj cu diecesele su- 
fragane Oradea mare. Gherla şi Lugoş (v. Alba- 
lulia şi Făgăraş). M. gr.-cat. se denumesce dintre 
3 candidaţi aleşi de delegaţii clerului (v. Alegere) 
de oătră M. S. Regele şi se preconisează de cătră 
pontificele roman. Gr.-orientalii au un mitropolit 
cu reşedinţa în Sibiiu, care se alege prin con
gres (v. Aleger^ şi se denumesce de oătră M. 
Sa Regele. In România sunt 2 mitropoliţi: în 
Bucuresci (M. primat) şi în Iaşi. Românii din 
Bucovina au un M. cu reşedinţa în Cernăuţ. 
(Cf. S. Papp, Szilagyi Euchiridion Juris Eool. 
or. cath.; Conciliu! provincial I al provinciei bis. 
gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş. Blaj, 1882; 
A. Br. Şaguna, Dreptul bis.)

Mltscherlich, Eilhard, chimist germ., n. 7 Ian. 
1794 în Neuende, f 28 Aug. 1863 în Schoneberg. 
A fost profesor de chimie la univ. din Berlin. 
Atenţiunea generală a fost atras-o asupra ea in 
etate de 25 ani prin descoperirea isomorfismului. 
In laboratorul seu de chimie a făcut o mulţime 
de descoperiri, aşa s. e. a descoperit acidul 
sebnic şi acidul hipermanganic, apoi benzolul, 
nitrobenzolul, azobenzolul. M. s’a ocupat şi cu 
studii geologice.

MIttel, litere, v. Caractere tipografice.
Mittwelda, oraş industrial în Saxonia, cercul 

Lipsea, 13,458 loc. (1895); şcoală teohnioă şi 
reală; ţesătorii de bumbac, lână şi in.

Mituire, faptul de a da sau promite daruri 
unui funcţionar, pentru ca acesta să facă sau 
nu un act, fie chiar drept, privitor la funcţiunea 
sa şi considerat gratuit după lege. Ceea ce se 
dă sau promite, e mita. Condamnaţii pentru M. 
nu pot fi funcţionari publici, pierd dreptul la 
pensie şi sunt pasibili de închisoare până la trei 
ani. Aceaşi pedeapsă se aplică arbitrilor şi ex
perţilor mituiţi. 8e pedepsesce şi particularul, 
care, în numele seu ori al unui funcţionar, va 
cere, lua sau face să i-se promită daruri sau 
avantagii, pentm a interveni pe lângă un func
ţionar în scopul amintit mai sus. Cel ce a dat 
M., pentru ca funcţionarul să facă sau nu actul, 
nu se pedepsesce. (Cf. Art. 144—146 c. p. rom., 
şi Leg. pen. ung., § 465—470.)

Mixed-plckles, (engl. mixd picls), un fel de 
conservă, compusă dintr’un amestec de felurite 
legume păstrate pentm iarnă.

MIxeolyse, anumită metodă de combinat co
lorile, pentru a ieşi cât mai clare şi mai frumoase.

MIxtum, (lat.) amestecat, din mai multe feluri; 
mixtum-eompositum, amestecătură, miş-maş, tal- 
meş-balmeş.

Mixtura, operaţiune farmaceutică, constând 
din amestecul mai multor droguri în soluţiune şi 
administrată organismului în picături. In chimie 
se înţelege un amestec de două sau mai multe 
săruri, s. e. M. de magnesiu, amestecul de sulfat 
de magnesiu, sulfat de amoniu şi amoniac, în
trebuinţat la precipitarea acidului fosforic ori 
arsenic.

Mizil, corn. urb. în Rom., j. Buzău, formată 
din oraşul M. şi căt. Cireşianu, Fefelei şi Mă
răcini, cu o populaţiune de 5200 sufi. (Dioţ.
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1892), 3 biserici şi 2 şcoale primare, nna 

de Băieţi şi alta de fete, gară, farmacie, spital, 
o fabrică de făină. Loc. se ocupă cu agricultura, 
industria manuală şi comerciul. Afară de tergul 
aeptemânal, mai are tergurile: Dumineca Flo
riilor, DuminecaToinii şi tergul Drăgăicei (291un.). 
Corn. e străbătută de calea ferată şi şoseaua na
ţională Ploiesci-Fooşani.

Mjosen, lac în sudul Norvegiei, 364 kma. 
ă.Mlăolu, 7. Imblăciul.
, Mlada, Mlădiţă, se numesc ramuri sau ră- 
murele detaşate de pe o plantă lemnoasă, cari 
servesc ca butaşi sau la altoire.

Mlăjetu, corn. rur. în Rom., j. Buzeu, situată 
pe ambele maluri ale rîului Buzeu şi compusă 
din 11 căt., cu 3150 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 
4 biserici şi 1 şcoală. Teren bogat în minerale 
şi mai cu samă în ape sulfuroase şi feruginoase.

Mlaştina, teren îmbibat de apă, ce mare parte 
din an conţine mai multă apă decât este priin- 
cioasă şi folositoare plantelor. Originea M.-ei

cu deosebire apoi a fost cultivată în veacul de 
mijloc şi a produs memoriile prodigioase de cari 
istoria ne face amintire, ca Mirandola, Leibnitz, 
Grotius, etc. [PI.]

Mnemosyne, la Greci o titană, (Jina memoriei; 
prin Zeus, mama muselor.

Mnium L., (botan.) gen de muşchi acrocarpi, 
familia Bryacee; speciile sale, vr’o 67 de obiceiu 
robuste, cresc pe păment, putregaiu, stânci; frun
zele lor sunt mari, nerviate; capsula mare cu 
gât scurt are peristom dublu cu cUi neapendi- 
culaţi; florile bărbătesc! discoide. Din ţeară până 
acum se cunosc următoarele specii: M. eicspi- 
datum Hedw., M. rostratum 8chw,, M. affine 
Blând., M. undulatum Hedw., M. hornum L., 
M. punctatum Hedw., M. spinosum 8obw.

[S. Şt. R.]
Moa, (la noiseelandezi maori), o pasere fosilă, 

ajungend până la 4 m., cu oase foarte puternice. 
Sunt cunoscute o mulţime de specii. Ele au trăit 
în Noua Seelanda şi probabil au dispărut cu

Un stabiliment do morărie în Bucuresci (A. Popovici). La art. Moara.

provine sau din revărsarea apelor curgătoare ori 
.stătătoare pe un loc jos, de unde apa nu se mai 
poate retrage, sau din vine de apă subteransj 
cari nu pot să respundă direct la suprafaţă şi 
fac terenul dimprejur mlăştinos sau mocirlos. 
Pămentul lor, deşi este compus mare parte din 
vegetale şi foarte bogat în humus, dar este acid 
şi bituminos din causă că apa umplând toate 
golurile şi capilarele din păment, împiedecă aerul 
şi gazurile de a pătrunde şi circula în păment 
ca să-l încălzească şi oxideze humusul şi sili- 
catele pentru formarea de săruri pentru nutrirea 
plantelor. Plantele acuatice, ce cresc în M., sunt 
acide, puţin substanţioase şi nenutritoare. Ele 
poartă numirea generică de rogoz. Prin secarea, 
canalisarea şi însănătoşarea M.-ei pămentul se 
ameliorează foarte mult, rogozul şi plantele de 
baltă dispar şi se poate face plugărie pe ele şi 
cu timpul devin terenuri de o fertilitate extra
ordinară.

Mnemonloa sau mnemotechnica, (grec.) se nu- 
aiesce arta de a cultiva şi desvolta memoria prin 
uiijloace^ meşteşugite. Ca artă a fost inventată 
“’ai ântâi de grecul Simonides, a fost apoi cul
tivată de stoici în scopul dialecticei oratorice;

totul în seci. XVIII. Există în această insulă 
multe poveşti şi poesii despre uriaşele Moa. 
Carnea ei se mânca.

Moab, fiul lui Lot (v. ac.).
Moabiţi, popor semitic, spre sud-est dela Marea 

Moartă, descendenţii lui Moab, subjugaţi de David, 
eliberat de Mesa (v. ac.), la 600 de nou supus 
de Nabuhodonosor, pe urmă se contopi cu Arabii.

Moar, stofă sau mătase pe care se produce 
prin o anumită procedură, aparenţele ondulate 
ale apei.

Moara, maşină pentru sfărîmarea sau pulve- 
risarea corpurilor solide, mânată de regulă de 
apă, vent sau abur. Din timpurile cele mai vechi 
omul a căutat să-şi apropie prin mijloaoele cele 
mai lesnicioase şi în mod plăcut alimentele. 
Astfel a procedat şi cu diferitele boabe a unor 
plante; grâul, porumbul, meiul, etc., a căutat 
să fie sfărîmat, pulverisat şi apoi preparat pentru 
mâncare. Această sfărîmare a condus la măoi- 
nare, şi sistemele omului primitiv au fost înlo
cuite prin aranjamentele omului civilisat, oare 
a creat morile. Avem remăşiţe de mori ancă din 
timpul Romanilor; găsite în desgropările Pompeei 
şi Herculanului.
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Industriaşii români au făcut deja mult în pri
vinţa morăriei, ei s'au pregătit, s’au instalat cu 
tot ce partea technică şi practică a produs mai 
bun; în scurt timp România posedă aproape o 
sută de mori sistematice. Morile cele vechi dispar, 
aburul înlocuiesce apa, sisteme perfecţionate 
eele primitive.

Dăm în următoarele desoripţiunea unui mare 
stabiliment de morărit din Bucuresci (v. iiustr.)

In dreapta şi stânga se găsesc magaziile mcrei 
pentru grâul care se descarcă şi care nu se de- 
positează in siiosuri; aceste magazii ccnţin o 
cantitate de aprcape 400 vagoane. In fund, corpul 
principal al morei avend doue aripi; în dreapta 
silosnrile pentru grâu, in stânga silosurile-ma- 
gazii pentru făină. Grâul se aduce la silosurile 
de grâu şi se descarcă prin una din cele cinci 
deachitjetnri, de aci se ridică de elevatoare în 
etajul suprapus, aci trece prin prima curăţitoare 
care scoate praful, cojile, pământul, pietrile, şi 
apoi prin mijlocul vizelor este depositat într’unuJ 
din cele 56 compartimente din care se compune 
întregul complex de silos; capacitatea fiecărui 
compartiment este de 6 vagoane grâu. Astfel 
grâul stă în deposit până când sosesce momentul 
de a fi măcinat; silcsurile sunt controlate şi 
pentru ori ce eventualitate, dacă împrejurările 
cer, grâul se poate scoate prin ajutorul vizelor 
din etajul de jos, se urcă iarăşi sus, se curăţă şi 
vântură din nou şi se depositează în alt compar
timent. Grâul depositat în siiosuri, nu se poate 
încăliji sau încinge nici odată, nici nu este tre
buinţă pentru aceasta ca o mână omenească să-l 
dea la lopată, funcţionarea este automatică. Pentru 
a ajunge la măcinat grâul, trebue să treacă prin 
curăţitoare. Se scie de toţi morarii cât este de 
periculoasă curăţitoarea, un pericol continuu de 
foc în edificiul unei mori. Pentru a evita acest 
pericol toate cele şese etaje sunt boltite în ci
ment şi fier, formând podeala de despărţire a 
etajelor; apoi curăţitoarea mai este despărţită 
printr’un zid puternic de corpul morei, iar uşile 
cari conduc la ea sunt toate de fier dublate şi 
umplute cu cenuşă sigure în contra focului; lu
minatul este electric şi o mare reservă de apă 
cu conducte în toate etajele o asigură cât se 
poate de complet. Aci în curăţitoare grâul că
rând din etaj în etaj se curăţă; astfel în etajul 
de sus sunt tarai’ele superpuse şi aparatele de 
eliminare a corpurilor mari, apoi cântarul au
tomatic care arată grâul necurăţit cu greutatea 
sa, apoi trece prin aparatele de scos praful, de 
scos neghina, de scos măzărichea, de despărţit 
secara de grâu, prin perii, prin pietrile şi ma
şinile cari curăţesc harha grâului şi colţurile 
galbene, prin aparatul de spălat şi uscat grâul, 
prin aparatele de magnet pentru a elimina bu
căţile de fel, prin ultimul cântar automatic care 
arată greutatea grâului curăţit, prin aparatul 
automatic de udat şi de aci în silosurile ime
diate înainte de măcinare. Din aceste siiosuri 
trecând prin aparatele distribuitoare, elevatorul 
conduce grâul în corpul morei unde se macină. 
Pentru a evita un mare inconvenient al morilor 
vechi, tot praful care se produce prin curăţirea 
grâului este condus într’un turn de zid anume 
construit, care se numesce turnul de praf, aci 
se adună tot la un loc şi se scoate, ne mai 
având nimic comun cu moara.

Cum scopul unei mori bune este a produce 
oât se poate de multă făină albă şi frumoasă, 
negreşit că curăţirea grâului este de o impor
tanţă capitală şi că nu s’au cruţat nimic ca 
aceasta parte technică a morii să fie cât de per
fectă şi completă.

Grâul bine curăţit ajunge de aci la partea 
principală, la transformarea sa în făină.

Mai nainte, fără a se ţinâ samă de structura 
bobului, el era întreg şi deodată măcinat şi cum 
ieşia dela pietri, făina era cernută, asortată şi 
pusă în comerciu. Tărîţa, germenul grâului, barba, 
diferitele epiderme se măcinau la un loc şi de
odată cu partea făinoasă amidonică şi conţină
toare de gluten, adecă frumseţa şi bunătatea 
hrănitoare cu substanţele necurate, nehrănitoaro, 
urîte şi chiar vătemătoare.

După o curăţire perfectă a grâului el trebue 
măcinat treptat, şi astfel scos numai ce este buu 
din el, mijlocul, grisurile. La acest resultat s'a 
ajuns prin introducerea cilindrelor de oţel călit 
la măcinat.

Trecând acelaş grâu prin şese diferite opera
ţiuni de sfărâmare s’a obţinut marele progres 
al morăriei moderne. CUindrele dinţate din oţel 
călit dau acest resultat, ele scot mijlocul grâului, 
neamestecând cojile, tărîţa şi celelalte părţi ale 
bobului, ele dau grisurile.

Măcinatul grisurilor se face tot de cilindre 
de oţel căUt, însă nedinţate; din ele se scoate 
aşa numitele dunsturi, cari iarăşi se macină 
fie la cilindre, fie la pietri, şi din aceste ope
raţiuni se scoate făina; tăiîţele se mai macină 
la pietri.

Fiecare dată ce productul a trecut prin aceste 
cilindre sau pietri, un sistem întreg de curăţit 
şi cernut măcinişul obţinut le aparţine; fiecare 
cilindru, fiecare piatră are sistemul seu separat 
de asortat. Maşinile necesare sunt instalate în 
diferitele etaje ale morii.

Aşa începând cu etajul de jos care este re- 
servat cazacelor, maşinelor, una de 180 cai, alta 
de 400 cai putere, transmisiunilor cari pun totul 
în mişcare cum şi luminei electrice, la al doilea 
etaj avem 15 scaune duble cu cilindrele de oţel 
călit sistem Ganz şi fraţii Seck cum şi cinci 
pietri mari franţuzesci din La Ferte, toate pentru 
sfărîmat şi măcinat grâul; la al treilea etaj avem 
curăţitoarele de grisuri şi dunsturi, 7 sistem 
Hagenmacher, 6 sistem Seck-Reform; la al 4-len 
etaj o parte din cilindrele de cernut făina şi la 
al 5-lea cilindrele de cernut făina şi sichterile. 
Toate etajele sunt boltite cu ciment şi fier, toate 
aparatele au ventilatoare speciale şi tctul este 
luminat cu lumină electrică.

întreaga moară este aranjată automatic, poate 
produce ori ce calitate de făină, şi se macină 
o cantitate de 10 vagoane de grâu pe (ji.

In aripa din stânga morii sunt amestecătoarele, 
silosurile şi magaziile de făină.

Astfel grâul pornind automatic din aripa dreaptă 
trece prin curăţitoare, moară, şi ajunge făina în 
aripa stângă unde se cântăresce şi depositează. 
Valoarea acestei meri este de un milion şi ju- 
metate lei.

Pe lângă această moară, mai sunt mori per
fecţionate în Bucuresci dintre cari: a Fraţilor 
Assan cu sistem de Plan-sichtere a Fraţilor 01- 
mazu, apoi Ştirbey Buftea, Violatos, Millas, Ga-
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liatzatoB Brăila, Morile din Botoşani, Dorohoin, 
Galaţi, Peatra, ş. a.

O lucrare foarte interesantă despre ^Industria 
morăriei în România» e datorită dlui inriner B. 
G. Aasan, care evaluează valoarea morilor per
fecţionate din ţeară la suma de 23—25 milioane.

Pe lângă morile sistematice perfecţionate Ro
mânia posede nenumerate mori ţerănesci; ele 
servesc populaţiunea rurală şi sunt mai cu samă 
mori de porumb. Toate rîurile şi rîuleţele ţerii 
sunt presărate cu mori de apă, din distanţă în 
distanţă apa este oprită de zăgazul unei mori; 
aceste mori represintau odinioară o adevărată 
avere. Mai sunt morile de vent din Câmpul Ba-

se întind multe mocirle; în unghiul sud-vestic 
se vede massa de sare: Dşebel Usdum. In apro
pierea ţermilor sunt multe isvoare calde cu apă 
sulfurică, ca Calirr-hoe, în biblie amintit sub 
numele: Lahsa. Proporţiunea sărăturii faţă de 
apă sărată a altor mări este: 26,/4°/o şi 40/0- 
Apa este de regulă verzie, pe unele locuri în
tunecată, pe altele albastră-întunecată. In M. se 
varsă: Iordanul, Nahr-Zerca, Main, Uadi-el- 
Modsib s. Arnon, Uadi-Eerak, Uadi-Subarah, ş. a.

[M. Bodiu.]
Moarte se numesce înoetarea vieţii a unei 

fiinţe organi.sate. La om obicinuit nu încetează 
toate actele vitale deodată în mod subit, ci

Intorioni) morii. (v. Moara.)

raganului cari însă nu presintă nici o însem- 
natate. [Andrei Popovici.]

Moarea, (MurăJ, sau zeamă de varză este sa
ramura în care se aşază varza, ce se înăcresce 
pentru iarnă. Această saramură prinde după 
câtva timp un gust acru şi sărat, şi se între
buinţează adese pentru beut şi pentru prepa- 
jCarea unor bucate.
; Moartă, Marea, (Jam-ha-Mdah, Bahr Lut), 
lac mare sărat, în'Palestina, suprafaţa: 926 km*. 
Lacul de formă lungăreaţă, ce se întinde dela 
nord Bţrre^ sud, prin peninsula de est Lisau, este 
împărţit în o parte mai mare estică şi alta mai 
nucă sudică. Lungimea lacului: 76 km., lăţimea: 
16—17 km., 4—5 km. lăţ., unde este mai ân- 
pist. Atunijimea spre nord: 365 m., spre sud: 
0—6 m. Apa este foarte sărată, de aceea ani
male nu pot vieţui în ea. In colţul nord-veetio

moartea este precedată de turburări ale func
ţiunilor celor mai importante, mai ales ale ac
tivităţii sistemului nervos, ale circulaţiunii şi 
respiraţiunii, turburări cari constitue boale şi în 
gradul mai înaintat agonia. Dacă încetarea unora 
dintre funcţiunile vitale nu este definitivă, dacă 
organismul n’a pierdut facultatea de a se în
toarce la activitatea normală, această stare con
stitue moartea aparentă. După causa care aduce 
terminarea vieţii distingem M. naturală, M. ac
cidentală şi M. violentă. Prin M. omul şi ani
malele trec în starea de cadavru; după înce
tarea circulaţiunii sângele coagulează, ţesăturile 
corpului devin tari, membrele infiexilnle, ceea 
ce constitue rigiditatea cadaverică care precede 
putrefacţia corpului. Semnele morţii reale, prin 
care o distingem dela M. aparentă, sunt: înce
tarea bătăilor cordului, scăderea temperaturei
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eă aproape ICC şi mai mult, rigiditatea cada
verică, lipea contracţiuuii musculare, opacitatea 
pupilei ochiului, începutul putrefacţiunii. Veri
ficarea decesului, constatarea M.-ii reale şi a 
causei ei, constitue o atribuţiune importantă a 
poliţiei sanitare (amedioinei administr., medicinei 
publice), constatarea morţii violente şi a împre
jurărilor în oare a fost produsă este competinţa 
medicinei legale (medicinei judiciare). [—].

Moartea (n poveştile române e personificată 
prin o femeie înaltă şi uscată, cu o coasă pe 
umer; e chioară, nu vede bine pe cine să ia, 
şi pentru aceasta e fără de îndurare. Fet frumos 
revenind la palatele derimate ale părinţilor, se 
scobori în pivniţă şi acolo M. ieşind dintr’un 
tron hodorogit, îi trase o palmă şi fet frumos 
oăiju şi se făcu ţerînă. Florian e trimis de mama 
sa, ca să aducă apă viă şi moartă din fântâna 
de pe virful muntelui negru de lângă lacul alb. 
Fântâna e păzită de însă-şi moartea, şi când 
Florian vru să ia apă, o furtună îl sfărîmă 
în bucăţi. [Atm.]

Moarte civilă. Pedepsele criminale perpetue, 
adecă pe viaţă, atrăgeau, altădată, M. civilă, a 
cărei consecuenţă era că, persoana deşi trăia, 
totuşi era socotită ca moartă în ochii societăţii, 
cu privire la unele drepturi de cari era des- 
brăcată. M. civ. este dar o ficţiune: un viu e 
presupus mort. M. civ. avea ca efect: 1) des
chiderea succesiunii condamnatului; 2) pier
derea dreptului de a primi o moştenire şi de a 
face testament, de a primi donaţiuni; 3) ou 
poţi fi numit tutor, fi martor, reclama sau sta 
ca pîrît într’nn proces, decât fiind representat 
prin un curator; 4) nu te poţi căsători şi că
sătoria contractată anterior, e nimicită, în ce 
privesce efectele ei civile. Toate acestea decurg 
din art. 25 Cod. civ. francez. Astădi M. civ., 
după care condamnatul pierdea proprietatea tu
turor bunurilor sale, e desfiinţată prin legea 
franceză din 31 Maiu 1854. România n'a cu
noscut M. civilă nici odată.

Moaţa, o femeie care a primit o instrucţiune 
şi diplomă la cutare şcoală de moşit, de regulă 
acolo unde e şi facultate de medicină, pe te
meiul căreia este îndreptăţită a da ajutor la 
femei născătoare. Practica M.-lor este atât de im
portantă, încât până în seci. XVII era M. femeie 
singură îndreptăţită a asista la faceri. Fiecare 
stat are datorinţa a se îngriji de M. în număr 
de ajuns, ca şi în satele cele mai îndepărtate 
să fie la îndemână la cas de trebuinţă M. Spre 
acest scop guvernele afară de cursurile ce se 
predau M.-lor la facultăţi de medicină, mai în
fiinţează după trebuiuţă şcoale de moşit Ia deo
sebite centre ale ţerii. In Ungaria afară de Bu
dapesta şi Cluj, mai sunt şcotde de moşit în 
Sibiiu, Seghedin şi Oradea mare, unde în 6 luni 
se pregătesc femeile cu cunosoinţele necesare 
pentru a pute asista femeile cari uasc. M.-lor 
diplomate li-se impun toate acele regule higienice, 
instrumente necesare, îndatoriri statistice, etc., 
cari se recer pentru ocrotirea sănătăţii mamei 
şi a nounăsoutului, precum şi Ia respectarea le
gilor de ordine juridică şi religioasă. La poporul 
nostru dela ţeară ânoă n’a străbătut simţul de 
imperioasa necesitate a M.-lor instruite. Ancă 
prea multe uasceri obviu fără asistenţa unei femei 
instruite în ale moşitului. Este o nenorocire asta.

căci prea uşor femeia născătoare este lăsată la 
voia întâmplării de cătră baba ignorantă, care 
este cbiemată la patul bolnavei. Aceasta este 
una din căuşele marei mortalităţi a copiilor şi 
a veste<}irei prea de vreme a tinerelor neveste 
la teară. [Dr. Vuia.]

Moaşte sau reUiquii se numesc în limbajul 
cultului biser. remăşiţele trupeşei ale sfinţilor, 
precum şi toate acele obiecte, pe cari le-au fo
losit în viaţa lor sau acele cari au fost în atin
gere cu ei, s. e. instrumentele de tortură. Este 
dogmă de credinţă, că reliquiilor trebue să li-se 
prestee cult, pentni că trupurile sfinţilor sunt 
medularele lui Isus Christos, biserica Spiritului 
sf., cari după înviere vor fi glorificate, iar obiec
tele cari le-au aparţinut, fiînd-că sunt foarte 
acomodate ca adneendu-ne aminte de persoanele, 
faptele, virtuţile şi patimile lor, să ne îndemne 
a le urma exemplul. Cultul reliquiilor e numai 
relativ întrucât nu se prestează rel. in sine 
privite, ci persoanelor cărora au aparţinut, adecă 
sfinţilor cărora le prestăm cultul ^duliei<.

Moavia, al cincilea calif, întemeietorul dinastiei 
Omeia^ilor. Fiul lui Abu-Sofian, marele inimic 
al lui Mohamed, n. pe la 600 d. Chr. M. fu numit 
guvernator al Siriei (644) de califul Othman, 
după a cărui. moarte se declară ca resbunător 
contra lui Aii şi câştigă în partea sa pe Amm. 
După bătălia dela Siffin nedecisă, fu proclamat 
calif şi recunoscut într’o parte a imperiului până 
la moartea lui Ah (651), când remase singur 
calif. A fost blând, a restabiht pacea şi ordinea, 
a făcut cahfatul ereditar, f 679.

Mobile, subdivisiune a bunurilor (v. ac.), adecă 
tot ce poate fi susceptibil de posesiune sau pro
prietate. Unele bunuri sunt mobile prin natura 
lor, iar altele pentru că legea le consideră ca 
atan. Prin natura lor sunt acele, cari se pot 
transporta fie singure, cum sunt animalele, 
fie prin o putere străină, cum sunt lucrurile 
neînsufleţite. Cele prin determinaţiunea legii 
sunt: obligaţiunile şi acţiunile, cari an de obiect 
sume exigibile sau efecte mobiliare, acţiunile 
sau interesele în campanii de finance, de co- 
merciu ori industrie, etc. Animalele afectate Ia 
cultura pământului încetează de a fi mobile şi 
devin imobile. Asemenea iepurii de casă, stupii 
cu roiuri, pescele din iazuri, porumbii din po- 
rumbăni, deşi toţi aceştia se mişcă dela sine. 
Acţiunea prin care se revendică atari bunuri e 
şi ca mobiliară, după obiectul la care se referă. 
Importanţa distincţiei între mobile şi imobile: 
numai imob. pot fi ipotecate; urmărirea mobi
lelor e mai uşoară; acţiunea pentru imobile se 
intentă Ia tribunalul locului imobilului; pentru 
M. la domiciliul datornicului, etc. (Cf. Art. 461, 
468, 472, 473, 474, 1909 C. civ., 406 sq. Pr. 
Civ. Rom.)

Mobilisare, operaţiune prin care o armată şi 
toate instituţiunile ei trece dela stare de pace 
la stare de resboiu, chiemându-se sub arme toate 
elementele, cari în timp de pace din hpsa de 
mijloace sau alte cause nu mai sunt în serviciu 
activ. Trupele trec pe picior de resboiu pnn 
chiomarea oamenilor din concediu şi reservă şi 
incorporarea lor, pe cât se poate, în corpurile 
unde au.primit instrucţiunea militară. M. face 
obiectul unei îngrijiri deosebite în armată. In 
timp de pace, în fiecare an, se reîmprospătează
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mesorile luate, aşa ca la un moment dat, ti'ecerea 
de pe picior de resboiu să se tacă cu regula
ritate şi precisiune. Această operaţie este unul 
din factorii cei mai importanţi la începutul unei 
campanii. M. se face prin decret regal.

Mocan, sinonim ouikfMn(con=locuitorilamunte 
în regiunea subalpină; cari locuiesc în cătune 
şi case resleţe pe cele plaiuri şi văi ale munţilor. 
Ocupaţiunea principală a M.-lor este păstoria, 
crescerea vitelor şi prea puţină plugărie fac 
dÎDşii după sistema moinelor şi tinăroagelor. Ceva 
grâu şi secară de primăvară, alac tenchin, orz, 
oves, cartofi şi poinimb scorumnic, verze mici 
pietroase şi mere, prune de toamnă, este tot 
ceea ce dînşii pot produce în acele regiuni înalte 
şi reci. De obiceiu pânea şi leguma o cumpără 
din altă parte dela câmp. De ordinar sub M. se 
înţeleg însă marii economi de oi din Săcele 
şi alte câteva comune mari dela poalele Car- 
paţilor, Covasna, Breţcu, eto., din Transil
vania, cari îşi ţineau de seooli vitele lor mari 
şi mărunte în România (Principatele dunărene) 
la păşune sub scutul Austriei şi prin tractate 
între Turcia şi Austria le era lor garantată mi- 
graţiunea turmelor şi păşunatul pe domeniile 
statului şi ale mănăstirilor pentru o taxă tare 
modestă. M. erau proprietarii turmelor de oi 
călătoare, şi altul avea până la 20,0(X) capete 
de oi, cirezi de vite cornute şi herghelii de sute 
de capete. M. sunt a^i în deplină decadenţă dela 
resboiul vamal 1876 încoace, şi cei mai mulţi 
au părăsit păstoria nomadă, luând moşii în 
arendă ori cumpărând proprietăţi dela stat, s’au 
stabilit pentru totdeuna în Dohrogea şi au de
venit agricultori.

Mooanu, insulă în Dunăre, Rom., j. Vlaşca, 
având o suprafaţă de 300 ha.

Moooa, (MochaJ, oraş cu port în Arabia, prov. 
turc. lemen, lângă Marea Roşie, 5000 loc.; co- 
ineroiul cu cafea de M. a decăzut.

Mooeanu, George, profesor de gimnastică la 
liceul Sf. Sava din Bucuresci şi la şcoala de 
oficieri, n. 1838 în Orman (Transilvania), a venit 
în Românîa în 1860. In 1863 a fost numit pro
fesor de gimnastică la Mateiu Basarab şi mai 
ţnrcjiu la şcoala de oficieri. El este întemeietorul 
introducerii gimnasticei în şcoalele statului şi în 
toate institutele particulare. A introdus danţurile 
naţionale românesc! în toate şcoalele publice, voia
jând cu elevii săi în Europa, America, etc., fă
când cunoscut străinătăţii danţurile noastre.

Moceriş, comună tur. în Ungaria, cott. Caraş- 
tieveiin, ou 1124 loc. Români.

Mocirla, Mlaştină, (v. ac.).
Moolu, comună rur. în Trans., cott. Cluj, cu 

1737 loc. Români (1171) şi Maghiari. Ţinutul 
M.-lui e foarte fructifer. 
i Mooke, un calcar de apă dulce.
■ Moore, (magh. Apatelek), corn. mai'e în Ung., 
cott. Arad. In actele publice apare deja la 1214. 
Ave 221 case cu 1148 loc. Slovaci, puţini Magh. 
oi 800 Români p.-cat. Teritoriul e 4373 jug. 
cat. Vinul alh din acest promontor are foarte 
bun nume. Staţiune de cale ferată.
, Mooaăry, Ludovic, om politic magh., n. 1826 
in Kurţâny, cott. Nogrâd. îndată ce a fost re
staurată constituţia Ungariei, M. a fost ales (1861) 
deputat, aparţinând partidului lui Deâk; mai 
tarcjiu (1866) însă a trecut în partidul din stânga

(al lui Kossuth), al cărui president a fost ani 
de-a rândul. Părerile sale conciliante în che
stiunea naţionalităţilor l-au adus în conflict cu 
partidul kossuthist, din care a trebuit să se re
tragă. In semn de reounosoinţă pentru apărarea 
drepturilor naţionalităţilor nemaghiare. Românii 
din Ung. şi Trs. au oferit lui M. la 1885 un splendid 
album ou 2000 subscrieri. La proximele alegeri 
nu s’a mai găsit cerc electoral maghiar, care 
să fl oferit mandat lui M.; anulându-se însă 
mandatul generalului Doda (v. ac.), alegătorii 
cercului electoral Cai’ansebeş au ales pe M. 
A publicat numeroase scrieri de valoare şi de 
interes deosebit pentru noi, între cari: Viaţa 
socială maghiară, 1855; Naţionalitate, 1858; De
spre vechiul nohil maghiar, 1888; Administraţia 
de stat 1891, etc.

Mocsonyi, (pron. Mocioni) orig. Mudoni, fa
milie macedo-română, imigrată în Ungaria şi 
Bănat pe la finea seci. XVII din Moscopole (Ma
cedonia), unde avea case şi curţi mari şi bise
rică proprie, la al cărei altar servia totdeuna 
unul dintre membrii familiei. In urma perse- 
cuţiunilor ce îndurau creştinii de sub domnia 
Turcilor după învingerile lui Eugeniu de Savoya, 
se pornise o emigraţiune a familiilor fruntaşe 
creştine spre Dunăre; astfel şi doi fraţi M., între 
cari cel mai mare. Petru, a fost preot căsătorit, 
şi-au încărcat toată averea mobilă pe catîri, 
şi au trecut Dunărea în Valahia, iar de acolo 
au străbătut în sus până în capitala Ungariei. 
Fraţii M., oferindu-şi serviciile patriarchului Ili- 
ricului Arsen III de Ipec, care chiar pe atunci 
se aşezase cu o colonie mare între Comarom 
şi Buda, au participat cu Ilirii în luptele prin
ţului Eugeniu. Fratele mai mic şi-a pierdut viaţa 
în bătălia dela Zenta (1697), iar preotul Petru a 
remas în taberă ca spiritual până la luarea Ti- 
mişorii şi scoaterea Turcului din Bănat. Această 
tovărăşie cu Serbii i-a adus lui Petru M. supra
numele *Popovicht, care a fost susceput şi în 
diplomele nobiliare ale succesorilor săi, numiţi 
acolo iPopovich alias Mocsonyi*.

După Petru M. au remas trei fii: Petru, Mi- 
hail şi Andreiu. Dintre numiţii trei fii ai lui 
Petru, cel dintâi. Petru II, a murit fără des
cendenţi, iar Mihail şi Andreiu sunt întemeie
torii celor două linii, fiecare separat nobilitată, 
în cari e ramificată familia M. până astăcji, adecă: 
linia primă, armalistă, descendenţa liii Mihail, 
şi linia a doua, donatarie, descendenţa lui Andreiu. 
Andreiu, seniorul liniei M. de Foen, la 1780 a cerut 
şi primit dela împăratul losif II dominiul Foen 
ca donaţiune mixtă, dată pentru recunoascerea 
meritelor şi sacrificiilor familiei sale. La 1782 
Andreiu M. a fost împuşcat în casa administra
torului său domenial prin fereastă, fără a se sci 
prin cine, nici cui a fost destinat glonţul. (Pe 
piatra lui mormentală din catedrala sârb. din 
Timişoara s’a aflat următoarea inscripţiune: »Eic 
iacet in pace nobiUs ac periUustris Dominus 
Andreas M. alias Popovich, edilis de Foen, subit 
et quidem soolpeto per fenestram traiectus die 
9-bris 17 anni MDCCLXXXID.) După moartea 
lui Andreiu, diploma nobiliară cu stema fami
liară a fost liberată văduvei sale (n. Ecaterina 
Cojoca, t 12 Apr. 1824) şi fiilor săi, cu data 
28 Febr. 1783 (înregistrată la capitolul de Cenad 
în 19 Aug. şi publicată în comitatul Pesta la.
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Genealogia familiei de Jfloesonyi. 
Petru (I)

Petru (II) Mihail (I)
(Căsătorit ca liarta de Eefala.)

L
Andreiu (I) t IV Nov. 1782

(Căs. cn Ecaterina I Gojoca, 
t 12 Apr. 1824).

Petru (IU) 
26 Deo. 1814. 

|C8s. ca Ecate- 
ina n de Eard- 

caonyi. f 24Maia 
1822.)

1

i
Dimitrie Mihail (II) Gavriil. Petru (IV) Constautin Naum 

f 29 lonie 
1807.

Alexandru (I) Mihail (HI) 
(n. 8 Nov. 1811, 
ţ 14 Oct. 1890)

loan (I) 
[n. 1780, + 

25Mam 1654. 
Căa. cn In- 

lianaPanaiot, 
n. 1787,
+ 1868.1

Ecatenna (IU)
n. 26 Nov. 1806, 
t 19 tan. 1878

Căsătoriţi la 1836.

Petru (V) 
n. 1607, 
asasinat 

1 Oct. 1868

Andreiu (II)
n. 1812, 

tB Maia 1880. 
Căsătorit la 

1659 ca Laura 
de Csemovîcs.

Antomu(I) 
Q. 16 Ian. 

1816,+ 6Deo. 
1690. Căsă
torit 1641 ca 
ved. conteloi 
Sztâray, n. 

losefina bar. 
Bradem.

George
n. 1823,
127 Fe
bruarie 
1887.

Căs. 1859 
ca Uona 
Somogyi 
de Gy5Dgy(53

Lucian 
n. 1828. 
t pria 

accident 
23 Maia 

1854.

Alexandru (II) 
D. 4 Nov. 1841. 

Căs. 1691 ca ved. lai 
George M.

Eugenia
n. 9 Martie 1844. -f* 
26 Maia 1901. Căa. 

10 Iulie 1682 ca Ter^a 
Horvăth. de Zalaber.

Zeno
n. 1642. Căs. 1880 
ca ved. cont. Băla 
Sztăray,n. baron. 
Maria Fîscher.

Geza

Ecaterina (IV) Eugenia Petru(VI) Alexandru (III) loan (II) 
n. 24 Iunie 1883. n.20Sept. n. 26Ang. n. 8 Mart. 1687. n.20Mart.

1684. 1685. 1893.

Antonia (II)
D. 13 Februarie 

1863.

Li via
(n. 1860) 
(mărit, 
coatesă 
Andreiu 

Bethlen.)

Georgina
(d. 1867) 

(măr. cont. 
Rodolf Dis- 
singen-Nip* 
penburg.)

11 Sept. 1783). Această diplomă, din causă că 
înip. losif II nu s’a încoronat ca rege al Un
gariei, a fost întărită ulterior prin o nouă di
plomă liberată de împ. Francisc la 10 Maiu 1805, 
şi publicată în cott. Torontal la 6 Aug. 1827, 
iar în cott. Caraş la 21 Apr. 1828. Al doilea fiu 
al lui Petru (I) M., ou numele Mihail, s’a aşezat 
la Tokaj şi la Budapesta. Prin o diplomă din 
1 Iunie 1798 a împ. Francisc I (publ. în corn. 
Pestei în 12 Sept. 1798), au fost nobilitati fiii lui 
Mihail, tot pe basa meritelor familiare, ca nobili- 
armalişti, va să 4ică fără donatiune şi predicat. 
Unul diutre nepoţii lui Mihail, cu acelaşi nume 
(n. 8 Nov. 1811, ţ 14 Oct. 1890), fiind cel din 
urmă descendent din linia primă şi căsătorindu-se 
la 1836 cu o nepoată a lui Andreiu, Ecaterina 
(n. 25 Nov. 1806, f 19 Ian. 1878), a reîmpreunat 
ambele Unii familiare. Din această căsătorie s’au 
născut fraţii Alexandru şi Eugeniu de M. (Cf. 
Genealogia famiUei M.)

Dintre fiii lui Andreiu M. de Foen, trei anume: 
Petru, Constantin şi Naum (f 29 Iunie 1807), 
care figurează în un document din 1790 ca unul 
dintre fundatorii bisericei mac.-rom. din Buda
pesta, an murit fără succesori, iar al patrulea 
fiu loan, (n. 1780, f 25 Maiu 1854), căsătorit 
la 1804 cu albanesa luUana Panaiot (n. 1787, 
1 1858), a lăsat după sine, din 18 copii ce avu- 
seră, afară de Ecaterina deja amintită, pe fraţii 
Petru, Andreiu, Antonia şi George, cari au 
ilustrat această nobilă familie şi au ridicat-o la 
o importanţă istorică pentru întreaga desvoltare 
politică şi culturală a Românilor din Ungaria.

Dela 1848 până în timpurile mai none, membrii 
familiei M. au stat în fruntea tuturor mişcărilor 
poporului român din această ţeară, şi toate re- 
snltatele reale ale luptelor acestuia în primul 
rând sunt a se mulţămi stăruinţelor neobosite 
şi generosităţii lor. Dînşii au condus şi au făcut

posibile glorioasele lupte ale Românilor din par
lamentul Ungariei; prin ajutoarele lor aproape 
100 de tineri români şi-au putut termina stu
diile şi şi-au creat o existenţă de oameni culţi, 
înzestrând astfel societatea română cu un valoros 
strat de conduoetori; al lor este meritul prin
cipal la restaurarea mitropoliei ort. rom. din 
Transilvania, Bănat şi Ungaria; din jertfele lor 
s’an putut susţine decenii întregi organele presei 
naţionale române, au fost sprijinite toate socie
tăţile şi întreprinderile culturale românesoi, şi 
chiar şi începuturile organisării Românilor pe 
teren economio-financiar, prin înfiinţarea pri
melor bănci românesoi, tot lor sunt a se mulţămi.

Prin toate aceste familia M. a ajuns la un 
rol providenţial în istoria Românilor din Ungaria 
şi la o importanţă, după cum n’a avut-o până 
astă4i nici o altă familie română din această ţeară.

Petru (V) Mocsonyi de Foen, fiul lui loan (1) 
M., n. 1807 în Budapesta, a studiat în Săros- 
patak şi (dreptul) în Budapesta. 1847 prim re- 
presentant al comitatului Torontal în dieta dela 
Pojon, unde pentru ţinuta sa energică se ve4u 
încurcat în duele. In aceasta dietă venind vorba 
despre congresul bisericei ortodoxe din Carloveţ, 
deputatul Biberului Beothy, inspirat de M., şi 
secundat de deput. Gavr. Mibâlyi, a făcut pro
punerea, ca acel congres să fie convocat nu 
numai pentru Şerbi, ci pe base egale pentru 
toţi ortodoxii, şi din această iniţiativă s'a născut 
art. de lege XN : 1847, după care congresul 
naţ. bis. s’a compus din 100 deputaţi aleşi ou 
privire la bmba poporului. Prin această lege, 
care a sguduit supremaţia bis. a Şerbilor, s’a făcut 
primul început al despărţirii ierarcbice. După 
suirea pe tron a Irap. Francisc losif I, M. fu 
chiemat în Dec. 1848 prin ministrul Stadion la 
curtea din Viena ca bărbat de încredere al Ro
mânilor, pentru a formula postulatele acestora
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la DOua constituire a monarchiei. Aici a lucrat 
şi luptat împreună cu ceilalţi bărbaţi de încre
dere ai Romanilor diu Bucovina, Bănat, Unp;aria 
şi Transilvania, până la Maiu 1852, când în 
fruntea unei deputaţiuni a rostit în faţa mini- 
ştrului imp. prino. Scbwarzenberg memorabilele 
cuvinte, că »representanţii Românilor au fost 
chiemaţi şi ascultaţi, ca guvernul să cunoască 
bine dorinţele şi trebuinţele lor, pentru a nu 
împlini nici una, ci a dispune tot contrarul.»: 
In 18.53 fu numit referendar la suprema curte 
de justiţie şi casaţiune în Viena, unde continua 
a-şi validita întreaga influenţă în interesul po
porului român. Ye4end însă că toate stăruin
ţele sale au fost zădarnice, şi că reacţiunea nu 
putea fi împiedecată a-şi face cursul, s’a retras 
la 1856 definitiv din serviciul statului, şi după 
ce părintele seu murise 
la 1854, s’a apucat, îm
preună cu fratele seu 
Andreiu, de admini
strarea considerabilei 
lor averi familiare. La 
1 Oct. 1858 Petru M. fu 
asasinat în mod perfid 
în Budapesta. Dînsul a 
fost adevăratul suflet 
al familiei şi a desvoltat 
în sinul acesteia spiritul 
naţional. Avea o minte 
ageră şi o erudiţiune 
clasică, şi era un bărbat 
toarte serios, care în- 
trunia toate condiţiunile 
unui adevărat om po
litic. Supremul scop al 
activităţii sale era con
servarea şi nobilitarea 
elementului naţional al 
Românilor.

Andreiu (II) Mo- 
esonyi de Foen, frate 
cu Petru M., n. 1812, 
a studiat în Budapesta, 
unde la 1832 a făcut 
examenele în drept. La 
1836 fu chiemat de vice- 
notar al comitatului To- 
rontal, şi devotându-se cu tot zelul administraţiunii 
municipale, a fost ales la 1843 protopretor distric
tual, şi se avântă la rolul de conducător politic în 
comitat. După sufocarea revoluţiunii, Andreiu M. 
în Sept. 1849 fu pus în capul părţilor banatice 
cu titlul şi funcţiunea de comisar suprem distric
tual, în care calitate lucrând la reorganisarea 
acestei provincii, a fost totodată şi conducătorul 
Romanilor. La 1852, după eşecul representanţilor 
poporului rom. în Viena, conduşi de frate-său 
Petru, Andreiu M. şi-a dat demisiuuea din în
semnatul post ce ocupa, dar în anul următor a fost 
înduplecat a primi presidenţia unei comisiuni 
centrale, instituită în Timişoara cu chiemarea 
de a introduce cadastrul în Banat. La 1856 se 
retrase însă, împreună cu Petru M., definitiv 
din serviciul statului. Căsătorindu-se 1859 s’a 
aşezat la dominiul familiar în Foen. După ne
fericitele bătălii dela Magenta şi Solferino, M". 
fu chiemat la Viena, pentru a represeuta pe Ro
manii din Banat şi Ungaria în senatul imperial 
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amplificat (»Verstărkter Reichsrath»), convocat 
pe Maiu 1860 la Viena. Aici M. în şedinţa XVll 
din 24 Sept. 1860 a desvoltat o sistemă politică 
proprie pentru reconstruirea monarchiei austro- 
ungare pe basa naţionalităţilor. Expunea anume, 
că >sistema politică-administrativă de până acum 
a monarchiei trebue să fie înlocuită cu alta, 
basată pe dreptul egal al tuturor popoarelor, cu 
instituţiuni populare autonome, astfel încât: 1) în
treaga operă de reorganisare, adecă toate insti- 
tuţiunile, ce se aţintesc a fi introduse, să fie 
întemeiate pe principiul egalei îndreptăţiri na
ţionale, în acel înţeles ca: în comună să fie 
exact representate naţionalităţile din comună; în 
comitat, district, ţinut, naţionalităţile din acelea, 
în provincii, resp. ţerile de coroană, tot asemenea 
naţionalităţile în măsură, precum sunt compuse 

acele ţeri; la urmă, în 
centru, în senatul im
perial, tot asemenea na
ţionalităţile părţilor, fie
care parte representa- 
tivă cu propriul seu ca
racter naţional, va să 
(Jică Germanul ca Ger
man, Sârbul ca Sârb, 
Românul ca Român şi 
aşa mai departe. 2) Ju
stiţia să se simplifice, 
înlesnească şi facă mai 

’ ieftină prin introdu
cerea sistemei orale şi 
a publicităţii, ca con- 
trolă. 3) învăţământul 
de sus până jos să fie 
mijlocit prin institute în 
limba poporului. 4) Li
bertatea confesională şi 
sprijinirea deopotrivă a 
tuturor bisericilor din 
partea statului să se pro
nunţe în principiu şi să 
se traducă în fapte.* 
Energica păşire a lui 
Andr. M., pentru ca »şi 
în Austria să se codifice 
dreptul de al meu şi al 
tău naţional*, a provocat 

o adevărată furtună în sinul aristocraţiei ma
ghiare şi al feudalilor austriac!, astfel că M. se 
văiju îndemnat a-şi retrage memorandul şi a-1 
presenta monarohului în persoană. După publi
carea diplomei din 20 Oct. 1860, M. a presentat 
monarohului o petiţiune cu preste 12,000 sub
scrieri diu partea Românilor, prin care se cerea, 
că dacă Banatul nu s’ar pute censtitui ca pro
vincie de sine, el să se încorporeze Transilvaniei, 
precum a mai fost şi în trecut. Văijeud însă 
noul trafic între curtea diu Viena şi aristocraţia 
maghiară, care a avut de urmare convocarea 
dietei pe Maiu 1861 la Budapesta, M. proclamă 
pasivitatea Românilor din Banat, dar în urma 
unei conferenţe a fruntaşilor români din Martie 
1861, se învoi cu participarea la alegeri. La 
aceste au fost aleşi 15 deputaţi rom. din Banat 
şi Ungaria (între aceştia şi M. în cercul Lugoş, 
dar n’a primit mandatul), cari prin tact şi energie 
au eluptat Românilor un loc distins în pam- 
mentul Ungariei. După disolvarea dietei în Aug.

20

Maosoloul familiei Mocsonyi.



306 Mocsonyi.

1861, M. se aşeză din nou la Viena, şi îndemna 
pe Români, ca prin bărbaţi de încredere aă stă- 
ruiască Ia guvernul central din Viena pentru 
convocarea unui congres naţ. general, prin care 
să se formuleze postulatele naţiunii române. Intre 
aoeste M. numera «constituirea tuturor Românilor 
înti,'un unio corp politic, o ţeară coronală cu tip 
şi caracter român.» Ministrul Schmerling insista 
ca M. să se mnlţămească cu autonomia Tran
silvaniei, şi-i promitea postul de guvernator. In 
vederea acestor promisiuni lepresentanţii rom. 
ai'deleni au subscris o potiţiune separată şi au 
ţinut în Febr. 1863, tot separat, congresul naţ. 
din Sibiiu, unde ancă în acel an s’a întrunit şi 
dieta Transilvaniei. Murind la finea 1861 pa- 
ti'iarchul Raiacici, M. începu O' grandioasă şi 
perseverantă acţiune pentru emanciparea bise
ricii rom. ortodoxe. In Maiu 1862 o deputaţiune 
condusă de ep. Şaguna presentă monarchului un 
memorand în această causă, iar în 20 Iul. 1864 
M. ţinu cu deputaţii români, aleşi pentru con
gresul electoral bisericesc din Carloveţ, o con- 
ferenţâ în Timişoara, în care s’au stabilit moda
lităţile unei păşiri solidare faţă cu acest congres. 
Acţiunea începută pe această basă şi condusă 
de M., după multe lupte avu de resultat reso- 
luţiunea iinp. din 24 Dec. 1864, prin care s’a 
încuviinţat mitropolia română. La 1865 M. în 
vederea situaţiunii schimbate şi a ţinutei cer
curilor din Viena, reounoscend necesitatea unei 
înţelegeri cu Maghiarii, ă condus lupta electorală 
pentru dieta convocată la Budapesta pe 10 Nov. 
1865, şi mulţămită stăruinţelor sale au fost aleşi 
23 deputaţi rom. în părţile bănăţene şi ungu- 
rene. După evenimentele din 1866 şi încoro
narea din 1867, M. vecţend zădărnicia luptelor 
parlameutare, sfătuia pe Rotnâni la o politică de 
abstinenţă, şi la 1869 se retrase la Foen, unde 
a reposat la 5 Maiu 1880. Andr. M. a fost un 
băi’bat de înaltă cultură socială, cai'e se distingea 
prin agerimea spiritului, prin energie şi un ex
terior foarte atrăgător. Toată viaţa lui a fost o 
luptă plină da abnegaţiune pentru recunoascerea 
drepturilor naţionale ale poporului român. Aca
demia rom. îl numera între membrii sei dela 
prima ei constituire, nu pentru scrieri erudite 
şi opere literare, ci pontni faptele şi sacrificiile 
sale, prin cari a contribuit la cultura sciinţei, 
literaturei şi artei în sinul poporului român, al 
cărui mare mecenate a fost.

Antoniu Mocsonyi de Foen, frate cu cei de 
mai nainte, n. 16 Ian. 1816, a'studiat Ia uni- 
versitatea din Budapesta şi a întrat apoi în ar
mată, servind ca locotenent în regimentul de 
husari »Imp. Ferdinand». Căsătorindu-se la 1841, 
a petrecut mai mult la moşiile sale Prisaca, 
Verpelet şi apoi Bulei, purtând o economie de 
model şi acuirund familiei un nou dominiu mare: 
Puszta Szt. Păi în cott. Arad. Dela 1865—75 
a fost deputat dietal al cercurilor Vilâgos şi Şasea, 
şi în această calitate a fost ales preşedinte al 
clubului parlamentar al naţionalităţilor, şi a avut 
un rol distins în luptele deputaţilor români de 
pe acel timp. Un deosebit merit şi-a câştigat şi 
pe terenul organisării economice a Românilor, 
încât atât prin mari subscripţiuni de acţii, cât 
şi mai ales prin autoritatea şi influenţa sa la 
guvern a făcut posibilă înfiinţarea băncii «Albina» 
(v. ac.). Ant. M. a fost deputat la toate con

gresele bisericesci şi Ia sinoadele diecesane dela 
restaurarea mitropoliei ort. rom. + 6 Dec. 1890. 
Ant. M. a iniţiat zidirea unui mausoleu familiar 
în Foen, ridicat apoi de fiul seu şi de nepoţii 
sei (v. ilustr. p. 305). Aici au fost aşezate spre 
vecinică odihnă osemintele membrilor familiei, 
înmormentaţi până aci în vechea biserică din 
Foen şi în catedrala şerb. din Timişoara.

George Mocsonyi de Foen, frate cu cei trei1 
de mai nainte, n. 25 Maiu 1823 în Budapesta, 
unde a studiat dreptul. S’a ocupat mai ales cu 
administrarea dominiilor sale din Vlaicoveţ şi 
Birohiş în Banat. 1865—75 a fost deputat al 
cercului Moraviţa (cott. Timiş) în dieta Ungariei. 
George M. s’a distins prin o deosebită genero- 
sitate pentru tinerimea rom. universitară, îm
părţind numeroase stipendii, f 27 Febr. 1887.

Alexandru de Mocsonyi, fiul lui Mihail de M. 
şi al Ecaterinei M. de Foen, (v. mai sus). Aceasta 
din urmă s’a distins prin un exemplar spirit fa
miliar şi prin o generoasă însufleţire naţională, 
şi a condus ou deosebită îngrijire educaţiunea 
lui Alexandru şi a fratelui seu Eugeniu, avend 
cea mai bună influenţă asupra caracterului lor. 
N. 4 Nov. 1841, Alex. M. a făcut studiile liceale 
în Budapesta; studiile juridice la universităţile 
din Budapesta şi Viena, iar în primăvara 1865 
a fost promovat Dr. iuris utriusque la univ. din 
Graz. Tot în acel an, toamna, M. a fost ales 
deputat dietal în cercul Rittberg (cott. Timiş), 
şi fiind reales 1869 în Lugoş, şi 1872 în Radna, 
a fost neîntrerupt membru al camerei deputa
ţilor până la 1874, când şi-a depus mandatul. 
Aici Al. M. a fost cel mai distins şi până astă4i 
neîntrecut lepresentant al causei naţionalită
ţilor, o somitate parlamentară admirată şi re
spectată şi de adversari, care în multe rânduri 
a secerat succese extraordinare, necontestate 
nici de cei mai neîmpăcaţi contrari ai Românilor. 
Primul seu discurs parlamentar a fost o impro- 
visaţiune reuşită, provocată la a doua desbatere 
de adresă (1866) prin un deputat slovac renegat 
în chestiunea folosirei în adresă a termenului 
«magyar nemzet» (naţiunea maghiară). Dintre 
discursurile parlamentare ale lui M. au avut un 
succes deosebit discursurile rostite la desbaterea 
legii pentru egala îndreptăţire a naţionalităţilor, 
când M., în numele clubului naţionalităţilor, a 
presentat votul minorităţii; apoi cuventările iu 
causa reformei comitatelor (1870) şi a legii elec
torale (1872), când deputaţii oposiţionali maghiaii 
au înscenat obstrucţiune parlamentară. In ve
derea zădărniciei luptelor parlamentare, M. a 
renunţat 1874 la mandatul seu. Era ca şi cei
lalţi deputaţi români să se retragă, dar s’a decis 
apoi a nu ceda tereuul fără luptă. La 1881, 
când i-s’a oferit din nou din partea alegetorilor 
români din cercul Lugoj un mandat de deputat, 
M. a refusat, şi s’a declarat pentru pasivitate 
generală, însă conferenţa naţ. ţinută în acelaşi 
an în Sibiiu, a proclamat pasivitatea numai pentru 
Românii din părţile Transilvaniei. De atunci M. 
a mai participat numai la confereuţele naţionale 
din 1892 şi din 1893, făcând la 1892, fără succes, 
încercarea de a împiedeca eşecul cu presen- 
ţarea Memorandului (v. ac.), şi numai pe cale 
publicistică îşi mai validitează în momente de
cisive influenţa sa asupra ţinutei politice a Ro
mânilor din regatul Ungariei. Pe teren economic
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Al. M. şi-a câştigat merite deosebite cu ocasiunea 
înfiinţării băncii «Albina» (v. ac.), al cărei prim- 
preşedinte a fost. In viaţa bisericească a Românilor 
ortodox! AJ. M. de asemenea a avut un rol distins. 
Dela l estaurai'ea mitropoliei a participat la toate 
congresele, precum şi la sinoadele djecesei Ca
ransebeş, ilustrând aceste corporaţiuni în mo
mente mai însemnate prin discursurile sale splen
dide, şi înaintând activitatea lor prin valoroasa 
lui conlucrare. Introducerea sufragiului universal 
în constituţiunea bisericească, este a se atribui 
stăruinţelor sale cu ocasiunea stabilirii «statutului 
organic». Dintre scrierile lui literare amintim: 
Consciinţa naţienală, publ. în Almanachul soc. ac. 
•România Jună» (1883) şi Libertatea Presei, publ. 
în «Rom. Revue» (1888). M. s’a încercat şi pe 
terenul cemposiţiunii musicale. Dela 1901 preşe
dinte al «Asociaţiunii p. lit. rom. şi cult. pop. rom.»

Eugeniu de Mocsonyi, frate cu Alexandru, 
D. 9 Martie 1844, a studiat la gimnasiul din 
Budapesta şi din Timişoara, la facultatea de 
drept din Viena, si a fost promovat doctor în 
diept la univ. din Graz. 1869—72 deputat dietal 
al cercului Sân-Miclăuşul mare, în care calitate 
cu ocasiunea reformei legii electorale, a militat 
pentru sufragiul universal. A fost membru activ 
al mai multor congrese şi sinoade bisericesci. 
Eug. M., un însuQeţit naţionalist, a dedicat o mare 
parte a activităţii sale crescerii fiilor sei, cultivând 
cu deosebită îngrijire spiritul naţional în sinul 
nonei generaţiuui. f 26 Maiu 1901 în Budapesta.

Zeno Mocsonyi de Foen, fiul lui Antoniu M., 
n. Sept. 1842 în Prisaca, şi-a făcut studiile li
ceale în Teresianul şi cele juridice la universi
tatea din Viena, unde a depus şi examenele de 
stat. Distins, ca şi ceilalţi membri ai familiei, 
priu deosebită însufleţire şi generositate pentru 
causa naţională a Românilor din ţeară, a con
lucrat aproape la toate acţiunile acestora şi le-a 
dat sprijinul seu. In viaţa bisericească a parti
cipat aproape la toate congresele şi la sinoadele 
diecesane. Agronom pasionat, s’a ocupat cu ad
ministrarea domeniilor sale, şi a dat o deosebită 
îngrijire crescerii fiului seu în spiritul tradi
ţional al familiei.

Mod, în genere forma particulară şi felul de 
a fi şi a lucra al unei existenţe. In unele si
steme filosofice înseamnă formele particulare ale 
substanţei ce constitue existenţa (Spinozza: modi 
sive affectiones); iar în limbajul curent filosofic 
de astăfli indică: notă, stare, aflare, etc. In mu
şi că M. înseamnă disposiţia particulară a tonu
rilor şi tipul, în cai'e trebuesc cântate, (v. Gama.)

Mod, (gram.) acea formă a verbului, prin 
care se arată felul lucrării exprimate prin cu
tare verb. In limba rom. se deosebesc:

I. M. personale, fiind-că prin ele se exprimă 
şi persoana lucrării; sunt următoarele: l) indi
cativul, când verbul arată lucrarea hotărâtă, 
sigură (s. e astăcji cetesc); 2) conjunctivul, (con
diţionalul), când verbul arată lucrarea ca atîi- 
niitoare de alta sau posibilă (s. e. astăiji am să 
oetesc); 3) optativul, câud verbul arată lucrarea 
ca o dorinţă (s. e. aş ceti); 4) imperativul, când 
verbul arată lucrarea ca poruncă (s. e. cetesce!); 
b) presumptivul, când verbul arată lucrarea ca 
îndoială (s. e. el va fi cetind).

II. M. impersonale, cari nu exprimă şi per
soana lucrării; sunt urraătoai'ele: 1) infinitivul,

când verbul arată lucrarea în mod general, ne- 
hotărît (s. e. a ceti). Infinitivul are doue forme, 
una scurtă (a ceti), alta întreagă (cetire), 
cea din urmă însă are funcţiune de substantiv; 
2) participiul, când verbul are înţeles adiectival 
(s. e. cetitor, present, cetit, trecut); 3) gerundiul, 
când verbul arată lucrarea în formă de adverb 
(s. e. el petrece timpul cetind).

M. silogistice se numesc în logică deosebitele 
forme ale figuriler silogistice după calitatea şi 
cantitatea judecăţilor ce constituesc premisele. 
Nu toate formele obţinute prin vorbirea canti
tăţii şi calităţii judecăţilor duc la o conclusie 
logică întemeiată. In figura I, pentru ca couclusia 
să fie valabilă, premisa maioră trebue să fie 
universală, iar cea minoră afirmativă; 
în figura II premisa maioră trebue să fie uni
versală şi una din premise negativă; în 
figura UI premisa minoră trebue să fie afir
mativă, conolusia fiind totdeuna particu
lară. (Cf. Maiorescu, Logica 82—100.)

Moda, (lat. modusj, fel de a fi, fel de a face. 
Este un us vremelnic, o afacere de gust, de ca
priciu, care regulează forma obiectelor materiale 
şi, cu deosebire forma mobilierului, a veştmin
telor şi a obiectelor de găteală. Totuşi M. diferă 
de us ca specia de gen. M. este un us transitor, 
vremelnic, de scurtă durată; usul este o modă 
îndelungată, permanentă, durabilă. Ambele însă 
îşi întind puterea lor asupra tuturor manifestă
rilor activităţii omenesci.

Modalitate, exprimă modul şi forma cum ceva 
există şi se întâmplă, şi modul cum poate fi cu
getat. In terminologia filosofică M. însemnează 
felul de a fi al judecăţilor după gradul de cer
titudine în exprimarea realităţii. Astfel avem 
după M. judecăţi a) asertorice, când afirmă pur 
şi simplu ceva fără necesitate stringentă; b) apo
dictice, când afirmă ceva cu necesitate strin
gentă, şi c) problematice, când afirmarea este 
numai posibilă, însoţită de îndoială. (Cf. Maio
rescu, Logica p. 60—61.)

Model, ceva de imitat. Obiect destinat a fi 
reprodus prin imitaţie. Persoana care posează 
în faţa unui artist pentru a-i reproduce sau imita 
formele. In sens figurat artistic: o persoană care 
are forme regulate, frumoase, perfecte. Figura 
ce se face de păment sau de ceară pentru a fi 
reprodusă întocmai şi cu aceleaşi dimensiuni, 
ori în mai mare, sau în mai mic, într’o sculp
tură oarecare. In turnătoriile metalice pentru 
a SG turna un obiect oarecare, se face un M. 
de lemn al obiectului, după care M. se face ti
parul din păment.

Modena, prov. ital. (Emilia), 2558 km*, cu 
290,446 loc. (1896). Capitala M., (voche&Mutina) 
are 31,053 loc.; archiepiscopie, castel frumos, 
bibliotecă cu 123,000 voi., catedrală din seci.XII; 
universitate fundată la 1683, academie de arte, 
institut technic, grădină betanică.

Moderados, (spân.) moderaţii, nume dat par
tidului conservator în Spania, iu oposiţiune cu 
Exaltados (v. ac.).

Moderantismus, vederi moderate, mai ales în 
politică.

Moderaţiune, cumpătare, (v. Cumpăt.)
Moderato, (ital.) termen de expresiune în 

musică, mederat, cumpătat.
20*
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Modern, oe corespunde modei (v. ac.), în con
trast cu antic (t. ac.).

Modestia, virtutea particulară a omului care 
făcend ceva, ori cât de bine, nu se gfindesce să 
se compare în această privinţă cu ceilalţi oameni, 
şi deci nu caută să exagereze prin vorbe sau 
fapte importanţa persoanei sale. In puterea ace
stei virtuţi omul îşi regulează cu bunăcuviinţă 
nu numai tot exteriorul seu, ţinuta trupului, 
dar şi gândirile, vorbirile, demersurile şi toate 
lucrările sale, şi este nepretensiv şi cumpătat în 
toate ale sale. [PI.]

Modioa, oraş în Sicilia, provincia Siracusa, 
41,231 loc.; se cultivă fructe sudice.

Modificare, schimbare (de regulă în mai bine).
Modlus, măsură de capacitate pentru corpuri 

solide mămnte. = 8'754 Litr.
MSdlIng, oraş în Austria infer., cercul Baden, 

nu departe de Viena, 10,596 loc. (1890); isvoare 
sulfuroase; fabrică de ghete.

Modms-Fliime, comitat în Croaţia-Slavonia, cu 
un teritor de 4879 09 km*. Terenul e foarte 
muntos; în nord e Sneănik (1506 m.) şi Bişnîak 
(1528 m.), în sud-est Bitoraî (1383 m.) şi Biela 
Laziţa (1533 m.). Cel mai însemnat lîu e Kulpa, 
în care se varsă Dobra, Mrezniţa şi Ecrana. 
Clima în părţile deluroase e domoală, în păr
ţile muntoase aspră. Producte: foarte puţin 
cărbune de piatră şi fier; porumb, cartofi, puţin 
grâu; în litoral cresc smochine, lămâi şi se pro
duce vin. Economia de vitee neînsemnată; 
mai respândite sunt caprele şi oile. Numărul 
locuitorilor e de 220,629; dintre aceştia 
66-l°/p sunt Croaţi, 32'4°/0 Şerbi, restul Nemţi, 
Maghiari şi alte naţionalităţi. Locuitorii în pre- 
ponderanţă se ocupă cu agricultura şi economia 
de vite, mai puţini cu industria şi comerciul; 
în litoral bun isvor de câştig e pescăritul. In
strucţia: în cott. M. se află numai 136 şcoale 
poporale şi 2 şcoale industriale. Admini
straţia: din punct de vedere administrativ M. 
se împarte în 8 cercuri pretoriale. Capitala e 
oraşul Ogulin.

Modulaţlune, (mus.) trecerea dintr’o tonalitate 
în alta.

Modus, (lat.) M. essendi felul (modul) de a 
exista şi de a fi al unei fiinţe; M. agendi, modul 
sau felul ei de acţiune în raport ou un obiect 
oarecare. [PI.]

Modus ponens şi modus tollens sunt două 
moduri de a arăta dependenţa unei judecăţi de 
o alta, în a cărei afirmare sau negare consistă 
judecata aşa numită hipotetică. Modus ponens 
arată, că fiiud judecata dintâi (antecendens) ade
vărată, este adevărată şi judecata dependentă 
de ea (oonsequens); Modus tollens arată că fiind 
falsă judecata dependentă (consequens), este falsă 
şi judecata dintâi (antecendens) (Maiorescu, Lo
gica § 20).

Moe, Jdrgen, poet norvegian, n. 1815 în Holm, 
1 1882, ca episcop al mănăst. Christiansund. A 
publicat oolecţiuni de basme şi legende popo
rale, şi poesii.

Moeclu, 1) Moeciul inferior, comună rurală 
în Trans., cott. Făgăraş, ou 1495 loc. Români. 
2) M. superior, comună rur. în Trans., cott. 
Făgăraş, cu 531 loc. Români.

Moehringla L., (botan.) după unii botanişti gen, 
iar după alţii numai subgen sau secţiune din

genul Arenaria L., din familia Garyophylleae, 
tribul Alsineae.

Moenchla, subgen dela Cerastium (v. ac.).
Moenus, riu, v. Maina.
Moere, mitol., v. Moire.
Moero, lac prin care trece rîul Congo sub 

numirea de Lnapula, la 9° 30' lat. sud. cu 914 m. 
preste nivoul mării. Spre est se întinde im
periul Casembe. Lacul a fost descoperit de Li- . 
vingstone în 8 Nov. 1867.

Moesia, ţeara dintre Balcani şi Dunăre, nu
mită astfel de Romani după poporul Mysii (la 
Romani Moesi). A fost cucerită de Romani în 
urma luptei dela Actium prin generalul Marcus 
Licinius Crassus, nepotul triumvirului, la anul 
29 a. Chr. La început a fost împărţită în clien
telă între mai mulţi prinţi, dar în anul 6 d. Chr. 
apare un guvernator imperial al Moesiei. Po
poarele cari o locuiau erau de origine tracică, 
şi anume Bessiî pe cursul superior al rîului 
Mariţa, Dentheletii pe unde aijţi e Sofia, Dar- 
danii în partea de sud a Serbiei, Tribalii în 
partea Flevnei, dela ei pe amândouă malurile 
Dunării până la Mare erau Geţii, cari în dreapta 
Dunării se numiau şi Mysi sau Moesi. M. se 
împărţia în superioară sau vechie (Belgrad, Co- 
stolaci) şi inferioară (Troesmis). De M. inferioară 
ţinea şi partea de miază-(ji a Basarabiei.

Mofeta, exalaţiunile de gaze sau vapoare ce 
se produc sub forma unor nori la suprafaţa la
velor vulcanice, âncă pe când sunt lichide. Ema- 
naţiunea acestora constă din acid sulfuros, amo
niac şi este foarte periculoasă organismului 
vieţuitoarelor. Principalele localităţi unde se gă
sesc M. e provincia Neapole.

Moft, lucru de nimic, fără importanţă, fieac, 
copilărie.

»Moftul Român*, o revistă umoristică, care 
a apărut scurtă vreme în Bucuresci în 1893. 
Moftangiu, care spune mofturi, care toacă vercji 
şi uscate.

Moga, Dumitru, de FdsâkShir, n. 1812 în 
Frata, studiile gimnasiale şi juridice le-a absolvat 
în Cluj. In 1834 s’a înscris la tabla reg. din 
Tîrgul-Murăşului, la care în 1837 a făcut cen- 
sura de advocat; ca atare a practicat până la 
1841; în acest an fu numit controlor la spanatul 
cameral reg. în Câmpeni. In 1851 fu numit con
silier o. r. Ta tribunalul din Alba-Iulia, 1861 se
cretar la guvern; în 1862 jude la tabla reg.; 
în 1869 tot acolo president de senat, în care 
calitate f în 7 Sept. 1873. In 1863/4 a luat 
parte ca deputat la dieta din Sibiiu şi la senatul 
imperial. Fi-atele său losif, n. 1827 a studiat 
gimnasiul în Blaj şi Cluj, a fost notar comunal 
până la 1848, atunci fu numit tribun în Ofen- 
baia. Ca atare a luat parte împreună cu lancu la 
mai multe expediţiuni. A fost arestat în Sept. 1848 
împreună cu popa Balinth în Abrud. In 1854 fu 
numit cancelist la pretura din Mediaş; iar în 
1861 fu ales pretor, mai târziu pensionat. 11879 
la moşia sa in Cocul de Câmpie. [I. St. Ş.]

Moga, Vasile, primul episcop român în epar- 
chia gr.-or. a Ardealului după reîntregirea ei în 
urma vacanţeî îndelungate; n. la 1774 în oraşul 
Sebeşul săsesc, unde a funcţionat mai mulţi ani 
ca preot necăsătorit. La alegerea de episcop să- 
yîi-şită în Turda la 19 Sept. 1810, intrând şi el 
în ternar între cei aleşi după numărul voturilor
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în rândul al doilea, fu numit episcop; iar în 
21 Apr. 1811, după ce primi în mănăstirea Cru- 
şedol cinul monachal, fu hirotonit de episcop în 
Carloveţ de cătră mitropolitul sârbesc Ştefan 
Stratimirovid. M. a păstorit ca episcop 35 ani, 
adecă până la 1845, când a reposat. In timpul 
relativ îndelungat al păstoriei episc. M. biserica 
gr.-or. din Transilvania a fost restrinsă în liber
tatea sa prin o instrucţiune cuprindend 19 puncte, 
ce s’a dat numitului episcop deodată cu numirea 
sa; de aceea şi resultatele activităţii lui M. sunt 
pentru eparchie mai mult negative decât positive. 
Sub el a făcut mare spor propaganda de unire, 
trecând la unire o mulţime de comune biseri- 
cesci. El a fost un bărbat popular şi un prototip 
al bisericei ortodoxe din Transilvania de pe acel 
timp. M. a donat prin testament bisericei mai multe 
obligaţiuni private, cari după moartea lui prin 
purtarea de procese îndelungate realisându-se 
in parte mare, s’a creat fundaţiunea ce poartă 
numele lui. [—]

Fundaţiunea M., înfiinţată din donaţiunea de 
29,622 fi. făcută de episcopul Vasile Moga. Din 
aceasta fundaţiune se dau stipendii la tineri Ro
mâni gr.-or., cari studiază sciinţele filosofice şi 
juridice; se salarisează fiscalul consistorial şi se 
ameliorează sal ariile asesorilorconsistoriali. Starea 
fuodaţiunii la 81 Dec. 1899 a fost 83,654 fi. 55 cr.

[Dr. B. R.]
Mogadar, oraş cu port în Marocoo (Africa) 

lângă Oceanul Atlantic, 15,000 loc.; comerciu 
spre Sudan.

Mogândeaţa, fantomă monstruoasă.
Mogârzea, în pov. române un ficior de împerat 

(fet frumos), căruia ielele (v. ac.) i-au luat inima. 
M. se preface în păstor de oi, cântă în fluier, 
()inele dela lac, respective ielele, joacă, apoi M. 
le păcălesce şi-şi recapetă inima.

Mogigraphia, (med.) Cbeirospasmus (v. ac.).
Moglena, a treia capitală (Freslav, Sofia, Mo- 

glena) a patriarcbatului bulgar întemeiat de 
Simeon, ţarul Bulgarilor (893—927).

MogoşanII, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 
compusă din 4 căt. cu 1400 loc. (Dicţ. geogr. 
1890), 3 biserici şi 1 şcoală. Corn. e străbătută 
de calea ferată Bucuresci-Pitesci.

Mogoţesci, 1) M., corn. rur. în Rom., j. Olt, 
ou 1014 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 3 biserici şi
1 şcoală. Loc. se ocupă cu agricultura; se cul- 
tivă şi gândacii de mătasă. 2) M., corn. rur. în 
Koin,, j. Iaşi, compusă din 6 căt. cu 1947 loc. 
(Dicţ. geogr. 1888), 5 biserici şi 2 şcoale. 3) M., 
corn. rur. în Rom., j. Roman, compusă din
2 sate, cu 1797 loc. (Dicţ. geogr. 1891), 4 bi
serici, 2 ort. şi 2 cat., şi 1 şcoală.

Mogoşoala, unul din cele 18 forturi ale cetăţii 
Bucuresci, la nord-vestul capitalei, între for
turile Chitila şi Otopeni şi la 13 km. de centrul 
oraşului. Fortul e flancat şi prin 2 baterii ce 
ocupă mijlocul intervalelor spre Chitila şi Otopeni 
şi ţine împreună cu forturile Chitila şi Otopeni 
sectorul cel mai delicat pentru apărarea cetăţii 
Bucuresci; de aceea desvoltarea şi armarea lui 
ca şi a celorlalte două sunt în raport cu si- 
tuaţiunea.

Mogull, Marii M., Baber, sultan mongol, des
cendent al princ. mongol Djagatai, cuceri Indu- 
stanul la 1505, plecând din Bukaria. Toţi des
cendenţii săi, suverani din rassa mongolă, domniră

în India şi sunt cunoscuţi sub numele de »marii 
moguli»; familie care s’a stins în 1858. [0. L.]

Moguntia, (MogvMiaeum), numele latin al 
oraşului Mainz (v. ac.).

Moha, 1) M., corn. mică în Trs., cott. Târnava 
mare, cu 1206 loc. (1891), Maghiari (812) şi 
Rom. (340).

2) M., corn. mare, cott. Feber (Ung.), 630 loc. 
Magb. (1891), staţiune de cale ferată, posede 
două isvoare de apă minerală, dintre cari unul 
»Agnes< renumit prin apa sa alcalină-gazoasă.

Mohăcs, (Mohaci), corn. mare în Ungaria, cott. 
Baranya, situată lângă Dunăre, cu 14,403 loc. 
(1891), 2 mori cu vapor, fabrici de cărămizi şi 
maşini, staţiune de vapoare şi de cale ferată. 
Localitate vestită în istoria Ungariei mai ales 
prin desastrul suferit aici în August 1526 de 
oştirea regelui Ludovic II al Ungariei, nimicită 
de oştirea sultanului Suleiman II, care avu drept 
urmare căderea Ung. sub stăpânirea turcească. 
Cu aceasta ocasiune a perit însuşi regele Lu
dovic II, înecându-se în părăul Csele. O altă 
luptă s’a dat aici tot în Aug. 1687 proprie la- 
Siklos, între oştirile unite, comandate de ducele 
Carol do Lotaringia, principele Bavariei Maxi- 
miUan şi ducele de Baden Ludovic, şi între 
oştirea marelui vizir Suleiman, sfîrşindu-se cu 
nimicirea celei din urmă.

Mohagir, nume dat Mahomedanilor fugiţi din 
Bosnia în urma ocupaţiunii austriaca.

Mohafr, stofă de lână ţesută cu adausul perului 
de capră din Angora. Aceste stofe sunt păroase 
şi lucii ca mătasa. — Dantele M., dantele din 
lână neagră.

Mohamed, fundatorul leligiunii mohamedane 
(islam), n. pe la 570 în Meoca (Arabia) din viţa 
Koreişiţilor, din o familie arabă de frunte, dar să
răcită. Remânând de mic orfan, fu luat de un 
unohiu al său, care era neguţător, şi l-a dus cu 
el prin călătoriile sale. Apoi întră ca factor la 
o văduvă cu numele Ebadidşa, pe care o şi luă 
de soţie şi se făcu neguţător. Ca atare a între
prins şi el călătorii, şi venind în atingere cu 
Iudeii şi cu creştinii, mai ales Nestoriani (v. ac.), 
se deşteptă în el înstrăinarea de cătră idolo- 
latrie şi cugetul de a înfiinţa o nouă religiune, 
întemeiată pe credinţa în un singur D(j0u (Allah). 
Cam în etate de 40 ani se născu în el cugetul, 
că e ales de D(Jeu de profet ca să propage cre
dinţa cea adevărată, şi aceasta mai ales după ce 
pe la 609—611 se retrăsese într’o peşteră de 
lângă Mecca, unde (ţicea că i-s’a arătat archan- 
gbelul Gavriil, care i-a spus că el e ales profet 
al lui D(Jeu şi îi descoperi învăţăturile religiunii 
ce avea să o întemeieze, pe cari apoi le cu
prinse într’o carte numită Coran (v. a.). In cu
rând primiră mulţi învăţăturile fanaticului M.; 
au fost însă alţii mulţi, mai aţes din cei mai 
bogaţi, cari nu le-au primit şi au început a perse
cuta pe M., aşa încât acesta a fost silit să fugă în 
622 la Medina (Jathneb), ai cărei locuitori sim- 
patisau cu învăţătura lui. Această fugă (hidsra, 
begira, v. ac.) a fost apoi pusă de cătră Musul
mani ca începutul erei lor. Inmulţindu-se sec
tarii, a început a-şi lăţi religiunea cu ajutorul 
armelor şi dorul de pradă de o parte, iar de alta 
fanatismul credincioşilor săi i-au condus la multe 
isbândi, aşa încât în curând i-s’au supus multe 
triburi din apropiere, parte de sila armelor, parte
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de frică. îmbărbătat prin aceste succese, M. în 
a. 7 al hegirei a provocat pe regii Persiei şi 
Etiopiei, pe împăratul din Constantinopol Ee- 
racliu şi pe mai mulţi şefi de triburi din Arabia 
şi Egipt, ca să primească legea lui. In 630 M. 
a cuprins Mecca şi Eaaba (v. ac.), care apoi de
veni centrul religiunii mohamedane, care s’a 
lăţit tot mai tare, ameninţând cu pustiire tot ce 
îi sta în cale. M. f în 632 şi a fost îngropat 
în Medina.

Mohamedană, religia întemeiată de cătră Mo
hamed (v. ac.). Principiul fundamental al rel. 
M. este; Un singur Dumnezeu şi M. e profetul 
lui. Pe Moise şi pe Isus îi recunoasce de profeţi 
inspiraţi de Dumneiţeu, dar M. e mai mare, şi 
legea lor, deşi e dată de Dumnezeu, e stricată, 
coruptă. Raiul promis de M. urmaşilor rel. sale 
constă în plăceri sensuale. Admite poligamia şi 
opresce beuturile spirtuoase şi anumite mâncări. 
Impune adorarea unui singur Dumnezeu (AUah), 
rugăciunea de mai multe ori pe di; supunere ne
condiţionată poruncilor profetului; ajutorarea să
racilor ; curagiu până la moarte în luptă pentru 
legea profetului şi deplină resignaţiune şi supu
nere sorţii. Aceste învăţături principale se cu
prind în cai'tea numită Coran. (v. ac.) Pe lângă 
aceste mai sunt şi alte legi şi prescrieri alcătuite 
după exemplul lui Mohamed. Aceste se cuprind în 
cartea numită tSunna* care însă nu e primită de 
toţi mohamedanii, şi cei ce o primesc se numesc 
»sunniţit. Religia luî M. se împai'te în nenu
mărate secte, cari se urăsc de moai'te, dar ura 
cea mai turbată contra ^necredincioşilor* (celor 
de altă lege), cu deosebire a ci'eştinilor, le este 
tuturor comună.

Mohamed, nume a patru sultani turci. M. I, 
fiul lui Baiazid I, n. 1374, f 1421. M. II, Bujuk 
(cel mare), fiul şi urmaşul lui Murad U (1451), 
n. 1430 în Adrianopole, cuceri 29 Maiu 1453 
Constantinopolul, subjugă 1473 Crimea şi in
sulele Ionice, f 1481. M. III, fiul şi urmaşul 
lui Murad III (1595), n. 1566, f 1603. Foarte 
crud. M. IV, fiul sultanului Ibrahim, detronat 
de Ieniceri. Luă domnia 1648 în etate de 7 ani. 
Detronat în urma desastrului dinaintea Vienei 
(1683) şi la Mohâcs (1687). f 1692 în temniţă.

Mohamed-bey, român din seminţia Basarabilor, 
dar turcit şi ajuns paşă. El e trimis cu oaste 
turcă să sprijinească pe Teodosie-Vodă împo
triva atacurilor lui Radu Călugărul (1521). Ajun
gând tâi'diu, şi Teodosie alungat preste Dunăre 
murind, M. îşi pune în gând a ocupa el scaunul 
domnesc, ceea ce nu displăcea Porţii. Radu 
Călugărul e învins şi ucis, iar turcitul pretins 
domn, introduce ocârmuirea turcească. înce
putul de paşalîcisare al Munteniei, împacă pe 
boieri, cari ridică la domnie pe Radu dela Afu
maţi (1522), ginerile lui Neagoe-Vodă. M. în vr’o 
20 de locuri se bate cu Radu, cu victoriile îm
părţite, până ce în cele din urmă M. e alungat 
preste Dunăre. E memorabilă această stăruitoare 
luptă dintre M. şi Radu dela Afumaţi, aporătorul 
naţionalităţii române, în acel timp. [Aguletti.]

Mohatra, (numit aşa de Spanioli, ital. stocco, 
germ. Soheinvertrag), contract fraudulos, ce se 
face atunci, când cineva vinde altuia un lucru 
pe credit sub condiţiunea (tacită ori expresă), 
ca acelaşi lucru să il revâiujă îndată pe bani 
gata cu un preţ mai redus. [i—m.]

Mohel, (ovr.) cel ce execută circumcisiunea 
(tăierea împrejur).

MohIkanI, seminţie indiană dispărută, îu Ame
rica nord., spre est dela Hudson, aparţinea sta
tului Delaware (v. ac.), renumită prin romanul 
lui Cooper.

Mohilew, (rus. Mogilew), guvernam. în Rusia 
vestică, 48,047 km1., cu 1.708,041 loc. (1897). 
Capitala M; lângă Nipru, are 43,106 loc. (1897), 
din cari ‘/j Ovrei; archiepiscopie; pielării, co- 
merciu.

MohI, 1) M., Rohert, om politic şi prof. de 
SC. politice, n. 1799 în Stuttgart, f 1875 în 
Berlin. Dela 1824 prof. de sc. politice la univ. 
din Tiibingen, dela 1847 la Heidelberg. 1848 mi
nistru de justiţie, apoi mai de multe ori deputat. 
Scrieri: Encyclopaedie der Staatswissenschaften, 
(edit. nouă 1881), etc.

2) Mohl, Hugo von, n. 1805, j* 1872 ca pro
fesor la universitatea din Tiibingen. Botanist 
distins, remarcabil prin scrierile sale fisiologice 
şi anatomice: aşa asupra protoplasmei, a ţesă
turilor, pentru cari dovedesoe originea lor ce
lulară, etc. Dintre multiplele lui scrieri relevăm: 
«Beitrăge zur Anatomie und Physiologie der 
Gewăchsec, Bem 1834 şi itJber die Vermehrung 
der Pfianzenzellen durch Theilung«. El a păstrat 
obiectivitatea, basat pe stricta observare în un 
timp, când speculaţiuni filosofice erau Ia or
dinea 4ilei. [A. Pr.]

Mohor, numele populai- al plantelor: Setaria 
glauca P. Beauv., Setaria viridis P. Beauv. şi 
Setaria verlicillata P. Beauv. (v. ac.) — Mohor 
gros. Panieum Grusgalli L. (v. ac.) — Mohor 
roşu, Digitaria sanguinalis Scop.

Mohorul ca plantă de nutreţ are avantajul 
că resistă bine la secetă şi cu vegetaţiunea lui 
scuită ne dă nutreţ şi după recoltele compro
mise şi întoarse. Meiuri şi mohoare se cultivă 
multe cu deosebire în câmpia aridă a României, 
Bărăgan, unde alte nutreţuri nu prea reuşesc 
din causa secetelor îndelungate. După calitate 
cositura de mohor este aproape tot aşa de bună 
ca şi cea de meiu.

Mohor, â 15 rupii de argint, monetă de aur 
din India est. = circa cor. 33.

MoinescI, corn. rur. în Rom., j. Bacău, com
pusă din 4 căt. cu 3777 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
2 biserici ort. şi 1 cat., 1 şcoală prim. de băeţi 
şi 1 de fete, cum şi 1 şcoală israelită; pe teri- 
torul comunei se găsesce isvoare de ape minerale, 
şi păcură în mare cantitate; sunt mai multe 
fabrici de petroleu, 1 fabrică de luminări de 
stearină şi 1 fabrică pentm lemne de construcţie.

Moire (Moere), la Greci, fetele lui Zeus cu 
Themis, identice cu Parcae (urzitoare) la Romani. 
Clotho, torcetoarea fii-ului de viaţă a oamenilor, 
Lachesia, împărţitoarea de soarte şi Atropos, 
hotărîtoarea de soartea neevitabilă, adecă de 
oara morţii. Ele se numesc şi numai Clothe, 
adecă torcătoarele, precum şi cântătoarele, şi 
atunci prima cântă despre present, a doua despre 
trecut şi a treia despre viitor.

Moise, ehberatorul şi legislatorul poporului 
israiltean, cam pe la mijlocul mileniului al II 
a. Chr., după tradiţie a fost fiul unei femei 
israelitene din neamul lui Levi. Fiind expus ca 
prunc de trei luni şi aflat de fica regelui Faraon, 
M. fu crescut la curtea regească, primind o educaţie
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de frunte, şi instruit în arta şi soiinfa egipteană. 
Pentru că omorîse pe un egiptean, M. fugi în 
Arabia, de unde Ia cliiemarea lui lehova, după 
o absenţă îndelungată, se reîntoarse la Egipt; 
coastrinse pe Faraon să demită poporal lui Israil, 
pe care-1 conduce 40 aui prin pustie, dându-i 
pe muntele Sinai cele 10 porunci primite dela 
lehova. M. muri pe muntele Nebo în etate de 
120 (84) ani. Cărţile lui M., v. Pentateuch.

Moiseiu, (ung. Mojszeny), comună mică în 
Maramureş cu 2500 loc. Români, (1000 Ovrei). 
Biserică şi şcoală română. Aproape de comuna 
mănăstirea Moiseiului.

Moisil, familie rom. nobiliară, de origine din 
Maramureş (Mois sau Moys de FeherhdzaJ cu 
diplomă dela regele Matia Corvinul, 1471 şi 
deia împ. Leopold I, 21 Martie 1702.

1) M. Grigore, n. 1814 în Rocna nouă (Şanţ, 
Transilvania). Studiile le-a făcut în Blaj. La 
1859 fu numit vicar episcopesc foraneu al Rocnei, 
cu reşedinţa în Năseud. Aici fu ales totodată 
şi president al fondurilor şcolastioe grăniţăresci. 
înfiinţarea districtului românesc al Năseudului 
piecum şi a gimnasiului super. rom. din Năseud 
la 1863, pe care-1 conduse ca director până la 
1808, sunt operele sale. f 1891.

2) M. luliu, n. 1859 în Năseud, studia poli- 
teclinica şi universitatea în Viena. Profesor de 
sciinţele flsico-naturale dela 1886 în Slatina 
(România), iar dela 1894 în Tirgu-Jiu, dela 1895 
diiector al gimnasiului »Tudor Vladimirescu« 
din Tirgu-Jiu. A publicat; a) Herbariu pentru 
şcoalele secund.; b) Corpul omenesc; c) Higiena 
ojiiului, pentru şcoalele secundare; d) «Amicul 
tinerimii», revista pentru nobilitarea tinerimii 
i'omnne (1895/96); e) Scopul şi metoda sciinţelor 
naturale iu şcoalele secundare; f) Băile alcaiino- 
muriatice dela Sângeorgiul-romăn (Transilvania). 
Colaborator pentru zoologie în «Encicl. română». 
Dela 1897 cavaler al «Coroanei României.» In 
1900 iniţia şi înfiinţa, împreună cu Aurel Dia- 
oonovici, inginer-şef al judeţului Gorjiu, şcoala 
ceramică din Tîrgu-Jin. In 1894 înfiinţa, îm
preună cu Al. Ştefulescu, Aurel Diaoonovici şi V. 
lioln Piekarski, «Museul Gorjului» în Tîrgu-Jiu.

Molsi-Vodă, din neamul Drăoulescilor, fiul lui 
Vladislav-Vodă (1524—26), fu câtă-va vreme 
doinu al Munteniei (lan. 1529 până Iunie 1530). 
Trăi în duşmănie cu propriul seu neam, uci
gând pe omorîtorii lui Radu-Vodă dela Afumaţi, 
şi stând în alianţă ou Basarabescii, de sub con
ducerea lui Barbu Craiovescu. In 15 Iunie 1530 
Iiind fugărit din ţeară de Draculesci cu domnul 
ridicat de ei, fratele lui Moisi, Vlad, revine în 
28 Aug. cu ajutorul generalului ungar Mailat, 
şi cu al lui Petru Rareş al Moldovei. E însă biruit 
de noul domnitor şi ucis dimpreună cu şeful 
basarabesc, Barbu Craiovescu. Şi aceasta înve- 
deiează că lupta dintre Basarabesci şi Drăculesci 
se prefăcuse iu acest timp în lupte personale, 
că partidele boieresoi pentru domnie se îmbu- 
cătăţiseră in grupe de clientelă personală.

[Aguletti.]
Mojdrean, numele românesc al arborelui Fra- 

xinua Ornua L. (v. ac.) [sinonim Ormts eu- 
ropaea Pers.].

Mokumâ, un aliagiu format din aur, argint, 
cupru, fier, şi alte metale, care e foarte apt 
spre a pute fi lucrat cu înlesnire pentru fa

bricarea diverselor obiecte de artă şi a cărui 
aspect aduce cu al lemnului lucrat.

Mol, (Molo), zid puternic de piatră şi beton, 
destinat a forma adăpost pentru vase în radele 
de mare, cari n’au adăpost natural, suficient 
pentru a constitui un port. Un M. poate să fie 
şi înlăuntrul unui port şi atunci servesce a se 
construi pe el magazii, deposite, căi ferate, etc. 
destinate mărfurilor ce se îmbai’că pe vasele 
cari vin să acosteze la M. In proiectul portului 
Constanţa e prevăzut un M. interior destinat 
vaselor şi stabilimentelor marinei militare.

[Const. B.]
Mola, produs iregular desvoltat sau degenerat 

al oului fecundat; e format din o massă, pună 
la mărimea unui pumn, compusă din beşici, ce 
conţin apă, din sânge, bucăţi de carne, grăsime, 
concremente osoase şi piele. M. causează me- 
trorrhagii primejdioase.

Mola, judecător mohamedan în cetăţile prin
cipale.

Mola di Bari, oraş cu port la Marea Adriatică, 
în prov. ital. Bari (Apulia), 12,070 loc.; co- 
merciu maritim.

Molares, dinţi molari, = măselele. Omul adult 
posedă în fiecare jumătate a fiecărui maxilar 
cinci M., cu totul 20. Din aceşti 5 M., 2 sunt 
M. mici (vecini cu canini) şi 3 M. mari; ul
timul M. mare, e numit dintele înţelepciunei. 
M. mici au o coroană, provecjută cu 2 tubercule, 
şi o rădăcină, cele mai adeseori simplă sau bifidă 
numai la vîrf, iar M. mari au o coroană cubică, 
groasă, cu 4 tubercule şi o rădăcină dublă sau 
triplă şi câte odată curbată, (v. Deutiţiune.)

[Imerwol.]
Molaş, pesce, mihalţ (v. ac.).
Molasa, conglomerate ale formaţiunii teiţiare 

în Elveţia.
Molay, (pron. molie), lacob Bernhardt de, 

cel din urmă mare măiestru al ordinului tem- 
plarilor dela 1298; 1307 dimpreună cu toţi tom- 
plarii locuitori în Francia îutemuiţat de Filip 
cel Frumos, şi după crude torturi ars de viu în 
Paris la 18 Mart. 1313.

Molda, rîu. V. Moldova.
Moldawit, obsidian ce se găsesce în aluviunile 

din zona serpentinelor din Bohemia. Unii Ie 
cred de origină eruptivă.

Moldova, rîu, isvoresce în satul Moldova sau 
Suliţa în munţii miază-(ţiuali resăriteni ai Buco
vinei, curge spre resărit până la Cornul Luncii, 
unde trece în România moldovenească, apucând 
spre miază-iji-resărit şi se revaisă în Şirete 
lângă oraşul Roman.

Moldova sau Suliţa, sat, expositură parochială 
dimpreună cu căt.: Aluniciul, Brodina, Crubta, 
Găina, Hreabenul, Hruba, Izvorul Bobeicii, Lu- 
oina, Meşul, Suliţa, Spinii oara şi Ştirbul, moşie 
mănăstirească în căpitanatul Rădăuţului şi în 
j.-ul Seletinului în Bucovina, are 1114 loc. 
(1011 ort.-or., 21 rom.-cat, 92 mos.), o şcoală 
primară în Moldova. [Dr. I. G. Sbiera.]

Moldova, partea de miază-noapte a României 
(v. ac.), între Carpaţi şi Prut, unită cu Ţeara- 
Româneasoă (Valachia) în 24 Ianuarie 1859, prin 
alegerea lui Alexandru loan Cuza ca Domn al 
Principatelor Unite, contopite dela 24 Ianuarie 
1862 într’un singur stat România. Fostul prin
cipat M., întemeiat pe la 1349 de Bogdan, voe-
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vodul Românilor din Maramureş, cuprindea şi 
Bucovina (1775 anexată de Austria) şi Basarabia 
(ţeara dintre Prut şi Nistru, 1812 anexată de 
Rusia). In Bucovina era vechea capitală a prin
cipatului, cetatea Suceava, până în a doua domnie 
a lui Alexandru Lăpuşneanu (1564—68), care 
mută capitala la laţi; dar fincă până la sfîr- 
şitul secol. XVII Suceava mai era considerată 
ca ă doua capitală a ţerii. In partea nord-vestică 
a ţerii, udată de apa Moldovei (afluentul prin
cipal al Şiretului în această parte), sunt şi în
ceputurile principatului moldovenesc sau al ferii 
Moldovei, sub voevodii Dragoş şi Sas, prede
cesorii lui Bogdan. Numele »ţeara Moldovei», dat 
mai întuiu numai părţii nord-vestice, s’a întins 
apoi asupra intregulni principat întemeiat de 
Bogdan, până ia Nistru şi Marea Neagră. Ca 
nume de ţeară, el este constatat înainte de în
temeierea principatului, pe timpul stăpânirii tă
tare, când se ailă numită in documente halicene 
(din 1334 şi 1335), un Alexandru Mcidaovici 
(= Moldoveanul) ca marter, după nume, originar 
din M. După întemeierea principatului, ţeara se 
află sub diferite numiri: ţeara Moldovei (numele 
obicinuit în documentele interne), Moldavia, 
Maurovlachia (=Vlachia neagră), Moldovlachia, 
Vlachia sau Valachia mică (spre deosebire de 
Yalachia mare = Ţeara-Românească), Bogdania 
(după numele întemeietorului Bogdan) sau Kara- 
bogdan (turcesce = Bogdania neagră), până când, 
în cele din urmă, s’a generalisat numele M. Le
genda formată în junii tradiţiei descălecatului 
pune originea numelui M. în legătură cu des
călecatul lui Dragoş, (jicend: >Şi au pus nume 
apei de-i 4iseră Moldova pe numele unei căţele 
ce îi (j'cea Molda, care atunci, gonind zimbrul 
(venat de Dragoş), s’a înecat în acea apă, şi 
după numele apei se d'cc acum şi ţerii Mol
dova.» (Cronica lui Ureche.) Originea numelui 
este germană, derivând din got. molda (a.-germ. 
molta) = pulbere (analog Prahova din slav. prach= 
pulbere), oa şi la rîurile Moldava în Boemia şi 
Mulde în Saxonia. El ne-a remas probabil din 
timpul Goţilor. [D. On.]

Istoria. Ancă din seci. XII se pomenesc în 
Moldova Români, cari o locuiau împreună cu 
Slavi şi cu resturi de Pecenegi sub stăpânirea 
Cumanilor, apoi sub stăpânirea Tătarilor. Re
gele Ludovic cel Mare al Ungariei (1342—82) 
alungă pe Tătari şi sub suzeranitatea sa un dace 
român, Dragoţ, urzesce primele începuturi ale 
Moldovei, când la 1349 Bogdan, voevodul Ro
mânilor maramureşeni, veijend Importanţa ei, o 
luă in stăpânire considerându-o ca parte a voe- 
vodatului seu. Urmaşii lui Drageş, sprijiniţi de 
Ludovic, se luptă cu Bogdan, oare îi învinge şi 
întemeiază un stat independent, părăsind pose
siunile sale din Maramureş, pe cari regele le 
dăruesce urmaşilor lui Dragoş. Fiul seu Laţeu 
(1365—73) lasă o fată Anastasia. Familia Muţat 
cu Costea M. (1373—74) ocupă scaunul, deşi 
turburaţi de lupta cu prinţul luga Koriatovici 
(1374—79), care fu alungat cu ajutor dela Mun
teni şi înlocuit cu Petru, fiul lui Costea, dela 
1379—91. Lui Petru îi urmează fratele seu 
Boman (1391—93), bărbatul Anastasiei. Roman 
este resturnat de fratele seu Ştefan (1393—96), 
oare piere într’o rescoală şi-i urmează Roman 
(1399—400) domn a doua oară, şi prins intr’o luptă

de Swidriml, ducele Lituaniei, care pune în Mol
dova pe luga II Koriatovici (1400) alungat de 
Miroea şi înlocuit cu Alexandru cd Bun (1400 
până 1432) fiul lui Roman. Dela 1433—47 fiii 
lui Alexandru, Iliaş şi Ştefan, se luptă pentru 
scaun, pe care îl ocupă sau împreună împăcaţi, 
sau separat; iar în următorii 9 ani au fost 13 
schimbări de domnie între urmaşii lui Alexandru ; 
Petru de 5 ori. Alexandru de 3 ori, Roman ocu-. 
pând tronul numai 2 luni, un venetic ungur 
Ciupor ocupându-1 câteva (jile. Crimele cele mai 
fioroase, fratricid (Bogdan ucis de Petru) şi 
matricid (Ştefan îneacă pe Ringala, mama sa 
vitregă), pătează numele urmaşilor bunului domn. 
Ştefan cel Mare (1457—1504), fiul lui Bogdan 
şi nepotul lui Alexandru alungă pe Petru şi se 
face domn cu ajutorul lui Vlad Ţepeş din Mun
tenia. După Ştefan cel Mare urmează Bogdan III 
(1504—17), apoi fiul seu Ştefan cel TinSr (1517 
până 1527) şi după el Petru Rareţ (1527—38 şi 
1540—46), Au natural al lui Ştefan cel Mare. 
In 1538 sultanul Soliman vine asupra Moldovei 
şi Petru fuge în Transilvania, iar sultanul dă 
domnia lui Ştefan numit Lăcustă (1538—40), 
omorît de boieri şi înlocuit cu Corriea, dar după 
2 luni Petru Rareş luă domnia dela Constanti- 
nopole şi o ţinu până la moartea sa. Lui îi urmă 
Iliaţ, fiul seu crud (1541—51), care la sfîrşit se 
făcu mohamedan şi se. duse la Constantinopole. 
Fratele seu Ştefan Rareţ (1551—1552) ridică 
a.supră-şi pe boieri, cari îl omorîră şi aleseră o 
parte pe un Joldea, logodnicul Ruxandei, Bea 
lui Petru, altă parte pe Petrea Stolnicul Lă- 
puţneanul, care ucise pe Joldea după 3 Iile de 
domnie, se căsători el cu Ruxanda şi domni de 
doue ori ou numele de Alexandru (1552—61 şi 
1564—68) cu mare orucjime. In prima domnie 
a fost resturnat de un aventurier lacob Eraclide 
Despotul (1561—63), care veni cu ajutor căză- 
cesc şi resturnă pe Alexandru, dar fu resturnat 
şi ucis de boieri în cap ou Ştefan Tomţa. Acesta 
este alungat apoi de Alexandru, la moartea că
ruia îi urmă fiul seu Bogdan (1568—72), pe 
oare îl alungă loan Vodă cd Oumplit {1572—74), 
care începu luptele cu Turcii, cărora se predete. 
Petru Şchiopul (1574—91) a domnit întrerupt, 
căci a foşt resturnat de loan Potcoavă (1577) 
şi de fraţii acestuia, apoi de lancu Sasu (1579 
până 1582) şi în cele din urmă a părăsit ţeara. 
Tronul apoi a fost cumpărat de Aron, care luă 
parte în luptele lui Mihaiu cu Turcii, dar fă 
resturnat de Sigismund Batori prin intrigile hat
manului Ştefan Băsvan, care este făcut domn 
de Sigismund (1595). Polonii puseră însă domn 
pe Ieremia Movilă (1595—1606), pe când Răsvan 
lupta alături cu Mihaiu, Răsvan este prins şi 
pus în ţeapă. Ieremia întră în toate intrigile 
contra lui Mihaiu Viteazul, oare îl alungă din 
Moldova (1600), însă Ieremia cu Polonii vine 
din nou. La moartea lui Ieremia fratele seu Si- 
meon ocupă tronul câteva luni (1607), apoi Uon- 
stantin, fiul lui Ieremia (1608—11) este schimbat 
de Turci ou Ştefan Tomţa (1611—15), resturnat 
de Alexandru Movilă (1515—16), fiul lui Ie
remia, resturnat şi el de Radu Mihnea (1616—19), 
care fusese strămutat de Turci din Muntenia 
Averile lui Radu Mihnea provocară pofta Tur
cilor, cari fiind plătiţi şi de itahanul Gaspar 
Gratiani (1619—20), maziliră pe Radu şi numiră



Moldova. 313

pe italian, ucis de boieri pe când fugea la Poloni, 
căci Turcii voiau să-i ia capul. Turcii trimit 
pe Alexandru Iliaş, nepotul lui Petru Rareş 
dela 1620—22, mazilit de Turci, căci nu înde
stulase armata turcească îu luptele cu Polonii. Se 
Dumesce Ştefan Tomţa a doua oară (1622 — 23), 
apoi Radu Mihnea a doua oară (1623—26), care 
moare domn şi recomandă po generalul seu iifîron 
Barnovski (1626—1629). Alexandru Coconul 
(1629—30), nul lui Radu Mihnea, Moise Movilă 
(1630—31), fiul lui Simeon, Alexandru Iliaş 
a doua oară (1631—32) şi Moise Movilă (1633 
până 1634) a doua oară trece numai pe scaunul 
terii. Vasile Lupu isbuti a ţine domnia dela 
1634—53. Gheorghe Ştefan (1653—58) este în
locuit cu Gheorghe Ghica (16.58—59), apoi cu 
Steţăniţă (1659—61), fiul lui Vasile Lupu. Eu- 
statie Dahija (1661—66) cumperă tronul, apoi 
ginerele seu Gheorghe Duca (1666) şese luni 
şi lliaşi (1666—69), fiul lui Alexandru Iliaşi şi 
Gheorghe Buca (1669—72) a doua oară. Ştefan 
Petriceicu (1672—74), lovit cu buzduganul în 
cap de un paşă la asediul Eotinului trece la 
Poloni. Dumitraşcu Cantacuzin (1674—1676), 
Antonie Ruset (1676—78) şi Duca Vodă (1678 
până 1684) a treia oară şi Dumitraşcu Can
tacuzin a doua oară (1684—85), termină acest 
nou oonvoiu de domni. Constantin Cantemir 
(1685—93), Constantin Duca (1693—96), An- 
tioh (1696—1701), fiul lui Constantin Cantemir, 
Constantin Duca (1701—1703), Mihaiu Ra- 
coviţă (1703—1705), Antioh a doua oară (1705 
pană 1707), Racovifă a doua oară (1707—1709) 
au fost adeseori schimbaţi prin intrigile lui 
Brâncoveanu din Muntenia. Nicolae Mavro- 
eordat (1709—10), apoi Dimitrie Cantemir (1710 
până l7ll) erau crecţuţi oameni de încredere 
ai Turcilor contra Ruşilor şi contra bănuitului 
Brâncoveanu.

După retragerea lui Dimitrie Cantemir în 
Rusia, Turcii numesc pe omul lor de încredere 
Nicolae Mavroeordat (1711—16), apoi pe Mi
haiu Racoviţă a treia oară (1716—27), pe Gri- 
gore Ghica (1727—33), Constantin Mavroeordat^ 
fiul lui Nicolao dela 1733—35, Grigore Ghica 
(1736 —41) a doua oară. Constantin Mavroeordat 
(1741—44) a doua oară, loan Mavroeordat (1744 
până 1747), Grigore Ghica (1747—48) a treia 
oară. Constantin Mavroeordat (1748—49) a 
treia oară. Constantin Raeoviţă (1749—53), Ma- 
teiu Ghica (1753—56), Constantin Raeoviţă 
(1756—57)adouaoară, Scarlat Ghiea{1767—58). 
loan Calimah (1758—61), Grigore Calimah 
(1761—64), Grigore A. Ghiea (1764—67), Gri
gore Calimah (1767—69) a doua oară, Con- 
slantin Mavroeordat {YlCd). Dela 1769—74 ţerile 
au fost ocupate de Ruşi. Grigore A. Ghiea 
(1774—77) a doua oară. Constantin Moruzi 
(1777--82), Alexandru Mavroeordat (1782—85) 
liul lui Constantin, Alexandru Mavroeordat II 
(1785—86), Alexandru Ipsilante (1786—88), 
Alexandru Moruzi (1792—93), Mihail Şuţu 
(1’'’113—95), Alexandru Calimah (1795—99), 
Constantin Ipsilante (1799—1801), Alexandru 
VMfu(1801), Alexandru Şuţu domn preste amân
două ţerile în 1802, Alexandru Moruzi (1802 
pană 1806). Dela 1806—12 ţerile au fost ocu
pate de Ruşi, iar din 1812—19 Moldova a avut 
domn pe Scarlat Calimah, apoi pe Mihaiu Şuţu

(1819—21). Revoluţia grecească (eteria) şi cea 
românească aduseră domniile pământene. loan 
Sandu Sturza (1822—28) fu arestat de Ruşi, 
la isbuonirea resboiului cu Turcii şi ocupaţiunea 
rusească ţinu până în 1834. Mihaiu Sturza 
(1834—49) pierdu domnia în urma convenţiei 
dela Balta-Liman. Grigore Ghica (1849—56), 
numit pe 7 ani, s'a retras în 1856, iar ca locotenent 
de domn s’a numit Teodor Balş, apoi Neoulaiu 
Vogoride, mari inimici ai unirii ţerilor, contra 
cărora a triumfat însă patriotismul partidului 
naţional. Locotenenţii (caimacamii) s’au retras 
apoi, conform convenţiunii din Paris, şi în locul 
lui Vogoride s’a instituit în Moldova guvernul 
interimar sau Căimăcămia de trei. Din cei trei, 
numele lui Vasile Sturza şi al lui Anastasie 
Panu, cari au susţinut drepturile ţerii în afară 
şi au pregătit alegerile do domnie în lăuntru, 
vor străluci totdouna în istoria Românilor. In 
(}iua de 24 Ian., când Alexandru Cuza, domnul 
Moldovei, fu ales domn şi de adunarea Mun
teniei, Moldova politică înceta, precum încetă 
şi Muntenia, atunci a început România modernă.

Mitropolia Moldovei şi a Sucevei este şi 
dînsa cu mult posterioară descălecării, fiindcă 
întimpinăm mai ântâi nisce archierei fără scaun 
cunoscut. La 1375 luga Koriatovici, ou blago- 
slovenie dela Ohrida, pune mitropolit pe Teoctist. 
Aceasta însă superă preste măsură pe patriarchii 
din Constantinopole, cari puseseră deja mâna 
pe mitropolia Munteniei, şi se încinseră acum 
la o luptă înverşunată pentru a impune şi Mol
dovei episcopi greoi. La 1394 ei trimit ca mi
tropolit un grec Ieremîa, care însă nici nu e 
primit în ţeară; atunci patriarchui Anton, după 
ce căutase 'în zădar a împăca lucrurile prin 
câteva solii, rostesce anatema asupra Moldovei. 
Cu toate acestea. Moldovenii îşi sfinţesc doi 
episcopi la Halici, şi în urmă patriarchui, la 
1401, e nevoit a recunoasce po Ipsif, unul dintre 
ei, ca mitropolit al Moldovei. Ântâia reşedinţă 
a fost la Cetatea albă; Alexandru cel Bun o 
mută la Suceava, capitala ţerii; iar la 1564 se 
va fi mutat, împreună cu capitala, la Iaşi, pă- 
strându-şi însă titlul Sucevii. Nu mai puţine 
schimbări a suferit şi catedrala din Iaşi; la în
ceput era Biserica Albă la Sf. loan Botez.; An
tonie Ruset, în 1677, repară biserica Sf. Nicolae, 
zidită de Ştefan cel Mare, şi o-declară de mi
tropolie; Anastasia, doamna lui loan Duca, zi- 
desce la 1682 o catedrală nouă pe locul bisericei 
Albe, dotându-o cu case şi moşii; armând aceasta 
la 1766, mitropolitul a trebuit să oficieze în bi
serica St. George, zidită de mitrop. Gavril Ca
limah. In fine, la 1833, surpându-se şi biserica 
doamnei Anastasia, mitrop. Veniamim clădi tot 
pe acel loc catedrala de acum, care fiind re
staurată până a deveni un monument de fală a 
ţerii (v. art. Iaşi), a fost inaugurată de abia în 
1887. (Şincai, Cron. Rom. Buc., 1886 I, 589, 
591—592. Xenopol, Ist. Rom. II, 139 şi 236 
până 240. Enăceanu, Creştinismul în Dacia, 
Buc. 1878, 231—40. Erbiceanu, Ist. mitr. Mold. 
Buc. 1888, p. XXXIX—L). Seria mitropoliţilor 
e următoarea după Enăceanu, I. c. p. LV—LVII: 
loasaf, Calistraţ, Macarie; Macarie, Varlaam, 
Mitrofan, Eutimie Munteanul, Ştefan Munteanul, 
Teoctist I (1375—99), losif I (1399—1435), Gri- 
gorie I (1435—1439), Damian (1439), Calist,
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Teoctist II (1454), Filotei, Teofan I, Geoi-ge I, 
Teodosie I, Ghedeon I, Pahomie, Varlaani I, 
David, Teoctist III (1509), Neofit, Mitrofao, 
George II, Geoige III, Anastasie I (1541—51), 
Grigorie II (1551—1552), George (1552—1558), 
Grigorie II a doua oară (1558—61), Teofan 
(1561—62), Macarie cel Milostiv (1562—64), 
Teofan a doua oară (1564—70), George IV 
(1570-72), Anastasie II (1572—75), Teofil (1575 
ntoă 1577), Anastasie II, a doua oară (1577—78), 
Eftimie Munteanul (1678—80), Grigorie III (1580 
până 1581). George V Movilă (1581—82), Ni- 
canor (1582—84), George V a doua oară (1584 
pană 1590), Anastasie IU (1590—1605), Teo
dosie II Barbovsclii (1605—1609), Anastasie IV 
Crimca(1609—17), Teofan III (1617—20), Ana
stasie IV a doua oară (1620—31), Atanasie 
(1631—32), Varlaam II (1632—55), Gliedeon II 
(1655—60), Sava 1 (1660—71), Dositei (1671—73 
V. Dosoftei), Teodosie IU (1674—75), Dositei a 
doua oai'ă (1675—86), loan, Teofan IV, Sava II 
(1691—1702), Misail (1702—1708), Ghedeon UI 
(1708—23), George VI (1723—29), Nechifor 
(1729—30), Antonie (1730—40), Nechifor a doua 
oară (1740—50), lacob I Putneanul (1750—58), 
Gavril I Calimah (1760—86), Leon (1786—88), 
Ambrosie (1788—92), Gavril II (1792), lacob II 
Staniate (1792—1803), Veniamin Costache (1803 
până 18(38), Gavril 11 a doua oară (1808—12), 
Veniamin Costache a doua oară (1812—44), 
Meletie (1844—61), SofronieMiclesou(1851—60), 
Calinic Miolescu (1863—75), losif U Naniescu 
dela 1876. v. şi Episcop.

Moldo-Valachia numele vechiu al Principatelor- 
Unite.

Moldova veche (Muldava şi Muda<Sa), comună 
rui'ală în Banat, cott. Caraş-Severin, 3Vj km. 
dela Boşneag (v. ac.), lângă Dunăre, 1500 loc. 
dintre cari */»' sunt Şerbi ‘/a Români, cari însă 
nu sunt despărţiţi ierai'chicesce şi-s aproape 
serbisaţi.

M. nouă, v. Boşneag.
Moldovan, 1) M. Dimitrie, consilier la cance

laria curţii imp. trans., n. 16 Oct. 1811 în Deva, 
unde tatăl seu a fost comerciant. Şcoalele nor
male le-a absolvat în Zlagna, cele gimnasiale 
in Sibiiu; a fost 4 ani la politechnica din Viena, 
montanistica a absolvat-o în Schemnitz; până 
la 1848 a condus exploatarea minelor de aur 
familiare. In acest an a fost ales jude primar 
dirig. în comit. Hunedoara, în care calitate şi-a 
(^tigat mari merite. Din adunarea de pe «Câmpul 
libertăţii^ a fost delegat ca să ducă Memorandul 
la împăratul. In anul următor a fost silit să 
se refugieze împreună cu prefectul Solomon, 
în România. In 1850 a fost numit adjunct la 
comanda distr. în Alba-lulia, în 1853 comisar 
cl. I la Orăştie, ca atare a funcţionat la de
sărcinarea pământului urb. în Sibiiu. In a. 1861 
fu numit secretar la cancelaria aulică în Viena, 
iar la 1863 consilier, tot acolo. In anul 1863—4 
a fost deputat la dieta din Sibiiu, ca atare a 
fost ales în consiliul imperial în Viena. In 1867 
a fost pensionat. In tot locul a desvoltat o acti
vitate binefăcătoare în interesul naţiunii şi s’a 
bucurat de stima generală. în Sibiiu 10 Iunie 
1889. Fiica lui M., Ioana măr. Bădilă, în acord 
cu intenţiunea părintelui său, i-a eternisat nu
mele prin o generoasă fuudaţiune făcută în

favorul universitarilor români din Cluj, dăruind 
spre scopul acesta o avere de 35 mii florini.

[I. St. Ş.]
2) Moldovan, Ştefan, preposit capitulai' în 

Lugoş, n. la 1 August 1813 în Cicud (cott. Turda- 
Arieş). Şcoalele elem. şi gimnasiul le-a studiat 
in Cluj, iar liceul şi teologia în Blaj unde a 
fost apoi profesor gimnasial 2 ani. In 1838—1847 
paroch în Ghiriş şi adm. protop. al tractului, 
Beiului; iar dela 1847—1852 paroch şi protopop 
al Mediaşului şi ca atare în 1848 scurt timp a 
fost şi adlatusul comitelui scaunului de acelaş 
nume. In 1852 fu înaintat vicar foraneu în 
Haţeg, iar în 1857 numit canonic lector în nou 
înfiinţatul capitlu al diecesei Lugoşului, in fruntea 
căi'uia ajunse apoi în 1859, fiind numit şi în
tărit preposit capitulai1. In acelaşi timp epis
copul Alex. Dobra îl numi vicar general, în 
care calitate remase până în 1884. In 1871 fu 
distins prin numirea de prelat domestic papal. 
Ca paroch, protopop şi vicar for. a desvoltat 
un zel neobosit pentru înflorirea bisericilor, sus
ţinerea şi prosperarea şcoalelor gr.-cat. române, 
iar ca canonic şi preposit aproape */> veac a 
conlucrat cu zel şi înţelepciune la întărirea şi 
organisarea tinerei diecese a Lugoşului. De prin 
archivele şi bibliotecile diferitelor curţi domnesci 
din Ardeal a cules mai multe documente impor- 

,tante privitoare Ia istoria Românilor, pe cari apoi 
le-a publicat in «Transilvania® din a. 1868—77. 
Ca părtinitor şi iubitor al literaturii române şi-a 
format o bibliotecă frumoasă de 1500 voi, oare 
cuprinde aproape tot ce literatura rom. din patria 
noastră a produs in veacul acesta şi pe care 
în 1898 a donat-o diecesei. Spre încimunarea 
meritelor sale, a făout spre scopuri culturale şi 
filantropice mai multe legate, f 4 Nov. 1900.

[Dr. I. Radu.]
3) Moldovan, M. Vasîle, prefect de legiune, 

n. 1824 în St. Paul, Trs. (cott. Tern. mică), a 
studiat la gimnasiul şi în seminariul teologic din 
Blaj. Evenimentele anului 1848 l-au apucat ca 
cleric de cursul al treilea. In 8 Apr. 1848, după 
ce a plecat din Blaj, a cuti'ierat nu mai puţin ca 
50 de comune locuite de Români, chiemând po
porul la cele două adunări dela Dumineca Tooiii 
în 3/15 Maiu, la care însuşi luă pai'te activă. 
După aduuarea dela 3/15 Maiu, a organisat ptiu 
Sept. legiunea IH, al cărei prefect a fost sub 
întreaga durată a resboiului civil. In Oct. a 
participat la luptele dela St. Ioana şi Reghinul 
săsesc cu Urban. Aici fu şi rănit uşor. In Febr. 
1849 s'a retras şi el în Munţii apuseni, unde 
alătui'i cu lancu, Buteanu, Balint, Andreica ş. a. 
a luptat vitejesce. Când Hatvani cuprinse Abrudul, 
M. fu arestat, dar liberat când lancu năvăli în 
Abrad cu oştile sale şi scoase pe Hatvani. In 
19 Maiu lua parte la luptele contra armatelor 
lui Hatvani, care se leîntoi'sese pentru a doua 
oară asupra Bomânilor. M. se afla în fruntea 
aripei dela Corniţa, de unde Românii au respins 
pe comandantul maghiar, silindu-1 a se refugia 
în oraş. In Iunie s’a distins în luptele cu Kemeny 
Farkas.

îndată după revoluţie a fost numit inspector. 
Iu 1851 adjunct la comisariat înDicio-Sân-Mărtin. 
In 1862 vice-notar. In 1867 vice-comite. In 1872 
preşedinte al scaunului orfanal. In 1892 fu pen
sionat. «Memoriile» lui M. din 1848—49, s’au
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publicat îndată după moartea lui întâmplată la 
1 Ian. 1895 în Buziaş. [I. St. Ş.J

4) Moldovan, M. loan, canonic şi scriitor 
rom., n. 13 Iunie 1833 în Varfalău, scaunul 
Arieşului (Trs.). A început a învăţa în şcoala 
diu locul nascerii. In 1842 întră în clasa a 2-a 
a şooalei primare din Blaj. Aci şi-a continuat 
studiile până la 1848, terminând retorica. In 
Ian. 1851 deschi(}endu-se iarăşi giînnasiul din 
Blaj, cu organisaţiunea impusă de guvernul 
din Viena, M. fu primit în clasa VI. In 1853 
depuse examenul de maturitate şi fu trimis la 
teologie în seminarul central din Pesta. Pe 
anul II al cursului teologic a fost trimis la se
minarul gr.-cat. din Viena, unde cu începutul 
anului 1855 se bolnăvi greu, şi astfel fu silit a 
se întoarce acasă. După cură fericită şi-a con
tinuat studiile teologice în seminanil din Blaj, 
unde le-a terminat în 1857. In acest an fu 
numit profesor de limbile orientale şi studiul 
biblic în seminarul teologic din Blaj, şi de re- 
ligiune în gimnasiul inferior. In anul 1858 trecu 
la profesură în gimnasiu, unde a propus istoria 
şi geografia, limba română, filosofia, geografia 
fisică, dar mai vîrtos limba latină. In 1859 fu- 
,sese chirotonit preot. In 8 Iulie 1879 fu ales 
canonic teolog, şi întru aceea-şi (ji s’a făcut 
propunerea, să fie promovat la stalul de canonic 
cancelar. Promoţiunea s’a aprobat în 22 Oct. 
1879 şi instalarea s’a întâmplat în 16 Nov. 1879. 
In capitul a înaintat până la demnitatea cea 
mai înaltă de preposit in 1896. Mai mulţi ani 
pe lângă canonicat a purtat şi oficiul de director 
gimnasial în Blaj. Dela 1893—1901 a fost pre
şedintele Asociaţiunii pentru liter. rom. şi cult. 
popor, român. Dela 1894 este membru ordinar al 
Academiei române din Bucuresci. După moartea 
mitropolitului Vancea (1892) până la instalarea 
noului mitropolit Victor Mihâlyi (1895) a condus 
archidiecesa unită de Alba-Iulia şi Făgăraş in 
calitate de vicar capitular, în care timp s’a clădit 
un nou edificiu gimnasial în Blaj din fondurile 
ai'cliidiecesane şi din colectă publică. 1901 fu 
numit prelat domestic. A scris şi publicat: 1) 
Acte sinodale ale bisericei române de Alba-Iulia 
şi Făgăraş, Blaj t. I, 1869, t. II, 1872. 2) Spi
cuire iu istoria bisericească a Românilor, Blaj 
1873. 3) Lecţionar latin cu un dicţionar. 4) Nu
meroase studii, critice şi documente în Archiv 
pentru filologie şi istorie de Cipai'iu.

[Dr. Augustin Bunea.]
5) Moldovan, Silvestru, publicist, membru 

activ al Societ. geogr. rom. (fin Bucur., n. 1861 
in Agârbiciu (lângă Turda). A terminat liceul în 
Braşov; studiile universitare în Cluj şi Viena. 
Fost profesor la liceul rom. din Braşov (1885—87); 
n edat şi redactat foaia liter. »fiândunica< în 
8ibiiu (1894—95). De present redactor la •Tri
buna» şi «Foaia Poporului» şi director ai »Tipo- 
gruBei» inst. tipogr. în Sibiiu. Lucrări principale 
in specialitatea geogr.: »Ţeara noastră» descr. 
Transilvaniei sudice, (Sibiiu 1894); «Zarandul şi 
Munţii apuseni» (Sibiiu 1898), şi mai multe studii 
IU «Transilvania», foaia «Asociaţiunii», Bulet. Soc. 
geogr. rom. din Bucuresci, «Tribuna», «Gazeta 
Traiis.», etc. A mai scos în tipar câteva cărţi 
Hcolare şi bucăţi din lit. popor. (Cf. Gescli. des 
mm. Sohrifttums, de Dr. W. Rudow. 1892, 
pag. 205.)

6) Moldovan, Margareta, novelistă, soţia lui 
Silvestru Moldovan, n. 1872 în Turda. A pu
blicat novele şi schiţe în diferite diare şi re
viste de ale noastre; a scos în tipar un volum de 
novele, cu titlul «Din tainele vieţii» (Sibiiu 1899).

Moldoveni, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, 
situată pe partea stângă a rîului Ialomiţa, for
mată din 3 sate cu 2168, loc. (Dicţ. geogr. 
1897), 2 biserici şi 2 şcoale.

Moldoviţa, 1) M., rîuleţ, isvoresce diu munţii 
mierjuali resănteni ai Bucovinei şi se revarsă în 
stânga Moldovei din jos de tirgul Vama. 2) M., 
mănăstire, fundată în 1401 de Alexandru cel 
Bun, cam la mijlocul lungimii riuleţului. Nă- 
niită de o spărtură de nori, ea fu rezidită ceva 
Dtai la vale în anul 1531 de cătră Petru Raroş, 
Domnul Moldovei; desfiinţată ca mănăstire în 
1785, a remas până astădi ca biserică parochială 
în satul format pe lângă dînsa sub numele de 
Vatra-Moldo viţei (v. ac.). [Dr. I. G. Sbiera.]

Moidva, rîu, v. Moldova.
Molecula, cea măi mică părticică în care se 

poate divisa un corp, aşa încât să nu-şi schimbe 
însă proprietăţile lui chimice. M. la rândul ei 
e formată din atomi. La elemente M. este con
stituită de ordinar din 2 atomi identici, la com
puşii lor, atomii sunt diferiţi şi în numer va
riabil. M. unui corp presintă între ele spaţiuri, 
fapt ce permite a se explica dilaţia şi contracţia 
copurilor. Forţa care le menţine strîns unele de 
altele se numesce eoesiune. Volumul unei M. se 
determină împărţind greutatea moleculară prin 
greutatea specifică a vapoarei acelui corp. După 
Clausius, diametrul M. unui gaz, ar A a cinci- 
sutamilioana parte dintr’un centimetru, şi nu- 
merul M.-lor conţinute într’un cm.s de gaz s’ar 
urca la cifi'a fiXlO11.

Moleschott, lacob, fisiolog, n. 9 Aug. 1822 in 
Herzogenbusch, 1845 medic în Utrecht, 1847 
docent privat în Heidelberg, din causa vederilor 
sale materialiste fu silit a demisiona, 1856 pro
fesor în Ziirich, 1861 în Turin, 1878 în Roma, 
-j- 20 Maiu 1893 acolo. Adept al teoriei despre 
ueseparabilitatea puterii de materie. A scris mai 
multe opere în cari se ocupă mai mult cu nu- 
triţiunea omului.

Moleskin, (engl.J plisă, un fel de postav tuns, 
de sortă mai bună, întrebuinţat pentru vest
minte de iarnă.

Molia, numele vulgar al genului Ţinea L., 
insect lepidopter, din divisiunea Microlepidop- 
terilor, grupa Tineidelor. Ţinea sunt mici flu
turaşi, ale căror larve rod blănurile, covoarele, 
stofele de lână şi de per; penele şi animalele 
împăiate. Larvele au 14 picioare şi fălci puter
nice, ele îşi construesc un fel de toc din ma
teriile cu cari se nutresc, pe care îl poartă în 
spate ca melcul conchilia sa. Genul T. cuprinde 
mai multe specii: T. tapezella L., T. pellio- 
nella L., T. sarcitella L., T. crinella Treits.

Cel mai bun mijloc de a ne feri de M., este 
cel preservativ, adecă de a împedeca fluturaşi! 
să-şi depună ouele lor; pentru aceasta trebuesc 
lucrurile bine aerisate, scuturate şi periate, cel 
puţin odată pe septămână, în timpul verii când 
îşi depun ouele. Se mai întrebuinţează âncă 
substanţe cu miros tare ca: naftalina, benzina, 
camforul, tutunul şi praful de piretru.

[Dr. N. Leon.]
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Molibdenit, mineral, sulfnră de molibden, 
neagră-cenuşie, luciu ca grafitul şi lasă urmă 
neagră-ver(}u6 pe hârtie. Acompaniază mine- 
reurile de cositor în Norvegia de sud, la Miask, etc.

Molid, Molift, numiri vulgare ale frumosului 
arbore Picea exceha Link (v. ac.) [sinonim Abies 
excelsa Poir (v. ac.)J.

Mollire, Jean Baptiste Poquelin, cel mai mare 
poet comic, n. 1622 Ia Paris, fiul unui servitor 
al palatului şi tapeţier al curţii regale, primi o 
cultură clasică în colegiul Clermont, astăiji Louis 
le Grand, luă doctoratul în drept la Orleans şi 
fu advocat în Paris. Dai' pornirea firească şi 
relaţiunea sa cu actrifa M. Gejars îl făcu să 
îmbrăţişeze cariera teatrului. Actor şi director 
de teatru, petrecu vr’o 12 ani prin oraşele din 
provincie, compunendu-şi singur piesele ce juca. 
Recomandat de fostul seu conşcolar, principele 
Conţi, dobândi favorul de a juca inaintea lui 
Ludovic XIV, care îl reţinu în Paris, şi teatrul 
lui deveni teatrul curţii regale. Comediile sale 
sunt multe imitate, ca şi dramele lui Sbakes- 
peare, mai ales după Comedia dell’ arte, teatrul 
poporal al Italienilor, după maxima sa, »eu iau 
bunul meu unde îl găsesc.» Ele sunt: Les pre- 
cienses ridicules. Le cocu imaginaire. Le festin 
de pierre, L’ecole des maris, L’ecole des femmes. 
Le Tartufe, Le misantbrope, Les femmes sa- 
vantes, L’avare, George Dandin, Le bourgeois 
gentilbomme (trad. de I. Văcârescu sub titlul 
Bădăranul boierit), Les fourberis de Scapin, 
Le malade imaginaire ş. a. Când juca această 
ultimă piesă, în care avea rolul principal, fu 
cuprins de isbucnirea unei convulsiuni, care o 
ascunse măiestrit sub un hohot de rîs. Dus la 
locuinţa sa, strada Eicbelieu, unde se afiă acji 
statua lui, preste câteva oare muri de vărsare 
de sânge, în a. 1673. Din comediile lui M. sunt 
traduse rom.: Tartuful de Şt. Vîrgolioi, Misan- 
tropul de G. Sion, Medicul în contra voiei 
sale, ş. a.

Mollnla Sohrank., (botan.) gen monotipic din 
familia Gramineeîor, tribul Festuceae. Unica 
specie M. caerulea Moencb. este o plantă pe
renă cespitoasă cu frunzele ânguste plane. Ea 
este cunoscută de poporul nostru sub numirea 
de Iarbă albastră şi în părţile noastre cresce 
prin păduri şi fenaţe umede. [Z. C. P.]

Mollpslre, V. art. Contagiu şi Infecţiuoe.
Molitvelnic, (slav.), Euchologiu (grec), carte 

rituală în oare se cuprind rănduielele şi rugă
ciunile prescrise pentru conferirea sf. taine, şi 
a altor funcţiuni bisericesc), de sfinţire şi de 
binecuvântare.

Molk, (Melk), oraş (dela 1898) în Austria inf. 
lângă Dunăre, cu 1953 loc.; renumită abaţie a 
benedictinilor, fundată la 1089. cu biserică fru
moasă, în care sunt îngropaţi Babenbergii; co- 
lecţiuni sciinţifîce.

Moli, (mus.), unul din cele două game prin
cipale, in care terţa tonului iniţial este mi
noră (moale).

Moli, (mull), o ţesătură foarte subţire de bumbac, 
albă şi moale.

Molia, (arab. domn), titlul preoţilor mohame- 
daui la Turci şi la Perşi.

Molllentia, ţmed.) remedii ce alină, ce înmoaie.
Mollusoa, V. Molusce.
Moina sau Molniţa, păi'ău care desparte, pe

scurtă distanţă. Bucovina de Moldova; se re
varsă în stânga Siretelui mult mai în jos de 
oraşul Şirete. Gura Molniţei e un cătun Ia co
muna Eagojeşti. [Dr. I. G. Sbiera.]

Molnar, loan de MUUersheim, renumit medic- 
oculist în Transilvania şi literat român, n. 1740 
în corn. Sadu lângă Sibiiu; sub influenţa lojei 
francmasone din Sibiiu, desfiinţată la 1790, al 
cărei membru era, făcu prima încercare de nf 
scoate un ()iar penti-u poporul român, care însă 
din lipsa de fonduri nu isbuti; mai târcjiu (1793) 
ca profesor de oculistică la Academia reg. din 
Cluj, în care calitate fu ridicat la rangul de 
nobil, M. făcu şi a doua încercare în aceasta 
direcţie, dar şi aceasta fu zădărnicită, acum însă 
prin puterea reacţiunei şi a urei de rassă, de
şteptată prin sSupplex libellus Valacborum», la 
a cărui compuuere contribuise şi el. La 1788 M. 
publică în Viena o gramatică română pentru 
Germani, sub titlul »Deutsch-walaohiscbe Spracli- 
lehre» (8° 445 pag. şi un registru; ed. III Sibiiu, 
1823), la 1798 o retorică, iar la 1800 «Istoria 
universală» în Buda. In revoluţia lui Horia, M. 
primesce misiunea importantă de interniediator 
intre guvern şi Românii resculaţi. (Cf. 11. Chendi, 
începuturile (Jiaristicei noastre. Orăştie, 1900.)

Molo, (marină) v. Mol.
Moloch, o 4e>tate a Canaaniţilor; original a 

răpresentat fierbinţaia soarelui din capul verii, 
preste tot puterea stricătoare dar şi curăţitoaro 
a focului; a fost şi (Jeu al resboiului. M. se în
chipuia cu cap de taur (v. Minotauros) sau ca 
taur; i-s’au sacrificat oameni, mai ales prunci, iar 
în pericol mare feciorul mai hetrân al regelui.

Mologhiea sau Molodiea, comună rurală dim
preună ou cătuuele: Cozminul, Derehluiul, La 
Bainschi şi Valea lui Prancisc sau Frantzthal, 
parochie, moşie mănăstirească în căp. şi j.-ul 
Cernăuţului în Bucovina, are 5383 loc. (3645 ort.- 
or., 1488 rom.-cat. şi uniaţi, 15 protest., 235 mos.), 
trei şcoale primare în M. D. şi V. 1. F., poştă, 
staţiune de cale ferată în D. [Dr. I. G. Sbiera.]

Moloşl, popor elin din vechiul Epir, aveau ca oraş 
principal Ambracia. In antichitate cânii acestui 
popor erau vestiţi prin ferocitatea lor. [Caion.j

Molotru, numele românesc al speciilor genului 
Melilotus Tourn. — Molotru alb, Melilotus 
alba Desr. — Molotru galben, Melilotus 
officinalis Desr. (v. ac.).

Moltke, familie nobiliară din Meklenburg.
1) Adam WUhdm de, ministru danez, n. 25 Aug. 

1785, 1848 prim-ministru, apoi până 1850 mi- 
nistru de finanţe, 1854 preş. al dietei, f 15 Febr. 
1864 în Copenhaga.

2) Hellmuik Carol Bernhardt conte de, ge- 
neral-mareşal de câmp al Prusiei, n. 26 Oct. 
18(X), trecu 1822 din serviciul danez în cel 
prusiac, 1865 instructor al armatei turcesci, 
asistă 1839 în campania turcească în Siria, 
1848 şef de secţiune în marele stat major, 
1849—55 şeful statului major al corpului 4 de 
ariŢiată, 1856 adjutant al prinţului Frederic 
’Wilhelm, 1858 şeful statului major al armatei, 
1864 şeful statului major al armatelor unite 
în Sohieswig, 1866 şi 1870/71 şef al statului 
major pe lângă regele Wilhelm I, iniţiator prin
cipal in planurile de campanie; 1870 conte, 
1871 mareşal de câmp, dela 1867 membra al 
.camerei seniorilor al Germaniei de nord, apoi
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al camerei germane, demisionează 1868 din 
postul de şef al statului major şi este numit 
preşedinte al comisinnei pentru apărarea terii, 
t 24 Apr. 1891 în Berlin. M. a fost un strateg 
abil, conducând campania din 1866 contra Au
striei şi 1870 contra Franciei.

Molton, (MoUeton), barciientul moale şi păros 
întrebuinţat pentru îmbrăcăminte de dame.

Molucce, (Insule de condimente, Goote OostJ, 
grup de insule în partea sud-estică a Asiei, 
intre Celebes şi GuineaNouă, 52,900 km1., apro
ximative 375,000 loc., Haraforaşi şi Malaiezi. 
M.-le se împart în 3 grupe. Odinioară mai toate 
vulcanice, pe cari şi astădi sunt vulcani activi. 
M.-le sunt patria cuişoarelor. Vegetaţiunea este 
foarte abundentă. Se produce în cantitate mare 
palmierul de sago, nutremăntul principal al lo
cuitorilor. M.-le sunt în posesiunea Olandezilor.

[M. Bodin.]
Molura, numele popular al plantei Foenicuhim 

vulgare Mill. Poenieulum Adaos., gen de plante 
hiene sau perenale din familia Umbeliferelor, 
tribul SeseUneae, foarte înrudit cu Seseli, de 
care se distinge numai prin dinţii caliciului ob- 
Boleţi şi petale galbene. Cuprinde 3 sau 4 specii 
probabil de origine mediteranâ, dintre care F. 
officinale AU. se cultivă ca legumă, cunoscută 
sub numirea vulgară de M. sau »anison dulce.«

[A. Pr.]
Molusce, un tip de animale nevertebrate, cu 

corp moale, simetric sau nesimetric, acoperit cu 
o peliţâ (manta) de forma unui sac. Mantaua 
secretează o materie văroasă, care dă nascere 
unei ghioci simple sau duble. Sistemul nutriţiunii 
este complect. Au organe de mişcare, cari con
stau în braţe sau un picior lat şi muschiulos, 
sau dintr’o membrană ce seamănă cu o înotă
toare. Aceste însă pot Upsi. Sistemul circulator 
piesintă deosebite grade de desvoltare, o inimă 
cu vase au în totdeauna. Respiraţia se întâmplă 
prin branchii sau plumâni. Sistemul nervos 
constă din un ganglion superior (creerii), unit 
cu altele din picioare şi dela măruntăi. Aproape 
toate au ochi, foarte mici, asemenea organe de 
pipăit în formă de fire (tentacule) şi organe de 
au(). înmulţirea lor se întâmplă prin ouă. Cele 
mai multe trăiesc în ape, sunt foarte număroase 
şi respundite în toate zonele. Un mare număr 
de specii nu mai există a(Ji; resturile lor se 
găsesc în epoca prozoică şi sunt de mare în
semnătate pentni studiul paleontologiei. Tipul 
moluscelor se împarte în I clasa Cephalo- 
podelor, cu ordinul 1) dibranchiata (argo
nautul, caracatiţa, sepia); 2) ord. tetrabranchiata 
(nautilul). Clasa II Gastropodele cu ord. 1) 
Pleropoda, (hyalea, limacea, clio); ord. 2) opistho- 
urancliia, (brillacee, pleurobranohee, doridide, 
acolide, pontolimaeide); ord. 3) Pulmonata (melcii, 
limacea, nuriculacea, limnacea); ord. 4) Setero- 
poda (paludinaoea, cyclostomide, helicina, aci- 
culido, capulide,' vermetus, turritellacee, mar- 
scniide, volutacee, oliva, briccinide, coroidee, 
cypraese, tritonium, strombus, neritee, turbo). 
61 a sa UI. Scaphopod a cu familia; dentalium. 
Iriasii IV. Lamelli brauchiata cu ord. 1) 
Monomyaria (ostrea, lima, peoten, margian, 
jnyţilus, pinna, tridacna); ord. 2) Dimyaria, 
(unionacee, margaritana, anodonta, tellinacee, 
saticava, mya, pholadele, teredo, cardium).

Moliiscolde, nume sub care Milne Edwards a 
reunit clasa Tunioierilor, creată de Lamareth 
în 1816, şi aceea a Bryozoarilor în un singur 
subanbranşament.

Momeală, momire, atragere în cursă, ademe
nire, amăgire, înşelare, convertire.

Moment, în fond mişcare (movimentum). M. de
notă cea mai mică cantitate de timp posi
bilă, de unde adecă ori şi ce succesiune este 
exclusă. Se mai numesce şi clipă, clipită. In 
es te ti că: acel punct în acţiune pe care artele 
representative trebue.să-1 fixeze pentru ca să 
poată împresiona. In actele voinţei se numesce 
M. raţiunea (motivul) care determină sensul unei 
mişcări; momentul hotărîtor. [PI.]

Momlers, se numesc aderenţii unei secte pro
testante din Geneva, fundată pe la începutul 
secolului de cătră mai mulţi pastori. După ce 
cu timpul se subîmpărţise în sumă de disidenţe, 
îşi recapătă unitatea la 1848 sub titlul de «Bi
serica liberă», drept care fiinţează ancă şi astăiţi. 
(Gelpke, Kirchengesoh. d. Schweiz, Bern 1856 
până 1861, voi. II, p. 215.)

Mommsen, Iheodor, istoric german, n. 1817 
în Schleswig. Primele cunoscinţe le dobândesce 
la gimnasiul din Altona (1834—38), de unde apoi 
trece la universitatea din Kiel (1843). După o 
călătorie sciinţifică făcută în Italia şi Francia, 
se întoarce în Berlin (1847), înflăcărat de ideile 
liberale, cari frământau tinerimea din acel timp. 
Rătăcit o vreme în mişcarea revoluţionară dela 
1848—49 din Germania, din oare causă pierde 
catedra de drept dela universitatea din Leipzig, 
îşi revine îndată la studiile sale asupra lumii 
romane. Chiemat pe temeiul lucrărilor sale la 
universitatea din Zurich (1852), nu întârdie a 
reîntra în Germania, ca profesor la universi
tatea din Breslau şi mai târ(ţiu (18581 la cea 
din Berlin, unde, cu mici absenţe, a remas până 
în timpurile din urmă.- Timp de 10 ani, dela 
1850—60, scoate la lumină opere de valoare ne
preţuită, cari prin metoda cercetărilor şi prin 
importanţa resultatelor dobândite, au remas şi 
astăzi ancă neîntrecute. La 1850 apare: »Die 
unteritalischen Dialekte», prin care el pune ba-sele 
studiului dialectelor italice; la 1852 «Inscrip- 
tiones regni Neapoletani», unde el işi dă nu 
numai măsura capacităţii sale epigrafice, dar şi 
metoda de publicare a inscripţiilor romane, me
todă urmată de cătră editorii corpului inscrip
ţiilor latine; la 1854 «Romische Geschichte» şi în 
fine la 1860 «Geschichte des rom. Miinzwesens», 
oare este un monument de erudiţie. Epigrafist, 
cunoscător al instituţiilor romane, mai ales cele 
de drept politic, linguîst, numismat, M. era fără 
îndoială pregătit, ca să scrie istoria poporului 
roman. In adevăr, istoria sa romană a stîrnit 
dela început e admiraţie generală şi a fost tradusă 
în mai toate limbile popoarelor culte ale Europei. 
Lipsit în parte de simţ poetic, find om de lege 
mai presus de toate, M. despreţuesce spusele 
tradiţiiler şi ale mitui'ilor, pe cari el le soco- 
tesce drept «nisce foi uscate şi risipite de vânt», 
şi prin aceasta se deosebesce de şcoala lui Nie- 
buhr, care caută să explice formarea legendelor 
şi să desfacă din ele simburul de adevăr, caro 
l-ar conţine. M., în locul istoriei tradiţionale a 
regalităţii romane, ne zugrăvesce o altă icoană 
alcătuită din datele, pe cari analisa materialului
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linguistio şi a religiei puteau să i-le dea. Pentru 
ca să-şi facă idee despre instituţiile religioase şi 
politice străvechi ale neamului roman, el stu
diază timpurile mai cunoscute, cari sunt şi mai 
apropiate de noi, înlăturând tot ceea ce i-se pare 
lui adaus cu vremea, de ceea ce a fost păstrat 
neatins din timpurile primitive. Din această lu
crare au apărut numai volumele I, II, III şi 
V; cel de al IV, care trebue să cuprindă istoria 
împăraţilor romani, este Ancă în aşteptare. Toate 
celelalte lucrări ale sale sunt făcute în vederea 
limpezirii unora din problemele, cari se rapoartă 
tot la istoria romană. M. represintă de sigur cea 
mai înaltă autoritate sciinţifică pe terenul istoriei 
în Germania şi bine înţeles în Europa.

Ser. mai însemnate: Tesa inaugurală; Ad legem 
de scribis et viatoribus et de auctoritate (1843); 
De collegiis et sodaliciis Romanorum (1843); 
Die rom. Tribus in administrativer Beziehung 
(1844); Epigrapbische Analekten (1849); Die 
unteritalischen Dialekte (1850); Uber den Chro- 
nographen vom Jahre 354 (18.5(5); Romische Ur- 
kunden (1850); Das Edit. Diokletian (1851); In- 
soriptiones regni Neapoletani (1852); Die rom. 
Feldmesser (1852); Romische Geschichte (1854); 
Inscriptiones Confeederationis helvetica (1854); 
Die Stadb'echte der latinischen Gemeinden Sal- 
pensa und Malaca (1855); Die Rechtsfrage zwi- 
schen Cfosar und dem Senat (1857); Die rom. 
Chronologie bis auf Caesar (1858); Gesohichte 
des rom. Miinzwesens (18(30); Juris antejusti- 
niani fragmenta (1861); Verzeichnis der rom. 
Provinzen, aufgesetzt um 297 (1862); Corpus 
inscr. lat. (t. I, 1863); Rom. Forschungen (1863); 
Res Gesto Divi Augnsti (1865); Digesta Justi- 
niani Augusti (1868); Plinii epistulse et pane- 
gyrious (1870); Rom. Staatsrecht (1871); Corp. 
inscr. lat. (t V, 1872); Observationes epigra- 
phioiB (in Ephom. epigr. 1872); Corp. inscr. lat. 
(t. III, 1873); Das militar. System Csesars (1877); 
Corp. inscr. lat. (t. VIII, 1881); Jordanis Ro
mana et Getica (1882) ; Corp. inscr. lat. (t. IX, 
X, 1883); Die (jonscriptionsordnung der rom. 
Xaiserzeit (1884); Rom. Geschichte (t V, 1885); 
Das rom. Militărwe.sen seit Diocletian (1889); 
Chronica minora sseculi IV, V, VI, VII (1891).

Cf. M. Zangemeister (Theodor Mommsen als 
Schriftsteller. Heidelberg, 1887).

[Teohari Antonescu.]
Momordloa L., (botan.) gen de plante din fam. 

Cucurbitaceelor, trib. Cucumerineae. Cuprinde 
ca. 26 specii tropicale, preponderant africane, 
dintre cari M. Balaatnina L. şi M. Charantia L. 
se cultivă oa plante decorative. [A. Pr.]

Momuleanu, (Mumuleanu), Paris Barbu, poet, 
n. 1794 în Slatina (Rom.), f 1837 în Bucuresoi; 
a publicat: Versuri (1817), Plângerea Patriei şi 
Caracterele (1825), Ultimele Poesii, 1837.

Momos (Momos), (grec.) Zeul batjocurii şi al 
ocării.

Mon, V. Sen.
Monach, Călugăr, cel ce s’a iăpedat de lume 

şi s’a obligat prin vot la observarea consiliilor 
eyangelice a castităţii sau fecioriei, a obedienţei 
şi a sărăciei, şi trăiesce în mănăstire, observând 
regnlele ordului al cărui membru este. Originea 
călugărilor se poate reduce la primele timpuri 
ale bisericei, în cari se pot considera ca prima 
formă a călugărilor aschefi (v. Ascesă). Pe timpul

persecuţiunii lui Deciu, cam pe- la mijlocul 
seci. III, o mulţime de creştini au fugit în de- 
şerturi, unde duceau o viaţă solitar^ nisuindu-se 
spre a ajunge la perfecţiunea creştinească. Ace
ştia sau numit eremiţi, şi mulţi dintre ei au 
urmat a duce acel mod de viaţă şi după înce
tarea persecuţiunilor. Sf. Antoniu (v. ac.) pe 
la 270 adună în jurul seu mai mulţi solitari de 
aceştia şi le dădu o regulă comună, de aceea el 
e considerat ca părintele monachismului in 
Orient. învăţăceii săi se numiau anaehorefî şi 
locuiau în celle sau colibi deosebite numite 
laure. Pe la 325 Sf. Paohomiu întruni pe in
sula Nilului, Pebana, mai mulţi anachoreţi într'o 
singură locuinţă şi le prescrise altă regulă. Ace
ştia fură numiţi cenobiţi. Ceva mai târZiu Sf. 
JBasiliu cel Mare (v. Basiliţi) reorganisă cu totul 
viaţa călugărească, le zidi mănăstiri în apropierea 
oraşelor şi prescrise o regulă, care în curând 
fu adoptată mai de toţi călugării din Orient, şi 
e observată, cu puţine modificări, până astăZi.

In Occident monachismul a fost întrodus de 
cătră Sf. Atanasiu pe la 340, care fugind de 
persecuţiunea arianilor la Roma, a dus cu sine 
doi călugări şi viaţa Sf. Antoniu scrisă de el. 
La îndemnai lui mulţi se făcură călugări şi în 
curând se lăţi monachismul în tot Occidentul. 
Nu aveau însă toţi călugării aceeaşi regulă până 
la Sf. Benedict (v. Benedectin), care pe dreptul 
e considerat ca părintele monachismului în oc
cident. Pe urmele lui mai mulţi bărbaţi sfinţi 
şi evlavioşi au întemeiat o mulţime de orduri 
călugăresci, ai căror membrii se ocupau cu cul
tivarea sciinţelor, artelor şi a industriei; unii 
se resboiau pentru apărarea creştinismului în 
contra păgânilor (v. Orduri militare), alţii în- 
grijau bolnavii în spitale şi răniţii pe câmpul 
de luptă, sau rescumperau pe sclavi şi captivi 
(v. Trinitari). AstăZi sunt numeroase orduri 
şi congregaţiuni religioase, ai căror membrii 
împrăştiaţi pe toată suprafaţa pămentului, se 
ocupă ou predicarea credinţei creştine, instruirea 
tinerimei, crescerea orfanilor, îngrijirea bolna
vilor şi a neputincioşilor şi adăpostirea săracilor. 
Călugării sunt parte preoţi parte fraţi laici, ba 
în Occident sunt unele orduri ai căror membrii 
toţi sânt laici. Călugării occidentali se împart 
în mai multe specii. Aşa s. e. în privinţa vo
turilor sunt ordwrîle religioase propriu 4i-SBi,a' 
căror membri fac voturi solemne; congregaţia- 
nile, în cari se fac voturi simple, dar perpetue şi 
congr. impropriu Zise, în cari sau se fac numai 
unele voturi sau toate trei, dar nu perpetue ci s. e. 
pe un an. Cu privire la modul de viaţă sau Ia 
ocupaţiune iară sunt: monachi sau contempla
tivi, canonici regulari, mendicanţi (cerşitori), 
clerici regulari, orduri militare, ospitalieri şi 
redemţionişti. Călugării orientali stau sub juria- 
dicţiunea episcopilor dieoesani, iar cei occiden
tali sunt exemţi, afară de cei din congregaţiunile 
cu voturi simple, nu pot însă îndeplini în diecesa 
lor funcţiuni sacre fără permisiunea episcopilor.

Călugăriţă, fecioară sau văduvă consacrată 
lui DumneZeu prin voturile castităţii, sărăciei 
şi al obedienţei şi obligată să trăiască într'o 
mănăstire sub o anumită regulă. Ancă în vea
curile cele dintâi ale creştinismului erau ver- 
gure consacrate lui DZeu, cari pentru a se deo
sebi de femeile laice purtau o haină deosebită Şi
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nu vel pe cap, pe care îl impunea episcopul în 
serbătorile cele mai mari ale anului. Acestor 
fecioare nu le era iertat să se mai mărite. La 
început ele trăiau în casele părinţesci, dar ancă 
din vechime au început a duce viaţă comună 
în laure şi mănăstiri, de cari in Orient existau 
mai multe pe timpul Sf. Antoniu şi Pachomiu 
(seci. III). Iar din viaţa Sf. Basiliu seim că do 
odată cu fundarea ordului seu pentru bărbaţi, 
sora sa Sf. Macrina a fundat un ord de călu
găriţe pentru care tot Sf. Basiliu a prescris regule 
analoge cu ale basiliţilor. In Occident primele 
mănăstiri de călugăriţe s’au fundat, ca şi cele de 
bărbaţi, după mergerea Sf. Atanasiu în Roma 
(v. art. preced.). Mai târziu părintele mona- 
chismului în Occident, Sf. Benedict, ca şi Sf. 
Basiliu, a prescris regule pentru ordul călugă
riţelor benedictine, fundat de sora sa Sf. Scola
stica. In timpurile cele vecbi călugăriţele făceau 
votul pe. toată viaţa şi nu le era permis să pă- 
ră.sească mănăstirea nici când (v. Clausura). 
Atari călugăriţe mai sânt şi acum. Acelea pe 
lângă post şi rugăciune se mai ocupau numai 
cu lucrai manual, şi acesta este şi astăzi toată 
ocupaţiunea călugăriţelor din Orient. In Occident 
ânoă prin evul mediu au început a se înfiinţa 
unele congregaţiuni de femei cari trăiau în comun, 
nu făceau însă voturile solemne nici pentru toată 
viaţă şi nu erau obligate la clausură. Aceste se 
pot deci numi călugăriţe numai în sens mai larg. 
Congregaţiuni de felul acesta acum sunt foarte 
multe în Occident, şi membrele lor se ocupă mai 
ales cu crescerea şi instrucţiunea fetiţelor şi a 
orfanilor, cu îngrijirea bolnavilor în spitale şi a 
botrnnilor neputincioşi în asilele lor, cu ajuto
rarea săracilor, ba unele merg chiar şi pe câmpul 
de bătaie pentru a îngriji pe cei răniţi. Călu
găriţele mai vechi erau astfel organisate încât, 
cu puţine excepţiuni, fiecare mănăstire cu pri
vire la di.sciplina internă şi la cele timpurali 
atîrna numai dela abatisa sau stariţa proprie, 
iar în cele spirituale atîrnau dela episcopii die- 
cesani. Congregaţiunile mai noue sunt astfel or- 
gani.sate, încât toate mănăstirile de acelaş fel sunt 
supuse unei superioare generale, (v. art. Congrega
ţiuni religioase. Mănăstire.) [Dr. I. Radu.] 

Monachismul oferă stadiul cel mai pronunţat 
(le decadenţă în biserica orientală. Mulţi chiar 
dintre cler, i-au declarat un resboiu pe moarte. 
Menit cum este, a presenta în modul cel mai 
desăvîrşit viaţa evangelică, conform cuvân
tului Mântuitorului: »Fiţi perfecţi, cum este 
peifect şi Tatăl vostru în ceruri» (Mat. 5, 48), 
a fost deviat din scopul seu, şi prea adevărat 
spune episcopul Melchisedec (Papismul şi starea 
actuală a bis. ort.. Buc. 1883, p. 104). »In socie
tatea actuală română», adecă după ideile răs
pândite într’însa, miănăstirile nu pot ave alt 
rol, decât de asiluri pentru bătrâni, cari, după 
ce şi-au isprăvit rolul în societate, doresc a-şi 
sfirşi viaţa în liniştea mănăstirească.» Se mai 
adaugă şi miseria cumplită, în care s’au lăsat 
niănastirile după secularisare. De aceea numărul 
călugărilor în România a decrescut într’una 
Şl o inulţime de mănăstiri au fost părăsite, sau 
prefăcute în penitenciare, spitaluri şi magazine 
alo statului. Din 10.000 chinoviţi în 1857, nu 
mai găsim în 1867 decât 4851, iar în 1893 de 
abia 2654.

Atât călugării cât şi călugăriţele din Rom. sunt 
exclusiv Basiliţi (v. ac.), dar regula primitivă a Sf. 
Vasile a făcut loc unor regulamente moderne. 
Prima încercare de acest fel a fost a lui Cuza, prin 
decretul organic din 6 Dec. 1864, care însă nu 
s’a aplicat întocmai, fiind prea draconic. Astfel 
se cerea pentra călugărirea bărbaţilor o vîrstă 
minimă de 60 de ani, pentru femei 50, afară 
de caşul unei invalidităţi incurabile; numai dacă 
o femeie vi'ea să se devoteze la serviciul spi
talelor sau al institutelor filantropice ale statului, 
ea se poate călugări şi la vîrsta de 30 de ani. 
Pe lângă aceea se recerea autorisaţia sinodului 
şi a ministrului. Acest decret a fost slăbit prin 
regulamentul sf. sinod din 29 Mai 1873, care 
este ancă în vigoare, şi hotăresce cu deamenuntul 
cele referitoare la disciplina monachală. După 
acest regulament, cel ce vrea să se călugărească, 
trebue să facă suplică episcopului seu, arătând 
motivele şi dovedind că nu mai are daraveri în 
lume faţă de nimeni, şi că s’a despărţit eventual 
de soţul seu cu consimţire. Episcopul îl trimite 
la egumenul mănăstirii alese, să-şi facă ispitirea 
(noviţiatul) pe timp de 6 luni până la 3 ani. 
Apoi egumenul cere dela sf. sinod autorisarea 
de a-1 tunde în monachism. Astfel se evită şi 
chestiunea vîrstei şi amestecul ministrului. Disci
plina mănăstirească după acest regulament, este 
cea ordinară a vieţii monachale; se permite însă 
reţinerea unei averi proprii, ceea ce nu se vede 
cum s’ar potrivi cu ijjsa Domnului: «Dacă vrei 
să fii prefect, vinde ce ai şi dă-o săracilor şi 
vino de me urmează» (Mat. 19, 21); după no
ţiunile bisericei rom.-cat., paupertatea individuală 
perfectă este un caracter esenţial al monachului. 
Superiorul se alege de cătră monachii chinovului 
după o listă alcătuită de-episcop, presidând ale
gerea un delegat al seu. Alesul trebue aprobat 
de guvern. 'Fiecare mănăstire are unul, sau mai 
mulţi dnchovnici (spirituali), confirmaţi de episcop. 
Aceştia cu egumenul, formează consiliul spiritual, 
care ţine o condică de conduită a monachilor, 
din care se trimite copie anuală şi episcopului 
eparchiot. Oficialii de administraţie sunt economul, 
casierul (în acelaş timp şi secretar), eclesiarchul 
(paracliser) şi archondarul; acesta din urmă este 
provedut cu o sumă de bani destinată la pri
mirea şi îngrijirea oaspeţilor, cari pot sta în 
mănăstire până la 3 ()>lo. Regulamentul impune 
monachilor şi lucru manual, ca fabricaţiune de 
postav, de luminări, de haine bisericesci şi altele. 
In fine se institue câte o bibliotecă, un registru 
(sinodic) pentru însemnarea binefăcetorilor şi 
o cronică mănăstirească. (Boerescu, Codicele 
române. Buc. 1873, supl. I, P- 1^1; Alman. 
Cult. 1868 şi 1893; Şaguna, Ist. bis., Sibiiu 1860, 
II. pag. 245-8).

Monaco,mic principat independent, între Marea 
Tirhenică şi departamentul francez Alpes-Ma- 
ritimes, 216 km*., 13,500 loc. M., oraş şi lesi- 
denţă episcopească aproape de Nizza, 3300 loc., 
are castel pompos, bis. catedrală, promenade 
framoa.se, mic port, staţiune balneară maritimă; 
clima este sănătoasă. [M. Bodiu.j

Monada, (grec.) înseamnă în fond unitate. Ca 
termin filosofic, i-s’a atribuit şi un înţeles me- 
tafisic, luâudu-se ca principiu al existenţei, aşa 
s. e. la Pythagora şi Plato. Cu înţelesul de prin
cipiu se întâlnesce în filosoQa mai nouă mai
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întâiu la Giordano Bruno (f 1600) şi cu deo
sebire la Leibnitz (1646—1716) (v. ac.). După 
Leib. M. eunt substanţe absolut simple, dotate 
ou forţă şi putere representativă. Deşi imutabile 
şi eterne, totuşi ele sunt efulguraţiuni ale unei 
M. primordiale, oare este D(ţeu. Această vedere 
despre M. o regăsim apei şi Ia Herbart (1776 
până 1841), numai cât H. le numesce realii. In 
asemănare cu M. lui Leib., realele Iui Herb. sunt 
fără conţinut şi stau îu raportde influenţare unele 
cu altele, din care raport se nasc conceptele. 
0^ doctrină analogă împărtăşesce şi Lotze (1817 
până 1881). Doctrina despre M., luată ca teorie 
şi expusă în sistem, se numesce monadologie.

[PI.]
Monaglian, comitat în prov. irlandeză Ulster, 

1294 km*., cu 86,206 loc. (1891). Capitala M. 
are 2938 loc.

Monarchia, termin general, care cuprinde toate 
guvernamentele, unde un singur om exercită 
autoritatea supremă, şi se aplică atât la un stat 
despotic cât şi la unul, unde puterea suvera
nului e limitată. De aci două feluri de M.: ab
solută şi constituţională. [0. L.]

Monarda L., (botan.) mic gen din familia La- 
biatelor, tribul Monardeae, cuprinde plante er
bacee, cu frunzele mai adesea dentate. Acest gen 
are vr’o 6 sau 7 specii, ce cresc în America de 
nord, dintre cari menţionăm: M. didyma L., M. 
citriodora Corv. şi M. fistulosa L. [Z. C. P.]

Monas, gen de protozoar din grupa flagela- 
telor, familia Monadinelor. Corpul nud lipsit de 
pseudopode, provă(}ut cu un singur flagel. Cu
prinde speciile M. vivipara, care trăiesce liber 
in ape, M. caviae, părăsit în intestinul gros 
la cobay, M. anatis, în coecum la raţe, eto.

Monaatir sau Bitolia, capitala vilaietului M. 
în Turcia, care cuprinde partea apuseană a Ma
cedoniei. Autorităţile turoesci, mai mulţi consuli 
(Rusia, Anglia, Austria, Grecia, cu intervale şi 
Serbia şi România), episcopul grecesc are reşe
dinţa acolo. Gamisoana e mare, populaţia e foarte 
mixtă, cu totul vor fi 50—60,000 loc. (20,000 Bulg., 
8000 Arămâni, 4000 Spanioli, ceialalţi Mohame- 
dani: Turci, Albanezi, Mahagiri). Partidul gre
cesc, cu toate că sunt numai câteva fam. grec. 
acolo, e mare, fiind-că mulţi dintre Bulg. şi 
Arăm. ţin la Greci. In vremea din urmă şi ro
mânismul a făcut progres, dar e de regretat, că 
Arămânii înşişi se despărţesc în paitide. Ro
mânia întreţinea im gimnasiu (a fost âncă unul 
al eforielor), o şcoală de băieţi şi una de fete. 
Şcoalele grecesci au case splendide, în parte ri
dicate ou bani arămânesci, şi sunt bine cerce
tate. Comerciul, mai cu samă ou cereale, e mare, 
şi a crescut după ce s’a isprăvit calea ferată la 
Salonichi. [G. W.]

Monaxonia, (zool.) v. Centraxonia.
Monazlt, (Mengit), mineral de Thoriu, Ceriu, 

Lautbau, galben, roşu, roşu violet, verde. La 
Miast în Ural, Norwich în Massachusetts, în 
Scbreiberhau în Riesengebirge, etc. Ca năsip de 
monazit provine din Carolinele de nord. Brasilia 
şi Australia. Servă Ia extragerea Tlioriului. şi 
Ceriului, ce se întrebuinţează la facerea pânzelor 
dela lămpile Auer. [Mrg.]

Monbuttu, (Manghattu), popor în partea de 
nord-est a statului Congo, în regiunea de mijloc 
a rîului Ubangi (Uelle), afluent al fiuviului Congo,

ca. 1 milion suflete, corpul svelt, pielea de co
loare deschisă, aparţin grupei de popoare numită 
Nuba; fierari excelenţi.

Moncastron, al doilea nume al Cetăţii-Albe 
dela gurile Nistrului.

Monoey, (pron. Mongse), Bon Andrien, Jeannot 
de, duce de Conegliano, mareşal frc., n. 31 Iulie 
1754 în Moncey lângă Besanţon, 1804 mareşal 
şi 1805 duce, comaudant în Spania, numit de' 
Ludovic XVIII. Pair, comaudant al corpului 4 
de armată în răsboiul contra Spaniei din 1823, 
1833 guvernor al casei invalifiilor, f 20 Apr. 1842.

Monck, (Monk) George, duce de Albemarle, 
general engl., n. 6 Dec. 1608 în Potheridge 
(Devonshire), sub Cromwell locotenent-general, 
1654 guvemcr îu Scoţia, 8 Mai 1660 făcu a se 
proclama ca Rege Carol II, f 3 Ian. 1670.

Mondinchos, v. Madrigala.
Moneaaa, (aiagh.MenyhdzaJ, o staţiune balneară 

până în anii din urmă de puţină importanţă, a 
început graţie munificenţei noului proprietar a 
lua un avent îmbucurător. M. este o comună 
mică în Ungaria, comitatul Arad. Loc romantic, 
munţi cu vegetaţie bogată cu straturi feruginoase. 
Isvoarele apar într’o vale atât de strîmtă, încât 
ca să poată fi întrebuinţate la băi, trebuiau 
conduse la loc mai deschis, unde s’a zidit sta
bilimentul nou balnear. Apa acum vine în abun- 
danţă dintr’un puţ artesian cu o căldură de 
35° C. Caracterul ei este: thermală indiferentă. 
O întrebuinţează cu succes bolnavii de nervi, 
debilitate şi afecţii femeiesci. Preste vară are 
medic. Ca loc de cură climatică âncă e foarte 
recomandabilă M.

Lit. Bolemann: »Magyar fiirdok es âsvânyos- 
vizek.c Budapest, 1896. [Dr. Vuia.]

Monere sau Monerieni, clasă de protozoari 
(sau de protiste, Haeokel), lipsite de membrană 
şi nucleu. Se nutresc prin intiscepţiune şi în
globare; se înmulţesc prin spori, sciorparitale 
sau gemiparitale şi se mişcă prin pseudopode. 
Se deosebesc în Khizomonere şi Lobomonere, 
după cum pseudopodele sunt filamentoase şi 
adesea anastomosabile sau sunt lobate şi ou se 
pot anastomosa.

Moneta, plăci rotunde din aliagiu de aur şi 
argint, aramă şi aliagiu de aramă cu nickel, co
sitor, zinc (v. Aliagiu monetar) şi apoi presate 
(bătute) cu anumite stampilii. Valoarea M.-tei 
este de 3 feluri: a) V. nominală, care este in
dicată pe ea; b) F. intrinsecă, care represintă 
conţinutul ei în metal nobil (aur, argint) şi Cursul 
sau F. de circulaţiune, care se determină prin 
o anumită tarifare (valvaţiuni, cu deosebire 
pentru M. străine) sau prin circulaţiune. V. no- 

'minală şi cea intrinsecă este stabilită în toate 
statele prin legi speciale (convenţiuni monetare). 
Partea din faţă a M. se numesce avers, cea din 
dos revers, iuscripţiunea circulară de pe ele, le
gendă, singuraticele litere sub figura aversului, 
arată localitatea unde a fost confecţionată. M. cu
rantă este după etalonul fiecărui stat de aur 
sau argint (v. ac.), iar M. măruntă, adecă divi- 
sionară de nickel, aramă, eventual argint. Fa- 
bricaţiunea: barele sau plăcile de metal trec 
prin nisce suluri spre a se da grosimea cuvenită, 
apoi se taie în făşii din cari se scot discurile 
rotunde, acestea se cântăi'esc şi cu ajutorul unei 
tocile anume se regulează greutatea lor exactă.
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se iofierbântă pentru a se muia, pentru a le 
lostrai se spală cu acid sulfuric, apoi se freacă 
îutr'un butoiu cu praf de cărbune, tărîţe de lemn, 
se mai cântăresc odată, apoi vin în presă între 
i ştampile plane şi una circulară. Baterea sau 
fabricaţiunea M.-lor este dreptul exclusiv al sta
telor respective, căci numai ele sunt în stare a 
garanta valoarea lor intrinsecă, adecă reală.

Monetăria, etablismentul unde se confecţio- 
oează moneta.

Monge, Oaspard, geometru francez, creatorul 
geometriei descriptive prin care a dat archi- 
tocturei o adevărată basă soiinţifloă pentru partea 
ei geometrică. Principalul fundator şi organisator 
al şo. politechnice din Paris şi al şc. normale 
superioare din Paris, n. 1746 la Beaune. 1780 
membru al academiei de sciinţe şi tot în acel 
au fu chiemat la Paris la catedra de hidraulică.

Marea revoluţiune franceză venind, M. inventa 
modul practic pentru fabricarea salpetrului şi 
a bronzului de tun, fără de cari Pranoia, în care 
se declarase înarmarea întregei naţiuni, nu ar. 
li avut nici iarbă de puşcă, nici tunuri. Fu mi
nistru de marină 1792—1793. f 1818 la Paris.

Monglbello, vulcan, v. Aetna.
Mongoli, popor formând marea majoritate a 

populaţiunii dm Mongolia; aparţin rassei tipice 
mongolă, grupa mongolic-altaică, se împart în 
M. de est sau adevăraţii M. şi M. de vest sau 
Calmucii şi Buraeţii, aproape toţi adepţi ai 
Biiddhismului, odinioară cuceritori răsboinici, 
astă()i nomacji pacinici, deosebit de cresceroa 
vitelor (cămile, cai, vite) se ocupă şi cu vână
toare şi pescuit, şi stau sub stăpânirea a mai 
mult de 200 principi ereditari, cari plătesc 
împer. Chinei tribut în schimbul unor daruri pri
mite dela el. Reşedinţa capului spiritual (Bogdo- 
I.ania) este Urga în regiunea Chalcha, rela- 
ţiunile comerciale cu Rusia se fac preste oraşul 
chin. Maimacin la Kiachta (rus.); caravane 
msesoi trec prin Gobi până la Peking. Istoria 
M.-lor presintă interes numai eu chanul Djengis 
(t 1227), care i-a dus ca biruitori in ţeri străine. 
iStnpânirea lor o întinseră în curând preste 
China, Asia anterioară. Rusia până în Germania 
(lupta dela Wahlstatt 9 Apr. 1241), fură însă 
isgoniţi 1363 din China şi în seci. XV din 
Rusia, pe când în Asia anterioară şi medie se 
formii sub Timur 1380 o nouă împărăţie M.-lică, 
care dură până 1468. Un urmaş al dinastiei 
Timur, anume Baber, înfiinţa în India 1519 îm- 
porăţia Mogulului mare. In seci. XVI se stinge 
inseninătatea istorică a M.-lor.

Mongolia, provincie chineză, care ocupă marea 
parte de nerd a împărăţiei, dimpreună cu ţinu
turile apusene Kobdo şi Tarbagatai, 3.543,000 km*., 
cu ca. 3 mii. locuitori; formează un înalt platou 
incungiurat de munţi, la sud stepă (deşertul 
Cobi), la nord regiunea deluroasă Altai. Locui
torii sunt Mongoli, puţini Mohamedani şi Chi
nezi. Minerale: ţeara este avută în sare, cărbuni 
do piatră, fier, ş. a. Chinezii însă opresc exploa
tarea, numai îu puţine locuri o conced. Industria 
Şl ooinerciul sunt foarte primitive, (v. Mongoli.)

Monllla Pers., (botan.) gen de Ciuperci Mu- 
cedinee; speciile sale trăiesc pe putregaiu, lemne, 
fraote sau părăsite pe mucoasele omului; specie 
mai comună e M. candida Bon. Toate se pre- 
aintă ca tufe dense de filamente puţin ramifi- 

Enoiolopedia română. Voi. m.

cate, purtând la vîrfurile lor spori în şiraguri. 
După unii acest gen ar trebui apropiat de ciu
perca Saccharomyces albicans Rees., care pro
voacă la copiii de ţîţă boala numită de Francezi 
Muguet, iar de poporul nostru »caş la gură«.

[S. Şt. R.]
Monism, (grec.) sistemul filosofic ori teologic, 

care pentru înţelegerea şi explicarea lumii precum 
şi a fiinţelor şi fenomenelor dintr’insa, nu admite 
decât un singur principiu. După cum, calitativ, 
acest principiu este considerat ca materie, ea 
spirit ori ca ceva al treilea, absolut, care poate 
să devină în manifestările sale atât materie cât 
şi spirit, în sfera M.-lui se deosebesc mai multe 
forme: materialism, spiritualism, identism(v. ac.).

[PI.]
Moniţiune, avertisment ce precede excomu

nicarea (în bis. cat.).
Monitor, titlu a mai. multor 4iare. M. oficial 

al Rom., foaia cotidiană oficială a României.
Monitor, prototipul vaselor de luptă moderne. 

In timpul resboiului de secesiune (America) fu 
construit primul vas de acest tip; >Monttor^ 
era un bastiment de fler prea puţin ridicat dea
supra apei, cuirasat cu fier atât pe flancuri cât 
şi pe punte; artileria era cuprinsă într’o turelă 
cuirasată mobilă împrejurul unui ax. Din acest 
tip au derivat direct actualele cuirasate «păzi
toare de coastă», iar disposiţiunea artileriei mari 
dela «Monitori e mai mult sau mai puţin adop
tată pe toate vasele moderne de luptă (cuira- 
sate). Sunt M. mici de rîu (Austriacii au 4 pe 
Dunăre), cari formează adevărata flotă de luptă 
pe apele interioare. M. în genere sunt puţin 
apte a naviga pe marea largă (cel dintâiu s’a şi 
înecat într’o furtună), dar sunt excelente pentru 
gurile fluviilor şi pentni coaste. [Const. B.j

Monitor (Varanus niloticusj, o şopârlă din 
fam. Varanidelor, ord. Squamatelor, este de co
loare verde-gălbinie, cu inele vergii şi gălbinii 
pe coadă. Lungimea 1'7 m., din care coada e 
de 1 m. Trăiesce în rîurile Africei. Se nutresce 
cu animale mici (paseri, broasce), cu oue de 
paseri şi de crocodil, visitează chiar şi coteţele 
paserilor. In vechime se venera ca un animal 
sfânt, deoarece mancă ouăle de crocodil.

Monmouth, comitat în vestul Angliei, 1383 km1., 
cu 252,416 loc. (1891); mine de cărbuni, in
dustrie de fier. Capitala M. are 5470 loc.

Monnier, (pron. moaie) Marc, scriitor franc., 
n. 7 Dec. 1829 în Florenza, f 18 Apr. 1885 
ca prof. în Geneva; a scris drame, poesii, novele 
şi numeroase opere literare şi istorico-lit. (cu 
deosebire asupra stărilor ital.).

Monoadelf, (botan.) Androceu (v. ac.), gamo- 
stemon format din rennirea tuturor filamentelor 
etaminelor într'un singur mănunchiu, s. e. ca la 
Nalbă. După acest caracter a instituit Linne în si
stemul lui de clasificare clasa 16, monadelphia.

Monoblonte sau Monobion, v. Metazoari.
Monocarpie, (botan.) plantele cari înfloresc şi 

fructifică o singură dată în viaţa lor, cum sunt 
toate cele anuale, ori bieno şi unele din cele 
perene, ca Agave, Bambusul, Corypha, Echium 
vulgare, ş. a., se mai numesc şi hapaxanlice. 
In oposiţie cu plantele monocarpice sunt cele 
policarpice, cari înfloresc şi fructifică de mai 
multe ori în cursul vieţii, cum sunt cele mai 
multe plante perene, arbuştii, arborii, etc.
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Monochaslu, (botan.) sinonim cn Cima (v. ac.) 
unipară (v. Inflorescenţa).

Monochlamydee, (botan.) sinonim cu 'Apetal 
(v. ac.).

Monoohromatice se numesc corpurile, cari re
flectează sau transmit numai o singură coloare. 
Anume după teoria absorpţiunei corpurile co
lorate reţin în sine razele tuturor colorilor din 
lumina incidenţă, afară de razele de aceeaşi co
loare cu coloarea lor; pe aceste le reflectează 
şi întru cât corpurile sunt străve(}eoioase, le şi 
transmit. Unele corpuri reflectează doue colori, 
aceste se numesc dichromice sau dichromatice.

Monoclln, sistem cristalografie, din care fac parte 
cristale cu un ax, un centru şi un plan de simetrie.

Monoclinio, (botan.) tot una cu hermaphrodit 
(V. ac.); în oposiţie cu M. e dicUnic (v. ac.).

Monoclu, o sticlă măritoare făcută numai 
pentru un ochiu, s. e. ochilari cu o singură sticlă.

Monocord, instrument antic de musică ou o 
singură coardă.

Monocotyledonat, plantă al cărei embrion are 
un singur cotyledon (v. ac.). Acest caracter s’a 
folosit de botanişti spre a deosebi între plantele 
Angiosperme prima clasă a M.-elor sau Mono- 
cotyleelor. Ele mai au şi următoarele caractere: 
mai adesea sunt ierburi cu frunze isolate ce au 
nervaţiune paralelă; rădăcina principală e de 
scurtă durată; tulpina nu se îngroaşe prin ţe
sături secundare provenite din activitatea cam- 
biului intrafascicular; florile sunt regulate şi tipic 
formate din 5 verticile de câte 3 părţi (trimere): 
2 verticile compun periantul bomo- sau ueterocla- 
mydeu; androceul are 2 verticile de stamine, iar 
gyneceul un singur verticil de cârpele; semenţa 
are endosperm abundent. Clasa M.-lor se divide 
în 11 serii sau ordine, mai principale fiind: Pan- 
danale, Helobiee, Glumiflore (v. ac.), Principes 
(Palmieri), Spatiflore, Farinoase (v. ac.), Liliiflore 
(v. ac.), Scitaminee şi Microsperme. [S. Şt. R.]

Monocratia, sinonim cu Monarebia (v. ac.).
Monod, (franc. pron. mono), 1) Adolf, teolog 

frc., n. 1802 în Copenhaga, 1836 prof. de teo
logie reformate în Montauban, 1847 predicator 
în Paris, f 6 Apr. 1856 acolo. 2) M. Frederic, 
fratele acestuia, n. 1794 în Monnaz (Cantonul 
Waadt), ooîntemeietoiul bisericei libere reform. 
în Francia. t 30 Dec. 1863. 3) M. Oăbriel, 
istor. frc., nepotul celor precedenţi, n. 7 Martie 
1844 în Le Havre, 1880 prof. la şcoala norm. 
super, (pedagogică) în Paris, redactor la »Eevue 
historiquei; a scris mai multe lucrări istorice.

MonodelphIenI, nume dat de Blainville mamife
relor lipsite de osul marsupiul, şi cari compun 
astăzi mamiferele piaeentare.

Monodia, (grec.) cântec numai cu un singur 
glas; în contrast cu muşi ca polyfonă. Din acest 
fel de musică s’a format cu încetul stilul mu- 
sical dramatic şi în urmă opera noastră.

Monodlotlohon, poesie ce se compune dintr’un 
singur distichon.

Monodon, (zool.) narval (v. ac.).
Monodrama, v. Melodrama.
Monoeouo, (lat.) monoicua, monoic, v. Monoicie.
Monofagla, (grec.) unica mâncare sau săturare 

în 4i la oră anumită, este o specie a postului, 
mai vîrtos in Sf. paresemi, afară de Sâmbătă 
şi Duminecă, când nu este rânduită M.

Monofllotlo, (grec.) cu un singur trunchiu.

După teoria descendenţei M. toate grupele de 
organisme îşi au originea dintr’un singur orga
nism, iar după teoria polifiletică din mai multe.

Monoflslţl, eretici din seci. Y cari (jiceau că 
în Isus e numai o natură (cea divină) deoarece 
după Incarnaţiune natura omenească a fost con
topită în cea divină. Corifeul acestor eresii a 
fost un călugăr ou numele Eutiche. Contra lui, 
Sf. Flavian convoacă în a. 448 im sinod la Cou- 
stantinopole, care fu întărit de cătră papa Leo 1. 
In acel sinod Eutiche a fost osândit, dar nu s'a 
liniştit şi mijloci dela împ. Teodosiu convocarea 
unui alt sinod la Efes, aşa numitul latrociniu 
dela E., în care, cu înlăturarea legaţilor papei, a 
presidat Dioscor, patr. Alexandriei, un om de
pravat şi impiu. Aici E. fu rehabiUtat, iar Sf. 
Flavian depus şi bătut de cătră călugării iui E. 
încât în scurt muri. Pentru stirpirea eresiei, 
care causa mari turburări în Orient, s’a con
vocat în a. 451 sinodul dela Calcedon în care 
Eutiche şi Dioscor au fost excomunicaţi.

Prin aceasta însă eresia nu s’a stins, ci a mai 
remas până a(Ji in Asia şi în Egipt. M. şi-au ales în 
Alexandria un patriarch şi se numesc a(Ji Copţi, 
au trecut însă în urmă mai toţi la catolicism. 
In Asia M. se numesc lacobiţi, dela organisa- 
torul lor lacob Borada. [Dr. I. Radu.]

Monoftalmia, (grec) stare caracterisată prin 
aceea, că numai în o orbită se găsesce bulb, 
pe când în cealaltă bulbul lipsesce de tot sau 
e mdimentar.

Monogamia, căsătoria bărbatului cu o singură 
femeie în contrast cu poligamia (v. ac.). Legile 
creştine şi israelite prescriu M., mohamedanii 
admit pohgamia. In lot. M. e sinonim cu Dicliuic.

Monogenesa, se 4>ce de animalele cari nu pre- 
sintă' decât un singur mod de reproducţiune, 
acela de ou sau ovul în oposiţie cu metagenesa.

Monogonie, reproducţiune extrasexuală.
Monografia, (grec) scriere sau memoriu asupra 

unui subiect special sciinţific (istorie, biogr., etc.).
Monografii istorice. Cele mai bune mono

grafii istorice în limba română sunt: Studiul 
istoriei la Români, de G. Panu, publicată în Con
vorbiri Literare anul VI şi VII; Teoria lui Roesler 
de A. D. Xenopol, Iaşi 1884; Dare de samă 
critică despre «Teoria lui Roesler* a lui A. D. 
Xenopol, de Dimitrie Onciul, publicată în Conv. 
Lit. anul XTX; Studiile: Dragoş şi Bogdan, fun
datorii principatului Moldovei, Conv. Lit. XVII; 
Chestiunea lui luga Vodă ibid. XX; Radu Negru 
şi Originea Principatului Ţerii-Eomânesci, ibid. 
XXIV şi XXV, ale lui Dimitrie Onciul cum şi 
Originile Principatelor Române, Bucuresci 1899 
de acelaş. Studiile lui loan Bogdan: O încer
care de critică diplomatică slavo-română. Anal. 
Acad. Seria U, voi. XI; Vlad Ţepeş, Bucuresci 
1896 de acelaş. Numeroasele şi serioasele studii 
ale lui Nioolae lorga (v. ac.), dintre cari relevăm: 
Basta şi Mihaiu Viteazul 1895 Buc.; Istoria 
Chiliei şi Cetăţii-AIbe, opera premiată de Aca
demia Română 1900. Studiul lui Ştefan Orăşanu; 
Cronicarii Moldoveni din seci. XVII, extras din 
Conv. Lit. XXXIII, Buc. 1899.

Monogram, o figură din doue sau mai multe li
tere cari exprimă numele sau titlul unei persoane.

Monogynia, (grec. botan.), flori cu un singur 
pistil. Monogynia, a numit Linne primul oidin 
al claselor I—XIII.
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Monoice, (grec.) plante cu flori unisexuale sau 
dicline, cari se află însă pe acelaş individ. In 
clasiflcaţiunea lui Linne, cl. 21, care cuprinde 
toate fanerogameie monoice, (v. Androgynie).

Monolith, (grec.) obiect de artă sculptat dintr’o 
singură bucată de piatră, s. e. un obelisc, co
lumnă, statuă, etc.

Monolog, vorbirea unei persoane singure, e 
partea cea mai însemnată a unei drame. Se dă 
mai ales persoanelor principale, în situaţiuni 
extreme. Exprimă simfeminte şi pasiuni puter
nice (M. de pasiune), sau reflexiuni asupra si- 
tuaţiunii (M. de reflexiunej. M. e oglinda, prin 
care privim în sufletul eroului dramatic, ca să-i 
cuDoascem simţemintele şi cugetările cele mai 
ascunse, cari fără acest mijloc artificial ne-ar 
remâue necunoscute. Asemenea M.-lui sunt şi 
vorbele în parte, când se află doue sau mai multe 
persoane pe scenă.

Monom, cxpresiune algebrică în care e un 
singur termin (v. ac.).

Monomania, (grec.) furia. Se vorbesce de mo
nomanie atât când predomnesce o singură idee 
delirantă, precum şi atunci, când există impul- 
siuni morbide. După cum afectul este trist sau 
vesel, M. face parte din stările depresive sau 
din stările de exaltare.

Monomerla, (grec.) proprietatea unui obiect 
de a fi compus din tot acelaş fel de părţi.

Monometalism, unul din cele doue tipuri de 
căpetenie, cari alcătuiesc sistemele monetare 
a()i la ordinea (Jilei şi cari preocupă şi desbină 
atât pe economişti cât şi pe oamenii de stat şi 
pe financiari. M. numit âncă în limba vulgară 
etalonul monetar unic, stabilesce cursul legal 
numai în favoarea unei singure monete de aur 
sau de argint. Bimetalismul, care se mai nu- 
mesce etalonul monetar dublu, şi care formează 
asemenea o sistemă, stabilesce curs legal şi 
pentru moneta de aur şi pentru cea de argint. 
Uniunea monetară latină a adoptat sistema bi- 
metalistă în 1865, sistemă recunoscută şi în 
România, care însă mai târcţiu a renunţat la 
ea, întroducend etalonul unic de aur. (Cf. N. 
E. Idieru, «Studii de econ. pol. şi fin.» Buc. 1896, 
voi. I p. 405—458;. [N. E. Idieru.]

Monometru, v. Dimetru.
Monomorfe, numire propusă de Laporte de 

Castelnan şi în urmă de Jacquelin-Duval, să se 
dee insectelor aptere, considerându-le ca inter
mediare între myriapode şi celelalte hexapode.

Monomorfla, făptură după acelaş tip, unifor
mitate.

Monoplegla, (med.) apoplexie împreunată cu 
paralisia numai a unei extremităţi.

Monopol, (dela lat. monopolium, grec. mono- 
polionj, un privilegiu exclusiv de a vinde una 
sau mai multe lucruri. In economia socială însă 
acest cuvent are o accepţiune mai largă decât 
aceea ce i-o indică etimologia sa. El se aplică 
nu numai la. caşul în care dreptul de a vinde 
este în manile unui singur, dar âncă tuturor 
caşurilor, în cari nisoe cause naturale sau arti
ficiale restring concurenţa şi pun producţiunea 
Şl vemjarea în mânile unui oarecare numer de 
iudivieji cu exolusiunea altora. M.-le pot fi na
turale sau legale. Cele dintâi sunt nisce avan- 
tagii fericite conferite de natură chiar, atât lucru
rilor cât şi indiviijilor. Aşa, situaţia excepţională

a unor podgorii, a unei staţiuni balneare, vocea 
unei cantatrice, etc., sunt atâtea M. naturale. 
Cele de al doilea sunt exercitate de cătră stat 
sau concedate de el în profitul indiviijilor. Astfel, 
statul are s. e. M. fabricaţiunii şi a vendării tu
tunurilor, a cărţilor de joc, a sării, a ierbii de 
puşcă, a chibriturilor, etc. Acestea sunt nisce 
imposite; el mai are M. transportului scrisorilor 
şi a fabricaţiunii monetelor; acesta e un ser
viciu public. In Ungaria avem M. asupra tu
tunului, sării şi pulberii de puşcă. In România: 
M. asupra tutunului (înfiinţat 1ot4), sării, pulberii 
de puşcă (înfiinţat 1888), chibriturilor şi cărţilor 
de joc (înfiinţat 1886) şi hârtiei de ţigaretă (1899). 
Iată veniturile, în lei, a celor mai principale M. 
In 1897/8, tutun: 37.389,304, sare 7.686,841, chi
brituri 2.795,431, pulberea de puşcă ca. 600,000. 
Total: lei 50.739,314.

Monopter, (grec. zool.), pesci cu o singură 
aripă. M. în archit. = care are un singur rând 
de columne: rotonda M.-ă.

Monopteros, (grec.) un edificiu rotund, mai ales 
templu, incunjurat de un singur şir de columne.

Monoptoton, (grec.) cuvent cu aceeaşi formă 
pentru toate caşurile.

Monor, corn. mare în Trs., cott. Bistriţa- 
Năsend, cu 1279 loc. (1891) Români.

Monosacharide, o grupă de hidraţi de carbon 
cari corespund formulei C8 Oe Hu, numite şi 
hexose, şi printre cari menţionăm glucosa. Ele 
fermentează transformându-se în alcool etilic 
şi bioxid de carbon.

MonosMabe, (grec.) în gramatică cuvintele 
compuse din o singură silabă.

Monospermic, (botan.) fructul care are o singură 
semenţă, s. e. achena, caryopsa ş. a.

Monoatelle, (botan.) se dice de tulpina plan
telor că e monostelică, sau presintă M., când 
are un singur cilindru central (stei).

Monostomide, familie de viermi trematozi din 
subordinul Distominenilor (v. ac.), nu au decât o 
singură ventusă situată in partea anterioară a 
corpului, cuprinde genurile: Monostomum cu 
speciile M. flavum, care trăiesc la paserile 
aquatice şi provine din cercoria ephemera din 
planorbe; M. mutâbUe, trăiesc în fosile nasale 
şi cavitatea viscerală a palmipedelor şi alergă
toarelor; M. lentis, a fost observat în cristalin 
la om. Genul Hemistomum şi Solostomum.

Monoteism, credinţa într’un singur Ddeu, în 
oposiţie cu politeismul sau credinţa în mai 
mulţi dumnedei, cu ateismul (v. ac.) şi cu pan
teismul, care nu admite un Ddeu personal şi-l 
confundă cu universul. Argumentele confirmă 
existenţa lui Ddeu şi unitatea lui. (v. art. Dum- 
nedeu.)

Monoteleţi, eretici din seci. VII cari admi
teau în Isus Christos doue naturi, însă numai 
o singură voinţă. Principalii autori ai acestei 
eresii au fost Sergiu, patr. Constantinopolei şi 
Cir, al Alexandriei. M. au fost osândiţi in con- 
ciliul al VI ecumenic ţinut la Constantinopole 
în 680, după care şi eresia îu curând s’a stins.

Monoton, (grec.) totdeuna pe acelaş ton; fără 
varietate. M.-ie, caracterul celui M.

Monotremate, un ordin de animale mamifere 
(cele mai inferioare), au fălcile transformate în 
cioc. Cavitatea oreerilor este mică, ochii mici, 
claviculele duble, ca la paseri, posed şi oase

21*
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marsapiale şi 6 cloaoă comună pentru cavitatea 
anală şi urinară, piojoare scurte ou 5 degete. 
Masculii au pinteni găuriţi la picioarele dinderet, 
se nutresc cu insecte şi vermi, trăiesc in Au
stralia sudică şi estică şi în Yandiemensland. 
In epooa mesozoică erau în mare numer pe pă
mânt, însă s’au găsit prea puţine resturi fosile. 
Ordinul M. are doue familii: echidnidde şi orm- 
thorynehideîe. De ântfiia se ţin speciile: Echidna 
aculeata (ariciul furnicar) (v. ac.) şi Proeehidna 
bruijnii; de a doua: Ornithorynchusparadoxus 
(oiooariuJ, v. ao,).

Monotropa L., (botan.) gen din familia Mono- 
tropeae, cuprinde plante erbacee, lipsite de chlo- 
rophyl. Acest mic gen are vr’o 2 sau 3 specii, 
respfindite prin Europa, prin America boreală 
şi în munţii Himalaia. In părţile noastre cresce 
prin pădurile umbroase din regiunea montană 
şi subalpină. M. Hypopitys L., părăsită pe ră
dăcinile fagilor şi pinilor. Această plante cu
rioasă este cunoscută de poporul nostru sub nu
mirea de Sugătoare. [Z. C. P.]

Monotropeae Lindl., (botan.) mică familie de 
plante diootyledonate-gamopetde, cuprinde ier
buri aphyle, părăsite pe rădăcinile arborilor. 
Această familie are vr’o 8 genuri cu vr’o 10 specii, 
răspândite prin regiunile temperate ale emis
ferei boreale. Dintre genuri menţionăm numai: 
Pteroapora Nutt şi Monotropa L. [Z. C. P.]

Monreale, oraş în Siciba, prov. PaJermo, cu 
13,898 loc.; reşedinţă archiepiscopească, bise
rică frumoasă, din seci. XII. Fosta mănăstire 
a Benedictinilor.

Monroe, (cit. moenro), James, preşedinte al 
Statelor Unite ale Amerioei de nord, n. 28 Apr. 
1758 în Viiginia, 1811 secretar de stat, 1817 
până 1825 preşedinte; 2 Dec. 1823 expune doc
trina sa (dolina lui M.J, să nu se permită 
nici un amestec al statelor europene în aface
rile Statelor Unite, nici să &e imitate. Principial 
conducător în politica uniunii.

Monrovia, capitala republicei Liberia în Africa 
vestică, la stânga de gurile rîului Messurado 
(St Paul), cu port la cap Messurado, cu un liceu 
şi bibliotecă, are 3000 loo., cari fac negoţ cu 
cafea, unt de lemn şi os de elefant. Clima din 
causa mocirlelor este pentru europeni nesă
nătoasă.

Monseigneur, titlu franc, al cărui sens restrîns 
nu represintă decât persoana Dauphinului (mo
ştenitorului) Franoiei. Cu timpul se respândi 
terminul de M. la persoane înalte, principi sau 
mare demnitar oarecare. Eticheta a stabilit acest 
titlu, în timpul modern, pentru duci şi pairi, 
pentru cardinali, consilieri de stat, mareşalii 
Franciei şi chiar episcopii şi miniştrii de stat. 
Revoluţia îl desfiinţă, dar reapăru sub Napoleon. 
A(Ji se dă âncă principilor de sânge şi înalţilor 
prelaţi. [O. L.]

Monselet, Charles, Uterator franc., n. 1825 
la Nantes. M., care poseda un taleut de versifi- 
caţiune, se credea poet şi publică o mică poemă 
Mărie et Ferdinand (1844). 1846 veni la Paris 
şi scria lungi romane, foiletoane la dif. ()iare. 
A mai publicat şi articole de critică. M. avu 
mai mult noroc in studiile sale literare asupra 
seci. XVm. In fond M. e un scriitor spiritual 
fără pretenţie de emdiţiune mai serioasă.
. Nods Pyranaeas, v. Brenner.

Monstera Adaos., (botan.) gen de plante fru- 
tescente, căţărătoare din fam. Aroideelor, trib. 
Calleae cu foi pertuse sau pinatifide. Cupriude 
12 specii tropicale din America, dintre cari M. 
deliciosa Lib. (Philodendron pertusum hort), e o 
plante decorativă respândite. Fructele aromatice 
au gustul delicios al mierei. ' [A. Pr.]

Monstranţa, (lat. monstrantia, ostensorium), 
vas de metal nobil, care servesce spre a aşeza 
în el reliqui (moaşte, v. ac.) sacre sau eucha- 
ristia, ca să le poate vedea, resp. adora poporul 
credincios. [i—ra.]

Monstruositate sau Monstru se numesce ori 
ce abnormitate a organismului, care la prima 
vedere demonstră o abatere pronunţate dela 
forma normală a corpului. Dacă M. este de un 
grad mai mic, aşa că vieţuirea nu este făcută 
imposibilă, ba nici funcţiunea organismului nu 
este prea mult împiedecate, atunci e vorba numai 
de o anomalie sau de jocul naturei. M. poate 
fi simplă sau dublă, dacă formaţiunea viţioasă 
se mărginesce la un individ sau cuprinde doi 
indivizi mnlt-puţin desvolteţi cum au fost s. e. re
numiţii gemeni siamezi. Foarte rari sunt caşurile 
de M. triplă. Deosebim âncă M. prin exces, 
s. e. cu şese degete, M. prin defect, unde lip
sesc s. e. creerii, picioarele, braţele; M. prin 
posiţie transversă, s. e. când inima e la dreapta, 
ficatul la stânga. Mai de multe vreme se credea 
că M. e causate prin miratul insărcinatelor, 
acum se consideră ca causă mai mult alterarea 
patologică a germanelor generaţiunii, boală ge
nerală sau locală a mamei, insulte externe ine- 
chanice, lovituri, căderi ce isbesc asupra pân- 
tecelui însărcinatei. In unele caşuri s’a constatat, 
că moştenirea are un mare rol în urzirea M., 
s. e. buza de iepure, hypospadia (v. ac.) s’a găsit 
moştenite din generaţie în generaţie la anumite 
familii. [Dr. Vuia.]

Monsune, (franc. Moussons), vânturi periodice, 
V. Musoni.

Montagnards, (franc.) se numiau membrii Con- 
venţiunei de pe timpul revoluţiunei franceze, 
fiindcă ocupau în adunare locurile cele mai 
ridicate (la montagne). Ei sunt cunoscuţi in 
isterie prin mesurile extrem de violente ce le 
propuneau.

Montaigne, Michel Eyguem de, scriitor franc., 
n. 1533, f 1592. Fu consilier la »Cour des aides» 
în Perigueux, apoi primar la Bordeaux. Gloria 
neperitoare a lui M. constitue cartea sa >Essais< 
(încercări) apărute în 1580. E o scriere fără 
plan preconceput, în care autorul îşi expune 
vederile sale asupra diferitelor chestiuni de viaţă, 
morală, etc., presărându-le cu anecdote plăcute. 
In fond M. e un sceptic care nu dă o impor
tanţă excesivă raţiunei. Ca prosator M. e un 
mare scriitor şi a exercitat o imensă infiuenţă 
asupra timpului seu. Marele Shakespeare în mai 
multe rânduri s’a inspirat de scrierile lui.

Montan, (montanistică), referitor la mine.
Montan, dreptul, cuprinde legile cari regu

lează diferite chestiuni privitoare la exploatarea 
minelor.

Montana, stat în Uniunea nord-americană, 
378,330 km*, cu 132,159 loc. (1890); teren muntos 
(Rocky Mountains) bogat în aur şi argint, aramă, 
fier. La congres trimite 2 senateri şi 1 repre- 
sentant Capitala Helena.
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Montana Valachia, numele dat de Bcriitorul 

nngur Bonfiniu (1427—1502.) Munteniei.
Montanist, minier, adecă persoană, care se 

ocupă cu studiul şi exploatarea minelor.
MontaniştI, eretici din seci. II—V, numiţi 

dopă eresiarchul Montan din Ardaba în Mysia, 
care pe la 157 d. Chr. a început a predica, 
că biserica nu are putere de a reprimi în sinul 
seu pe cei căijuţi pe timpul persecuţiunilor, 
precum nici pe alţi păcătoşi mari, deşi ar face 
penitenţă. Ei condamnă a 2-a căsătorie, şi învăţa, 
că şi legătura matrimonială se poate desface. 
Primiau în cler şi femei, şi cuprinşi de un anumit 
extas (pe care unii scriitori îl atribue spiritului 
necurat) afirmau, că sunt organe ale spiritului 
sfânt. M. după ţinutul, în care s’au constituit 
mai ântâin, s’au numit şi Phrygi, Cataphrygi, 
iară dela opidul Pepuza, unde îşi aveau patriarch, 
Pepuziani. M s’au lăţit nu numai în Asia ci şi 
în Europa şi Africa. In seci. V. s’au stins.

[Dr. Is. Marcu.]
Montare, (după franc, monter), se întrebuin

ţează ca termin technic în sens de a adjusta o 
maşină, etc.. punend la loc părţile sale consti
tutive. (Contrarul e: a demonta = a desface 
părţile unei maşini). Lucrătorul ce execută M. 
se numesce montor (frc. monteur).

Montauban, capitala depărtăm, franc. Tam-et- 
Garonne, 21,872 loc. (1896); castel ou museu; 
episcopie; facultate teol. evang.

Mont-Beuvray, v. Beuvray.
Mont-Blanc, (pron. monblan), cel mai inalt 

munte şi pisc în Europa (4810 m.), în Francia, 
la marginea departamentului francez Haute- 
Savoie şi provincia italiană Torino. Solul este 
format parte mare din protogin. Catena prin
cipală, ce se întinde între Arve şi Dora Baltea 
este acoperită de masse întregi de gheţari; 
ramificaţiuni spre sud-vest: Aignille de Tre- 
latete (3932 m.) şi Dome de Miage (3688 m.); 
spre nord-est: Mont-Maudit (4771 m.), AiguiUe 
du Geant(4019 m.), AiguiUes de Talefre (3750m.). 
Triolet (3879 m.). Mont Dolent (3830 m.); spre 
nord-vest: Dome du Gouter (4331 m.) şi Ai- 
guille Verte (4127 m.). Dintre cei 30 gheţari 
mai mari amintim: Mer de Glace (v. ac.), Bos- 
sons, Trient, de Miage ş. a. Cel dintâiu care a 
ajuns pe piscul M. a fost Jacques Balmat (1786), 
după el Saussure (v. ac.) (1787). De regulă se 
urca dinspre Chamonix. De pe vîrful M. poţi 
vede un teritoriu de 200,(XX) km*. După planul 
astronomului Janssen s’a edificat pe M. un ob- 
servatoriu (1893). [M. Bodiu.]

Mont-Ceni8,(pron.m6nseni),Moncenisio,2091m., 
pas în Alpii vestici, la marginea Franciei şi 
Italiei, între piscurile Funta Boncia (3620 m.) 
si l’ointe Clairy (3165 m.). Probabil deja Ro
manii îl cunosceau sub numele Mons Germinus. 
Grumul de 60 km., construit de Napoleon I 
1803—10, ce duce dela Modana până la Susa, 
|iriu construirea căii ferate este neglijat. Dela 
pas spre sud-vest la 23 km., sub Col de Frejus 
(2528 m.), conduce grandiosul tunel: (Grand 
tuunel des Alpes, Traforo delle Alpi), constr. 
'8o7--70 sub conducerea inginerilor: Grattoni, 
Grandis şi Sommeiller; 8 m. lat, 6 m. înalt şi 
12,2km.lung. Intrarea la Modana: 1159m.;ieşirea. 
la Bardonnecchia: 1292 m. preste supr. mării. 
Construirea a costat 75 mii. frc. [M, Bodiu.]

Mont-Cervin, v. Cervin.
Mont-Colon, v. Colon.
Montebello, sat în Italia, spre sud de Pavia, 

1219 loc.; renumit prin învingerile repurtate de 
Francezi asupra Austriacilor la 9 Iun. 18(X) şi 
Maiu .1859.

Monte-Carlo, localitate mică în principatul Mo
naco, aproape de oraşul Monaco, cu jur foarte 
frumos, lângă mare. Renumit prin jocurile de 
noroc la ruletă. [M. Bodiu.]

Monte-Casslno, monte în prov. ital. Caserta, 
519 m. alt., deasupra oraşului Cassino, pe care în 
evul vechiu a stat templul lui ApoUo. Pe el se află 
mănăstirea întemeiată de Benedict (529), cu teo
logie, internat, gimn. şi bibliotecă. [M. Bodiu.]

Monte-Cavo, v. Albano.
Montecuccoll, Raimund, conte de, general au

striac de bun renume, n. 21 Febr. 1609 lângă 
Modena, a luat parte la luptele dela Liitzen şi 
Nordliogen în Germania. In 1645 se luptă îm
preună cu archiducele Leopold contra lui Bă- 
koczy, asemenea în 1657 şi îl constrînge, îm
preună cu regele polon loan KAsimir, a lega 
pace cu acesta. In 1658 luptă cu noroc în conta 
Suedezilor, în 1660 primesce comanda conta 
Turcilor, cari au întrat în Ardeal, constrîngendu-i 
a părăsi ţeara; în 1664 câştigă o victorie stră
lucită la St. Gotthard, faţă de numeroasa armată 
turcească. M. a scris mai multe opere de însemnă
tate militară. + 16 Oct. 1681 în Linz. [Herbay.]

Monte-Felice, v. Circello.
Montejus, mechanism industrial basat pe pre

siunea vaporilor sau aerului pentru a ridica 
lichidele în reservoare sus puse.

Monteoru, 1) M., munte în Rom., j. Buzeu, 
înalt de 1388 m. 2) M., corn. rur. în acelaş 
judeţ, compusă din 3 căt. cu 1770 loc. (Dipţ. 
geogr. 1892), 1 biserică şi 2 şcoale, gară. Teren 
foarte bogat în substanţe minerale şi mai eu 
samă în păcură, sare şi ape minerale. 2 fabrici 
de petroleu.

Monte-Rosa, după Mont-Blanc cel mai mare 
munte al Alpilor (4638 m.), între cantonul el
veţian Wallis şi provinciile italiane Torino şi 
Novara. Piscuri mai înalte: Breithorn (4171 m.), 
Lyskamm (4538 m.), Balmenhorn (4324 m.), 
Zumsteinspitz (4573 m.), Dufour, în care cul
minează. Cei mai mari gheţari (glecer): Lys, 
Sesia, Macugnaga, Findelen, Gorner. Apele sale 
curg în Po şi Rin. Solul este format din gnais 
şi serpentin. [M. Bodiu.]

Montenegro, v. Muntenegru.
Monte-Santo, Muntele sfânt, v. Athos.
Montesquieii, Charles de Secondat, baron de, 

magistrat, literat şi istoric francez (1689—1755). 
Neputend suferi magistratură, la care era pre
destinat prin însăşi drepturile familiei sale, se 
ocupă mult cu sciinţele fisice şi naturale şi 
sfîrşi prin a scrie literatură. Lettres persanes 
din 1721 şi Temple de Gnide din 1725 avură 
mare succes şi Academia îi deschise porţile 
sale. Dar puterea sa de muncă şi de cugetare 
se concentra în sintesa filosofică-istorică ce 
poartă numele L’Esprit des lois, (1784) prece
dată cu 14 ani mai nainte de (jonsiderations 
sur Ies causes de la grandeur et de la decadenoe 
des Romains. In operele hterare M. este hu- 
morist şi satiric şi câte odată chiar prea liher, 
în cele filosofice se vede seriositatea omului de
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gândire, oare caută să explice viaţa istorică a 
popoarelor şi să găsească principiile explicative 
ale legislaţiunilor deosebitelor popoare. Opera lui 
este una din primele opere ale filosofici istoriei.

[D.]
Monteverde, Claudio, compositor ital. n. 1567 

în Cremona, măiestru de capelă în bis. 8t. Marcu 
din Veneţia, + acolo 29 Nov. 1643. Primul 
măiestiTi genial al operei, de mare influenţă în 
desvoltareainstrumentaţiunei, etc.Opore: »Orfeo«, 
»Arianna«, »Ulisse«, etc.

Montevideo, cap. republ. Uruguay în America 
de sud, la gura fluviului La Plata, 261,182 loc. 
(1896); fundat la 1726; port însemnat; în 1896 
au intrat 1262 nave cu 1.991,654 tone, au eşit 
1153 nave cu 1.942,361 tone.

Monte Vleo, munte isolat în Alpii cotieni, la 
graniţa dintre Franoia şi Italia, 3845 m.

Montezuma, cel din urmă domnitor al împă
răţiei mexicane Anabuac. f 1520.

Montezuma, Şapu, (Casdem Cristaius Daud.), 
pasere, 45 cm. lung. America de sud, adesea 
vătămător.

Montfauoon, Don Bernard de, învăţat bene- 
diotin francez; scrise asupra patrologiei şi paleo
grafiei.

Montferrat, veohiu margraviat (dela 1574 
ducat) în Italia super. Capitala Caside.

Montfort, Simon, conte de Leieester, al pa
trulea fiu al lui Simon conte de M., memorabil 
prin cruzimile sale contra Albigensilor. Moşteni 
dela mama sa comitatul Leieester; regele HenricIU 
îi dete în căsătorie pe sora sa. Autoritatea cea 
mare a regelui şi mândria nobililor pregătiau 
o luptă decisivă pentru desvoltarea Angliei. M. 
în capul nobililor, constrînse pe rege să con
voace UD comitet de 24 membri pentru refor
marea statului, elaborând Provisiunile dela 
Oxferd (Iulie 1258). In bătălia dela Lewes 
în Sussex 1264 făcu prisonier pe rege şi pe 
fiul său, Eduai'd; făcu pe mulţi să-l părăsească, 
fu bătut în urmă la Evesham 1265 şi omorît 
în luptă împreună cu fiul său, exclamând »Fie 
voia Domnului*.

Montgoifler, Joaef, Michel, n. 1740 în Vidalon- 
les-Annonay, fabricant de hârtie, inventă aero
statele ou aer încăl(}it (Montgolfiere, 1783), um
brela de coborît (1784), berbecul de apă şi o 
maşină de evaporare, -j* 26 Iun. 1810 în Ba- 
laruc-les-Bains. Fratele său Jaques Etienne, co
laborator la invenţiunile acestuia, n. 7 Ian. 1745, 
•ţ 2 Aug. 1799 în Servieres.

Montgomery, comitat în principatul englez 
"Wales, 2064 km*., cu 58,003 loc. (1891). Ca
pitala "Welsfapcol.

Montgomery, James, poet engl. (1771—1854), 
n. la Irvine in Scoţia; veni la Londra ca ajutor 
şi apoi ca părtaş al unei librării şi ca jurnalist. 
A publicat: Călătoria în Elveţia; poemele: India 
apusană. Lumea înainte de potop, Gronlanda ş. a.

MontI, Vineenzo, poet ital., n. 19 Febr. 1754 
în Alfonsine lângă Ravenna, f 13 Oct. 1828 în 
Milano. Â scris poeme formal bine reuşite contra 
revoluţiunii franc., mai multe tragedii, etc.

Montmartre, înălţime spre nord dela Paris ou 
cariere de piatră şi satul M., care aparţine astăzi 
Ia Paris. 30 Martie 1814 luat cu asalt de Bliicber.

Montmirall, oraş în depart. Mam, Francia, 
2075 loc. (1896). Luptă biruitoare a lui Napo

leon I contra aliaţilor comandaţi de Bliicher şi 
Sacken.

Montmorenoy, oraş în depart. franc. Seine- 
et-Oise, 4859 loc. (1896); mult cercetat de lumea 
parisiană; lângă M. e »Eremitage,< unde locuise 
Bousseau.

Montmorency, familie veche franc., ai cărei 
membri celebri sunt: Mathieu 1-er, conetabil 
al Franciei sub Ludovic VII; Mathieu II, mare 
conetabil al Franciei, luă parte la bătălia dela 
Bouvines, t 1230; Anne 1-er, mareşal al Fran
ciei, fu rănit de moarte la St. Denis într’o luptă 
contra Calvinilor: Henri 1-er, conetabil al Fran
ciei ; Henri II, fu decapitat 1632 în urma unei 
revolte.

Montpelller, (lat. Mons PuellarumJ, capitala 
depart. Herault, 69,790 loc. (1896), la 753 km.'dela 
Paris şi 8 km. dela Marea Mediterană, la con
fluenţa rîurilor Lese şi Merdanson. Posedă o 
celebră universitate (1289), care astăzi numeră 
3 facultăţi: medicina, litere, sciinţe. Tot aici 
sunt: museul »Fabre«, o grădină botanică, fa
brici de mătasă, pânzării, producte chimice, etc., 
un frumos apeduct, arcul de triumf al lui Lu
dovic XIV. Pentru noi Românii M. e memorabil 
prin faptul, că marele nostru poet V. Alexandri 
a obţinut aici marele premiu la concursul pentru 
cel mai bun cântec al >Gintei latine.*

Montpensler, Antoine Mărie Philippe Louia 
de Orleana, duce de, al cincilea fiu al regelui Lu
dovic Filip, n. 31 Iul. 1824, căsătorit 10 Oct. 
1846 cu infanta spân. Luisa (-|- 2 Febr. 1897), 
a trăit 1848—70 in Spania, participă în secret 
la revoluţiunea din 1868, fără însă a dobândi 
coroana dorită, f 4 Febr. 1890 în Sevilla.

Mont-Perdu, pisc în Pireneii spân., 3352 m., 
spre vest de el pasul lui Roland (2804 m.).

Mont Real, oraş în prov. anglo-americană 
Quebec, situat pe o insulă din rîul San-Lorenzo, 
216,650 loc. (1891); catedrală, episcopie; uni
versitate (dela 1814), 2 musee, monumentul lui 
Nelson. M. e cel mai însemnat oraş comercial 
din America britanică; se exportează mai ales 
lemne, cereale şi blane.

Montreuil-sur-Afer, capitala unui arondism. 
în depart. franc. Pas-de-(jalais, 3565 loc. (1891), 
în evul mediu aparţinea hansei.

Montreux, complex de sate (Clarens, Vernex, 
Glion, Territet, Veytaux, etc.) împrăştiate în 
cantonul elveţiau Waadt, la marginea nord-estică 
a lacului de Geneva, 10,696 loc. (1888); renumit 
loc de cură pe timp de iarnă, mai ales pentru 
bolnavi de piept.

Mont-Salnt-Jean, sat situat spre sud dela 
Bruxella; după acest sat numesc Francezii lupta 
dela "Waterleo; monument.

Montserrat. munţi stâncoşi în prov. spân. 
Barcelona, 1237 m. înalţi; aci e renumita mă
năstire benedictină de M., cu 13 chilii situate 
pe vîrfuri de stânci.

Mont-Valerlen, deal în vestul Parisului, cu 
fort; 19 Ian. 1871 aci a încercat Troohus o 
erumpere nesucceasă.

Monument, (lat.J lucrare de artă (sculptură, 
architectură, etc.) ridicată în memoria unui om 
distins, sau a unui eveniment însemnat. Monu
mental, care are proporţiunile unui M.

Monumenta Germaniae historica, publicaţiunea 
isvoarelor istoriei germane din evul mediu. In
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1819 baronul de Stein fundă o societate istorică, 
care stabili principiile publicaţiunii, şi încredinţa 
conducerea ei lui George Henric Pertz. Primul 
volum a fost publicat în 1826. Publicaţiunea se 
urmează în subdivisiunile: »Soripteres«, »Legea«, 
iDipIomatac, >Epistolae<, »Antiquitates< şi Cro
nicele germ.

Monumenta Hungarlae historica, cclecţiune 
mare de isveare privitoare la istoria Ungariei. 
Sub acest titlu începe Ladislau Szalay o colec- 
ţiune la 1856 şi publică cinci volume; şi alta 
secţiunea istorică a Academiei magh. la 1857, 
în patru secţiuni: «magazin de documente*, 
•scriitori», «monumente dietale», şi «monumente 
diplomatice», publicate până acum în mai multe 
volume de valoare.

Monumenta Vaticana, Historiam regni Hun- 
gariae illustrantia este titlul unei oolecţiuni de 
documente, care cuprinde toate documentele 
aflătoare în archivele Vaticanului, ce privesc 
istoria Ungariei. Iniţiatorul acestei valoroase 
publicaţiuni a fost Arnold Ipolyi. M. V. se pu
blică pe cheltuiala prelaţilor rom.-cat. din Un
garia. Au apărut până acuma sub diverse titule 
7 volume.

Monza, oraş în prov. ital. Milano, la sud de 
lacul Como, 17,000 loc., odinioară reşedinţa re
gilor lombarei, catedrală străveche, castel cu 
parc mare; fabrici de pălării, industrie de mă- 
tasă. Aici a fost asasinat 1900 regele Humberto 
al Italiei.

Moore Thomas, renumit poet engl. (1779—1852), 
□. la Dublin în Irlanda, fiul unui neguţător 
catolic, înveţâ dreptul la Londra, unde în 1800 
publică c bună traducere a lui Anakreon, şi 
1803 o colecţiune de poesii erotice. Numit secretar 
ia tribunalul admiralităţii, în insula Bermuda, 
lăsă un suplinitor şi se întoarse prin Statele 
Unite acasă. Scrieri mai însemnate: Melodii 
irlandeze, din cari c parte sunt traduse şi rom., 
în prosă, de C. Negruzzi. Melodii naţionale. 
Cântece sacre; şi cea mai mare peemă orientală 
Lalla Rookh, ş. a. însuşirile stilului seu sunt 
grafia şi plasticitatea.

Moorva, v. Sanseviera.
Mopla, locuitorii mohamedani din Malabar în 

India est.
Mops (Caniş familiaris molossus fricator), câne 

mic, cu botul tâmpit, coada spirală, corp scurt 
puternic; neîncrezător, supărăcios şi capricios.

Mopsos, numele a doi profeţi mitici la Greci: 
unul din Tesalia a luat parte în expediţia argo
nauţilor, -|- în Libia; al doilea, care în emulaţie 
a ucis pe Calchas, a fundat oraşul Molos din 
Cilioia.

Mora, (lat.) întârziere. In sens jur.: întâr
zierea, constatată legal, a debitorului în exe
cutarea obligaţiunilor sale. v. Moratoriu.

Moracee sau Moreae, (botau.) după uuii bo- 
tanişti familie, iar după alţii numai trib din vasta 
familie a Urticaceelor (v. ac.).

Morala, (din lat. mos), numită şi Etică {grec.) 
sciinţa, care are de obiect oondiţiunile pe cari 
omul are să le împlinească când e vorba ca 
gândirile, voinţa şi actele sale libere să aibă 
caracterul moralităţii. M. ca sciinţă filosofică şi 
teologică se împarte de obiceiu în două părţi: 
unu generală sau fundamentală şi alta specială. 
In partea generală are să constate mai ântâi.

care este adevăratul princip al moralităţii, iar 
apoi are să ne arete condiţiile fundamentale în 
virtutea cărora omul poate întră în legătură şi 
în raport real cu ordinea morală; ea ne spune 
în scurt, cum trebue să fie conduita morală în 
genere, fără privire la caşuri speciale. Partea 
specială ne pune în vedere feluritele datorii 
morale ale omului specificate după deosebitele 
sale raporturi reale. Cu alte cuvinte, această 
parte ne învaţă cum avem să ne purtăm în 
anumite caşuri şi împrejurări ale vieţii. In ve
derea acestor raporturi, M. specială arată şi 
expune: a) datoriile sau obligaţiunile morale ale 
omului cătră DumneZeu, cu arătarea modului 
cum se pot împliui; b) datoriile ce avem de 
împlinit cătră noi înşine, morala individuală; 
c) datoriile, ce avem de împlinit cătră semenii 
noştri sau cătră deaproapele în genere, apoi 
acele cari resultă din deosebitele raporturi so
ciale, morala socială. Aceasta iarăşi la i-ândul 
seu ne arată datoriile, ce are omul ca membru 
a unei familii, morala domestică, apoi datoriile 
private ce avem cătră semenii nostn, cătră alţi 
oameni; în urmă datoriile publice: ca membri 
ai unei biserici şi confesiuni, ai Unei naţiuni, ca 
membri ai statului, ori ai unei societăţi particu
lare. Cf. Morariu Andrievici, Morala; Mironesc, 
Teologia morală; Dulf, Etica; Paulsen, System 
der Ethik. [PI.]

Moral insanity (nebunie morală), absenţa sau 
perversiunea sentimentelor morale, cari consti- 
tuesc nebunia morală; incapacitatea de a deosebi 
binele de reu şi de a simţi mustrarea de con- 
sciinţă pentru faptele rele. Se disting mai multe 
grade de M. I., după cum inteligenţa este mai 
mult sau mai puţin desvoltată.

Moralitate, calitatea aceluia ce se conformă, 
cu sciinţă sau fără sciinţă, preceptelor moralei. 
(Cf. şi Morala, Act uman, Imorafitate).

Morar, gândacul (cărăbuşul) de făină (Teneirio 
molitor), insect din fam. Melanosoinata, ord. 
Coleopterelor, are corpul lat întins, ochii rini- 
chiformi, aripile (elitrele) lungi, negre sau brune, 
lucitoare, fine şi punctate, partea de jos şi pi
cioarele roşi, lung. 13—15 mm. Trăiesce în făină 
şi prin resturile de pâne, în grânare, mori şi 
brutării. Larvele, cunoscute sub numele de «vermi 
de făină» se folosesc ca nutreţ pentru paseri.

Morariu, 1) Andrieviciu Constantin, prof. şi 
scriitor didactic, n. 14/26 Iun. 1835 în Mitocul 
Dragomirnei. A studiat teologia în Cemăuţ; 
în 1860 numit profesor de rehgiune şi de limba 
rom. la nou înfiinţatul gimnasiu gr.-or. din Su1- 
ceava; 1869 profesor extraordinar la catedra 
de morală la Institutul de studii teologice din 
Cernăuţ, când îşi reluă numele familiar de M. 
cu învoirea guvernului. A tipărit în Viena în 
1866 trei manuale didactice: 1) Mauuariu pentru 
învăţătura religionară a bisericei drept-credin- 
cioase a resârihilui, pentru ântâia clasă gimn.; 
2) Manuariu pentru învăţătura istoriei testamen
tului vechiu, pentru a doua cl. gimn. şi 3) Manuariu 
pentru învăţătura istoriei vieţii lui Isus Christos. 
A mai scris pentru învăţăceii săi dela Institutul 
de studii teologice o carte; Teologia morală, 
dar aceasta n’a ajuns a fi tipărită. In auul 1869 
fu distins cu titlul de protopresbiter. f 29 Martie 
1875. (Cf. Morariu C., «Părţi din istoria Ro
mânilor bucovineni»).
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2) M. Constantin, preot, soriitor, n. 20 Apr. 
1854 la Mitocul Dragomimei, şi-a finit studiile 
teologice lauuiv. diu Cernăuţ, în 1878 s’a preoţit 
indaâ şi a funcţionat ca păstor sufletesc, mai 
fintfiiu in Toporouţ pftnă în 1886, apoi în Cer
năuţ până 1897, apoi s’a^ strămutat ca paroch 
la Fătrăuţ pe Suceava, Ancă oa gimnasiast a 
început a fi activ pe terenul literar, pnblicfind 
diverse poesii originale şi ţradnceri în Familia 
1876, Aurora Română din Cernăuţ, 1883 şi în 
Steluţa de acolo or. 25, Despre cultura naţio
nală la femei în Călindaml Bucovinei 1883, a 
publicat Hermann şi Dorothea de Goethe, tradu
cere, Gherla 1884, Despre predicămentul din 
Bucovina, în Preotul Român din Gherla 1886—87, 
Despre Dr. Silvestru Morariu-Andrieviciu în 
Amicul Familiei 1887, O rugăciune de Carmen 
Sylva, traducere, Cernăuţ 1887, Omiliile lui loan 
Gură de aur la epistolele lui Paul: a) cătră 
Tit şi Filemon, Gherla, 1888; b) cătră Romani 
în colaborai'e ou Dr. St. Saghin, Cernăuţ 1899 
şi o) cătră Timoteiu, în Candela 1892; Kultnr- 
historische und ethnogr. Skizzen iiber die Ro- 
mănen der Bucovina, în Romănische Revue, 
Resicza nnd'Wien 1888—91, şi separat; Despre 
Umba română, cătră săteni, în Revista Politică 
1889, şi separat; Istoricul şcoalei reale gr.-or. 
din Cernăuţ în Avista politică 1899, ^ separat; 
Biografia lui Constantin Morarin Andrieviciu în 
Amicul Familiei 1899, şi separat; Despre pe
dagogia română în Bucovina, şi despre şcoala 
de meserii din Cernăuţ, în Revista politică 1890; 
Poesii germane, tradnse, Gherla, 1890; Părţi 
din istoria Românilor bucovineni, Cernăuţ 1893: 
Istoria lumii de Dr. Th. B. Welter, traducere, 
publicată în Deşteptarea, şi separat, p. 1 Cer
năuţ 1896, p. 2, în 1899; August Hermann 
Francke, Cernăuţ 1899. Ca membru al Soc. 
pentru cult. şi Ut rom. în Bucov. a ţinut la ea 
done prelegeri în 1890, şi este unul dintre urzi
torii foii poporale Deşteptarea în 1893; la care 
colaborează şi astă(ţi, 1901, şi a compus bro- 
şnrele 3—5 din biblioteca ei.

3) M. Vasile, jurist, poUtician, fiul mitro-
poUtului Dr. Silvestru Andrieviciu (v. ac.) Mo
rarin, n. 7/19 Martie 1850 in Ceahor, a studiat 
dreptul în Yiena, unde a contribuit mult la 
contopirea societăţilor studenţesci rom. într'una 
singură, numită România Jună. Intorcendn-se 
în patrie a îmbrăţişat ramura judecătorească, 
în care a ajuns până la rangul de consilier de 
tribunal 1894 şi din 1899 pâM astăiji, 1901, se 
află ca consilier la curtea de apel din Leioa 
(Lembeig). Având din copilărie predilecţi ane 
pentru mutică, a înfiinţat în 1881, cu alţi amatori, 
societatea filarmonică din Cernăuţ >Annonia<, 
care a contribuit mult la învioşarea gustului 
estetic la Românii bucovineni. Dela 1884 până 
la 1890 a representat în camera legislativă a 
Bucovinei un colegiu electoral rural, stăruind 
mult pentru uşurarea ţeranilor de plaga cămă
tăriei. Ca membra în societatea politică Con
cordia şi ca secretar al ei din 1890 a contribuit 
mult pentru înfiinţarea unui organ al ei «Gazeta 
Bucovinei*, 1891—97. Căsătorindu-se în 1887 cu 
o fică a poetului basarabean Constantin Siamati- 
Ciurea, s’a decis a tipări şi românesce cel puţin 
unele din producţinnile stde literare. V. şi An- 
drieviciu-Morariu. [Dr. L O. Stdera.]

Moratoriu, enspendarea efectelor sentinţei de- 
olaratoare în stare de familent a unui comer
ciant. Falitul poate obţine un moratoriu, dacă 
dovedesce, că încetarea plăţilor a fost conse- 
cuenţa unor împrejurări extraordinare şi nepre- 
ve(jute, sau în alt mod scusabile, şi stabilind, cu 
documente ori cu dare de garanţii suficiente, 
că activul patrimoniului seu întrece pasivul. M. 
îl admite tribunalul, fixându-i un termin de 
maximum şese luni. In acest interval, comer
ciantul e dator să dovedească că a achitat pe 
creditori sau că a obţinut dela ei amânarea plăţii. 
Tribunalul poate revoca M. în cas de fraudă. 
M. poate fi cerut chiar înainte de a se da sen
tinţa declaratoare în stare de faliment, dacă 
comerciantul îndeplinesce condiţianile sus expuse. 
(Cf. C. corn. Rom., art 834 sq.).

Morătul, probabil numele Mureplui. E po
menit de cronica anonimă a ţârei românesci, 
când raportează tradiţia despre cucerirea Daciei, 
(Jioend că Românii ce s’au despărţit de Romani 
au descălecat unii în ţeara Ungurească şi pe 
apa Oltului şi pe apa Morătului şi pe apa Tisei.

Morav, moravuri, (lat. mos, suetus, consue- 
tudo), se consideră în genere: totalitatea de
prinderilor naturale sau dobândite, cari în modul 
de traiu şi de lucrare a unui individ, a unui 
anumit cerc de oameni, în sfera unei societăţi 
sau la un popor întreg, s’au întrodus pe ne
simţite, în mod spontan şi fără oarecare im
punere autoritară, şi cari, prin obştească recu- 
noascere şi practicare, au ajuns a fi considerate 
ca regulă de conduită în anumite caşuri ale 
vieţii practice. Sunt M. bune şi rele. M. nu este 
a se confunda cu obicinuinţa, care are caracter 
mai mult individual, cu moda, care alterează 
M.-ul şi obiceiurile, nici cu datina, care are ca
racter mai cu samă local şi specific. Se deose
besc M.-uri individuale sau deprinderi, M.-uri 
familiare şi M-uri naţionale. M.-rile, mai cu samă 
cele ale nuni popor, stan în strinsă legătură cu 
originea şi istoria lui, cu referinţele sale natu
rale şi alăturea cu limba, cu credinţele, etc.; 
ele determină caracterul genetic şi-i susţin na
ţionalitatea. [PI.]

Morava, mănăstire în Bănat, numită şi m-rea 
dela Gâmlnc, situată intre comunele Butiniu şi 
Gâmlnc sau Morava. Din vechime a stat o bi
sericuţă asemenea celei din Yaradia, numită de 
popor mănăstire. Fundarea ei după tradiţiune 
cade odată cu celelalte mănăstiri din Bănat. 
Fiind ruinată s’a reparat la 1721. Mai târejiu 
cam după 50 ani a pierdut moşiile, trecându-se la 
mănăstirea Sân-Giorgiului. Călugării au mai stat 
aci, trăind din slujbe şi cerşit, până la împeratul 
losif, când an fost opriţi. Poporal şi după aceasta 
a venerat acest loc sfânt, adunândn-se la 4^0 
mari acolo, ţinând slujbele sf. cu preoţi de mir 
din vecinătate.

Morava, 1) M., rinl principal al Moraviei, 
isv. în munţii de Glatz, trece prin Olmiitz şi 
Goding (de aci în jos e navigabil) spre sud şi 
se varsă în Dunăre, formând pe un parcurs 
graniţa între Moravia şi Ungaria; 345 km. lung. 
2) Af., tiu navigabil în Serbia, se compune din 
M. bulgară şi M. sârbească, se varsă în Du
năre din jos de Smederevo; rînl M. are lun
gime de 420 km.

Moravi, fraţii bohemi, rămăşiţele ereticilor
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hasiţi, cari mai târziu s’an unit cu luteranii, 
(v. Hus). (Cf. Gindely, Geschiohte d. bohm. 
Briider (1457—1671),^ Prag. 1857, 2 voi.)

Moravia, provincie în Austria, germ. Măhren, 
boh. Morava, se mărginesce la vest cu Boemia, 
la sud cu Austria de jos, la nord cu Silesia, iar 
la est cu Ungaria; ea e despărţită de Silesia 
prin munţii Sudeţi, de Boemia prin munţii M., 
şi de Ungaria prin munţii Carpaţi, suprafaţa 
26,080 km8., populaţiunea 2.151,619 loc., din 
caii 300,000 Germ., 50,000 Ovrei, 150,000 Va- 
laohi (Români), iar restul Slavi, împărţiţi în 
mai multe neamuri: Hanad, Horctei, Covaci 
şi Horvaţi. Cel mai mare rîu e Morava (v, ac.), 
dela care a luat numele M., apoi Becîva. Capit. 
M. e Brno (Briin), oraşe mai principale: Olo- 
mute (OlmiltzJ, Hradiste (Hradisch), Prerov 
(Prerau), Znojmo (Znaim), Zihlava (Iglau), 
Boznov (Romau), Wsetin, Glabuc, Valassco 
Mezeriei CWalachisch-Mezeritsch), ş. a. Pă- 
mentul e productiv în grâne; se cultivă mai 
mult inul, cânepa, hemeiul, viţa de vie, arbori 
fructiferi, mai ales nuci; mine însemnate de fier; 
industrie mare de postavuri, pânzării, lânării, 
unelte de fier, ş. a. Istoria: M. în timpul Ro
manilor era locuită de Marcomani, de Ruzieni 
şi apoi de Heruli. La 548 d. Chr. un numer în
semnat de Slavi vin şi se aşează pe malurUe 
rîului Morava întemeiând regatul M., care că(}u 
sub stăpânirea Avarilor. 805, Slavii devenind 
liberi, se pun sub stăpânirea lui Carol cel Mare. 
In 870 M. cuprindea pe lângă M. actuală şi 
Boemia, Voigtlandul, Misnia, Luzaţia, Branden
burgul, Pomerania, Silezia, o parte din Panonia 
şi Dalmaţia, şi se numea M. mare, care în 
908 fu nimicită de Unguri; 1056 M. propriu 
()isă fu încorporată Boemiei, şi când aceasta fu 
proclamată de regat, M. primi titlul de Margraviat 
(1086). De atunci M. n’a mai fost despărţită de 
Boemia, şi ambele ţeri trecură 1526 sub stă
pânirea Austriei. In M. este un mare ţinut numit 
Valaaca (ValachigJ, în partea despre munţii 
Carpaţi, cari o despart de Ungaria, şi e arătată 
pe hărţile austriace cu numele de Walahei. (Of. 
Sţieler, Hand-Atlas. Fila nr. 23, Gotha 1851. 
Riohard Andree, Allgemeiner Handatlas. 
Bielefeld und Leipzig 1887.) [T. T. B.]

Moravlţa, (Fieru, magh. Vasho, germ. Eisen- 
atein), sat în cott. Caraş-Severin (Bănat), 1167 loc. 
llom. şi Germ., bogat în mine de fier şi aur a 
•Soc. căilor ferate ale statului ung.« şi a soc. 
engl.: >Arpâd, Gold Syndicate Limited.® M. zace 
la poalele munt. Danila, bogat în roce de fier şi 
aurifere.

Morb, boală, se numesce ori care modificare 
a composiţiunii ori structurei unui organ, ori a 
mai multor organe ale corpului, cari provoacă 
neregularităţi în funcţionarea lui. Boala se ter
mină prin vindecare sau prin moarte. Căuşele 
cari produc boale sunt foarte variate, cele mai 
trecuente provin dela mediul flsic şi moral în 
care trăiesce omul; dela influenţe sociale (boale 
mentale), fisice, meteorologice, chimice (otrăvuri), 
organice (infecţiuni, contagiuni), mechanice; dela 
părinţi prin moştenire; dela exagerarea activi
tăţii unui organ; dela neîndeplinire sau dela 
îndeplinirea insuficientă a unor trebuinţe fisiolo- 
gice (alimentaţie, somn şi repaus), ş. a. împăr
ţirea veche în boalele medicale şi chimrgicale

nu se mai poate astăiji totdeuna menţine, căci 
chirurgia intervine adeseori şi pentru vindecarea 
unor boale care afectă organele interne pro
funde. După durată împărţim boalele în acute, 
subacu,te şi cronice; după numerul persoanelor 
bolnave in boale sporadice (Caşuri singuratice) 
şi epidemice ori endemice (provenite dela cause 
locale).

M. de copii. Afară de boalele de cari sunt 
atinse şi persoanele adulte, există o serie de 
afecţiuni, cari se întâlnesc mai ales, dacă nu 
exclusiv la copii. Cele mai însemnate din aceste 
boale sunt: spasmul glotei, corea, paralisia in
fantilă spinală şi cerebrală, hidrocefalul, me
ningita tuberculoasă, tuşea convulsivă, crupul şi 
pseudocrupul, gastroenteritale, scarlatina, pojarul, 
difteria şi raohitismul.

M.-i infecţioşi se numesc îmbolnăvirile pro- 
dnse prin introducerea în corpul omenesc ori 
animal a unui părăsit virulent foarte mic, a unui 
microorganism patogen viu, şi prin înmulţirea 
acestui microorganism în corp. Boalele infec- 
ţioase ale omului sunt: Ciuma, Cholera, Febra 
galbenă. Febra tifoidă. Tifosul exantomatic. Văr
satul, Scarlatina, Pojarul, Difteria, Lepra, Sifilisul, 
Blenorea organelorsexuale. Turbarea, Malaria, Tu- 
berculosa. Conjunctivita granuloasă, unele Pneu
monii, Influenţa, Parotita epidemică, ş. a. Boa
lele infecţioase cari apar la animalele domestice 
sunt: Turbarea, Pesta bovină, Pleuropneumonia 
infecţioasă. Febra aftoasă, Bmoglobinuria, Tu- 
berculosa. Vărsatul oilor, Dălacul, Răpciugă, 
Brânca infecţioasă a rîmătorilor. Pesta porcină 
şi Pneumoenterita porcilor, Cholera paserilor, ş. a. 
V. Infecţiune.

M.-i profesionali, boalele oausate de unele ocu- 
paţiuni şi de mediul în care trăiesc unii lucrători. 
Boalele profesionale pot afecta organe diferite: 
scheletul (piciorul plat, turtit, al brutarilor şi 
chelnerilor), articulaţiunile, musculatura, pielea 
(spălătorese, coşari), sistemul nervos (spasmul 
scriitorilor), organele vederii, ale aucjului (tele- 
graflşti, telefonişti, fierari, lucrătorii din fabrici 
de tors), organele respiratorii (pulverile pe cari 
le inspiră pietrarii, olarii, lucrătorii din fabrici 
de sticlă, de porcelan, de obiecte de fier, de 
tutun, din mori, din mine de cărbuni, din ţe
sătorii), organismul întreg prin intoxicaţiuni (ti
pografii şi olarii prin plumb, lucrătorii de chi
brituri prin fosfor, lucrătorii de oglincji prin 
argint viu, lucrătorii fabricilor chimice prin gaze 
deletere), prin căldura prea mare a atmosferei, 
prin curenţi forţi de aer, prin diferite lesiuni 
mechanice, ş. a. Prevenim boalele profesionale 
prin povăţuirea lucrătorilor şi prin păzirea re- 
gulelor de Igiena industrială, v. Igiena.

Morbi sufletesci, alteraţiuni ale sistemului 
nervos, cari se manifestează prin sensaţiuni greşite 
şi astfel dau loc la o degenerare a memoriei şi 
la acţiuni involuntare şi nerespoosabile. Din 
acest punct de vedere, M. s. simt de domeniul 
modicinei (v. art. Boale mentale şi Alienaţiune 
mentală, unde se tractează şi posiţiunea juridică 
a unor asemenea bolnavi) şi chiar exclusiv al 
medicinei. Căci sufletul, ca un ce spiritual, nu 
poate fi supus la nici un fel de morb, şi se află 
numai în neputinţă de a lucra normal, când s’a 
deteriorat organismul, de care se servesce drept 
instrument. Pe de altă parte este şi adevărat.
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oH din oausa legatarii intime între oorp şi enflet 
se iveso adesea M. s, în urma unor afecţiuni 
ourat psiohioe, oa s. e. jale, ambiţie, spaimă; 
apoi ori ce boală mentală presintă şi momente 
intelectuale. Dar fiindcă psiohiatria presupune 
ou drept ouvent, oă nu se poate M. s. fără boală 
corporală, de aceea atftt mijloacele medicinale 
cftt şi cele psiohioe remân numai la aprecierea 
medicului, Preotul nu poate interveni, chiar 
pentru nevoile religioase ale sufletului, decât în 
intervalele lucide (Dr. A. Stockl, Lehrb. d. Philo- 
sophie, Maioz 1692, voi. II, p. 404 uu.).

Morbid, bolnăvicios, M.-idUate, în statistica 
sanitară raportul numeric dintre bolnavi şi po- 
pulaţiunea sănătoa.să.

Morbldezza, citalj frageijime; moliciune, gin
găşie ou deosebire referitor la întrupări în pictură.

MorbIIII, (med.) pojar, morb exouisit infecţios, 
de o contagiositate intensivă. Contagiul pojarului 
nu e ounosout Se ivesce ou predUecţiune primă
vara; epidemiile arată oarecare periodicitate. 
Atacă mai ou samă copiii dela 2 ani în sus, 
pe oamenii în vîistă mai rar, dar mai grav. 
După un stadiu de inoubaţiune de 8—14 (jile 
urmează: o conjunctivită, faringită, laryngită 
(răguşeală), traoheobronclută (tuşă şi respiraţie 
dureroasă) şi febră. In curând se desvoaltă şi 
exantemul oaracteristio (pete roşii, cari ici-oolea 
confiuează), mai fintâiu pe obraz, apoi pe întregul 
corp. Dar deja la câteva cjile exantemul începe 
a se pierde; în locul eflorescenţelor se mai ved 
numai pete brune, acoperite cu mici solzi, ca 
semn că pielea se jupoaie. Dacă decursul mor
bului e normal, după aceasta urmează recon- 
volescenţa. El poate fi însă complicat cu deose
bire prin o pneumonie sau o laringită împreunată 
cu oedemit M. dispun copiii spre sorofulosă. Mor
talitatea de M; e la copii de 3—10 aui de circa 6°/0, 
la copii de ţîţă până la fiO’/o- Tratamentul este 
espectativ, igienic, dietetic; îndeosebi trebuesc 
îngrijite organele respiraţianu.

Morhns Basedowll, Cachexia «xopMhalmiea, 
morb caracterisat prin palpitaţiuni cardiace, 
strmna (guşă) şi exoftalm (ochi scoşi); se des
voaltă pe încetul, ivindu-se simptoamele în or
dinea expusă. M. B. se crede a fi o afecţiune 
a nervului simpatic. Tratament: dietă şi medi- 
caţie Toboranţă, combaterea simptoamelor. De
curge încet şi niunai rar se sfitşesc bine.

Morbas saoer, M. eomitioKs, v. Epilepsia.
Mercballa Dill., (botan.) gen. de Ciuperci Dis- 

eomycete, familia Helvellacee; vr’o 26 specii; 
sunt caracterisate printr'un fruct (peritheciu) 
spongios pnrtatde un picior; hymeniul căptuşesce 
camerele neregulate ale perilhedului. Cresc pe 
p^nent gras pnn păduri, poeni. Printre speciile 
sale comestibile, unde foarte gustoase, cităm:

«mita Pers-, până Ia 15 cm. înălţ. cu pă
lăria (perititeciul) conică, brună-negricioasă; M. 
tsemlemta Pers., până la 12 cm. înălţ., cu pălăria 
ovală sau rotundă, galbenă-cafenie, cunoscută 
popular sub numele de dmeitdtit, Sbtrdog; 
M. rfetîriosn Fr,, ş. a. [15. St R]

Mercev, num. pop. al plantei cultivate Daucus 
Careta L. var. săriră DC. (v. ac.) Morcor sd- 
bmtic, Daucus Careta L. (v. ac.).

Mentalt, substanţele în cari se înmoaie dife
ritele tessăuri pentru a pute fixa culorile Nu 
toate culorile au nevoe de moidanţL M. are une

ori acţiunea nu numai de a face culoarea ineo- 
lubilă, dar obiar a produce şi o schimbare în 
nuanţa acesteia. M.-i cei mai mulţi sunt luaţi 
dintre base şi oxi4i metalici, precum; oxidul de 
aluminiu, staniu, fler, cupru şi aoetaţi; printre 
oei organici menţionăm taninul şi oleinrile.

Mordacitate, acţiunea fixării unei culori prin 
intermediul mordanţilor.

Mordent, (lat.J în musică triU forte invers.
Mordvani, popoare de origine finică (800,000 

capete), absolut asimilaţi cu Ruşii, şi-au uitat 
propria limbă. Particular e Ia dînşii, că femeile 
rar se mărită înainte de 30 de ani.

Morea, din seci. Xm încoace, numele penin
sulei Peloponese. In timpul fundării imperiului 
roman de resărit (1204), M. era împărţită în 
părţi mai mici vasale, dar 1263 Michael Paleo- 
logul VIII ocupă Achaia şi M. o transformă 
în despotat. 1453 M. deveni tributară Turcilor, 
1460 însă provincie a lor. [M. Bodiu.]

Moreau, Jean Victor, general frc., h. 11 Aug. 
1761 în Morlaix (Finistere), 1796 comandant 
suprem al armatei de Rin şi Mosel. Era urît 
de Napoleon pentru vederile sale republicane şi 
gloria sa resboinică, 1804 acusat pentm înţele
gerea sa cu Pichegru şi exilat la America, 1813 
se duce la Praga la împeratol Alexandru, 27 Aug. 
un glonţ de tun îi mpe ambele picioare, j* 2 Sept. 
1813 în Laun (Boeraia). Biograf, de Beaucbamp 
(1814).

Morella, (Valadolid), capitala statului mexican 
Michoacan, (1895), 32,287 loc.; archiepiscop.

Morelos, stat mexican, între Mexîco şi Puebla, 
5253 km1., cn 141,565 loc. (1890). Capitala 
Cuernavaca.

Morena, (Sierra M.J, munţi în Spania, între 
Castilia şi Andalnsia, în Despenaperros ajung 
înălţime de 1000 m., iar la vest în Combres de 
Araceua 1600 m.

Morena, depunerile de roce mai mult sau mai 
puţin mari pe oari Ie face un gheţar în cursul 
seu, fie Ia capetul seu (M. frontală sau termi- 
nalăj, fie pe părţile lui laterale (M. laterală) 
fie în fine, prin reunirea mai multor gheţari 
secundari, pe partea mediană (M. mediană).

Morendo, (ital. mus.), murind, stingendu-se.
Moroni, corn. rur. în Rom., j. Prahova, com

pusă din 5 căt cu 1350 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
2 biserici şi 1 şcoală. Loc. pe lângă agricnltură 
se ocupă şi cu industria. Isvoare de apă mine
rală. M. a fost ocupat 1S53/4 (lesb. Crimeic) pe 
rând de Ruşi, Turci, Nemţi.

Moresoa, (arch.), v. Arabesc.
Morf, pedagog, n. 6 Sept 1818 în Breiţe 

(cantonul Znrich), dela 1861 director al orfeli
natului civil din TVlnterthur. A scris: Asupra 
biografiei lui Pestalozzi (1868—89, 4 voL), de
spre Milton, Chamisso, Frobel, Wehrli, ş. a. 
Autobiografia: Din viaţa unui părinte al orfa
nilor 1^5.

Morfn, (oree.J în mitol. grec. fiul somnului 
şi adncetonu de visuri. Se închipuia ca un be- 
irân cu aripi, în mână cu cornul plinirii, pe cap 
cn cunună de mac (simbolnl adormirii).

Horii, (spân. Mărfii), fildeş brut nelncrat
Morii^ alcaloid al opiului, formează cristale 

incolore şi fără miros, amare, solubile în apă 
şi alcool, nn însă ^ în eter. M. este nn remedia 
narcotic şi ipnotic. încălzind M. ca amd mo-
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riatic se produce Apomorphina, care se folo- 
sesce ca remediu emetric şi expeotorant. Con
sumul abusiv de M. produce pe lângă un trefnor 
pronunţat simptoame morbide psichice şi face 
pe om sclav al M.-ei (Morfinism, Morfinoraanie).

Morfogenia, v. Morfologia.
Morfolită, concreţiune minerală bulboasă (tu

berculoasă).
Morfologia, partea sciinţelor biologice, care 

tratează în mod general conforuiaţiunea exte
rioară, interioară şi structura animalelor şi a 
plantelor, (v. art. Biologia.)

Morfologia vegetală, M. plantelor, una din 
ramurile botanicei. Obiectul seu este studiarea 
plantelor din punct de vedere al formei lor ex
terne, al părţilor, organelor din caii sunt for
mate, al raporturilor dintre aceste organe. Când 
M. V. se mărginesce a considera plantele numai 
din aceste puncte de vedere atunci se (}ice M. 
externă; ca o divisiune a sa este organografia 
vegetală. Insă M. v. mai studiază plantele şi din 
punct de vedere al elementelor ce le constitue, 
al structurei organelor şi disposiţiunei elemen
telor în ele, al originei şi desvoltării elementelor 
anatomice şi organelor; de aci şi diverse ramuri 
ale M. V. corespun(}etoare punctelor de vedere 
precedente: istologia, anatomia, istogenia, or- 
ganogenia (aceste doue la un loc formează mor- 
fogenia vegetală) şi emhriologia. Partea M. care 
cuprinde toate aceste subdivisiuni se (}ice M. 
internă. Termenul de M. a fost introdus de 
Goethe; astăzi mulţi îi substitue pe acela de 
Organografia. Până prin seci. XVI s’a desvoltat 
mai mult M. externă a plantelor. Dela Malpighi 
înainte s’a întemeiat şi M. internă. Insă până 
pe la începutul secolului XIX M. v. a fost o 
sciinţă aproape exclusiv de constatare şi înre
gistrare de fapte. Dela începutul secolului XIX 
şi până a()i M. v. a tins şi tinde să dea expli
caţia causală a faptelor constatate, ţinend samă 
de observaţiunile directe şi de experienţele fă
cute într’un anumit sens. [S. Şt. R.]

Morfologia, sciinţa formelor, împreună cu 
Fonetica constituto partea etimologică a gra
maticei (v. ac.).

Morfotropia, fenomenul de variaţiunea con
stantelor cristalografioe într’un anumit fel; la 
cristale fenomen produs prin înlocuirea isomoriă 
în constituţia chimică a unui element sau radical 
prin altul similar.

Morga, local destinat pentru păstrarea tempo
rală a cadavrelor omenesc! până la îmnormîntare 
şi pentru facerea autopsiilor medioo-legale, în 
oas de moarte violentă ori bănuită. La M. se 
conservă cadavrele persoanelor necunoscute până 
la constatarea identităţii, şi pentru acest scop 
M. are un aparat frigorifer. Comunele cari n’au 
M. sistematică trebue să posedă ia cimiter o 
cameră mortuară.

Morgagni, Giovanni Battista, medic ital., în
temeietorul' anatomiei patologice; n. 1682 în 
Forli şi-)-1771. 1711 deveni prof. de anatomie 
in Padua. Pe lângă medicină s’a ocupat şi cu 
filologia şi archeologia. Scrieri: De sedibus et 
causis morborum per anatomen indagatis, 1761; 
Adversaria anatomica, 1706—19.

Morganatică, căsătorie, căsătoria contractată 
de un suveran sau un principe de casă suverană, 
cu o femeie de un rang inferior, dându-i la

ceremonia nupţială, mâna stângă în loo de cea 
dreaptă. Copiii ce nasc din o astfel de căsătorie 
nu moştenesc puterea nici demnitatea tatălui.

[O. L.]
Morla, un fel de idioţie, manifestându-se prin 

nebunii, rîsuri, joc, etc.
M6rl Arinorl, om de stat japonez, n. 1846 în 

Satsuma, 1870 ambasador în "Washington, 1875 
Peking, 1879 în Londra, 1885 ministru al in- 
instrucţiunii. 11 Febr. 1889 asasinat din causa 
predilecţiunei sale pentru străinătate.

Morike, Eduard, (1804—75), unul din cei mai 
însemnaţi poeţi germ. din şcoala şvabă. Preot 
şi profesor. Romanele, novelele şi poesiile sale 
se distig prin adâncimea cugetării, prin Umpe- 
(Jimea şi perfecţiunea formei.

Morin, Cu He Os, acid organic găsit în planta 
Maclura aurantiaca.

Morinda citrifolia L., plantă lignoasă din fam. 
Rubiaceelor, trib. Morindeae. Se folosesce în me
dicină mai ales ca purgativ violent. [A. Pr.]

Moringa Juss., (botan.) unicul gen din familia 
Moringeelor, cuprinde vr’o 3 specii de arbori 
sau arbuşti, respăndiţi prin Africa boreală, Asia 
tropicală occidentală şi India orientală. Speciile 
acestui gen sunt M. aptera Gaertn., M. ptery- 
gosperma Gaertn. şi M. concanensis Nim. Din 
seminţele acestor arbori se extrage oleul de Ben.

[Z. C. P.].
Moringeae Endl., (botan.) mică familie de 

plante dicotyledonate-polypetale cu un singur 
gen, care cuprinde arbori sau arbuşti. Fructul e 
o capsulă siliquae-formă cu numeroase seminţe 
triaripate sau aptere, cunoscute sub numele de 
nuci de Ben. Ele au sub tegumentele lor un 
embrion cărnos oleaginos cu o radiculă scurtă 
şi superă. Morinqeele au un singur gen Moringa 
Juss (v. ac.). [Z. C. P]

Morion, quarz fumuriu închis, chiar negru, 
coloare datorită probabil titanului cu care e 
amestecat. Se găsesce în formaţiunile cu titan 
(pegmatite) şi în cele cu cassiteiită.

MoriSj (egipt, mr-uer = lac mare) lac conti
nental in Egiptul vechiu, pe partea apuseană 
a Nilului, întocmit pentru regularea revărsărilor 
acestuia de regele Amenemhet III numit şi Suten 
n Meri (regele lacului) la 2400 a. Chr.

Moriscos, Mauri, cari după căderea Granadei 
s’au supus Spaniolilor şi la aparenţă au trecut la 
creştinism, în seci. XVI foarte persecutaţi, 1609 
partea cea mai mare alungaţi, restul de vr’o 60,000 
sa mai găsesc prin Alpujarras şi prov. Valencia.

Morlaca, (magh. Marâtlaka), corn. rur. în Trs., 
cott. Cluj, 1252I0C. 'Rom., M., protopopiat 
cu 13 parochii şi 14,244 suflete.

Morlacl, popor de origine croato-serbă în Dal- 
maţia de nord şi Istria (80,000 suflete, în ma
joritate rom.-cat.).

Morley, 1) M. Henry, sciiitor englez, n. 1822 
în Londra. Profesa medicina, dar se ocupă mai 
mult cu literatura, 1865 profesor de limba şi 
literatura engleză la colegiul universităţii în 
Londra. Numeroase scrieri.

2) M., George, (1597—1684), prelat englez, 
partisan al regilor lacob I şi Carol II. A scris: 
Epistole şi memoiii.

Morment, groapa în care se aşează corpul 
unui om mort şi se acopere cu pământ pentru 
ca să se transforme în ţerină. Obicinuit M. se
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află într’un cimitir, adânc de 2 m., lung 2 m., 
lat 0'75 m. depărtat din toate părţile de M.-ele 
vecine cu cel puţin 0 60 m. şi nu se redeschide 
])entru a adăposti un alt cadavru decât după 
timpul de 7 până Ia 14 ani, necesar pentru des
compunerea completă a părţilor moi ale cada
vrului şi care depinde de natura terenului. In 
timpuri normale se admit numai morminte in
dividuale, pentru o singură persoană, în timp 
de epidemii întinse şi în resboiu se fac şi mor
minte colective, gropi mai mari, mai adânci, 
pentru un număr mai mare de moiţi. M.-uI să 
fie depărtat de fântâni cu 20 m., la această de
părtare el nu poate influenţa calitatea apei. 
(V. înmormântare.) — M., monumentul ridicat 
în onoarea unui mort, chiar pe locul unde a fost 
înmormântat. M. sfânt, locul unde a fost în
mormântat Isus Christos.

Mormoloci, moace, linguruţi sau viţelar, v. 
Broasce şi Amphibii.

Mormon, mândrii, v. Pavian.
Mormoni, sectă religioasă respândită în Ame

rica de nord. Anglia şi Scandinavia; întemeiată 
de Joe Smith (n. 1805, f 1844) şi organisată 
de cătră succesorul său Brigham Young. M. nu 
admit deosebirea între superioritatea lumească şi 
bisericească, ci theocraţia, neagă personalitatea 
divină a spiritului sf., profesează pantheismul şi 
practică poligamia.

Mormyrus, (ord. Pbysostomilor, fam. Mormy- 
ridelor), pesoe ce trăiesce în apele Africei şi 
în special ale Egiptului. Cap scurt cu falca de 
jos alungită în formă de cioc întors în jos. 
Posedă proprietatea de a produce electricitate, 
dar nu e periculos. La vechii egipteni era mult 
venerat, fiindcă era considerat ca unul din cei 
3 pesci cari au mâncat o parte din corpul (ţeului 
Osiris, împiedecând astei pe (Jeiţa Isis de a pute 
aduna toate remăşiţele bărbatului seu. Ca specie 
cunoscută e M. Petersii. fl. P. V.]

Moroda, comună mică in cott. Aradului, cu 
1352 loc. (1891) Români.

Moroenil, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 
străbătută de rîul Ialomiţa; se compune din 
3 căt. cu 1132 loc. (Dicţ. geogr. 1890), 1 bise
rică şi 1 şcoală. In munţi, mai sus de com., se 
află schitul Peştera şi Obârşia.

Moroi, (MuroiJ. Poporul crede că în oamenii 
şi muierile rele, după înmormântare la 3 (jile, 
întră diavolul şi îi aduce pe la casele lor şi 
ale foştilor lor prieteni şi-i înspăimântă, ceea ce 
se (jice Moroniu; şi ţine un an, iar după alţi şepte 
ani M. nu mai au putere a face reu cuiva, 
afară de frică. In unele sate există datina, de 
a^ desgropa la miedul nopţii pe cei făcui M., bă- 
tendu-i-se prin inimă un cuiu de sânger, şi 
atunci se crede că nu se mai face M.

Moroianu, 1) M., Dumitru, Nicolae, şeful cu
noscutei case de bancă din Bucuresei şi unul 
din fruntaşii partidului liberal, n. 1849 in Bu- 
curesci, dintr’o familie originară din Braşov, 
deputat şi chestor al camerei în toate legisla
turile liberale dela 1884 încoace, 1881 a făcut 
parte fără întrerupere din consiliul de admi
nistraţie al casei de depuneri şi consomnaţiuni.

2) M., Oprea, (ca student Ia universitate cu
noscut şi sub numele de Aprianu Maroneanu), 
n. 1827 Săcele, f 1855 în Viena; tribun în 
revoluţia din 1848.

3) M., Radu, fruntaş săcelean, n. 1786, f 1852, 
unul din delegaţii adunării naţionale de pe Câmpul 
libertăţii, cari sub conducerea episcopului Lemeny 
au fost însărcinaţi să presinte dietei din Cluj pro
testul Românilor ardeleni contra »Uniunei«. M. R. 
a devenit legendar în Săcele pentru hărnicia şi 
rara lui energie, pentru care Românii de acolo 
I-au supranumit Radu Fier. Fiica lui M., Maria 
măritată Circa, n. 1824, f 1865, femeie de o 
inteliginţă aleasă şi de o energie rară, a fost 
prima româncă din Ardeal, care s’a dus cu copiii 
in ţeri străine spre a le da o instrucţie supe
rioară, întră pe la începutul anilor 1850 cu ficele 
ei Elisa Circa Pipoş (v. ac.) şi Elena măr. 
Densuşianu (v. ac.) în mănăstirea Drsulinelor 
din Sibiiu, 1859 se duse cu ele la Viena unde re- 
mase până la 1863. Aici se puseră cu toatele 
pe studiul musioei, al picturei şi al literaturilor 
străine. Elisa, care avea un deosebit talent pentru 
vioară, deveni o artistă celebră în cercurile rom. 
(Cf. AJ. Odobescu, »Asociaţiunea transilvană».)

Morolu, Constantin, profesor la Sf. Săva (Bu- 
curesci) pe la 1826; făcuse studiile în Apus îm
preună cu Euphrosin Poteca şi Simion Marco- 
vici, ca stipendişti.

Morph—, V. Morf—.
Morpion, păduche lat, v. Fhthîrius.
Mors, Morta, (moartea), la Romani a fost <ţina 

morţii, care mai târejiu s’a numerat între Parcae 
(v. ac.).

Morse, (prou. mors), Samuel Finley Breese, 
electrician american, inventatorul telegrafului 
electromagnetic, n. 27 Apr. 1791 în Charlestown 
(Massachusetts), t 2 Apr. 1872 în New-Tork. 
La început a studiat pictura, dar progresele 
electromagnetismului au deşteptat în dînsul do
rinţa de a face cu putinţă comunicarea în de
părtare cu ajutorul curentului electric. Planul 
seu deja îl realisă la 1835, dar nu păşi în public 
până la 1837. Prima linie telegrafică a făcut-o 
la 1844 înti'e "Washington şi Baltimore. La 1849 
invenţiunea sa a trecut şi în Europa, iar în 
diua de astăcji telegraful seu e respândit pe în
treg rotogolul pămentului.

Mort, individul în care a încetat cu desă- 
vîrşire ori ce funcţiune vitală. Semnele mai 
principale sunt: încetarea bătăii inimei, a res- 
piraţiunii, a simţirii, cele mai sigure însă: ivirea 
după 8—12 ore pe spate şi picioare a unor pete 
roşii-vinete, înţepenirea muşchilor de regulă 
între 6—12 ore, care dispare dacă trece în pu- 
trediciune.

Mortăciune, cadavrul vitelor, sucumbate în 
urma unei boale ori molime oarecare.

Mortalitatea se numesce proporţiunea dece
selor a unei populaţiuni, numărul anual mediu 
al moiţilor în raport cu numărul celor vii, 
număr care variază după diferite împrejurări, 
după mediul social în care trăim, după mediul 
moral şi fisic, după prosperitate, cultură, loca
litate, cUmă, ocupaţie (profesiune), etate, după 
numărul nascerilor, căci acolo unde se nasc 
mulţi copii, unde populaţia întreagă este com
pusă şi de un număr mare de copii, este şi morta
litatea mai mare. Etatea este dar factorul cel 
mai important care influenţează cifra M.-ei. In 
primul an după nascere, M. copiilor este în re
gatul Român de 20 la 100, în primii 5 ani, adecă 
dela nascere pună la 5 ani împliniţi de 36 la 100.
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Din 100 morţi- sunt 27 în etate până la 1 an, 
19 în etate dela 1—5 ani; mortalitatea bătrânilor 
este iar aceeaş ca în prima copilărie. M. ge
nerală, fără deosebire de vîrstă, este în Svedia 
şi Norvegia de 18 la 1000, în Marea Britaniă 
şi Danemarca de 19, în Belgia, Olanda, Elveţia 
de 20, în Francia de 22, în Germania de 24, 
în Italia de 26, în Austria de 28-5 (în Buco
vina în parte de 30), în Eomânia de 29, în 
Ungaria de 31, în Rusia de 34 la 1000 pe an. 
La 100 copii născuţi vii, vin în Eomânia l-5 na- 
sceri de copii morţi.

Mortara, orăşel în prov. ital. Pavia, 5058 loc. 
Aci a bătut archiducele Albrecht pe Piemontezi, 
21 Martie 1849.

Mortenii, com. rur. în Eom., j. Dâmbovita, 
compusă din 4 căt. cu 1842 loc. (Dicţ. geogr. 
189(5), 3 biserici şi 1 şcoală.

Mortler, Eduard Adolf GasimirJosef, mareşal 
francez, n. 13 Febr. 1768 în Câteau-Oambresis, 
a luat parte în toate campaniile lui Napoleon I. 
Partea glorioasă ce a luat în campaniile din 1805, 
1806, 1807 îi aduce ca recompensă titlul de duce 
de Treviso şi o avere enormă, 1814 a apărat ou 
îndărătnicie teritoriul Franciei contra coalitilor, 
şi eu toate că inclina cătră guvernul restaurării 
nu putu să refuse spada sa ancă odată lui Napoleon 
în 1815. Căderealui Napoleon îi aduce disgratiarea, 
tocmai în 1830 fu reintegrat şi primi ministeriul 
de resboiu. •]• 1835, victima maşinei infernale a lui 
Fiescbi, când însotia pe Ludovic Filip la o revistă.

Mortiera, (piuă), gură de foc cu ţeavă scurtă, 
întrebuinţată în tragerea aproape verticală pentru 
a bate cu proiectile părţile nevecjute ale tere
nului şi pentru a dărîma boitele cazematelor în 
fortificaţie. Proiectilele M. au o iuţeală mică, 
bătae relativ mică, putere de distrugere însă 
mare. Variatiunea bătăii se obţine variind greu
tatea încărcăturei. M. poate trage sub o încli
nare până la 65° deasupra orizontului; calibrul 
variază dela 120 mm. până la 278 mm.

Mortifloaţia, gangrenă (v. ac.).
Morun, Bdwga, pesce din genul Acipenser, ord. 

Ganoiijilor, fam. Acipenseridelor, cu botul ascuţit 
şi eu 4 mustăţi, corpul armat cu plăci osoase, 
în număr de 11—15 pe spate, 26—31 pe laturi 
şi 11—13 pe pântece, lung între 8 şi 15 m. şi 
greu până la 1600 kgr., carnea lui se consumă 
proaspătă sau afumată, icrele sunt negre, gu
stoase, se consumă în mari cantităţi. Genul Aci
penser are mai multe specii ca: A. sturia, care 
trăiesce în Marea Mediterană şi coastele de vest 
şi nord ale Europei; A. huso şi A. behiga, cari 
trăiesc în apele Mărei Negre şi Caspice şi rîurile 
cari se varsă în ele; A. ruthenus, A. stellatus, etc.

[I. P. V.]
Morus L., (botan.) gen do plante lemnoase 

monoice sau dioice din fam. Urticaoeelor, trib. 
Moreae, cu foi întregi trinervăte sau trilobe şi 
cu inflorescenţa femenină în spice, al căror pe- 
riant devine-la maturitate cărnos. Cuprinde vr’o 
5 specii boreal-temperate, dintre cari M. nigra L. 
«agudul sau dudul negru< şi M. alba L. >agudul 
sau dudul alb*, numite poporal astfel după co- 
lorea fructelor comestibile, se cultivă adese în 
grădini. Foile lor servesc ca aliment vermilor 
de metasă. [A. Pr.]

Morus, Thomas, scriitor şi om de stat englez, 
n. 1478, f 1535. Unul din cei mai învetati

oameni ai timpului seu, recunoscut ca adevă
ratul şef al mişcării intelectuale de pe atunci. 
Regele Enric "VIII avea o mare stimă şi admi
raţie pentru acest om, căruia el îi încredinţa 
importante misiuni diplomatice şi îl ridică la 
cele mai înalte demnităţi în stat. Astfel M. Iu 
trimis în Flandra (1515) şi în Francia (1517). 
Câţiva ani în urmă (1523) fu numit preşedinte 
(speaker) al camerei comuneloi-, apoi cancelar 
al ducatului de Lancaster (1525) şi în fine mare 
cancelar al Angliei (1529), în care calitate aduse 
importante reforme în administraţie şi justiţie, 
pe cari le-ar fi continuat, dacă n’ar fi venit 
chestia divorţului regelui spre a se însura ou 
amanta lui. Ana Boleyn. M. n’a voit să recu
noască legalitatea divorţului pe care regele îl 
pronunţase în contra hotărirei pa[iei. împreju
rarea aceasta a deslănţuit toată mânia regelui 
în contra lui M., care fu închis în turnul Londrei 
şi decapitat la 1535. M. a remas în istorie un 
exemplu înălţător de constanţă în credinţele 
sale politice şi religioase. Dintr’o întreagă serie 
de scrieri de ale sale de ordin teologic, istoric 
şi filosofic cea mai celebră este »Utopia«.

MoruzI, familie din nobleţă fanariotă, cunoscută 
dela 1204, când era în imperiul Trebizundei în 
suita lui Alexe Comnenul. Adam M. 1671, avu 
fiu pe Dumitru M., mare postelnic, tatăl lui 
Gonst. Vodă M. (1777—82) al Moldovei. Din 
această familie, stabilită în Moldova, a mai domnit: 
Alexandru M. Vodă, fiul preced. 1792—96, în 
ambele ţeri; apoi domn din nou 1799—1806. 
E interesant faptul, că cinci membri din această 
familie au pierit decapitaţi de Turci: 1) Marele 
dragoman George M., fiul lui Oonst. Vodă, la 
1796. 2) Dumitru M., mare dragomau, fratele 
seu, omorît îu afacerea cu cesiunea Basarabiei 
Euşilor la 1812. 3) Constantin dragomanul, de
capitat la 1821. 4) Panait, fratele lui George 
şi Dumitru, de asemenea la 1821; în fine 5) Ni- 
colăe M., mare dragoman al Portei, tot la 1821. 
Marele dragoman Constantin, avu fiu pe Pa
nait M., şef de voluntari greci în resboiul Cri- 
meei, j- 1859, al cărui fiu este Dumitru M., 
prefect, fost militar, etc. [O. L.]

M. Constantin, domn al Moldovei (Nov. 1777 
până Oct. 1782), introduce o nouă odraslă gre
cească între familiile fanariote domnitoare în 
ţerile române. Fusese dragoman la Poartă, în 
care calitate contribuise la uciderea lui Gr. Ghioa 
(Oct. 1777), pentru a-i lua locul, şi Poarta îl 
numesce in scaun, intenţionând a rupe pacea 
sdrobitoare de Kuciuk-Kainardgi. Om de încre
dere al Turcilor, M. pe de o parte pune un 
deosebit zel pentru aprovisionarea oştilor tur
cesc!, aprovisionare care era tot una cu o pră
dare a ţerii, iar pe de alta trimite un emisar 
la Viena pentru spionarea Austriei şi lucrează, 
conform inspiraţiunii lui Frideric II cel Mare, 
la o apropiere între Prusia, Turcia şi Rusia, 
contra Habsburgilor, ceea ce îi garanta şi lui 
tronul, in ce privesce ocârmuirea-i din lăuntru, 
ea pare a li fost îngrijită de starea economică 
a Moldovei. Cu prilejul aprovisionării Turcilor, 
el protestase contra abusurilor făcute de aceştia; 
iar în chestiunea importului rachiului din Po
lonia, cu toate protestările acesteia şi cu toată 
pierderea vistieriei domnesc! în vămi, el în
chide graniţele, favorisând facerea de velniţe în
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ţeară şi oprind înstrăinarea unei mari sume de 
bani. Acestea îi dau un loc mai deosebit între 
onilalţi mulţi netrebnici fanarioţi, fără însă a-i 
îndreptăţi ridicarea de osanale, ca nici unui 
domn din această dureroasă epocă. Cu toată 
această conducere bună, M. nu e sigur de scaun. 
Rusia nu-1 cam suferia şi s’a şi plâns la Poartă 
de ohipul oum fusese primit în Moldova con
sulul rus din Bucuresci de atunci, iar Poarta 
nu voia să respecte tractatul de Cainargi, lă- 
săndu-se de obiceiul deselor schimbări ale dom
nilor. In consecinţă M. e mazilit (Oct. 1782) şi 
înlocuit cu Alex. Const. Mavrocordat. Totuşi fa 
niilia lui a continuat a juoa rol politic, el în
suşi fiind delegat la pacea de Şiştov (Aug. 1791).

M. G. Dimxtrie, fiul lui Const. M. voevod, şi 
frate cu Alexandru, Oheorghe şi Panait, însemnat 
membru al fam. M., dragoman al Porţei şi delegat 
turcesc la încheierea păcii de Bucuresci (1812). 
Pe timpul domniei a doua (1802—1806) a fra
telui seu Alex. Const. M. în Moldova, Dimi- 
traki M. luptă din răsputeri a face din M. filo- 
francezi, parlisani devotaţi Ruşilor, şi a înşela 
buna credinţă a Porţei. In Febr. 1806 el adre
sează un memoriu Porţei, după ce în Apr. 1805 
contribuise la înlocuirea însărcinatului de afa
ceri al Turciei din Viena cu un grec devotat 
familiei M., căutând a o convinge de necesitatea 
reinoirii alianţei cu Anglia, amica Rusiei, şi în
depărtarea de Francezi. Tot el juca rol de frunte 
în reînoirea dorită de Ruşi a alianţei ruso-turcă: 
colosale daruri scumpe şi meşteşugite sciri ne
liniştitoare despre Francezi, împărţind şi răs
pândind printre marii diregători turci. In Apr. 
1806 mai adresă un memoriu relativ la un pretins 
atac al Francezilor contra Forţei. Şi cu toate 
aceste uneltiri nu încetau de a scrie şi Fran
cezilor şi a protesta în contra afirmării, că ei 
ar fi duşmani lui Napoleon. Iu cele din urmă 
însă Franoia a isbutit a demasca rolul lui M. 
şi al fratelui seu, şi a face să fie surghiuniţi. 
Ba âuoă pe averea lui M. se aplică secuestru. 
»Doi' creditul, bogăţiile Ier, consideraţia de oare 
se bucuraseră de mult timp, le-au înapoiat fa
voarea (1809),< şi Dimitrie M. e însăi'cinat cu 
tratările de pace dela Bucuresci (1812). In această 
din urmă calitate, acţiunea rusofilă a lui M. 
şi a tutuiur M.-lor atinse culmea şi produse 
ţerilcr lumâne e sângeiuasă rană: pierderea 
Basarabiei. Cum cerat de Ruşi, şi el şi fratele 
seu dragomanul Fanaiotakes, nu pune pe Turoi 
în cunosoinţă de resboiul ce Napoleon declarase 
Rusiei, grăbind încheierea păcii (Maiu 1812) 
şi răşluirea frumoasei Moldove resăriteue. Aflat, 
este decapitat ou fratele seu Panoiataki (Nov. 
1812). [Aguletti.]

Morva, v. Răpoinga.
Morvina, numesce A. Babeş, o substanţă ex

trasă din culturi puse de Morvă (răpciugă), oare 
Injectată la animale atinse de răpciugă chiar 
în primele fase ale boalei provoacă o febră ca
racteristică, permiţând astfel diagnosticul boalei 
în o epoca foarte puţin avansată. M. se prepară 
în un laborator special creat de guvernul român 
şi pus sub direcţiunea inventatorului.

Mosaio, conform legii lui Moise.
Mosalo, obiecte compuse din bucăţele de pietri, 

lemn, smalţuri, etc., de diferite colori astfd aşe
zate ca să presinte figuri, arabescuri, ş. a.

Mosalsm, complexul principiilor religioase şi 
morale ale riturilor şi legilor pe cari religia ju- 
daică le derivă dela Moise (v. ac.).

Moschee, adecă ceea ce ar fi la creştini bise
rica. In Dobrogea sunt câte una de comunele ur
bane Constanţa, Hârşova, Mangalia, Megidia, 
Cernavodă, Tulcea, Bulina, Babadag, Măcin, 
Isaccea şi Mahmudia. Ele se deservesc de cătră 
un imam (preot ordinar), asistat alocuria de un 
hatip (preot, care oficiează numai Vineria) sau 
un muezin (diacon), şi un îngrijitor, toţi retri
buiţi de stat. Pe lângă M. se mai află în Do
brogea o mulţime case de rugăciuni cu sau fără 
minarete (turn), numite geamii (v. ac.). (Cf. Al- 
manachul Cult. 1893. Buc., p. 29—30.)

Moschitos, (portug.) ţînţari din BrasUia. M. 
dimpreună cu o altă specie jancudos sunt pe
ricole pentru locuitori, trebuind a părăsi ţinu
turile unde apar.

Mosohos, poet bucolic grec din Syracusa, a 
trăit în seci. II a. Chr., dela dînsul sunt pă
strate 4 poeme mai mari şi alte patru mai mici. 
Un alt M. sau Moschits a fost discipolul filo
sofului Fedon. el însuşi discipul al lui Socrate, 
şi important prin faptul, că dă numele seu unuia 
din cele mai însemnate dialoage ale lui Plato, care 
tractează despre nemurirea sufletului. [PI.]

Moscopole, mai corect Muscopdlie, adecă câmp 
de mosc = mosouşor, e aiji numai un sat mic cu 
120 de case arămânesci şi 100 albaneze, situat 
18 km. dela Corcea îu Albania spre apus. Freste 
20 de biserici şi grămezi mari de pietrii ne arată 
cât de mare a fost odată. In seci. XYIU nu
măra preste 60,000 loc.; o şcoală renumită 
şi chiar o tipografie, era reşedinţa de vară a 
episcopului de Berat, comerciul era înfloritor. 
Avuţia locuitorilor a atras pe barbarii Turci şi 
Albanezi, cari au jefuit oraşul mai ântâi în 1769, 
apoi în 1788, iar locuitorii s’au împrăştiat. (Cf. 
Weigand, Aromunen I, p. 96—106.)

Moscovit, mineral, specie de mică, în care 
domină potasa, se desface în foi foarte subţiri 
transparente incolore sau fumurii, se găsesce 
în table frumoase, în filoanele de pegmatite gra
nitice şi ia parte ca mineral primar la consti
tuţia unor graniţe. Se găsesce de asemenea în 
roce cristaline ca gneiss, amfibolite, şisturi clo- 
ritoase, etc., uneori M. predomină şi dă nascere 
micaşisturilor. £1 provine şi ca product de des
compunere a altor minerale (v. Sericita). In 
Rom. se întâlnesce în toate micaşisturile, gra
niţele, pegmatitele, etc. In lamele hexagonale 
se găseso în pegmatitele din masisvul Parîngn, 
munţii Lotrului şi Dobrogea. Servă la facerea 
ferestrelor dela vapoare, la astuparea uşilor de 
sobă, în loc de geamuri la felinare, ca isolatori 
în electroteohnioă, eto. Se extrage în Statele 
unite, Canada, Ural, eto., şi se vinde pe preţul 
de 60 până 100 lei kgr. [Mrg.]

Moscul, Moaoarul, (Moschua mosehiferusj, 
mamifer din fam. Mosohidolor, ord. Artiodacty- 
lelor, este acoperit ou per des, de coloare găl- 
binie, roşie sau brună, pe burtă mai deschis. 
Lungimea corpului 1'15 m., înălţimea la numer 
40 om. Bărbătuşul are în falca de sus doi dinţi 
canini lungi şi ieşiţi din gură, de 5—7 cm. La 
burtă are o beşică cu o materie grasă miro
sitoare, numită mose, întrebuinţată în parfu- 
mărie. Coarne n’are. Trăiesce în munţii Chinei
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şi ai Tibetului. !E'uge şi se aoaţă foarte bine. 
Este fricos. Se ■venează penti-u mosc.

Moscuşor, numele vulgar al plantei Adoxa 
MoschateUina L. (v. ac.).

Moscva, vechea capitală a imperiului rus, a 
doua i'eşedinţă împărătească, situată în guver- 
namentul M., lângă riul cu acelaş nume, unde 
se varsă aQnentul lansa. Constă din patru părţi 
principale: Kreml, care e pentru M., ceea ce 
era capitolul pentru Roma, în el se păstrează 
toate reminiscenţele trecutului; Kitai Gorod 
(oraşul chinezesc); Bjeloi Gorod (oraşul alh) şi 
Semljanoi Gorod (oraşul pămentului), are (1897) 
988,610 loc.; după confesiune 92% ortodoxi. 
Industria oraşului e cea dintâi din imperiu, după 
aceea din St. Petersburg, mai ales e piaţa prin
cipală a Rusiei pentm comerciul de miere. Aşe
zăminte culturale are: universitate (cu facul
tăţile de istorie, filologie, drept, fisico-matematice 
şi medicină), un seminariupentru limbile orientale, 
o academie de agricultură şi silvicultură, 8 gim- 
nasii şi 5 şcoale reale pentru băieţi, 12 gimnasii 
pentru fete, 500 şcoale primare, 5 şcoale normale 
de institutori, 2 şcoale comerciale, un conser
vator. Dată celebră e în istorie incendierea 
M.-ei (1812) de propriul ei guvernator, pentru 
a face imposibilă adăpostirea lui Napoleon 1, 
sub zidurile ei.

Mosel, (franc. MoselleJ, afluent pe stânga Ri
nului, isvoresce în Vogesi, curge pe la Toul şi 
Metz, se revarsă la Koblenz. 505 km. lung, din 
cari pe 344 km. e navigabil (dela Erouard în 
jos). Vinuri de M., sunt uşoare, albe, cu buchet 
bogat, ce se produc pe ţermurii M.-ei, mai ales 
între Trier şi Koblenz.

Moser, Johann, Jaeob, bărbat de stat şi scriitor, 
adversar al dreptului natural, n. 18 Ian. 1701 în 
Stuttgart, 1751 consulent regional acolo, pentru 
credinţele lui liberale întemniţat (1759—64) în 
fortăreaţa Hohentwiel, f 30 Sept. 1785. Din 
scrierile sale (preste 500 voi.) de mare interes 
este autobiografia sa (1777—83, 4 voi.).

Moşi, ttrgul, se ţine în Bucuresci odată pe 
an (Maiu—Iunie), cu veselia lui exuberantă, cu 
sgomotoasa lui Joie, cu petrecerile şi apoi cu 
pomenele ce se fac pentru cei reposaţi; nu se 
Scie cu .siguranţă când s’a înfiinţat, totuşi sunt 
câteva versiuni cu privire la stabilirea acestui us. 
Înainte de toate este demn de notat, că Tîrgul 
M.-lor a făcut să se uite numele de Tîrgul de 
afară, sub oare era cunoscută odinioară strîn- 
sura de oameni, de mărfuri şi de vite, precum 
Calea M.-lor a făcut să se uite numele stradei 
străvechi: Podul tîrgului de afară. Iată ver
siunile : 1) Mircea cel Bătrân, după ce se bătu 
odată în marginea Dunării unde muriră mulţi din 
oştenii lui, hotări spre pomenirea sufletelor celor 
morţi, serbarea aceasta cu împărţeli de pomeni 
(Cf. A. Pelimon, Bucur. »Istoria fundării oraşului 
Bucuresci.» Buc., 1858, pag. 242). 2) M. a fost 
înfiinţaţi după bătălia de lângă colina lui Radu 
Vodă, colină care pe atunci nu avea nume, şi 
deveni în urmă colina Sfintei Troiţe, iar în 
seci. XVII colina lui Radu Vodă, de cătră Ale- 
xandm Vodă Mircea, în urma luptei victorioase 
ce purtase cu Vintilă Vodă, prietenul lui loan 
Vodă cel Cumplit, domnul Moldovei (Cf. B. P. 
Haşdeu, »Ioan Vodă.» Buc., 1894, ed.II, pag. 174). 
3) Au fost înfiinţaţi de Mateiu Basarab la 1632,

după bătălia de lângă Obor (Cf. G. lonescu-Gion, 
«Istoria Bucurescilor.» Bucur., 1899, la capit. 
istoria militară a Bucurescilor). 4) Că sunt M., 
pentru pomenirea celor reposaţi şi pomenele de 
făcut sufletelor lor, cura se face la Sâmbăta 
morţilor şi în religiunea ortodoxă şi în reli- 
giunea catolică.

Moşie, proprietatea rurală transmisă de obiceiu 
prin ereditate, şi care cuprinde în sine tot felul 
de terenuri şi producţiuni variate; ea se pre- 
sintă totdeuna ca un tot şi chiar şi subdivisiunile 
ei în natură poartă numirea de fracţiuni de M., 
jumetăţi de M., pătrime, o sfoară de M., dar 
proprietatea formată din bucăţi şi loturi isolate, 
chiar şi dacă se alipesc mai multe laolaltă, âncă 
tot nu formează o totalitate, o M., ci poartă 
numirea de pământuri, locuri, delniţe, etc. Moş 
io limbajul vechiu juridic se numia ou numai 
bun sau bunic, ci şi o cătăţime din moşia ce 
se împărţia între erecji.

Moşiile statului în Rom. au doue origini re
lativ recente, fiscul a intrat în posesiunea va
stelor M. a garnisoanelor turcesci, numite raiale 
de pe malul stâng al Dunării la 1829, după alun
garea Turcilor din ţeară, in urma tractatului dela 
Adrianopole: domeniul Brăilei cu vr’o 250 mii 
pogoane şi alte 55 sate, dom. Giurgiului cu vr’o 
100 mii de pogoane şi 35 sate şi dom. (Raiaua) 
Turnului cu vr’o 3 sate. Mai obţinu statul domenii 
vaste la 1864 în urma secularisării averilor 
mănăstirilor închinate şi neîochinate, preste 
3000 de bunuri mari şi mici. Aceste M. ale sta
tului au fost vândute parte în loturi şi trupuri în
tregi pe vecie, parte parcelate şi vândute în loturi 
mici şi mijlocii de câte 5, 10 şi 25 ha. exclusiv 
la populaţiunea rurală cultivătoare de pământ.

Moşit, meşteşugul de a da ajutor în cas de fa
cere la nascerea copilului, a griji de femeia leusă 
şi decopilulnou născut pânălaîntrămarea mamei. 
V. Accouchement şi Moaşa. [Dr. V.]

Moallml, (Moslemin), identic cu musulman sau 
mohamedan, partisani ai religiei Islamului (v. ac.).

Moşmol, (Moţmon), numele popular al arnorelui 
Mespilus germanica L., (v. ac.).

Moşna, corn. rur. în Rom., j. Fâlciu, 1510 loc. 
(Dicţ. geogr. 1893), 2 biserici, o şcoală. Loc. se 
ocupă cu agricult.

Moşna, (magh. Muzsna), corn. rur. în Trans., 
cott. Târnava mare, 1803 (1891) loc. Saşi şi 
Rom., oficiu postai.

Moşneni şi Răzeşi, clasa cea mai importantă 
a populaţiunii rom. Constituirea lor se pierde 
în întunecimea evului mediu. Cele mai mari şi 
glorioase fapte sunt legate de prosperarea M.-lor 
dincoace şi dincolo de munţi, epoca lui Ştefan 
cel Mare şi lancu Huniade, Pavel Chinez şi 
Ştefan Mailat. Şi iarăşi decadenţa materială şi 
morală a poporului şi ţerilor era în strinsă le
gătură şi resultatul fatal al decadenţei şi ruinei 
M.-lor. Racoţescii şi M. Apafi, prinţii Ardealului, 
boieriau şi nobilitau cu (ţecimile de mii dintre 
M. români, dar tot sub ei Transilvania nu mai 
putuse pune nici 8000 de oameni pe picior de 
resboiu, pe când din incidentul desastrului dela 
Mohaciu, Zapolia aştepta cu 40,000 trupe tran
silvane la Seghedin deciderea sorţii resboiului. 
M. au fost totdeuna oameni liberi, ou proprie
tate şi stare materială frumuşică. După sute de 
ani ei şi a(Ji trec între proprietarii mijlocaşi de
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păment, Moşioarele lor se cifrează în mediu între 
30—200 pogoane. Ei singuri sunt în Eom. dintre 
mioii proprietari, cari au avut totdeuna şi au 
pănă astăzi păduri, cele mai multe vii, podgorii 
şi livezi cu pomi. Pe alocurea aveau şi unele 
industrii desvoltate, cu sate întregi de meseriaşi 
cu industrie de casă. Cultura vitelor ancă era 
la dinşii în floare.

Moşneni, sat în Rom., v. Bolintin.
Moşnicza, (BăseniJ, corn. mică în Bănat, cott. 

Timiş, cu 1176 loc. Români.
Moşoala, corn. rur. în Rom., j. Argeş, compusă 

din 8 cât., cu 1859 loc. (Dioţ. geogr. 1888), 
3 biserici şi 2 şcoale.

Moşon, cott. în vestul Ungariei, situat la dreapta 
Dunării, între aceasta, Laita, lacul Ferto şi Rabţa, 
2041-34 km*, aproape tot şes, afară de nisce 
ramuri din munţii Laitei, bogaţi în piatră de 
oonstrncţiune. Loc. 85,050 (1891) Maghiari, Ger
mani, 81ovaci şi Croaţi, se ocupă cu agricultura; 
industria neînsemnată (fabrica de maşini agric. 
a lui Kiibne în M., fabrică de bere în M.-Ovăr,
2 fabrici de spirt şi câteva mori cu vapor). Co
municaţia e servită de 113 km. căi ferate, 70 km. 
şosele şi 266 km. drumuri comitatense. In pri
vinţa administrativă comitatul M. e impăi-ţit în
3 cercuri. Capitala Magyar-Ovâr.

Moşon, (Wieselburg), comună mare în cott. 
cu aoelaş nume îii Ung., 4815 loc. (1891) Ger
mani şi Maghiari; şcoală industrială inf.; sta
ţiune de cale ferată, postă şi telegraf. De M. se 
ţine şi pusta Bordacs, de unde se exportează 
la Viena 700,000 litri lapte pe an.

Mosorluoa, corn. rur., expositură parochială, 
moşie boierească în căpitănatul Coţmanului, jud. 
Zastavei, Bucovina, are 702 loc., (593 ort.-or., 
31 rom.-oat., 78 mos.), şcoală primară.

Mosquitia, litoral în America, lângă Marea 
Caribică, aparţine republicai Nicaragua, ca. 
130,000 km*., cu 15,000 loc., locuită de Masco 
(Mosquito), urmaşi de ai aventurierilor albi de 
toate naţiunile, Indiani şi Negri, cari 1845—60 
aveau un rege cu reşedinţa în Bluefields.

Mosso, (ital. mus.) duios, piu m. şi mai duios.
Mosso, Angelo, flsiolog italian, n. 1846 în 

Turin; dela 1879 prof. de fisiologie în oraşul 
natal. Scrieri: Circulaţiunea sângelui în creerul 
omului, 1881; Temperatura creerului, 1894; 
Frica, 1889; Oboseala, 1892.

Mostar, capitala Herţegovinei (v. ac.) lângă fluv. 
Narentaşi incungiuratde munţi înalţi, 15,000loc., 
din cari aproape 6000 sunt moham.; are preste 
1000 case de piatră, 38 moschee, 2 biserici gr.-or., 
1 rom.-cat. şi 1 claustru. Podul massiv de piatră, 
clădit sub împăratul Traian, are o lungime de 
80 paşi şi se ridică 20 metri preste Narenta. 
Poporaţiunea se ocupă cu industria de arme şi 
de piele, se produce vin bun, tutun mult şi foarte 
bun, are leaturi comerciale cu aproape toate 
porturile dalmatine. M. este încungiurat cu o 
mulţime de forturi bine armate şi o sediul co- 
mandei de divisia c. şi r. nr. XVIII, sediul epis
copului rom.-cat. şi gr.-or. 2 Aug. 1878 a fost 
în M. o rescoală sângeroasă, in urma căreia 
Aii paşa părăsesce cu 3000 soldaţi oraşul, a cărui 
poporaţiune se pregătesce a se opune trupelor 
austro-ungare, dar generalul baron loanovii îna
intează preste Citluk şi ocupă oraşul in 5 Aug. 
1878, fără multe greutăţi. [Eerbay.]

ni — Moţi.

Moştean, moşnean v. Moşneni.
Moştenire, v. Ereditate.
Moştenitorul tronului. In vederea succesiunii 

la tron şi vacanţei, ce s’ar ivi la moartea su
veranului, se institue, în viaţă fiind ancă mo- 
narcbul, ca M. fiul seu, sau în lipsă fratele, 
nepotul, sau ori ce rudă, etc. La moartea împer. 
sau regelui, M. ia deadreptul conducerea sta
tului până la încoronare. Ei poartă deosebite 
titluri, după ţeară, şi se 4'c »Principi de co
roană* (Kronprinz, etc.). In Francia se chiema 
»Dauphini, în Rusia »Ţarevici«, M. Angliei are 
titlul de »Prince of Walles», al Portugaliei »Duce 
de Braganza*, al Belgiei »Comte de Flandre«j 
al Italiei ^Principe de Neapol«, al României 
«Principe de România», al Svediei «Duce de 
Vermeland«, al casei Bonaparte «Prince imper. 
francais», etc. toţi purtând, ca distincţie de cei
lalţi principi de sânge, pe lângă calificativul de 
«Alteţă» r. sau imp., pe acel de «Principe regal 
sau imperial». [0. G. L.]

Mostlştoa, Iac în Rom., j. Ialomiţa, pl. Borcea; 
produce pesce mult.

Moşul, (Mossul), vilaietturco-asiatic, de ambele 
laturi ale rîului Tigris, 84,000 kma., cu 60,000 loc. 
Capitala M., lângă Tigris, în faţa ruinelor ve- 
chei cetăţi Ninive, 57,000 loc. Industrie de 
biunbac (de aci musselinne).

Moşul-codrului, după pov. române în Buco
vina înlocuiesce pe Mama pădurii din alte părţi.

Moszkowskl, Mduriciu, componist, virtuos de 
pian, n. 23 Aug. 1854 în Breslau, elev al conser
vatorului de sub direcţiunea lui Stern şi Eullak. 
A scris mai multe opere musicale.

Moţăenii, corn. rur. în Rom., j. Dămboviţa, 
pe malul drept al lalomiţei, 4 căt. cu 2000 loc. 
(Dicţ. geogr. 1890), 2 biserici şi 2 şcoale.

Moţăţel, corn. rur. în Rom., j. Dolj, 3799 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), 1 biserică şi 2 şcoale. Aici 
se ţin trei bâlciuri pe an.

Motenebbi, v. Mutanabbi.
Motetta, (ital.) piesă mai scurtă de cânt re

ligios, de regulă fără acompaniare instr.
Moţi, în genere locuitorii din Munţii apuseni 

ai Trans.; adevăraţii M. sunt însă numai cei din 
satele: Vidra de jos. Vidra de sus, Aibac, Neagra, 
Scărişoara, Ponorel şi Secătură, unde bărbaţii in 
vechime purtau perul împletit «chică» şi legat 
în vîrful capului «moţ». Până la a. 1848 au fost 
iobagii Coroanei (fiscului), renumiţi ca bărdaşi 
(lemnari) şi ciubărari, singurul câştig al lor. 
Alţi o duc mult mai reu, ca pe timpul iobăgiei. 
fiind strimtoraţi în folosirea pădurilor. Astfel 
s’a născut (Jicetoarea: «Munţii noştri aur poartă, 
noi cerşim din poartă in poartă.» M. sunt cu
noscuţi pentru procesul secular, ce l-au purtat 
spre a-şi recâştiga libertatea avută ab antiquo 
(v. Abrud), pentru rescoala din 1784, şi mai 
ales pentru bravura dovedită în luptele avute cu 
armatele maghiare la 1848/9. M.-ii sunt pacinici, 
buni lucrători, oneşti şi serioşi, iubitori de li
bertate şi curagioşi, ca în genere Românii din 
Munţii apuseni; scurţi Ia vorbă şi neîncre4etori 
in străini, se deosebiau în vechime de alţi Ro
mâni prin rotacismul în vorbire, şi fiind oameni 
foarte evlavioşi, blăstemul la ei era necnnoscut. 
Căpitanii revoluţiunii din 1784 şi 1848, Horia şi 
lanou (v. ac.), au fost M. [I. S. Ş.j
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Moţiune, (lat.) propunere făcută de vr’un 

membru al unei întruniri publice, constituite 
sau nu.

Motiv, al causa parţială, care ne îndeamnă ca 
să voim un lucru sau nu, să urmărim un scop 
sau nu; obiectul M. este voinţa, iar lucrarea de 
determinare a acesteia se numesce motivare. 
După natura lor M. pot fi: fisice şi psichice. 
Cele psichice apoi iarăşi sunt teoretice şi prac
tice, cogniţionale, afective şi raţionale; b) In 
artă se numesc M. însuşirile caracteristice ale 
productelor de artă, s. e. în musică. [PI.]

Moţoc, vornic moldovean, boier cu multă tre
cere în timpul certurilor dintre succesorii lui 
Petru Eareş, cap al partidei duşmane lui Ştefau- 
Vodă Rareş (1551—52), pribegi în Polonia cu 
alţii, de unde, aflând despre uciderea domnului 
de ceilalţi boieri remaşi în ţeară, vine cu ajutor 
polon şi cu nou ridicatul la domnie Alexandru 
Lăpuşneanul (Petrea Stolnicul). La Şipote se 
isbi cu comisul Joldea, ales domn de o samă din 
boerii conspiratori, pe care prin4endu-l, îl în
chise într’o mănăstire. Cât domni Lăpuşneanu 
(1552—61) M. fu atotputernic şi credincios tro
nului. Numai cătră sfîrşit, Lăpuşneanu fiind 
atacat de lacob Eraclide Despot, M. este corupt 
şi adus a trăda în luptă pe domnitorul seu, care 
învins fuge în josul ţerii (10 Nov. 1561). Sub 
uoul domn deşi ajunge mare vornic, dar nu e 
mulţămit de purtarea acestui voevod aventurier, 
care ridicase mai toată ţeara în potrivă-i. In 
curând M. este câştigat de un complot condus 
de Ştefan Tomşa, care bate şi ucide pe Despot 
(Nov. 1563), pentru a-i lua locul. Alex. Lăpuş
neanul voind a lua a doua oară scaunul domnesc, 
cu ajutor turcesc, se încinge luptă între el şi 
Tomşa cu ai sei, luptă ce se sfîrşi cu triumful 
lui Lăpuşneanul. Atunci pieri şi M., cu Tomşa şi 
ceilalţi partisani ai acestuia (1564). [Aguletti.]

Motor, în mechanică tot ceea ce produce miş
care, precum: 1) maşini puse în mişcare prin 
forţa omului şi animalelor: curba (crivac), ma- 
uegiu, etc.; 2) puterea căderii apelor : roţi de 
apă, turbine, etc.; 3) puterea curenţilor de aer: 
mori de veni; 4) puterea gazelor comprimate: 
maşinele de vapor, motori cu aer şi alte gaze 
comprimate, benzină, gaz aerian, etc.; 5) pu
terea electromagnetică: electromotorii.

Motru, rîu în Rom., j. Mehedinţi; isvoresce 
din Carpaţi (munţii Fnimosu, Turoineasa şi Bou), 
primesce mai multe părae şi se varsă în Jiu la 
corn. rur. Gura Metrului.

Motru-Rădulescu,C.,n. 1868 în Butoesci,01tenia, 
a studiat psichologia la Berlin, Leipzig şi Paris, 
pretutindeni distingendu-se, studiând în acelaş 
timp şi dreptul. Venit în ţeară întră în ma
gistratură, apoi conducător al »Pundaţiunii uni
versitare Carol I« şi apoi numit prin concurs 
profesor agregat de psichologia experimentală 
şi estetică la universitatea din Bucuresci; este 
mult apreţiat în ţeară şi în străinătate pentru 
lucrările sale sciinţifice, actualmente conduce 
•Noua revistă română». Din scrierile sale putem 
cita: »Viaţa şi filosofia lui Nietzsche», «Valoarea 
silogismului», «Problemele psichologiei», «Rolul 
social al filosofici», «Zur Entmckelung von Kant’s 
Theorie der Naturcausalitat», ş. a. [Caion.]

Motto, (ital.) cuvinte caracteristice scoase din 
opera unui autor şi puse în capul unei scrieri 
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sau a unui capitol, spre a arăta cuprinsul şi 
tendinţa lui.

Motu proprio, (lat.) din propriul îndemn; for
mulă pentru decisiunile papale luate din liberul 
seu îndemn, contra cărora nu se poate obiecta.

Moullnage, (spân. Mulinaj), depănarea şi resu- 
cirea firului brut de mătasă aşa numit borangic. 
Prin M. se obţine din mai multe fire de borangic, 
transformarea în fir de ibriţin, întrebuinţân- 
du-se la ţesut, împletit şi brodat.

Moulins, capit. depart. franc. Allier, 22,219 loc. 
(1891), reşedinţă episcopească.

Mounds, numire engleză dată unor măguri din 
America do nord, măguri cari în majoritate 
slujiau drept morminte. Forma şi mărimile lor 
variază cu localitatea. Unele au forma unor oă- 
păţini de zachăr turtite la vîrf, iar altele a unor 
piramide trunchiate cu terase în etage, ca şi 
templele chaldee, cu cari de altmintreni se asea
mănă şi în alte privinţe; acestea din urmă de 
sigur nu sunt morminte. Elo sunt respândite 
preste o mare parte din basinul fluviului Mis
sissippi. Tot sub această numire mai întră şi cu
rioasele întărituri de piatră, pe cari le găsim 
mai ales în valea fluviului Ohio. In măguri mai 
ales, s’au descoperit foarte multe obiecte de cre
mene, topoare, săgeţi, ace de os, vase de lut şi 
uneori chiar obiecte de cupru, dar acestea nu 
sunt de ajuns ca să determine originea şi ve
chimea lor.

Mousaios, numele dac al rîului Buzăn,v. Museos.
Mousquetaires, Muşchetar.
Mousqueton, v. Muscheton.
Movila, muşuroiu mai mare de păment cu care 

se delimitează şi hotărnicesc moşiile şi sunt tot- 
deuna făcute de oameni, în oposiţie cu măgurile 
cari sunt naturale.

Movilă, Ieremia, făcut domn (1595) în Mol
dova de Poloni, cărora le jură să fie «famulum a 
subditum Majestatis Suae» după învingerea lui 
Răsvan. A fost mereu în calea lui Mihaiu Vi
teazul, în locul căruia voia să pună cu ajutor polon 
pe fratele său. In (jilele lui. Moldova a suferit mult 
de jafurile soldaţilor poloni, cari stăteau în 
ţeară. f 1606. Alex., (1615—16), fiul lui Ieremia, 
făcut domn în Moldova de mama sa Elisabeta, 
care îl aduse cu armată poloneză, nu ţinu domnia 
mult, fu bătut de Radu Mihnea cu oşti turcesc! 
şi luat prisonier împreună cu mama sa. M., 
Constantin, fiul lui Ieremia, domn în Moldova 
(1608—11). M., Elisabeta, soţia lui Ieremia, fe
meie energică, inteligentă şi ambiţioasă, a purtat 
o luptă puternică spre a păstra domnia pentru 
fiii şi nepoţii săi contra urmaşilor lui Simeon, 
cumnatul ei. In cele din urmă a fost prinsă în 
luptă de Turci şi dusă la Constantinopole, unde 
a trecut la religiunea mohamedană, deşi fusese 
foarte religioasă (1616). M., Gavriil, fiul lui 
Simeon, domnitorul Munteniei (1618—20).

Movilă, George, mitrop. Moldovei, v. George V 
Movilă.

Movilă, Moisi, fiul lui Simion Movilă şi frate cu 
Gavrilaş şi Mibăiaş Movilă, domn de două ori ai 
Moldovei (Apr. 1630 până Maiu 1631, Aug. 1633 
până Maiu 1634). Şi în primul rând, şi a doua 
oară, a căpătat tronul cheltuind o «însemnătoare 
câtime de aur». Nu s'a distins prin nimic, decât 
doar prin perpetua grije de a se menţine pe

22



338 Movilă — Moxa.

tron. Alexandru Iliaşi, în looul cărui venise, face 
să fie mazilit în Maiu 1631. Profitând apoi de 
resooala naţională condusă de Vasile Lupu îm
potriva Grecilor, de moartea lui Alexandra la 
Constantinopole şi de uciderea lui Miron Bar- 
novski tot la Constantinopole, prin ordinile Sul
tanului, M. reapuoă domnia. Vasile Lupu, pro
tejat de Abaza Paşa din Silistra, oa şi Mateiu 
Basarab, e bănuit de domn, şi fuge. In anul 
următor fiind resboiu între Turci şi Leşi, şi 
domnii Români fiind auxiliari Turcilor, M. în- 
şală pe Turoi, dându-le sfaturi şi înformaţiuni 
false. Aceasta şi intrigile lui Lupu, îi grăbesc 
mazilirea (Maiu 1634), şi el fuge în Polonia în- 
oăroat de averi. [Aguletti.]

Movilă, Petru, se trage din renumita familie 
a Movileştilor, din oare în seci. XVI şi al XVII 
au ieşit mai mulţi domnitori pe tronul Moldovei. 
Petru M. a fost fiul lui Simion M., şi s'a născut 
la a. 1697. învăţăturile cele dintâi le-a căpătat 
îp Moldova, iar în urma certelor de succesiune 
în domnire preste Moldova, trebuind se pără
sească ţeara, a mers la studiile teologice în 
Sorbona; întră după aceea în armată, distin- 
gendu-se în bătălia cea mare dela Hotin la 1621, 
purtată între Poloni şi Sultanul Osman al Il-lea. 
La 1626 a mers Ia Eiew şi s’a făcut monach 
în mănăstirea Pecevska, unde la 1628 ajunse 
arohimandritul mănăstirii. Patriarchul Ciril Lu- 
oaris din Constantinopole ounoscend erudiţiunea 
şi meritele lui Petru Movilă, câştigate prin ri
dicarea unei şcoale în mănăstire, 1-a numit de 
exnrcb al său asupra bisericei ortodoxe din re
gatul Poloniei, unde familia M.-lor era bine 
văijută şi înrudită cu magnaţii cei mai de frunte 
poloni. Luând parte în Varşovia la alegerea lui 
Vladislav IV de rege al Poloniei ca trimis al 
mitropolitului din Eiew în 1632, prin conexiu
nile sale de prietenie, reuşi a fi numit mitro
polit al Eievmui, fiind sfinţit în Lemberg de 
oătră Varlaam, mitropolitul Moldovei, în biserica 
românească ou hramul Născătoarei de Dumneijea. 
Ca mitropolit s’a distins prin virtuţile sale ar- 
chieresoi şi prin activitatea sa pe terenul cul
tural. El_ a întemeiat o şcoală, pe care mai 
tânjiu o ridică Ia rangul unei academii teologice 
şi filosofice; înfiinţa o tipografie, unde se tipă
riră o mulţime de cărţi bisericesci şi sciinţifice, 
jertfind spre acest scop averea sa proprie. La 
m1 mai mare renume s’a ridioat Petru M. pentru 
întreaga biserică ortodoxă a resăritului atunci, 
când ortodoxia fiind ameninţată prin învăţătu
rile oalvinesoi propagate de însuşi patriarchul 
Constantinopolei Ciril Luoaris, el a compus «măr
turisirea ortodoxă a biserioei de resărit*, care 
a devenit carte simbolică normativă pentru în
treaga biserică a Orientului. La întrevenirea lui 
Vasile Lupul, domnul Moldovei (1634—63), in
teresat a preveni pericolului, ce ameninţa doc
trinele cele noui reformatorice şi în ţerile rom., 
se ţinu la 1642 sinod in Iaşi, unde participară 
mai mulţi episcopi ai resăritului, din Rusia, 
Moldova, ş. a In acest sinod presentându-se 
confesiunea compusă de Petru M., şi după cen- 
surare aflându-se de bună, s’a primit oa confe
siune adevărată a bisericei ortodoxă. Aceeaşi 
confesiune s’a primit în anul următor în si
nodul din Constantinopole de toţi patru patriarchi 
ai resăritalni. Pebu M. primi astfel lenumele

de primul prelat al bisericei orientale. Prin 
scrierile sale a dat impulsul oel mai puternic 
la desvoltarea literaturei şi a culturei slavice. 
Tot el a contribuit la intemeiarea unei şcoale în 
mănăstirea sfinţilor Trei ierarohi din Iaşi, care 
a devenit resadniţa celorlalte şcoale din Mol
dova, trimiţend la aceea şcoală, pe care Domnul 
Moldovei, Vasile Lupul, a înzestrat-o cu mai multe 
moşii, profesori din Eiew, dimpreună cu o ti
pografie pentru edarea de cărţi, f în vîrsta de 
50 ani Ia 1647 şi înmormentat în biserica Sf. 
Lavre din Eiew. Clerul rusesc dimpreună cu 
profesorii academiei din Eiew înfiinţate de Petru 
M. serbează în tot anul numele acestui mare ar- 
chiereu mergând în procesiune la mormântul lui.

[Dr. II. P.l
Movilă, Simion, fratele lui Ieremia-Vodă al 

Moldovei, domn al Munteniei (Oct. 1600 până Iulie 
1602) şi al Moldovei (Iulie 1606 până Nov. 1607). 
Fă pus în scaunul Munteniei de generalul polon 
ZamoisM, după învingerea lui Mihaiu Viteazul 
Ia Teleajen (20 Oct. 1600). Armata de sprijin 
(4000 Poloni şi Moldoveni), lăsată după retra
gerea Iui Zamoiski, prăda ţeara în chip nespus 
de cumplit, mai ales după respingerea unui nou 
atac al lui Mihaiu (21 Nov. 1600). In scurta-i 
domnie Simion strică toate actele făcute de pre
decesorul său, din dorinţa de resbunare şi setea 
de bani. In curând el nemnlţămesce pe cei mai 
de frunte boieri, cari după Teleajen părăsise pe 
Mihaiu, pe Buzesci, cari venind cu oaste de 
preste Olt gonesc pe M. din' ţeară, şi ridică în 
locu-i pe Radu Şerban Basarab. Detronarea lui 
M. fusese determinată şi de uciderea lui Mihaiu 
în Ardeal: Nemţii ajunseseră stăpâni în acea 
ţeaiâ şi puteau deveni periculoşi pentru ocâr- 
muirea munteană plecată Turcilor şi Polonilor. 
Noul domn ridicat de boieri era chiar protejatul 
împeratului german şi se ciocnise de mai multe 
ori cu M., ajutat fiind de oştile lui Basta (1602). 
Cu toate sforţările ce şi el şi boierii paitisani 
lui, pribegiaţi în Moldova, le fac, Simion nu poate 
scoate pe Radu. In cele din urmă murind fra
tele seu. Domnul Moldovei, el îi ia locul în 
soaunnl acelei ţeri (Iulie 16()6), făcând prin bo
gate daruri a fi recunoscut de sultan. Cât fu 
domn moldovean trăi în duşmănie cu Polonii, 
cari încercând zădamic a-1 scoate piin Tnrci, 
pun de îl otrăvesc (Nov. 1607). După el Mol
dova ajunge teatrul luptelor civile dintre fiii sei 
şi ai fratelui seu leremia. [Aguletti.]

Movila-Rupti, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, 
în dreapta Prutului, compusă din 8 căt cu 
2733 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 4 biserici şi 2 şcoale.

Movilele Iu* AtUla, v. Attila.
Movlleni, corn. rur. în Rom., j. laşi, situată 

pe dealurile dintre rîul Jijiea şi Bîihluin; se 
compune din 4 căt cu 1900 loc. (Dicţ. geogr. 
1888), 4 biserici şi 2 şcoale.

Movilăa, oraş vechiu in Basarabia.
Movijiţa, corn. rur. în Rom., j. Pntna, com

pusă din 4 căt cu 2008 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
3 biserici şi 1 şcoală.

Moxa, (spân., pron. mocha), con sau cilindru 
format din materii combustibile. Se aprinde pe 
piele cu intenţinnea de a conduce la suprafaţă un 
morb s. e. reumatismul. Alţi nu se mai folosesoe.

Moxa, MihaA, călugăr muntean de pe la sfir- 
şitul seol. XVI şi începutul celui XV li, dela
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care ne-a remas o cronică, purtând titlul »De’n- 
ceputul lumiei de’ntîiu», un fel de istorie uni
versală, care începe cu facerea lumii, vorbesce 
despre Asirieni, Egipteni, Perşi, Romani, Traian, 
fără a pomeni ceva despre luptele acestuia cu 
Dacii sau despre colonisarea Daciei, şi isprăvesce 
cu luptele Turcilor ou Românii la 1489. Această 
lucrare, compilaţie după mai mulţi scriitori şi 
mai ales după o traducere bulgărească a bizan
tinului Constantin Manasses, se păstrează într’un 
manuscris din museul Rumianţov din Moscva şi 
a fost scrisă la 1620. E publicată de Eaşdeu în 
•Cuvente den Bătrâni». Acest M. trebue să fie 
identic cu Mihail Moxalie, traducetorul din sla- 
vonesoe al Pravilei, tipărită la Govora în 1640.

Mozambique, provincie portugheză pe ţermuiii 
Africei sudice, în faţa insulei Madagascar, de 
care e despărţită prin canalul Mozambik (400 
până 888 km. lăţime), suprafaţa 991,150 km*., 
cu 166,550 loc., între cari 2000 albi; indigenii 
se ţin de familia Eaffrilor. Capit. e Mozambique, 
7000 loc., aproape de ţermurii mărei pe insula 
M., întemeiată la 1508; aici este sediul guver- 
norului şi centrul comerciului, mai ales cu India.

Mozart, Wolfgang Amadeus, compesitor ce
lebru, n. 27 Ian. 1756 în Salzburg, fiul lui Leo- 
pold M. (1719—87), cunoscut ca un eminent 
violinist şi vice-capelmăiestru archiepiscopal. M. 
âncă în etate de 6 ani stârni admiraţiunea lumii 
prin concertele sale până şi în Londra, cu 12 ani 
conduce cântările unei liturgii, propria sa com- 
posiţie în Viena, iar cu 14 ani repurta în Milano 
un mare şi primul succes ca compositorde opere 
(•Mitridate re di Ponto»). M. n’a ajuns nici odată 
a-şi crea o posiţiune bună pecuniară; cu mici 
întreruperi, din causa călătoriilor sale, ocupă până 
1781 postul de măiestru de concerte la Salzburg, 
se mută apoi fără serviciu la Viena, se însoară 
la 1782 cu cântăreaţa Constanţa Weber, şi abia 
1789 fii numit componist cameral, t 5 Dec. 
1791. Ga oompositor în musica instrumentală 
ocupă în grupa clasicilor Haydn-M.-Beethoven 
un loc particular, distingendu-se prin ariile şi 
melodiile sale naturale şi nesecate în variaţiune, 
îmbrăcate într’e formă ireproşabilă. Ca com- 
positor de opere represintă contopirea fiinţei 
germane cu cea italiană («Idomenee, Entfuhrung, 
Figaro, Don Juan, Cosi fan tutte, Zauberflote 
şi Ţitus»). Alte opere capitale: Requiem, Sim
fonii (.80), Concerte pentru pian (55), serenade, 
quintete, quartete, numeroase cântece, eto.

Moznopon, unul din discipolii lui Metodiu şi 
Ciril, care se încercase âncă de prin seci. IX să 
propoveduiască creştinismul slavon în munţii 
Românilor, fără a-i fi însă sforţările încunu
nate do mare isbândă.

M. P., (engl.) prescurtare pentru »Member of 
Parliament».

M. pr., prese, pentru Mânu propria (lat.J.
Mpwapwa, (Mpăpua), staţiune militară însem

nată în Africa germ. de est, lângă drumul de 
caravane, ce duce la lacul Tanganjika.

Mr., prescurtare pentru mister, monsieur; 
Mra., pentru Miatress.

Mramorac, corn. rur. în Ungaria, cott. Timiş, 
ou 4328 loc. Nemţi, Români (1259) şi Sârbi.

Mrazec, Ludovic, n. 7 Iun. 1867 în Craiova, 
doctor în sciinţe dela univ. din Geneva, membru 
coresp. al Acad. Rom. (1901), profesor de mi

neralogie şi pietrografîe la univ. din Bucuresci 
f1894). Lucrări asupra pietrografiei Alpilor occid. 
(Mont-Blanc.) şi Carpaţilor.

Mreaja, unealtă de pescuit, împletită dîn sfoară 
cu ochiuri mari.

Mreana, (Petromyzon fluviatilis), un pesce din 
ord. Cyclostom aţelor, fam. Pietromyzontidelor, 
corp lungit cilindric, de coloare verijie-negri- 
cioasă, deasupra arginţie, foarte gustoasă la 
mâncare, trăiesce în apele Europei, Americei 
de nord şi Japoniei.

MS., prescurtare pentru manuscript (v. ac.).
Msalata, staţiune misionară anglicană în Africa 

estică, aici s'au retras misionarii creştini sub 
Makay, după ce au fost alungaţi din Makolo.

Msgr., prese, pentru Monsignore sau Mou- 
seigneur.

Msta, afluent navigabil al lacului llmen în 
Rusia, 576 km. lung; prin canalul Vişni-Volo- 
cioc (3 km. lung) e legat cu Twerţa, ce curge 
în Volga.

Mtesa, rege puternic în Uganda, între anii 
1870—90, pe timpul când s’au făcut marile des
coperiri în Africa centrală.

Muanga, rege în Uganda, care a alungat din 
ţeară misionarii creştini, pe unii i-a masacrat, 
şi astfel a zădărnicit mult opera civillsatorică 
în Africa centrală.

Muawi, arbore, cresce în Mozambic, cu coaje 
foarte otrăvitoare, se folosesoe în Africa de est 
la farmece şi condamnări pretinse divine.

Mucareru, dare veche, ce se plătia pe timpul 
când ţerile române erau sub suzeranitatea Porţii, 
ea era un supliment de tribut, ce se înoassa sub 
forma următoare: Domnilor instalaţi în scaun, în 
fiecare an li-se făcea câte o nouă învestire, şi 
din trei în trei ani o învestire cu mai multă 
solemnitate, numită M., care ii costa mulţi bani, 
şi ei la rândul lor au pus acest bir pe ţeară sub 
aceaşi numire.

Mucava, v. Carton.
Mucetjala, Mucedială, Mucedea, Mueedieă, 

numiri populare ale plantelor; Ftlago arvensis L. 
şi Filago germanica L. (v. ac.).

Mucegaiu, nume rom. al coloniilor de urmă
toarele ciuperci microscopice: Mucor Mucedo L., 
Penicillium glaucum Link., Penicillium can
didam Link., etc. (v. ac.).

Mucenic, v. Martiri.
Muchie, (culme, zare), vîrful unui deal ori 

munte, este totdeuna ascuţită, în opesiţiune cu 
plaiul ori poiana, care este teşită.

Muchtâr, (turc.) primar al coraumei.
Muchtar Paşa, (Achmed M), general turc, 

n. 1832 în Brussa, 1875 guvernor gen. al Bosniei, 
fu bătut la pasul Duga de cătră resculaţi, 1877 
generalcomandant în Armenia, bătu 25 Iun. pe 
Ruşi la Koprikdi şi 25 Aug. la Başkadiklar, pentru 
care a primit titlul de onoare ghazi (gloriosul), 
pierdu insă 15 Oct. bătălia dela Aladja şi 4 Nov. 
la Deweboyun, 1878 restabili liniştea în Creta, 
1888 comisar suprem turc. în Egipt.

Muci, (Malleus), v. Răpciugă.
Mucilagiu, (botan.) substan^ având mare ana

logie cu gumele, se găsesce în interiorul celu
lelor din bulbii de Ceapă şi alte Liliacee, tu
berculii de Orchidee sau se află pe exteriorul 
multor seminţe de Crucifere, gutui, in, nalbă ş. a., 
abundă âncă în frunzele plantelor suculente.
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M. are proprietatea să absoarbă multă apă, când 
se şi umflă. M. provine din gelifloarea mem
branei celulelor, fie că se face în afară sau în 
lăuutru, ori se formează în interiorul celulelor; 
mai multe celule în şir se pot transforma şi 
deveni M. (Canalele inucilaginoase din thalul 
Hepaticelort. [S. Şt. E.]

Muolus, Gajus M. Scaevola, tiner roman, care 
în timpul asediului Romei de cătră Etrusci a 
pătruns în tabera duşmană, şi crezând că ucide 
pe Porsena, a ucis pe secretarul acestuia; condus 
înaintea regelui Porsena îşi băgă mina dreaptă 
în foc, spre a se pedepsi de greşeala ce făcuse, 
de atunci dînsul purtă porecla de Scaevola, 
adecă stângaciul. [Caion.]

Mucker, au fost numiţi sectarii predicatorilor 
Ebel şi Dister diu Konigsberg, cari în urma 
unui proces au fost destituiţi, 1842.

Mucov Mioh., (botan.) gen de ciuperci Sipho- 
mycete-Zygomycete, familia Mucoracee, cu nu
meroase specii saprofite pe substraturi diverse: 
bălegar, plante descompuse, pane; myceliul lor 
foarte ramificat formează o pânză deasă, alburie, 
se înmulţesoe prin spori endogeni, formaţi în- 
lăuntrul sporangilor ce se ridică ca nisce mici 
ace cu gămălie, vertical de pe myceliu. Printre 
speciile mai comune, cunoscute în genere de 
popor sub numele de mucegaiuri, sunt: M. 
Muceda L., M. raeemosua Eres., etc. Unele 
specii, ca M. eircinelloidea V. Tiegh., provoacă 
fermentaţia alcoolică a sucurilor dulci (ce conţin 
gluoosă sau zahăr intervertit), când se desvoaltă 
in aceste sucuri şi în lipsă de aer. [S. Şt. R.] 

Miicuna Adaus., (botan.) gen de plante volu
bile din fam. Leguminoaselor, tribul Phaseoleae, 
cuprinde vr’o 22 specii tropicale şi subtropicale, 
dintre cari M. ureus DC. şi M. pruriens DC., se 
aplică în medicină ca anthelmintice. [A. Pr.] 

Mud, numire olandeză a mesurii pentru ce
reale = 111-26 1., apoi = 1 hl.

Mud, (engl. pron. modd), deposite de sub
stanţe vegetale descompuse ce se formează în 
mări sau la gurile -unor fluvii mai mari.

Mudir, {arai.) oficiant turc, mai marele unui 
canton, supus Caimacamului (v. ac.). In Egipt 
guvemoml provinciilor (Mudiriehs).

Muereasoa de jos şi M. de am, doue corn. rur. 
în Rom., j. Vâlcea, ântâia cu 600 loc., iar a doua 
formată din 3 căt. cu 1458 loc. (Dicţ. gecgr. 
1893), ambele cu isvoare de apă minerală-, în 
M. de sus se află schitul Frăsineiu cu 9 monachi.

Muerişiu, sat în Rom., j. Dolj, pendinte de 
corn. rur. Goesci, cu 370 loc. (Dicţ. geogr. 1896); 
urme de ruine dintr’o veche cetate romană, nu
mită de ţerani «Cetatea Muerii<.

Muezin, (arai.) v. Hoge.
Muffel, vase semicilindrice de păment sau fier 

cu fund lat închis la un capet; servesc ca în 
ele să se înfierbinte vase de porcelan spre a le 
contopi cu pictura făcută pe ele.

MUfflIng, Garai, cavaler de, (numele de fa
milie Weiss), mareşal prus., n. 12 Iunie 1775 
în Halle, 1815 gnvernor al Parisului, 1820 şeful 
statului major al armatei, mijloci 1829 pacea 
între Ruşi şi Turci, 1832 general comandant al 
corp. 7, 1837 guvernor al Berlinului, 1841 pre
şedinte al consiliului de stat, trecu 1847 ca 
general-mareşal în pensie, f 16 lan. 1851 în 
&furt. A scris mai multe lucrări militare.

Muftiu, (arai.) cel ce decide chestiuni juri- 
dico-religioase la Mohamedani; v. şi Hoge.

Muggendorf, oraş în Bavaria, 400 loc.; cură 
de apă rece şi de lapte; în împrejurime se afiă 
24 peşteri de stalactiţi.

Mugii, pesce, v. Chefal.
Mugure,(botan.) iaiac(v. ac.), ochiu (lat. gemma), 

corp in genere de formă rotundă, ovală, conică, 
sferică, format dintr’o axă, care e o tulpină foarte ' 
scurtă cu întrenodurile apropiate, şi din frunze 
tinere foarte mici, cari se acoper unele pe altele 
de obiceiu ca solzii pe un pesce. Fiecare frunză 
în parte este diferit dispusă în interiorul M., 
această disposiţie a lor numindu-se prefaliafie. 
Frunzele cele mai din afară ale M. sunt mai 
groase, cleioase, ori păroase şi slujesc să apere 
pe cele mai diu lăuntru subţiri, fragede. După 
posiţia M. pe tulpină se deosebesc: M. terminali 
la vîrful tulpinei şi ramurilor; M. axilari la 
subţioara frunzelor; aceştia dau ramurile de di- 
vei-se ordine do pe tulpină şi ei pot să fio co
laterali, aşezaţi mai mulţi pe un şir orizontal 
(Prun, multe Graminee), sau superpuţi, aşezaţi 
mai mulţi pe un şir vertical (Carpen, Nuc, 
Salcâm); mai pot fi M. extraaxilari, laterali 
faţă de inserţia frunzelor; pot fi şi sub frunze 
(la Muscinee); se (ţie adventivi toţi M. cari apar 
fără nici o ordine pe ori ce parte a plantei. 
M. de obiceiu sunt exogeni-, pot fi şi endogeni, 
ca cei ce se desvoaltă pe rădăcini. Artificial se 
poate provoca formare de M., cum se întâmplă 
la arborii tunşi cu scop de a-şi îndesa ramurile, 
(v. şi Butaşire.) [S. Şt. E.]

Miihlfeld, Eugen, Megerle de, politician au
striac, n. 1810 în Viena, 1848/9 membru al 
adunării naţionale din FrankEurt, 1861 al dietei 
austr., a luptat pentru libertatea religiunei. 
t 24 Maiu 1868 în Viena.

Miihihaiisen, oraş în guvernam, prusian Erfurt, 
30,115 loc. (1895); gimnasiu; cameră de co- 
merciu; fabrici de postav.

Muhuadar, odinioară păstrătorul sigilului dom
nesc în România, secrdtai-ul curţii.

Mukden, (Şin-Iang), oraş in Mangiuria, într’un 
ţinut roditor, mai nainte capitala Mangiuriei, 
180,000 loc.

Mulatru, (span.-arab.), descendenţi dintre albi 
şi negri.

Mulde, afluent pe dreapta al Elbei, în care se 
varsă din jos de Dessau, 252 km. lung.

Mulder, Gerard loan, chimist olandez, 1802 
până 1880, a studiat în Dtrecht medicina, sci- 
inţele naturale şi matematice, a fost numit pro
fesor de fisioă în Rotterdam şi apoi de chimie 
la Utrecht. Lucrările sale cele mai importante 
se refer la chimia biologică şi flsiologia plantelor.

Mulge capre. Mulgătorul de capre, v. Capri- 
mulg.

Mulgedium Cass., (botan.) unii botanişti îl con
sideră ca gen, iar alţii numai ca secţiune din 
genul Laăuca L. (v. ac.).

Mulgrave, Arehipelagul M., fost nume co
lectiv pentru insulele Mareşal şi Gilbert în 
Oceanul Pacific.

Miilhausen, (franc. Mulhome), oraş în Alsacia 
super. între HI şi canalul Rhone-Rin, 82,986 loc. 
(1895); filiala băncii imperiale, cameră de co- 
merciu; gimnasiu, şcoală industrială, seminariu
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de in veţătoai'e, centru pentru industria de bumbac, 
macine de ţesut şi împletit, locomotive. Lângă 
M. este o colonie de lucrători cu 1200 case, 
1798—1871 franc.

Miilheim, (Milhlheim), 1) M. (pe Rin), oraş 
în guvern, prus. Colonia, lângă Rin, 36,001 loc. 
(I8M), camera de comerciu, fabrici de mătăsării 
şi sîrmă. 2) M. (pe Ruhr), oraş în guvern prus. 
Diisseldoi'f, 31,429 loc. (1895), cameră de co
merciu, industrie de fier şi pielării, şantier; 
mine de cărbuni.

Mull, una dintre ins. Hebridelor, 909 km8., 
şi 4691 loc., capitala Tobermory.

Mullenhof, Carol Victor, germanist, n. 8 Sept. 
1818 în Marne (Holstein), 1846—58 prof. în 
Kiel, de atunci în Berlin, f 19 Febr. 1684. 
A scris mai multe studii despre antichitate.

MUIIer, 1) M., Andreas, a publicat: «Oratio 
orationum S. sau Orationis dominicae versiones 
praeter authentioam fere centum, eaque longe 
emendatius quam antehac, et a probatissimis 
auctoribus potius quam prioribus collectiouibus, 
jamque singula genuinis lingua sua characte- 
ribus.» Berlin, 1680. Printre specimenele de 
Tatăl nostru, dă şi unul românesc, scris cu 
caractere latine. (Cf. Istoria filologiei rom. de 
L. Şăineanu, pag. 12, 24.)

2) M., Cari August Friedrich Wilhelm, n. 
1815 în Allstedt, a trăit în Halle, botanist ce 
s’a ocupat ou deosebire cu bryologia. Scrieri mai 
importante: »Deutschlands Moose» (Halle 1853), 
■•Synopsis muscorum frondosorum» (Berlin 1849 
până 1851). ţ 1900.

3) M., Friedrich, filolog austriac, n. 5 Mart. 
1834 la Jemnick (Boemia), bibliotecar, apoi pro
fesor de filologia comparată şi membru al aca
demiei de sciinţe din Viena. A publicat un mare 
numer de memorii şi de studii asupra limbilor 
iranice în Analele academiei din Yiena; apoi: 
•LinguistischerTeilderEeiseder osterreichischen 
Fregatte Novara», (Viena 1867); »Anthropolo- 
giscner Teii der 6. F. N.«, (Viena 1873); »Aligem. 
Etnographie», (1873); «Grundriss der Sprach- 
wissenschaft» (1876—88), lucrare capitală, care 
conţine pe lângă o introducere generală, expu
nerea rădăcinilor tuturor limbilor cunoscute.

4) M., Frederic Max, celebru orientalist, fiul 
poetului Wilhelm M., n. 6 Dec. 1823 la Dessau, 
şi-n făcut studiile superioare la Leipzig şi Berhn, 
1854—76 profesor de istoria literară şi de gra
matica comparată în Oxford, membru al mai 
multor academii şi membru on. al Acad. rom. 
Publicaţii: »Rig-Veda«, (1849—72); »Hitopadesa«, 
(trad. în germ. Leipzig 1844); Despre filologia 
comparată a limbilor indo-europene în raport 
ou influenţa lor asupra civfiisaţiunii primitive, 
(eugl. 1849); Meghaduta lui Kalidasa, (tradu- 
cei’e germ. Konigsberg 1848); Rig-Veda-Sanhîtâ, 
(Londra 1869): Surcele dela un atelier germ., 
(ongl. Londra 1869—76, 4 voi.); între cari mai 
însemnate: . încercări asupra istoriei religiu- 
uilor şi încercări asupra mitologiei comparate; 
apoi aSchilIers Briefwechsel mit Friedrich Chri- 
stinn Fiirst von Schleswig», (Berlin 1875); »J. B. 
Basodow», (von seinem Urenkel, biografie, Leipzig 
1877); încercări biografice, (engl. 1884); Sciinţa 
gândirii, (englez. 1887); Religiunea naturală, 
(engl. 1889); Religiunea fisioă, (ongl. 1891); 
Lecţiuni şi noui lecţiuxi asupra sciinţei limbei

(engl.), etc. Multe din aceste opere sunt traduse 
şi în alte limbi. Toate se disting printr’un stil 
admirabil; în ceea ce privesce fondul însă, auto
ritatea lui M. nu este aşa de necontestată în dome
niul istoriei reUgiuuilor şi a mitologiei comparate 
ca în cel al sciinţei indianiste, f 28 Oct. 19(X).

5) M., Johannes, de, istoriograf, n. 3 Ian. 1752 
în Schaffhausen, 1781 prof. în Kassel, 1786 con
silier de curte şi bibliotecar în Maienza, 1791 
ridicat în rangul de nobilime, 1792 consilier de 
curte în Viena, 1800 prim-custos al bibliotecei 
imp. de acolo, trece 1804 în serviciul prusiac 
ca consilier do resboiu şi istoriograf, iar 1807 
în serv. westfalio ca secretar de stat, apoi di
rector general al înveţămentului. f 29 Maiu 
1809 în Kassel. Scrieri principale: «Schweizer- 
geschichte» (5 voL), »Vierundzwanzig Biicher 
allgemeiner (îesohichte« (1810,4 voi.), «Sămtliche 
Werke» (40 voi.).

6) M., loan, fisiolog, n. 14 Iulie 1801 în 
Coblenz, 1826 prof. în Bonn, 1833 în Berlin. 
128 Apr. 1858 acolo. întemeietorul şcoalei fisico- 
chimice. A scris: Fisiologia omului (1841—44, 
ed. 4), care a pus basa fisiologiei moderne; tot 
el a dat şi primul impuls pentru cercetările mi
croscopice în anatomia patologică prin lucrarea 
sa Despre construcţia fină a umflăturilor bol
năvicioase, edita începând dela 1834: Archiva 
pentru anatomie, fisiologie şi medicina sciinţifică.

7) M., loan Gottwerth, scriitor, n. 1743 în 
Hamburg, f 1828 în Itzehoe. A scris romanul 
odinioară mult cetit: »Siegfried vou Lindenberg« 
(1779, ediţ. nouă 1867) şi »Komische Romane 
aus den Papieren des braunen Mannes», (1784 
până 1791, 8 voi.).

8) M., loan, de, filolog, n. 20 Maiu 1830 îu 
Wunsiedel, 1864 prof. îu Erlangen, dela 1893 
în Munich, cunoscut ou deosebire ca editor al: 
•Handbuch der klassis'chen Alterthumswissen- 
schaft«, în care a elaborat el însuşi: «Grieohische 
Privatalterthiimero (1893, ediţ. 2), apoi al scrie
rilor fundate de Bursian: »Jahresbericht viber 
die Fortschritte der klass. Altertumswissenschaft* 
(1883-95).

9) M., Lucian, filolog, n. 17 Mart. 1836 în 
Merseburg, dela 1870 profesor în Petersburg, 
•)• 24 Apr. 1898 acolo. A scris: »De re metrica 
poetarum lat.« (ediţ. 2, 1894), afară de aceasta 
mai multe ediţii ale autorilor lat. (Lucilius, 
Horatius, Ovid, elegicii, Phaedrus, Nonius, etc.).

Miiller-Guttenbrunn, Adam, scriitor, n. 22 Oct. 
1852 în Guttenbrunn (Banat), trăiesce în Viena, 
1893—96 directorul teatrului Rai inund. A scris 
o mulţime de novele, romane, biografii, mo
nografii (şi despre Români), etc.

Muls, operaţiunea prin care se extrage lap
tele din mamelele vacii şi în parte ajută şi se- 
creţiunea laptelui, deoarece o parte din lapte se 
formează la şi prin muls; este mai preferabil cu 
mâna decât cu maşina, fiindcă se vatemă prea 
uşor mamelele.

Multămire, afecţiunea inimei în vîrtutea că
reia binefacerile primite le recunoascem, ne 
aducem aminte de ele şi după putiuţă căutăm 
a le resplăti îu faptă având consciinţa obliga
ţiunii faţă de binefăcetor. M. este un act liber 
şi ca atare un act moral; a fost totdeuna ţinută 
între cele mai nobile virtuţi şi dă dovadă de
spre o îngrijită cultură. [PI.]
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Multan, oraş in Pangiab (India), 75,000 loc. 
(1891), citadelă, loc comercial cercetat, 1849 a 
fost cucerit de Englezi.

Multiplicând sau de înmulţit, v. Multiplicaţiune.
Mulilplloaţlune, înmulţire, a treia operaţiune 

fundamentală a aritmeticei. Prin ea se face o 
adiţiune de mai multe numere egale, anume: 
se ia UD numer dat, numit multiplicând sau 
de înmulţit, de atâtea ori ca adend sau sumând, 
câte unităţi sunt cuprinse în alt numer, dat 
numit multiplicator sau inmulţitor. Semnul 
acestei operaţiuni e X sau un punct pus între 
multiplicând si multiplicator, şi când nu se poate 
da nascere la nici o oonfusiune, chiar nu se 
pune nici un semn, s. e. 3a = 3.a. Resultatul 
M. se numesce produs, iar multiplicandul şi 
multiplicatorul se <}io împreună factorii pro
dusului. Defîniţiunea teoretică ce se dă în ma
tematică M.-ei e: M. e operaţiunea prin care 
facem asupra multiplioandului aceeaş operaţiune 
ce trebue făcută asupra unităţii spre a ne da 
pe multiplicator.

Multiplicator sau inmulţitor, v. Multiplicaţiune.
Multiplicator electric, v. Galvanometru.
Multungule, (v. şi Pachidermatele), ord. Mami

ferelor ou mai multe copite, cum sunt: porcul, 
ipopotamul, tapirul, elefantul şi rinocerul.

Mulul, V. Caitr.
Mumbaşlr, (turc.) inspectori ce se rănduian pe 

vremea fanarioţilor preste slujbaşii pentru strîn- 
gerea dărilor, De regulă se recrutau dintre Ar- 
uăuţi. Turci, Greoi şi alte neamuri străine, cari 
oa nisoe »lupi flăiDentji* sau ca uisce >câni le- 
şinaţi» tăbărau pe bieţii locuitori pentru împli
nirea banilor.

Mumie, corp mort ferit de descompunere prin 
îmbalsamare (M. artificiale), afară de acestea 
se găseso şi M. naturale, anume cadavre expuse 
unui vent aspru şi rece oari nu se descompun, 
oi se usca pe încetul, tot astfel se formează şi 
M.-le albe sau arabioe, cari nu sunt alta decât 
corpuri omenesci, cari zăcend un timp îndelungat 
în năsip se uscă de arşiţa soarelui, (v. îmbăl
sămare.) f —]

M. artifioiale (imbalsamate) le găsim cu deo
sebire în Chaldea şi Egipt, în care cadavrul 
după un obiceiu aproape identic, era îmbalsamat 
ou diferite substanţe şi arome. Scopul acestei 
îmbălsămări era ca să dea trupului celui în
gropat o putere de resistenţă mai mare contra 
elementelor distrugetoare, cari sunt în păment. 
Pentru Egiptean şi Chaldeu, credinţa că suQetul 
omenesc după o lungă călătorie ajunge să tră
iască în raiul ceresc, era aşa de puternică, încât 
toate prefacerile poUtice şi sooiale întâmplate 
n’a putut să o desrădăcineze. Egipteanul credea 
însă, că din când in când sufletul se coboară 
pe păment pentru ca să-şi vadă locurile pe unde 
a petrecut pe lume, precum şi trupul în care 
a trăit o viaţă întreagă, şi ar fi fost o neno
rocire grozavă ca el să nu-şi găsească învelişul 
trupesc părăsit, în groapă. De aci nevoia de a 
da cadavrului această întărire contra elemen
telor de nimicire.

In Egipt aceste M. s’au păstrat foarte bine, şi 
astă4i putem recunoasce trăsăturile feţei unui 
Ramses sau unui Tutmes în toată caracteristica 
lor personală. Vechimea acestui obiceiu in Egipt 
o putem constata până în timpurile primului

imperiu memfitic. Ba chiar dacă luăm în con
siderare asemănările ce există între felul' de 
îmbalsamare chaldeu şi cel egiptean suntem în
dreptăţiţi să pretindem, că obiceiul şi prin urmare 
concepţia chiar a nemuririi sufletelor fuseseră 
un bun comun al familiei chaldeo-egiptene pe 
vremea când aceste popoare trăiau ancă nedes
părţite prin câmpiile Mesopotamiei.

[Teohari Antonescu.]
Mumlficaţle, gangrena uscată, v. Gangrena.
Mummius, Luciua, vestit general şi consul 

roman, 146 (a. Chr.), înăbuşe rescoala acheică 
şi cuceresce şi pustiesce Corintul, care era foarte 
bogat în colecţiuni artistice.

Munca, în genere acţiunea facultăţilor ome- 
nesci aplicate la producţiune, una din noţiunile 
cele mai importante din sciinţa economică. M. 
este pentru toate vieţuitoarele o necesitate ce 
se impune, este o lege comună, naturală, dela 
care nimeni nu se poate sustrage nepedepsit; 
ea flind aplicaţiunea forţelor fisice şi intelec
tuale ale omului la producţiune, este sau in- 
telectuală sau corporală (manuală), după cum 
omul o săvîrşesce cu ajutorai inteligenţei sau 
cu ajutorul puterei sale musculare. Mai în tot- 
deuna însă aceste două forţe se găsesc com
binate în o propoi-ţie oarecare, astfel că se 
poate (jioe, că în economia politică M. este un 
element mixt. Prin diviaiunea M.-ei înţelegem 
fie despăi’ţirea ooupaţiunilor, ce îşi împart oamenii 
în o societate, fie subdivisiunea operaţiunilor din 
una şi aceaşi industrie, adecă subîmpărţirea lu
crărilor unei industrii între mai mulţi lucrători, 
aşa ca fiecare să execute totdeuna aceaşi lu
crare. împărţirea lucrului ascunde în sine un 
principiu fundamental: asociaţiunea forţelor, co- 
operaţiunea cătră unul şi acelaş scop. Celebrul 
Adam Smith a fost cel dintâi economist, care 
a analisat foloasele divisiunei muncii. (Cf. N. 
E. Idieru, «Studii de econ. pol. şi finanţe.^ Buc., 
1895, voi. I, p. 126 şi urm., p. 192 şi urm.)^

Muncaciu, (MunkdcsJ, oraş cu magistrat în 
nordestdl Ungariei, cott. Bereg. lângă riul La- 
toreza, 10,531 loc. (1891) Ma^iari, Germani şi 
Ruteni, episcop, gr.-cat., gimnasiu, şcoală indu
strială ; sucursala băncii austro-ungare; staţiune 
de cale ferată, postă şi telegraf. La 2 km. spre 
vest dela oraş se află cetatea M., zidită pe un 
deal isolat de 188 m. înalt; în privinţa admi
nistrativă cetatea aparţine comunei Vârpalota, 
situată la poalele dealulai. Acum cetatea ser- 
vesce ca închisoare de stat, avend 385 loc. M. 
e indicat de «Anonymus» ca primul loc de des
călecare al Maghiarilor, mai târ4iu figurează ca 
cetate reg. Regele Carol I, la 1339, o donează 
lui Eoriatovici, care impopulează oraşul cu Ru
tenii sei, mai târ4iu iarăşi e posesiunea regilor; 
1445—93 e a Corvinescilor, apoi a lagelonilor. 
In timpul ce urmează după Mohâcs, M. are un 
rol de frunte în luptele de partid dintre regii 
ungari şi principii ardeleni. E renumită apărarea 
eroică a cetăţii de cătră soţia lui Em. Tbokdly, 
Elena Zrinyi. In pacea dela Sătmar M. fu con
fiscat pentru fisc.

Munca silnică, pedeapsă criminală, subdivisată 
în M. s. pe viaţă şi pe timp mărginit, dela 
5—20 ani, ea se execută în minele statului 
sau în penitenciare, condamnaţii sunt puşi în 
fiare, cei pe viaţă se ţin separat de cei pe timp
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mărginit, ea atrage incapacitatea de a administra 
averea şi de a o dărui în timpul vieţii, pot însă 
face testament. Unor atari condamna^, justiţia 
le numesce un curator, pentru a le administra 
averea şi a da samă de ea. Cei în etate de 
(jO ani împliniţi nu pot fi condamnaţi la M. s., 
ci la reclusiune, pedeapsă tot criminală, dar mai 
puţin aspră, pe acelaş timp pe care ar fi trebuit 
condamnaţi la M. s. Fe timpul osândei sunt de
gradaţi civic, adecă nu pot vota, fie eligibili, 
experţi, juraţi, martori, tutori, militari, etc. 
(Cf. art. 1 şi 2, 10—14 şi 22 Cod. pen. rom.)

Muncel, com. rur. în Rom., j. Tecuciu, compusă 
din 5 căt. cu 3328 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 4 bi
serici şi 2 şcoale.

Muncelul de sus, sat în Rom., j. Roman, pen
dinte de com. rur. Mogoşesci, cu 1226 loc. (Dicţ. 
geogr. 1891), 1 biserică ort., şi alta cat., şi 
1 şcoală. Aici se fac doue iarmaroce în August.

Munch, 1) M; Petru Andreiu, istoriograf 
norvegian, n. 15 Dec. 1810 în Cristiania, 1841 
profesor acolo, f 23 Maia 1863 în Roma. A scris 
mai multe opuri despre istoria popoarelor nor
dului. 2) M., Andreiu, poet norvegian, n. 19 Oct. 
1811 în Cristiania, 1860 prof. de literatura noiv. 
acolo, t 27 Iun. 1884. A scris numeroase poesii, 
romanţe şi drame.

MUnch-Bellinghausen, 1) M. loachim, conte de, 
bărbat de stat austriac, n. 1786 în Viena, 1823 
până 1848 delegat presidial în Frankfurt, f 1866. 
2) M., Eligius Francisc losif, cavaler de, 
(pseudonim Frideric Sălm), poet, n. 1806 în 
Cracovia, 1845 custos la biblioteca curţii în 
Viena, 1867 intendant general al teatrului curţii 
imperiale, t 1871.

MUnchen, capitala Bavariei, pe ambele maluri 
ale Isarului, (1895) 407,307 loc., industria şi co- 
meroiul foarte desvoltat, 42 fabrici de bere, 
multe alte de piele, mănuşi, maşini, turnătorii 
de fier, spirt, sticlă, ş. a. Articlii principali de 
comerciu: cereale, făină, hemeiu, cărbuni de 
piati-ă, lemne, ş. a. Oraşul este legat preste Isar 
cu 7 poduri, dintre cari cele mai frumoase sunt: 
Maximiliansbriicke şi Luitpold; pieţe mai fru
moase; piaţa Maria cu statua de marmoră roşie, 
Maria, 6 m. înaltă; Max Josephsplatz cu statua 
colosală alai Josef Maximilian I; piaţa Odeon cu 
statua lui Ludovic; piaţa Wittelsbach cu statua 
equestră a lui Maximilian I, principe electoral; 
piaţa Maximilian, Carolinen, ş. a. Biserici mai fru
moase: Maria, în stil gotic; basilica Sf. Bonifacius; 
bis. Sf. Michael (1597); bis. Spiritului sfânt, din 
seci. XIV; bis. Tuturor sfinţilor, în stil bizantin 
şi romau, (1826—37); bis. Ludovic, în stil italian- 
loman (1824—44), ş, a. Edificii mai frumoase: 
palatul regal, constă din 3 părţi: Kbnigsbau, 
Festsaalbau (1832—42) şi reşedinţa veche, Alter 
Ilof din seci. XIII, locuinţa cea mai veche a 
ducilor bavarezi; Maxburg, din seci. XVI; Odeon, 
localitate pentru concerte şi şcoală de musică; 
teatru naţional cu portic, răzimat pe 8 columne; 
Maxitnilianeum, din timpul lui Maximihan I, cu 
odăi ornate frumos cu fresco; casa oraşului, în 
stil gotic; vechea Pinacothecă (152 m. lungă) 
1826—36; 24 statue, cari i-epresintă pictori re
numiţi; Pinacotheoa nouă (107 m. lungă, 28 m.lată, 
26 m. înaltă) 1846—53, are exterior format de 
frescuri frumoase; Glyptotheca (1816—30), cu 
exterior în stU ionic, portic, răzimat pe 8 co

lumne; palatul de sticlă, localitate pentru ex- 
posiţiuni şi festivităţi, universitatea, academia, 
teatrul, ş. a. Instituţiuni culturale. Locul prim 
îl ocupă academia de sciinţe reg. bavareză, aca
demia de arte, universitatea cu 5 facultăţi, museul 
universităţii cu 370,000 voi., 50,000 fascicole, 
2022 manuscripte, 700 harţe, 3200 decoraţiuni •. 
Collegium Georgianum, MaximUianeum, mai multe 
seminare şi alte şcoale de tot ramul de sciinţă. 
M. dispune de o mulţime de oolecţiuni preţioase, 
în această privinţă ocupă locul prim în toată 
Germania. Mai însemnate: vechia Pinacothecă, 
fundată de Maximilian I, cu coiecţiuni de o 
mulţimede tablouri, portrete, cabinetul de desemn 
(22,000 desemne); în 23 cabinete sunt aşezate 
preste 1400 tablouri, ş. a.; Pinacothecă nouă, 
cu tablouri de porţelan şi alte coiecţiuni de por
trete, cari represintă pictori renumiţi. In Glyp- 
tothecă sunt opuri vechi adunate de Ludovic I, 
1805—16. Biblioteca regală (900,000 voi.), între 
cari 13,000 incunabulum şi 40,0(X) manuscripte. 
Academia sciinţifică cu coiecţiuni paleontolo
gice, ş. a.; museul etnografic, academia de musică, 
o mulţime de societăţi sciinţifice, ş. a. Jurul 
oraşului este frumos, acomodat pentru excursiuni 
în Alpi, depai'te numai 40 km. Pe ambele maluri 
ale rîului Isar sunt promenade şi grădini fru
moase, pe ambele laturi ale Maximilianeumului 
parcuri şi alee. Istorie. M. începe 1158 sub 
domnia lui Henric Leul, care pe locul M. a edi
ficat un magazin de sare. Sub domnia Wittels- 
bachilor a început a înflori repede. Otto alege 
M. de residenţă; fiul seu Ludovic edifică âncă 
Alter Hof. Ducele Albert pune basa colecţiu- 
nilor artistice, care chiemâ la curtea sa pe Or- 
lando di Lasso şi alţi artişti. 1806 ridicăndu-se 
Bavaria la rangul de regat; M. înflori din nou. 
Sub domnia lui Ludovic 1 (1825—48), M. devine 
centrul artelor sciinţifice şi universitatea fu aci 
transferată.

Miinchengratz, oraş la nordul Boemiei, lângă 
Iser, 3601 loc. (1890); castel cu mormentul lui 
"Wallenstein.

Miinchhausen,. Karl Fr. Si'eron., baron de, 
(1720—97), n. la Bodenwerder în Hanovera. In 
juneţa sa fusese oflcier de cavalerie în armata 
rusească, trăi pe urmă toată viaţa la moşia sa. 
Se făcu vestit prin povestirile ce-i plăcea se 
facă despre călătoriile sale închipuite şi despre 
aventuri extraordinare. R. C. Raspe, profesor 
de mineralogie şi archeologie în Xassel, apoi 
scriitor în Londra, publică în limba engleză 
Povestirea minunatelor călătorii şi aventuri ale 
baronului Miinchhausen (1794); Trad. în germ. 
şi adausă de poetul Biirger. MUnchhausiade, 
aventuri ca ale lui M.

Munci, (după nascere), durerile ce le simte 
femeia după ce a născut şi cari provin din oon- 
tracţiunea păreţilor musculari ai mitrei. Obser
vând regulele higienice, nu presintă nici un pericol.

Muncitori agricoii, cari trăiesc numai din plata 
sau simbria muncii lor cu braţele, fără de a 
ave vite şi proprietate. După modul lor de an
gajare ei se împart în M. stabili sau argaţi şi 
M. cu braţele, apei in liberi şi cu angajamente, 
contract, şi în M. cu (pua: (Jilori, şi M. cu ruptul: 
ruptaşi, sau în acord, şi în M. locali şi ambu
lanţi. M. liberi pot dispune în ori ce moment 
de braţele şi de munca lor, dar nu şi de capi-
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talul neoeaar $i de posibilitatea de a găsi muncă 
oftod timpul este nefavorabil sau în eesonul mort, 
oftnd nu găeeso de luoru ţi Consumă oe au câştigat 
în şoşonul de munoi, trăiesc din mână in
&ură, şi astfel arareori îşi pot forma capital.

'unoa ou (Jiua este oea mai nedreaptă şi pentru 
M. oa şi pentru patron; pentru patron fiindcă ea 
produce puţin, iar pentru M. ea este nedreaptă, 
oăoi se piătesoe egal şi pe bun şi reu. Mai juetă 
este munca în aoord cu ruptul, ea produce 
mai mult şi muncitorul căştigă în raport cu si
linţa şi iscusinţa depusă. M. ambulanţi sau străini 
sânt cei mai rei între toţi, nu sfint oonsoienţioşi 
şi cinstiţi, muncesc deci prost şi mai puţin decfit 
M. stabiii.

Munda, în vechime oraş în Hispania Baetică, 
aoi a învins Oneus Soipio pe Puni la 216 şi 
Oesar pe Pompeiani la 45 a. Chr.

Mundare, {latj a scrie în curat, a puiisa 
un concept.

Mundraoa, remăşiţele unui trib indigen în 
Brasilia (America).

Mundt, Teodor, (1808—62), scriitor din şcoala 
•Junei Germanie», n. la Potsdam, studiă filologia şi 
filosofia la Berlin. Suferi mult din oansa asprelor 
disposiţiuni ale guvernelor germane în contra 
sonitorilor »Junei Germanie», societate literară, 
filosofică şi politica, acusată de ireligiositate, 
de idei şi tendinţe sociale subversive. Dela 1842 
docent privat la univers, din Berlin şi bibliotecar. 
A scris i-omane: Thomas Miinzer, Carmola, Men- 
doza, Matidra, ş. a. Istoria literaturei contem
porane (1842), Estetioa, Parisul şi Ludovic Na
poleon. Schiţe italiene, ş. a.

Mundue, la Romani în limba comună a în
semnat lumea, după mitologie o groapă ce s’a 
săpat în pia^ când s’a început a se zidi un 
oraş. Groapa a fost afundă şi în fund săpată 
oa o boltă, contrarie celei ceresci. Partea de 
din jos a groapei a fost sfinţită diis manibus 
(y. Manes) şi Şeilor lumii de jos, anume: lui 
Urcuş, Ceres şi Tellus, şi mai deasupra s’a pus 
o piatră numită lapis manalis (v. ac.) carea s’a 
privit de poarta lumii de jos şi a închis groapa.

Municipiu, Ciot.) la Romani oraşele depen
dente do Roma, ai căror locuitori se bucurau 
de dreptul civilor romani cu sau fără drepturile 
politice depline. Dela Caracalla (212 d. Cor.) se 
înţelegeau sub M. toate comunele romane afară 
de Roma

In Ung., conform art. de lege XXI din 1886, 
se numesc municipii: comitatele (v. ac.) şi ora
şele (v. ac.) învestite ou drept municipal. (Cât 
pentru cercul de activitate şi competenţă a M.-lor 
V. art Comitat)

Manlflocnţă, (Uu.j dărnicie mare.
Maniment, (Tat.J fortificaţie, întărire, bastion, 

meterez,
Mauiţiuue, aprovisionamentul de tot felul ne

cesar unei armate pentru tragei-ea cu armele 
de foc (pulbere, cartuşe, obuze, eto.). M. unei 
armate se transpoartă în trăsuri speciale, cari 
variază ou unitatea pe lângă care merg, astfel: 
Ia compănii, M. se transpoartă în aşa 4<ee sa- 
move de companie; la un batalion într’un cheson 
4is de batalion; la divizii şi corpuri de armată, 
trăsurile de M. se reunesc formând coloanele 
de M. de infanterie sau de artilerie, după ma
terialul ce conţin.

Munk, 1) M., Hermann, fisiolog, n, 1839 în 
Fosen, 1869 piof. în Berlin, meritat pentru 
studiile sale asupra coajei creerului mare. A scris: 
Cercetări asupra naturii iritabiUtăţii nerviior 
(1868), Funcţiunile coajei creerului mare (ediţ. II 
1890). 2) M., Emanuil, fisiolog, n. 1852 în Fosen, 
1883 prof. în Berlin, a lucrat despre nutriţiune. 
A soris: Fieiologia omului şi a sugătoarelor 
(ediţ. lY, 1897), Nutri rea omului sănătos şi., 
bolnav (ou Uffelmann, ediţ. UI, 1895), etc.

Munkăcsy, Mihaiu, pictor, n. 10 Oct. 1846 în 
Munkăcs (Ung.), studiile le-a făcut în Yiena, 
Miinchen şi Dusseldorf, 1872—97 a trăit în 
Faris. Tablourile sale sunt renumite prin marea 
energie a oaracteristicei şi coloritul cel viu. De 
remarcat sunt: Ultima (Ji a condamnatului, Ya- 
gabuntji, Milton şi ficele sale. Cele doue familii, 
Christos înaintea lui Filat, dealul Calvaiiilor, 
Christos restignit (Dresda), cele din urmă mo
mente ale lui Mozart, triumful artelor (Yiena), 
Ecce homo, diferite portrete, etc. f 1 Maiu 1900.

Miinnloh, Burkhard, general rus sub Fetru cel 
Mare, Petru II, Arma, n. 1683, prim-ministru 
în timpul regenţei lui Iwan, demisiona (1741) 
fiindcă regenţa înclina spre Austria şi Saxonia. 
La suirea pe tron a Elisabetei fîi condamnat Ia 
moarte, apoi graţiat şi exilat în Siberia. Fetru IU 
(în 1762) îl puse din nou în posesiunea bunu
rilor şi demnităţii. La căderea acestuia, Cătă
lină II îl numi ^rector general preste porturile 
de pe Marea Baltică, f 1707 în Petersbnrg. Din 
luptele lui însemnată e cea cu Turcii (1739), 
pe cari îi bătu la Stawutschau, când ocupă for
tăreaţa Choiin şi Moldova, lucru ce provoacă 
pacea dela Belgrad 1739, care din fericire iese 
in favorul Turcilor şi deci şi al Românilor şi 
M. trebui se iasă cu oastea sa din ţară.

Munoz, (pron. munjSds) Don Femando, duce 
de Biamares, n. 4 Maiu 1808 în Tarrancon 
(Cnenca), 1833 ca gardist de corp spaniol că
sătorit în secret cu regina Cristina, 1844 ge
neral şi ridicat la rangul de duce, 112 Sept 1873.

HmTti,Hug}iAndreu)Johnstone, filolog, u 1819 
in ElginJScoţia), 1869—71 prof. în Cambridge,
118ă în Roma. Unul dintre latiniştii noui cei 
mai însemnaţi din Anglia. A scris: >Lukrez< 
(ediţ. lY 1886, 3 voi.).

Menster, provincie în snd-vestul Irlandei, 
24,554 bn*. cu 1.172,402 loc. (1891); se divide 
în 8 comitate.

Miaster, capitala guvernam, prns. M. (7252 km*., 
cu 594,501 loc-X oraş vechin cu zidiri medievale, 
57,135 loc. (18%); dom din secL XTTT, bise
rica Lambertus mai înainte avea pe tura co
liviile de fier, cunoscute din timpul anabapti- 
ştilor, în casa oraşului din M. s’a încheiat pacea 
vestfâlică (24 Oct 1648); castel, reşedinţă epis- 
copească, academie cu facnlt filos. şi teol., ca
meră de oomeroiu, filiala băncii im per., gimnasin 
clasic şi real, seminar de înveţăiori şi de in- 
veţătoare; industrie de ţesut, colorit şi de hârtie, 
oomeroiu cu cereale, lânării şi pânzăriL

Minster, 1) Af., Sehastian, n. 1489 în Ingel- 
heim, j* 1552 în Basel. A scris nn manual foarte 
respândit de geografie (•Cosmografia», 1544; germ. 
16^). 2) JM- Fmest Frederic Serbert, co
mite in^erial de, bărbat de stat hanoveran, 
n. 1766 în Osnabrâck, 1804—31 ministru de 
cabinet al regelm engL George QL, sprijini res-



Mim te — Muntenegru. 345
coala poporului german contra lui Napoleon şi 
mijloci în congresul din Viena ridicarea Ha- 
novrei la regat, t 1839. 3) M., George Herhert, 
comite de, n. 1820 în Londra, fiul celui pre
cedent, 1857—64 ambasador hanovran la Peters- 
burg, 1867—73 deputat guvernamental şi mem bru 
ereditar al camerii seniorilor, 1873 ambasador 
al Germaniei la Londra, 1885 în Paris.

Munte, ridicături locale ale uscatului cari trec 
preste 300 m. y. şi Munţii lunei.

Muntean, 1) M., Gavriil, fost director şi pro
fesor la gimnasiul rom. din Braşov, n. Febr. 
1812 în Vingard, cott. Albei de jos, Transilv., 
studiile le făcu la Alba-Iulia şi Cluj, unde ab
solvă între a. 1831—34 cursurile filosofice şi ju
ridice. Trecând în România, 1836—48 profesor 
la seminariile preoţesc! din Buzeu şi Rîmnic, 
1849 se întoarce în Ardeal şi în a. următor, la 
stăruinţa lui G. Bariţiu, fu chiemat ca primul 
şi singurul profesor la noul gimn. rom. din Braşov. 
1853 M. este ales director al noului gimn., în 
care funcţiune remase până la moartea sa, 17 Dec. 
1869. A scris şi a dat la iveală felurite lucrări, 
parte didactice, parte filologice şi teologice. Pe 
când se afla âncă ca profesor la seminariile din 
Buzeu şi Rimnic, a publicat: ^Meditaţii reli
gioase» (2 voi., 1838—42), «Suferinţele junelui 
Werther» (trad. din Goetbe), «Urmarea lui Christ» 
(trad. din 1. latină); ca prof. în Braşov a scris: 
«Manual de Geografie» (după BeUinger), «Geo- 
nafia biblică,» «Dicţionar germân-român» (în co
laborare cu G. Bariţiu), «Carte de lectură rom.» 
(2 voi.), «Gramatica română» p. gimnasii (2 părţi), 
«Gramatica latină» (2 voi.), a tradus şi comentat 
următorii autori latini: Tacitus, «Agricola», Sue- 
tonius, «Viaţa celor 12 împăraţi» (trad. premiată 
de contele Sc. Rosetti); Tacitus, «Germania, Hi- 
storiae şi Annales»; «Odele şi epodele lui Ho- 
ratius» cu adnotări, afară de acestea un număr 
însemnat de articole de cuprins bisericesc, şcolar 
şi literar în foile: «Vestitorul bisericesc» (Buzău), 
«Foaia pentru minte, inimă şi lit.», «Gazeta de 
Transilvania» şi «Telegr. român», precum şi mai 
multe tractate pedagogice şi filologice în pro
gramele gimn. rom. din Braşov: «Încercare spre 
a stabili un princip pentru ortogi-afia rom.», 
1860; «Purismul în 1. rom.», 1862; «Gimnasiul, 
scopul final şi mediile sale», 1864; «Studiul limbei 
materne în gimnasiu», 1865; «Care să fie geniul 
sau îngerul conducător al educaţiunii junimei 
noastre acasă şi în şcoală?», 1866. Iu chestiunea 
ortografiei române M. era eţimologist moderat. 
Stilul în lucrările sale mai vechi este curat ro
mânesc, de multe ori de o putere şi frumseţă 
deosebită. 1867 M. a fost numit ca membru al 
Soc. române academice (astăiji Acad. rom.). Bio
grafia lui Gavr. M. a scris-o G. Bariţiu în 1870 
şi a publicat-o în fruntea traducerii: «Opurile 
lui C. C. Tacit» (Sibiiu, 1871) şi Ştefan losif în 
«A ijeoea progr. a gimn. rom. din Braşov» (1870), 
din oare s’au-reprodus unele părţi în «A XXXII 
progr.», care conţine şi portretul lui M.

2) Muntean, George, n. 1840 în Henig, cott. 
Albei inferioare, Trans., a percurs şcoalele pri
mare, gimnasiul şi seminariul teologic în Blaj. 
După terminarea studiilor teologice la 1866, a 
ascultat pedagogia în institutul pedagogic din 
Fraga până în 1868, când fu numit prof. la in
stitutul normal-preparandial din Blaj. 1881 asesor

consistorial, 1887 director la inst. preparandia!, 
la şcoala primară de băieţi şi la şcoala supe
rioară de fetiţe din Blaj. A scris şi pubUcat: 
1) Abecedar după metodul scriptologiei, care a 
contribuit la eliminarea alfabetului oirilic din 
şcoalele poporale. 2) Manual de comput mental 
şi cu cifre. 3) Manual de didactică şi pedagogie 
generală, toate tipărite în Blaj.

3) Muntean, loan, paroch gr.-cat. român, 
n. 3 lan. 1808 în Bobda, cott. Torontal, Ung., 
t 25 Dec. 1860 în Sarcău, cott. Bihor. A studiat 
în Timişoara, teologia în Verşeţ, hirotonindu-se 
de preot la 20 Iunie 1828, a lucrat Cu mare 
zel pentru unirea bisericii gr.-or. ou cea rom.- 
cat. 1856—1857 prof. la gimnasiul român din 
Beiuş. 1848 fu trimis de capelan castrens în 
tabăra lui Bem, când devastându-se bibliotecile 
bărbaţilor mai însemnaţi din Blaj, Sibiiu, M. a 
salvat o parte însemnată din aceste biblioteci, 
cari prin donaţiunea lui devenise în proprietatea 
gimnasiului român din Beiuş. A publicat în 
«Foaia pentru minte» mai multe biografii din 
istoria Romanilor, apoi «Biografiile celor mai 
vestiţi romani şi romane». Oradea mare, 1856.

4) Muntean, Mihail, n. 1777, a studiat teo
logia în Viena, a fost preot în diecesa Făgă
raşului, 1813 fu numit canonic în diecesa Oradei 
mari, rector în seminariul domestic şi vicar 
episcopesc. A scris teologia morală şi o scurtă 
istorie a diecesei Oradei mari. j- 1833.

„Munteana", institut de credit şi păstrare, so
cietate pe acţiuni în Ofenbaia (cott. Turda-Arieş), 
fundată la 1889 cu capital social de cor. 40,000.

Munte de pietate, (dela italienescul monte de 
pieta, = bancă de caritate), stabiliment unde 
se împrumută sume de bani pe amanet. Ele 
există prin toate capitalele Europei occidentale 
âncă de prin seci. XVII, şi mai pretudindeni 
au fost înfiinţate de cătră diferite state, spră a 
preveni abusurile cametei. De aceea nu putem 
considera instituţiunea în sine decât ca fiind 
eminamente filanti'opică.

Muntele Agrişului, v. Agrişul-munte.
Muntenegru,(Montenegro, Crnagora, Caradagh), 

principat independent în partea nord-vestioă a 
peninsulei balcanice, între Herţegovina, Novi- 
bazar. Albania superioară. Dalmaţia şi Marea 
Adriatică, 9085 km*., 240,000 loc. Slavi de sud. 
Munţi: spre vest se întinde Crnagora (1000 m.), 
spre est Brda (1200—1500 m.) cu piscul cel mai 
înalt Durmitor (2528 m.), Comm (2488 m.), văi 
şi surduoi, cari au aspectul Alpilor. Şesul cel 
mai mare este Podgoriţa, puţine rîuri cu ape 
statornice. Lacurile sunt mai toate mocirle, cari 
acoper 20 km11. Oraşe mai însemnate: Cetinje 
(capitala), Podgoriţa, Antivari. Industria, co- 
merciul şi agricultura, din causa pământului 
stâncos, sunt neînsemnate; populaţiunea se ocupă 
mai cu samă cu crescerea vitelor. M. este prin
cipat, în frunte cu principele, în a cărui mână 
stă puterea principală executivă, şi miniştrii săi. 
Corpul legislativ constă din 8 membri, 4 aleşi 
de principe şi 4 de supuşii apţi de a purta arme. 
In realitate şi puterea legislativă o oxerciază 
principele. Principatul este împărţit în 80 di
stricte, în frunte cu câte un cnez, care în res- 
boiu este conducător, în pace administrator. 
Armată stabilă nu are, dar fiecare apt de a purta 
arme este soldat obligat, numărul acestora se
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uroă: 36,870 pedestri, 866 artilerişti, 40,000 arme, 
30 tunuri; are 70 ^ooale poporale, o teologie, un 
gimnasiu în Cetinje. Muntenegrinii sunt de ori
gine slavi din ramura serba de relig. gr.-or. 
(numai 13,000 sânt catolici şi 14,000 moname- 
dani), foarte resboinici şi puţin oivilisaţi. M. în 
istorie apare prima dată în timpul ţarului sâr
besc Ştefan Duşan (f 1356), sub domnia familiei 
Balşioi, sub numele de Zeta, stând sub protecto
ratul Serbiei. După lupta de pe Câmpul Mierlei 
(1389) protectoratul acesta înceta şi familia 
Balşici îşi speră independenţa atât în contra 
Turcilor cât şi a Veneţiei. 1421 familia Balşici 
stîngendu-se. Ştefan Crnoievici fundă o dinastie 
nouă, care s’a luptat eroicesce contra Turcilor. 
1516 Oeorgiu II abcjioe şi predă guvernul mi
tropolitului Basilius, astfel M. deveni stat teo
cratic şi a remas până 1856. Turcii în zadar 
s’au uisuit a supune acest mic stat, al cărui 
popor brav in nenumerate lupte i-a bătut. 1697 
vlădioa Dauilo Fetrovici-Niegus ajungând la tron,
fiune basa dinastiei de astăzi. Acesta 1702 a 
ăsat să se ucidă toţi creştinii deveniţi moha- 

medani. Domnind pUn de glorie 33 ani, apără 
independenţa sa. Sub succesorul seu nepuntincios 
Sava, un aventurier cu numele Stiepan MaU, sus
ţinea că este ţarul (jis asasinat al Uusiei Fetru UI; 
cre4eodu-se aceasta, a domnit pe lângă vlădică 
mai până la moartea sa. Sub conducerea acestui 
aventurier energic, M-ii resping atacul teribil al 
Turcilor (1768), (120,000 Turci, 20,000 Veneţieni). 
Sub vlădica Fetru 1782 bat pe paşa Albaniei, 
Gara Malmud, şi nimicesc 30,000 ostaşi. 1805 
încep resboiu contra Francezilor, ocupând în- 
trea^ Booche di Cattaro, înaintează până 1a Ra- 
guza; acest terilor însă, la cererea Rusiei, au 
fost constrînşi a-1 reda iar Francezilor. 1813 
ocupă din nou teritorul Bocche, la pretensiunea 
Rusiei îl lasă Austriei. Sub succesorul seu 
Petru II asemenea au resboaie cu Turcii. 1852 
ajunge Ia tron Danilo, care 1855 s'a căsătorit, 
şi cu aceasta a pus capăt teocraţiei; nu mai 
folosi titlul de vlădică, ci de >principelâ şi domnul 
liberei Ornagora şi Brda<, 13 Aug. 1860 a fost 
asasinat. Succesorul său, Nicolau 1 (v. Nichita), 
1861 începe resboiu contra Turcilor. 1876 din nou 
declară resboiu Turcilor, Ia Vulcidol îi învinge, 
după oare urmă armistiţiu pe timp scurt-, în a 
doua expediţiune contra Turcilor învinge din 
nou; cuprinde Antivari, Dulcigno şi înaintează 
până la Sculări. 1878 pacea pune capăt resbo- 
iului. Prin pacea dela San-Stefano M. se mări cu 
10,000 km*, şi 200,000 loc. [M. Bodiu.] 

Munteni, sat în Rom., j. Tecuoiu, face parte 
din corn. rur. Ţigănesci (v. ac.), având 1620 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897.)

Munteni, gramaticii, cei mai vechi şi mai în
semnaţi sunt: lenăchiţă Yăcărescu, a cărui lu
crare, publicată 1787 la Rîmnioul Vâlcei, poartă 
titlul: «Observaţii sau Băgări de samă asupra 
paulelor şi orftnduelilor Gramaticei Romănesci<; 
al doilea este I. Eliad Rădulescu, a cărui gra
matică a apărut la 1828 şi în fine lordache Go- 
lescu, vornicul, cu ale sale «Băgări de samă 
asupra canoanelor gramaticesci», Bucuresci 1840. 
Tustrele aceste lucrări pleacă dela observaţia 
obiectivă a limbii reale, vorbite de popor, şi se 
deosebesc de gramaticele erudiţilor ardeleni, 
cari având in vedere mai mult originea Umbeţ

noastre, din exageraţie în ezageraţie ajunseră 
la o limbă care n’ă existat nioi odată. Din ne
norocire însă, Eliad n'a remas multă vreme 
credincios acestei direcţii sănătoase, iar Go- 
lescu nu era destul de talentat, ca să poată 
ave o înrîurire mai simţită asupra cărtura
rilor noştri.

Muntenia, (Ţeara-Mtmtenească), nume dat dc 
Moldoveni fostului principat al Ţerii-Românesci, 
aiji partea meridională a României (v. ac.), între 
Carpaţi şi Dunăre. Numele este tradus după 
lat. Transalpina (= ţeara de preste munţi), cum 
Ungurii numiau Ţeara-Românească în limba ofi
cială. In texte slavone moldoveneşti (cronica lui 
Macarie), Transalpina se traduce \^mlja Za- 
gorskaja (= ţeara de preste munţi), nume tradus 
rom. Ţeara-Muntenească. Din M. dtrivă şi nu
mele poloti MuUany. Românii indigeni (Muntenii) 
au numit ţeara lor totdeuna Ţeara-Românească, 
nume întrebuinţat regulat şi în dopiimentele in
terne românesci şi în cronicele ţeiii. In docu
mentele interne slavonesci se/înţrebuinţâ de 
rlegulă numele Ungrovlachia,/ţăstrat âncă până 
aSţ^i în titlul mitropolitului. Acest nume se 
aQa mai ântai în acte grâcesci, relative Ia mi
tropolia Ungrovlachiei (1359), şi la scriitori bi
zantini^ El este negreşit de origine grecească. 
Bizantinii deosebind astfel Vlachia din nordul 
Dunării, ca ţeară dependentă de Ungaria, de 
Vlachiile din imperiul bizantin (în Tessalia şi 
Epir). De altmintrea, străinii (uneori şi Românii) 
întrebuinţează mai ales numele Valachia (în 
diferitele forme din limbile respective) sau odi
nioară Valachia mare, numită astfel ca Ţeară- 
Românească prin excelenţă. întrebuinţarea nu
melui Valachia mare cu restricţiune la partea 
din resărit de Olt a ţerii, pe lângă Valachia mică 
pentru partea din apus (Oltenia), numiri adop
tate şi de unii soriitori români, cum şi în căiţi 
didactice românesci, în formă de M. sau Ro
mânia mare şi mică, este de dală mai nonă şi 
istoricesce nejustificată. Ea datează din timpul 
ocupaţiunii austrface a Olteniei (1718—1739), 
numită atunci, ca parte mai mică a ţerii, Va
lachia mică, restringându-se numele Valachia 
mare la partea din resărit de Olt. Mai înainte, 
prin Valachia mare se înţelegea toată Ţeara- 
Românească, iar prin Valachia mică numai Mol
dova (v. ac.). In mod invers, numele Valachia 
neagră, dat mai ântâi numai părţii din resărit 
de Olt (Kara- Ulag pe timpul invasiunii Tătarilor 
1241) şi Moldovei fMaurovlaehia în seci. XIV) 
după numele anterior Cumania neagră (= Mol
dova şi partea resăriteană a Ţerii-Românesci), 
a fost extins de Turci asupra îutregei Ţeri- 
Românesci (turcesce Kara-Iflak, la Bulgari şi 
Şerbi RaravlaăkaJ. De asemenea şi Ungurii par 
a fi numit Transalpina (nume întrebuinţat în 
urmă pentru toată Ţeara-Românească) mai ântâi 
(în seci. Xin) numai partea din resărit de Olt 
cu Moldova, în loc de Cumania, pe când Ol
tenia se numia ^ra Severinului. Un alt nume 
vechiu al Ţerii-Românesci este Basarabia, nu
mită astfel în seci. XIV şi XV, după dinastia 
Basarabilor. Acest nume (probabil mai ântâi nu
mele Olteniei, patria Basarabilor) a remas, în 
urmă, numai părţii de lângă gurile Dunării, 
între Frut şi Marea Neagră, stăpânită odinioară 
de Basarahi şi anexată apoi la Moldova. După
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anexarea părţii Moldovei dintre Prut şi Nistru 
la Rusia (1812), numele Basarabia a fost extins 
asupra acestei părţi întregi. Din diferitele nu
miri ale Ţerii-Eomânesoi, numai Valachia s’a 
mai păstrat cu înţelesul de Ţeara-Româuească 
propriu (Jisă. Numele naţional Ţeara-Bomâ- 
nească se întrebuinţează acum, în limba obici
nuită, mai general pentru toată România; iar 
M. mai ales pentru partea din resărit de Olt a 
vechii Ţeri-Eomânesci, deosebită astfel de partea 
din apus, numită Oltenia. In acest înţeles pare 
a se menţinea mai deparie numele moldovenesc 
al principatului Ţerii-Românesci. [D.On.] 

istoria. Principatul Munteniei s’a întemeiat 
încet din mai multe stătuleţe mici, în cari Ro
mânii apar constituiţi chiar dela venirea Un
gurilor. De asemenea stătuleţe se vorbesce în 
diploma lui Bela IV din a. 1247 şi un prinţ, 
Bezerenbam, (Basarab ban) a întimpinat pe Tă
tari în ţeara d’Haoute, în 1241. Voevodul din 
Oltenia, pomenit de Bela se chiema In/tuon sau 
Lython, care, după retragerea Tătarilor, a supus 
şi partea Munteniei din stânga Oltului (unde 
Bela vorbesce în 1247 de Semeslav sau Sze- 
neslaus), pe la 1272, apoi îl găsim în luptă cu 
Ungurii la 1279 şi cade în luptă. El a fost primul 
domn preste cea mai mare parte a Munteniei. Lui 
Lython îi urmează frate seu, Barhat (1279—90), 
oare fusese făcut prisonier de Unguri şi apoi 
se rescumperă ou o mare sumă de bani. Ace
stuia îi urmă Tugomir, probabil între anii 1290 
şi 1310 şi donmesce recunoscând supremaţia un
gurească. Eiul lui Tugomir, Basaraha, probabil 
dela 1310 şi până la 1338, avea reşedinţa la 
Curtea de Argeş şi se liberă de Unguri în urma 
unei lupte sângeroase cu Carol Hobert. Fiul seu 
Nicolae Alexandru (1338—1364), «continuă a 
domni ca domn independent şi ocupă, după re
tragerea Tătarilor din Moldova (pe la 1343—45), 
părţile tătăresc! de lângă gurile Dunării.» A în
temeiat mitropolia din Argeş (1559) şi a con
struit o biserică în Câmpulung, unde este în
mormântat. Fiul seu Vladislav 1 (1364—72) 
reounoasce suzeranitatea Ungurilor pentru banatul 
Beverin, pentru Amlaţ şi Făgăraş, fundează mă
năstirea Vodiţa şi mitropolia Severinului (1370). 
Frate-seu Radu I lapedă suzeranitatea ungu
rească şi ducatele de Amlaş şî Făgăraş, de 
unde iese legenda descălecatului din ducatele 
de Amlaş şi Făgăraş. Fundează mănăstiri, este 
înmormântat la Argeş. Dan I, fiul seu (1384 
până 1386), recâştigă ducatele şi moare în luptă 
cu Şişman, ţarul Bulgarilor, dela care Românii 
iau Silistra şi alte puncte în dreapta Dunării. 
Mircea I cel Bătrân (1386—1418), una din cele 
mai mari figuri românesci, are urmaşi nedemni 
de el, Mihail J (1418—20), cade în luptă cu fiul 
lui Dan I, Dan II (1420—25), pus de Turci 
şi tot de ei schimbat cu Radu Praznaglava 
(1425—27), resturnat de Dan II a doua oară 
(1427—31), venit cu Ungurii. După el urmează 
Alexandru (1431—33), un fiu nelegitim al lui 
Mircea, bătut şi ucis însă de alt fiu nelegitim al lui 
Mircea, de Vlad Dracu (1433—1446), ucis de 
Danciu (1446—62), fiul lui Dan II. Lui Danciu 
ii urmă frate-seu Vladislav (1452—55). Domnii 
aceştia erau în strinsă dependenţă de Unguri, 
cărora le dau ajutoare contra Tui-cilor (Vai'oa 
1444, Eossovo 1448) şi de Turci, cărora le plă-

tiau tribut. Vlad Ţepeş taie pe Vladislav şi se 
face domn (1455—62), până ce este înlocuit cu 
frate-seu Radu cel Frumos (1462—74), pe care 
îl restoarnă Ştefan şi-l ucide Laiot Basarab 
(1474—76), care este depărtat de Ştefan şi în- 
lucuit cu Vlad Ţepeş a doua oară (1476), ucis 
de Laiot a doua oară (1476—78), după care vine 
Basarab că tiner, Ţepeluş (1478—83), apoi Vlad 
Vodă Călugărul (1483—96). Fiul seu Radu cel 
Mare (1496—1508). Frate-seu Michnea cel Rău 
(1508—11), care fuge laSibiiu, unde este ucis de 
un sârb şi înmormântat în biserica a(ji evang, 
lut. de acolo. Vlăduţă (1511—12), fu tăiat de 
Mehemet Bey şi-i urmă Neagoe Basarab (1512 
până 1521), constructorul bisericei Curtea de 
Argeş. Boierii pun pe Radu Călugărul, dar Me
hemet Bey ucide pe Radu şi cere el domnia, 
boierii aleg însă pe Radu dela Afumaţi (1521), 
care se bate cu Mehemet (din familia Basara- 
bilor, turcit) şi-l bate în cele din urmă. Se duce 
la Constantinopole, fu însă pus la închisoare şi 
în locul lui numit Vladislav (1524—26). Boierii 
revoltându-se, alungă pe Vladislav şi Radu fu 
numit (1526—29), în cele din urmă ucis de 
boieri, în biserică la Rîmnicul Vâlcii. Urmară 
Moisi (1529—30), Vlad IX (1530—32), Vintilă 
(1532—34), RaduPaisie (1534), Petru din Argeş 
(1534—36), Radu Paisie a doua oară (1536—46), 
Mircea II Ciobanul (1546—54), Pătraşcu cel 
Bun (1554—57), Mircea Ciobanul a doua oară 
(1558—59), care moare în domnie. Fiul lui 
Mircea, Petru Şchiopul (1559—67), frate-seu 
Alexandru (1567—77) şi fiul acestuia Mihnea 
(1577-83;, au domnii mai stabile, datorite stă
ruinţelor Kiajnei, soţia lui Mircea şi fata iui 
Petru Rareş. Cu mare greutate şi cu stăruinţa 
lui Henric III al Franciei, isbutesce Păru Cercel, 
fiul lui Pătraşcu (1583—85), dar în cele din 
urmă, nepotul Kiajnei, Mihnea revine a doua 
oară (1585—91). Ştefan Surdul (1591—92) şi 
Alexandru Bogdan (1592—93), nepotul lui Ale
xandru Lăpuşneanul, ocupară tronul înainte de 
Mihaiu Viteazul (1593—1601). In anul 1600 
Polonezii puseseră domn pe Simion Movilă, în
vinseră apoi pe Mihaiu la Teleajen şi domnia 
remase lui Simion (1600—1602). Boierii aleseră 
pe Radu Şerban (1602—11), care alungă pe 
Simion şi se luptă în Transilvania. Radu Mihnea 
(1611—16), Alexandru Iliaş (1616—18), Radu 
Mihnea a doua oară (1618—23), Alexandru Co
conul (1623—27), fiul seu. Alexandru Iliaşi a 
doua oară (1627—29), Leon Tomşa numit şi 
Stridie (1629—1632). Matern Vodă Basarab 
(1632—54), domn viteaz şi înţelept se susţine 
pe tron până la moarte. Constantin Şerban Ba
sarab (1654—58), Mihnea (1658—59), care se 
pretindea fiu al lui Radu Mihnea, Gheorghe 
Ghica (1659—60), Grigoraşcu Ghica (1660—64) 
fiul seu. Radu Leon (1664—69), Antonie din 
Popesci (1669—72), Grigoraşcu Ghica a doua 
oară (1672—74), Duca Vodă (1674—78). Cei 
din urmă dintre aceşti domni au fost turburaţi 
şi resturnaţi prin certele mari dintre doue par
tide boieresci, una în cap cu Cantacuzinescii, 
cari isbutiră în cele din urmă să aducă la tron 
pe unul dintre ei, pe Şerban Cantaeuzin (1679 
până 1688). După el. Constantin Brâneoveanu 
ţinu domnia dela 1688 până la 1714, când fu dus 
la Constantinopole şi ucis cu familia sa. Ştefan
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Cantacuzin (1714—16), contribuise la căderea 
Iui Brdncoveanu, avu şi el însă aceeaşi soarte.

In epoca Fanarioţilor domnii se schimbă ca 
şi în Moldova. Nicolae Mavrocordat chiar în 
anul, în oare fu numit, fu prins (1716) şi dus pri- 
Bonier la Sibiiu, unde remase, până la încheierea 
păcii din 1718. In aceşti ani şi până la 1719 
fusese numit locotenent (caimacam) fratele-seu 
loan Mavrocordat. Murind loan, Nicolae Ma
vrocordat lui domnia a doua oară (1719—30). 
Fiul seu Constantin Mavrocordat (1730) domni 
câteva septemâni, Mihaiu Bacovifă (1730—31), 
Constantin Mav. a doua oară (1731—33), Grigore 
Chica (1733—35), Constantin Mav. a treia oară 
(1735—41), Mihaia Bacovifă a doua oară (1741 
până 1744), Constantin Mav. a patra oară (1744 
până 1748), Grigore Ghiea a doua oară (1748 
până 1752), Mateiu Ohica (1752—53), Con
stantin Bacovifă (1753—56), Constantin Mav. a 
oinoia oară (1766—58), Searlat ffWco(1758—61), 
Constantin Mav. a şesea oară (1761—63), Con
stantin Bacovifă a doua oară (1763—64), Ştefan 
Bacovifă (1764—61), Searlat Ohica a doua oară 
(1765—66) Alexandru Ghica (1766—68), Gri
gore Ohica (1768—69). Dela 1769—74 în timpul 
ooupaţiunii rusesoi încetează domnii. Alexandru 
Ipstlante (1774—82), Nicolae Caragea (1782 
plnă 1783), Mihail Şufu (1783—86), Nicolae 
Mavrogheni (1786—88). Dela 1787—92 ocu
paţie rusească. Mihaiu Şufu a doua oară (1791 
pană 1793), Alexandru Moruei (1793—1796), 
Alexandru IpsUante a doua oară (1796—97), 
Constantin Hangherlîu (1797—99), Alexandru 
Morusi a doua oară (1799—1801), Mihaiu Şufu 
a treia oară (1801—1802), Alexandru Şufu in 
1802 domn presto amendoue ţerile. Constantin 
Ipsilante (1802—1806). Dela 1806—1812 ocu
paţie rusească. loan Caragea (1812—18), Ale
xandru Şufu a doua oară (1818—21). Urmează 
apoi revoluţia grecească (eteria) cu Alexandru 
Ipsilante şi cea românească a lui Tudor Vlor 
dimireseu, apoi domniile naţionale. Grigore Ghiea 
(1822—28). Dela 1828—34, ocupaţie rusească. 
Alexandru Ghiea (1834—42). Oheorghe Bibeseu 
(1842—48). Revoluţiunea dela 1848 instituesoe 
un guvern provisoriu compus din: Ion Eliade 
Bădulescu, maior Christaehe Teii, preotul Badu 
Şapcă, Ştefan Golescu, căpitanul Nicolae Ple- 
^anu, care nu ţine decât până tomna. Se sta
bili căimăcămia lui Constantin Cantacuein, care 
conduse statul până la încheierea convenţiei dela 
Balta Liman (19 Apr. 1849), apoi se numi domn 
pe 7 ani Barbu ^irbeiu. In 1853 Buşii ocu
pară principatele şi Ştirbeiu fugi la Viena, dar 
după retrăirea Ruşilor reveni în ţeară, care 
fu ocupată de oşti austriaco şi domui până la 
1856. Se numi caimacam Alexandru Ghica, 
fastul domn, până oe se retrase conform con
venţiei din Paris (1858). Se institui apoi o căi- 
măcămie de 3, care conduse ţeara până la ale
gerea ca domn al Munteniei a domnului Moldovei 
Alexandru loan I Cuza (24 Ian. 1859). In 
aceea 4> înceta Muntenia de a exista politicesce 
şi începu Boraânia contimporană.

Muntenii de Jos şi M. de sus, doue oom. rur. 
in Rom., j. Yasluiu, oea dintru formată din 
6 căt, uu 1281 loc., iar a doua din 2 cât., cu 
1465 loc. (Dicţ. geogr. 1889).

Manteaiae, partea Iaşilor mai înaltă, pe dealul

Copoului, se numesoe în loan Neoulcea (p. 449 
apud Xenop. Y, 82) M.

Munţi de piatră, (Crannoges, Holzinseln), co
lonii preistorice în Irlanda, asemănătoare locu
inţelor lacustre, în cari s’au găsit unelte de 
piatră, bronz şi Ger; au fost locuite âncă în 
seci. XYI.

Munţi ghieţoşi, (M. de ghiaţă), masse enorme 
de ghiaţă, cari se găsesc mai ales în oceanele 
şi mările polare.

Munţii metalici, v. Erzgebirge.
Munţii lunel. Popoarele vechi şi Arabii numiau 

astfel munţii Africei orientale Xenia, Eilima- 
ndsaro, etc., din regiunea marilor lacuri. Aceştia 
sunt cei mai înalţi munţi ai Africei, ajungend 
până la 6000 m. înălţime deasupra nivelului 
Oceanului Indian.

Luna deşi mai mică decât pământul (diametrul 
ei Gind cam un sfert din al pămentuloi) are 
munţii tot aşa dc înalţi cât ai pămentului, 
s. e. Leibnitz 7610 m., Dorfel 76()3 m., etc. 
Aceste înălţimi se cunosc foarte precis (apro
ximaţia Gind de câţiva metri), cum nu se poate 
(}ice şi despre ai pămentului. Intre M. I. şi ai 
pămentului există o mare deosebire ca conGgu- 
raţiune. M. 1. nu formează lanţuri ca ai pămen
tului, ci sunt toţi munţi vulcanici, ale căror 
cratere formează vaste circuri.

Munţii rusesoi, v. Câmpulung, district, şi Câm
pulung rusesc.

Munţi sedimentari, la a căror constituire au 
parte numai rocele sedimentare, adecă rocele 
depuse de apă.

Muntjac, mamifer, v. Cerb.
Miintz, Eugen, scriitor franc., n. 1845 în Sulz 

^Alsacia), dela 1876 prof. la şcoala de bele arte 
in Paris. A scris preste 50 voi. asupra diferi
telor ramuri ale artelor frumoase.

Miinzer, Thoma, revoluţionar fanatic în se
colul XVI, n. 1490 în Stolzberg, din preot ca- 
tolio s’a făcut, ca învăţăcel de al lui Luther, 
predicator al libertăţii evangelioe, atacând cu 
vehemenţă nobilimea, autoritatea bisericească şi 
viaţa monastică. Ales Gind predicator de cătră 
anabaptiştii din Muhlhausen, a predicat mai de
parte egalitatea tuturor oamenilor, comuniunea 
bimurilor, abrogarea autorităţii eclesiastice şi 
politice şi fundarea nouei împărăţii, care să 
constea numai din drepţi. M. cu colegul său 
Pfeiffer şi alţi reformatori fanatici au provocat 
poporul german la revoluţie, nimicind şi prădând 
la 300 mănăstiri şi castele nobiliare. Revolu
ţiunea a fost sufocată de armata aliată a prin
cipilor germani, iar M. că(Jend prins, a fost de
capitat împreună cu alţi 24 rebeli la 1525. (Cf. 
Merx, Th. Munzer nnd Heinrich Pfeiffer. Got- 
tiogen, 1889.) [i—m.J

Munzinger, TFemer, explorator african, n. 1832 
în Olten (Elveţia), călători din 1854 Abesinia de 
nord, 1861 întovărăşi pe Henglin în expediţinnea 
sa în Africa centrală, 1865 consul engl. şi 1868 
franc. în Massaua, 1871 guvemor egiptean acolo, 
şi 1872 guvemor general al Sudanului de est 
116 Nov. 1875 în urma unei răni primite într’o 
expediţiune spre Şoa.

Muonio, afluent pe stânga al rînlui Torneâ, 
formează graniţa între Rusia şi Svedia.

Nor, V. Dud.
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Mura, (Mur), afluent al Bravei pe partea stângă, 

isvoresce în Alpii Stiriei, curge prin Stiria, prin 
Graz, dela Judenburg navigabil, 438 km. lung.

Murabba sau Murah, ă 25 paras, o mesură 
turcească pentru orez în Bombay = 391-79 kgr.

Murad, nume al mai multor Sultani turci: 
M. I, al doilea fiu al lui Urchan, n. 1319, a domnit 
1369—89, a cucerit Traoia, Bulgaria şi Asia mică, 
15 Iunie 1389 învinge pe Şerbi la Eossovopolje 
(Câmpul Mierlei), este însă ucis pe câmpul de bă
tălie. M. I/,fiul luiMohamedI, adomnit 1421—51, 
supuse YaJachia, Serbia si Peloponesul, bătu 
creştinii 10 Nov. 1444 la Vama şi 18—20 Oct. 
1448 la Kossovopolje. M. III, fiul lui Selim II, 
n. 1546, a domnit 1574—95. M. IV, fiul lui 
Achmed, n. 1609, a domnit 1623—40, crud şi 
desfrânat. M. V, fiul Iui Abd-ul Medjid, n. 
21 Sept. 1840, 30 Maiu 1876 ridicat pe tron în 
urma detronării lui Abd-ul Asis, la 3 Aug. însă 
detronat din causa idioţiei sale.

Murahaz, plenipotenţiar turc, ambasador turc.
Mura-Indian, tip de indian în Brasilia (v. Ti

puri americane tom. I, pag. 143).
Muranl, (magh. MurdnyJ, numirea veche Moran, 

comună mare în Ung., cott. Timiş. 282 case cu 
1550 loc. gr.-or. Români. — M. sau Murdnyalja, 
com. mică în Ung., cott. Gbmor, 178 case cu 
1170 loc. Pe teritorul comunal se află ruinele 
cetăţii »Murânyc despre care se face amintire 
la 1271. Aci fu centrul conjuraţiunii Wesselenyi.

Murano, oraş situat pe o insulă în lagunele 
Veneţiei, 3629 loc.; biserică renumită; mari fa
brici de sticlă şi mărgăritare de sticlă.

Murat, loachim, rege de Neapole, n. 25 Mart. 
1771 în La Bastide lângă Cahors, 1796 adjutantul 
lui Bonaparte, însoţindul 1798 în Egipt, împrăştia 
18 Bmmaire 1799 consiliul celor cinci sute, se că
sători 1800 cu CaroUna, sora Iui Bonaparte, 1804 
guvernor al Parisului, marşal şi mare admirai, 
comandă cavaleria la Austerlitz, apoi în luptele 
contra Prusiei 1806 şi contra Spaniei 1808, 1806 
mare duce de Berg, 1 Aug. 1808 ocupă tronul 
de Neapole sub numele loachim I Napoleon, 
1812 şi 13 iarăşi comandant suprem al întregei 
cavalerii, după lupta dela Lipsea se întoarce 
iarăşi la Neapole, 11 Ian. 1814 încheie cu Au- 
striacii o^ convenţiune prin care abdice de domnie; 
după reîntoarcerea lui Napoleon atacă pe Au- 
striaoi, însă fiind bătut la Tolentino 2 şi 3 Maiu, 
fuge in Corsica, de aci se îmbarcă cu 250 adepţi 
ca să redobândească tronul, debarcând 8 Oct. 
la Pizzo în CaJabria fu prins şi 13 Oct. 1815 
împuşcat. Despre văduva lui Maria Anundata 
Caroiina v. Bonaparte.

Muratorl, Ludovic Antoniu, erudit preot ital., 
D. 1672, 1694 superior al vestitului: »CoUegium 
Ambrosianumo din Milano, apoi biblotecar al 
ducelui de Modena. -f-1750. Intre scrierile salo 
mai însemnate sunt: Rerum italioarum scriptores 
(Milano 1723—51, 26 voi.), Antiquitates Italicae, 
6 voi. (Milano 1738—42), Annali d’Italia, 12 voi. 
(Mii. 1744—49), etc.

Murătura, (saramură, sărătură), composiţiune 
de apă sărată cu adaus de felurite condimente, 
in care se înăcresc diferite legume, precum 
varza, castraveţii, ş. a. menite pentru conser
vare. M. se poate face şi cu oţet.

Murawjew, veche familie de nobleţă rusească 
originară din Mosc va. 1) M., Nieolai Nicolajevici,

general rus, n. 1794, 1828 se distinse în lupta 
dela Cars şi Achalzych, 1854 guvernor în Cau- 
casia, cuceri 28 Nov. 1855 Carsul, f 4 Nov. 1866. 
2) M., Mihaiu Nicolajevici, conte de, bărbat 
de stat rus, n. 19 Apr. 1845, 1873 ambasador 
la Copenhaga, 1896 ministru de externe. 3) M., 
Nieola Valerianovici, ministru rus, n. 1850, 
1892 procurator suprem la curtea de casaţie, 
1894 ministru de justiţie.

Murchisan-Bay, sin de mare în lacul Victoria 
Nyansa (Africa), în partea vestică, unde se 
varsă puternicul rîu Katonga.

Murcia, odinioară regat maur în Spania lângă 
Mediterana; cuprindea in sine provincia actuală 
M. (11,537 km*., cu 491,436 loc.) şi prov. Alba- 
cete; capitala prov. M. are 98,538 loc. (1887); 
reşedinţă episcopească, catedrală.

Mure, numele popular al plantelor Rubus fru- 
ticosus L. (v. ac.) şi Rubus caesius L. (v. ac.).

Murena, (Muraena helena), pesce din fam. 
Murenidelor (ţiparilor), ord. Physostomilor, n’are 
înotătoare pectorale, dinţii ascuţiţi şi lungi, co
loarea galbenă cu pete brune, lungimea 1 -5 m., 
greutatea până 5 kgr., trăiesce in Marea Me- 
diterană, în Oceanul Indic şi Atlantic, precum 
şi în Australia, se nutresce cu raci, sepii. Sunt 
periculoşi şi pentru oameni. Carnea e foarte 
gustoasă. Romanii îi ţineau anume în lacuri.

Mureş, (magh. Maros, în Herodot Maris, mai 
târ4iu în antichitate Marisos sau Marisia), afluent 
al Tisei, isvoresce în cott. Ciuo lângă Nagy- 
Hagymas în Transilvania de est şi după ce pri- 
mesce deadreapta rîul Arieş (magh. Aranyos), 
deastânga ambele Ternave, Sebeşul, Streiul, trece 
pe la Zam în Ungaria vărsându-se din sus de 
Seghedin în Tisa; dela Alba-lulia (Belgrad) de
vine navigabil. M. este 876 km. lung şi la Se
ghedin 200 m. lat.

Muriş, protopopiat în archidiecesa gr.-cat. 
română de Alba-Iulia şi Făgăraş, compus din 
28 parochii şi 58 filii cu 14,224 suflete; sediul 
M.-Oşorheiu.

Mureşan, I)M., Andreiu, poet laureat, n. 16 Nov. 
1816 în Bistriţa (Trans.) din părinţi ţerani, ori
ginari din Marmaţia, f 24 Oct 1863 în Braşov. 
In lipsa unei şcoale românesc!, primi prima in
strucţiune în limba maternă dela grănicerul 
Danilă Dobaş din Valea-Rocnei, apoi a urmat 
cu distincţiune normele şi gimnasiul în Bistriţa 
(182s/6—1831/»), iar filosofia şi teologia în Blaj 
(183a/a—183,/s)i unde între alţii avu profesori 
pe Bărnuţiu şi Cipariu, ale căror principii in- 
fluinţară adenc asupra Iui, stîrnind în el senti
mentul naţional, care ca un fir roşu îi carac- 
terisează întreagă viaţa şi activitatea. Terminâud 
studiile devine mai âiitaiu înveţător la şcoala rom. 
dela capela Sf. Adormiri din Braşov (1838—40), 
iar mai târtjiu tot acolo profesor la gimnasiul 
rom.-cati (1840—50), publicând ca atare Icoana 
crescerii rele, lucrată după Erebsbiichlein al 
lui Salzmann. In tot timpul acesta colaborează 
zelos la Gazeta Transilvaniei şi Foaia pentru 
minte, inimă şi literatură, redactate ambele de 
G. Bariţiu; 1850 concipist şi translator la gu
vernul din Sibiiu, unde suferi multe şicane din 
partea superiorilor dela guvern, înter^icendu-i 
de a mai publica ceva prin foile românesc!; 
1861 pus în disponibilitate, se strămută iarăşi 
la Braşov. Aici restul vieţii şi-l petrece cu tra-
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ducerea «Nopţilor lui Youngc (din oare însă numai 
după moarte s'an publicat câteva fragmente) şi 
cu adunarea şi aranjarea poesiilor sale, cari la 
1862 le scoate în volum sub titlul: »Din poesiile 
lui A. M.< (Ed. II. Sibiiu, 1881), iar Asociaţiunea 
transilvană in acelaşi an le premiază cuSOgalbini. 
După această bucurie, viaţa sa turburată în timpul 
din urmă prin o melancolie trecută în misan- 
tropism şi în urmă îti o totală confusiune 
sufletească, provenită parte din suspiţionările şi 
persecuţiuniie străinilor, parte din pierderea ilu- 
siunilor sale formate asupra viitorului Româ
nilor, se încheie la 1863. A. M. e înmormântat 
în oimiterul dela biserica gr.-or. Sf. Adormiri. 
Românii din Braşov i-au ridicat, în somn de 
recunosoinţă, o frumoasă cruce mormentală. In 
1842 M. se căsătorise cu flca preotului din Braşov, 
Susana Orecean; din 8 copii ce-i avuseră, nici 
unul nu trăiesce. Veduva dînsnlui e presidentă 
de onoare a «Reuniunei femeilor rom. pentru 
ajutorarea veduvelor sărace din Braşov-Săcele«. 
Activitatea sa literară începe la 1839 cu poesia 
Fetiţa şi păseruica, după care ani dearândul au 
urmat multe altele până la 1857. Io poesia sa, 
combătută de cătră unii (Maiorescu, Bogdan- 
Duică) şi apărată ou mare însufleţire de cătră alţii 
(Densuşân, I. Raţiu), putem deosebi trei perioade: 
desvoltar.ea (1839—47), culmea (1848—49) şi 
declinul (1850—57). In perioada I poetul se des- 
voaltă tot treptat până pe la 1847; pe la început 
e nesigur şi nu scie ce este mai acomodat pentru 
lira sa, şi se luptă cu limbo, technica şi cu aflarea 
ideilor; primele sale poesii sunt lincede şi puţin 
succese, dar oâud începe a cânta obiecte pa
triotice, atunci talentul seu se manifestă în toată 
frumseţa poetică, e plin de energie, însufleţire 
şi spirit naţional, oa în următoarele: «Glasul 
unui Român*, «O privire de pe Carpaţi», «Un 
suspin*, ş. a. In perioada II scrie puţin, dar acel 
puţin are o valoare înaltă. Aici apaiţin: «15 Maiu 
1848*, «Deşteaptă-te Române*, «Omul frumos*, 
«Cătră martirii români* şi «Odă la familia Hur- 
muzacbi*. Creaţiunea sa de forţă din această 
epocă şi în general din întreagă poesia sa este 
Deşteaptă-te Române, imnul nostru naţional. In 
perioada III valoarea creaţiunilor sale poetice 
scade tot mai mult Pas de pas vedem depri
marea poetului şi înmormântarea ilusiunilor sale. 
Poetul e desamăgit, nemulţămit, desperat, filo- 
sofează, meditează, uneori e plin de ironie şi 
sarcasm, dar nu moi are tăria şi inspiraţiunea 
de mai înainte, lira sa devine timidă şi lingu
şitoare, se vede oă e forţată şi că accentele sale 
sunt dictate de datorinţă; dar pentru aceea şi 
în perioada aceasta ancă are oreaţiuni admi
rabile, ca următoarele: «Dorul meu*, «O dimi
neaţă pe muntele Surul*, «Eremitul din Carpaţi*, 
«Locul ferioirsi*, «Mintea* şi «Morţii dcla Olteniţa*. 
M. nu este poetul unei provincii, el este poetul 
naţiune! întregi, el exprimă aspiraţiunile şi idea
lurile tuturor Românilor, el vrea unirea în cu
gete şi simţiri a tuturor Românilor din toate 
unghiurile. La M. aflăm poesii de amor, satirice, 
filosofice şi narative, dar el nu prin acestea se 
distinge, ci prin cele patriotice, prin oda na
ţională, al cărei creator este în literatura ro
mână. M. nu are o mare varietate de idei, dar 
aceasta vine de acolo, că nici subiectele poesiei 
sole âncă nu sunt prea varii, el cânta patria,

libertatea, unirea şi virtutea. Limba Sa nU este 
aşa de înflorită, ca a lui Alexandri sau Bolin- 
tineao, dar este ou mult mai curată şi mai puţin 
influenţată de limbile străine. Stilul seu e plin 
şi corect, iar versificaţiunea uşoară şi moale. 
(Cf. Ar. Densuşân, Cercetări literare. Iaşi, 1887, 
voi. I, II; G. Bogdan-Duică, Revistă literară; 
Tribuna 1888, nr. 179; Ies. Vulcan, Panteonul 
român. Budapesta, 1868; T. Maiorescu, Critice. ' 
Bucuresci, 1892, voi. II; Val. Branisce, Mure- 
sianu Andrâs. Budapesta, 1891; I. Raţiu, Viaţa 
şi operele lui Andreiu Mureşan. Blaj, 1900.)

[I. Raţiu.]
2) Murăşan, lacob, publicist şi prof. rom., 

n. 28 Nov. 1812 în Rebrişoara. Instrucţiunea 
elementară a primit-o în şcoala grăniţerească 
din Năseud. Cursul gimn., fllos. şi teolog, l-a 
făcut în Blaj. Abatele rom.-cat. din Braşov, 
Eovăcs, a cărui mamă era română, se adresase 
la episcopal din Blaj, ca să-i recomande pe un 
tiner ca profesor la gimnasiul rom.-cat. ce voia 
să-l înfiinţeze în Braşov. Cel ales a fost I. M., 
care şi-a ocupat postul în 1837, şi timp de 19 ani 
ca profesor, iar 20 ani ca director, a desvoltat 
o activitate extraordinară, mai ales întru cre- 
scerea tinerilor români, pentru cari acest gim- 
nasiu, în lipsa unui românesc, devenise un centru 
de adăpostire, şi era frecuentat de numeroşi 
elevi români. Important rol avuse I. M. şi pe 
terenul politic: împreună cu Bariţiu a călătorit 
în 1837 la Viena, când au câştigat concesiunea 
pentru apariţiunea «Gazeta Transilvaniei* (v. ac.), 
al cărei colaborator a fost dela început până în 
Martie 1850, când Bariţiu fu oprit dela redacţie, 
iar (jiarul sistat. In Sept. 1850 I. M. exoperâ 
din nou concesiunea, şi a redijat însuşi «Gaz.* 
şi «Foaia*, dar numai pe lângă un reversal impus 
de legea marţială. A condus acele foi până în 
1878. In acest period «Gaz.* şi-a mărit formatul 
şi a întrodus literile latine. Din 1860—75 a luptat 
cu mult zel şi curaj, ca Românii să-şi susţină 
postulatele naţionale, şi să nu cedeze nimic. In 
1868 a fost tras în cercetare criminală pentru 
publicarea»Pronunţiamentului* din Blaj în contra 
«uninnei*, cercetarea însă s’a sistat In 1877 
i-se făcuse proces de presă pentru mai mulţi 
art. pol., dar a fost achitat. Sub domnia Nem
ţilor (1850—60) i-se cerea, ca articolele mai în
semnate, înainte de publicare, să le presente la 
poliţie în traducere nemţească. Meritele lui I. M. 
pe terenul social sunt asemenea foarte mari. 
Reuniunea femeilor române din Braşov, cea 
dintâiu în Ardeal, îşi datoresce, în mare parte, 
existenţa lui I. M. Toate instituţiunile române 
de pe acel timp, la înfiinţarea lor, au fost pu
ternic sprijinite şi recomandate de dînsul; astfel 
«Asociaţianea*, «Albina*, ş. a. La iniţiativa dîn- 
sului s'a înfiinţat fondul pentru ridicarea unei 
acad. de drept, din care fond s’a zidit şcoala 
civilă de fete cu internat în Sibiiu. La înfiin
ţarea gimn. gr.-or. din Braşov I. M. a contribuit 
asemenea în grad însemnat, cn graiul şi ou con
deiul; iar numele dînsului se găsesce între cei 
dintâiu contribuitori pentru acest institut, care 
e, ca şi şcoala civilă de fete din Sibiiu, un măr
găritar al neamului românesc. Şi ca să nu re- 
mână un singur teren neîmbrăţişat de acest 
credincios ijiler al neamului românesc, a făcut 
şi pe Choreograful, a compus însuşi frumosul,
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ohiar de străini admiratul contra-dans »Romana<, 
care s’a dansat prima dată în casa dînsului în 
iarna anului 1850. A fost membru onorar al 
Academiei române. Pe lângă alte lucrări literare, 
a publicat mulţime de poesii, pline de învetă- 
tură şi entusiasm naţional. S’a căsătorit în 1840 
ou Sevastia, fica fruntaşului comerciant Dimitrie 
Nicolau din Braşov. Din 10 copii, acji mai tră
iesc 3 ficiori şi 2 fete. t 29 Sept. 1887, Fiii sei:

3) Murgţan Aurel, l)r., publicist, n. 1847 în 
Braşov, aici a primit instrucţiunea primară şi 
secundară, clasele ultime gimn. le-a absolvat in 
Blaj, sub conducerea lui Cipariu. Ancă de tiner, 
tatăl seu l-a iniţiat în mersul luptelor naţionale. 
In 1863 făcea serviciu de raportor la >Gaz. Tr.« 
despre desbaterile dietei. In 1865 s’a dus la 
Viena, unde a făcut cursul blosofic, apoi cel 
juridic. In 1868 a scris un şir de articoli în 
revista politică »Die. Reform», redactată de ce
lebrul publicist Schuselka, apărând autonomia 
Ardealului şi drepturile naţiunei române, articoli, 
cari au făcut sensaţie între Români, dovadă e 
adresa tinerimei univ. din Viena, predată lui 
Schuselka pentru publicarea acelor articoli, apoi 
darul ce i-l-au presentat 121 femei rom. din 
Ardeal »Luptătorului pentru drept şi libertate». 
A. M. a remas un lung şir de ani colaborator 
al revistei »Reform«. In 1868—77 a scris ar
ticoli întru apărarea causei naţionale, în mai 
multe (jiare din Austria şi străinătate. Ca pre
şedinte al societăţii tin. univ. a contribuit mult 
la restabilirea solidarităţii între tinerime, care 
se împărţise în două societăţi; societatea reunită, 
la propunerea sa a primit numele ce-1 poartă: 
•România Jună». In 1872 făcu doctoratul în 
drept în Viena şi praxa pentru advocatură; şi-a 
intrerupt-o însă în 1877 pentru a se întoarce 
in patrie, unde avea să înlocuiască pe tatăl său 
îmbolnăvit. In 1877 a lucrat împreună ou Bariţiu 
la »Gaz. Tr.», iar din 1878 începând până în 
(jiua de a(ji (1901), e directorul şi proprietarul 
•Gaz. Tr.» In acest timp >Gaz. Tr.» a luat o des- 
voltare puternică, şi 1884 a devenit primul (jiar 
cotidian la noi. In 1888 a înfiinţat o tipografie 
proprie rom.; în (jiua deschiderii tipografiei »Gaz. 
Tr.» şi-a serbat aniv. de 50 ani dela întemeierea 
ei. In 1889 scoasă numărul de Duminecă, care 
a contribuit în mod puternic la deşteptarea po
porului, pentru de a-şi ounoasce drepturile şi 
datorinţele, ce le are ca cetăţean şi român. 
Aceasta a fost prima foaie polit. liter. redactată 
la priceperea ţeranului, oare a deşteptat gustul 
şi dorul de a ceti. Dela 1885 a fost de repe- 
ţite ori ales în comit. part. naţion. 1892 a re
tuşat mandatul, precum a declarat, pentru că 
nu oonsimţia cu curentul ce domnia în sinul 
partidului în afacerea «Memorandului.» Cu toate 
aceste a apărat cu căldură interesele solidari
tăţii în sinul partidului; mai ales în procesul 
•Memorandului», ca apărător, având un rol de 
frunte, a contribuit în mod deosebit la succesul 
moral obţinut. M. a stăruit pentru a căuta le
gături cu popoarele din patrie, cari au asemenea 
Boarte şi interese cu Românii. In acest scop a 
călătorit în 1891 Ia Praga, când cu ocasiuuea 
exposiţiunii naţionale a Cehilor, unde în fruntea 
celor 30 Români a fost primit cu multă sim
patie. Această visită a contribuit mult la apro
pierea Slavilor din Dngaria cătră Români şi a

deşteptat interesul lor pentru luptele Românilor. 
M. şi-a jertfit toată viaţa sa causei poperalui 
româu, pentru fecul şi entusiasmul cu care a 
păşit pe arenă a fost adese persecutat. Avuse 
şi două procese de presă în 1888 şi 1890, în 
ambele caşuri s’a purtat cu bărbăţie apărând 
dreptul limbei materne cu succes moral, care 
a prcdus un puternic echo în presa din patrie 
şi străinătate. In al doilea proces a fost con
damnat la închisoare de 6 septemâni. Tot pentru 
articoli în cause naţionale, a fost admoniat, ba 
şi pedepsit din partea poliţiei cu arest de 8 ijile.

[losif Sterca Şuluţu.]
4) MurSşan, lacob, compositor şi profesor de 

musică, n. 29 Iunie 1857 în Braşov; a studiat 
gimnasiul în Braşov, tochnica în Viena şi a 
frecuentat conservatorul în Lipsea. A fost pro
fesor de musică în Năsăud şi Braşov, iar ao- 
tualminte în Blaj. A redactat feaia musicală: 
Muza Română (1888, 1894, 1895). Compositor 
de musică poporală, a sciut să îmbrace musică 
poporală în vestminte artistice, ca la alte pc- 
poare culte. Forţa sa e în lucrările sale originale, 
în cari se resimte simţemântul naţional. Intre 
multele sale oomposiţiuni, cari trec preste 200, 
prevalează cântările liturgice şi «Mănăstirea Ar
geşului», care este unică în literatura noastră 
artistică. [I. Raţiu.]

„Murăşana", institut de credit şi economii în 
Reghinul săsesc (cott. Murăş-Turda), fundată la 
1886. Capital sccial de present cor. 170,000.

,,Mureşanul“, institut român de economii şi 
credit, soc. pe acţiuni în Radna (cott. Arad), 
fundat 1897 cu capital social de C. 80,000 îm
părţit în 400 acţiuni â C. 200. Profit curat (1899) 
C. 6678.24.

Murăş-Oşorhelu, (Tîrgul-Murăşului, magh. Ma- 
ros- Vdsărhely, germ. Neudorf), oraş cu muni
cipiu şi capitala cott. Murăş-Turda, pe malul 
stâng al Murăşului, reşedinţa unei curţi de apel 
(tabla regească) pentru Transilvania, tribunal 
şi judecătorie cercuală, cameră de comerciu, 
14,212 loc. (1890), partea cea mai mare Maghiari, 
un castel în care se află o casarmă şi biserica 
reform. cea mare în stil gotic. Liceu reform., 
gimnasiu inf. cat., şcoală technică pentru in
dustria ceramică, a lemnului şi metalelor, bi
bliotecă publică (a lui Teleky) cu codex-ul de 
Vâsârhely, un manuscris al lui Tacit şi 60,000 voi. 
şi o colecţiune de obiecte de ist. nat., museu 
industrial al ţerii săcuesci, monumentul gene
ralului magh. Bem (1880) şi al executaţilor (1854) 
Torok, Galfy şi Horvâth; fabrici de zahăr, de 
jucării, spirt, bere, scânduri, cărămidarii şi ra
finării de petrol. In jur cultură de pomi fruc
tiferi, vii, tutun, etc.

Mureş- Oşorheiu, protopresbiterat în archidie- 
cesa ort.-or. română a Transilvaniei, format din 
23 parochii, cu 10,780 suflete, cu reşedinţa în 
Murăş-Oşorheiu.

Murăş-Turda, (Maros-Torda), cott. în Transil
vania, se mărginesce la nord cu cott. Bistriţa- 
Năsăud, la vest cu Turda-Arieş şi Cluj, la sud 
cu Odorheiu şi Târnava mică, iar la est ou Ciuo, 
suprafaţa 4324 km*, şi (1890) 177,860 loc., din 
cari afară de Magh. sunt 62,179 Rom., 6438 Germ. 
şi 3735 israeliţi; terenul este muntos mai ales 
spre nord şi est. In partea vestică, întretăiată 
de rîul Mureş, se află aşa numita «Câmpie»
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(v. ac.) lipsită de arbori. Clima este excelentă. 
Producte principale sunt: porumb (cucuruz), 
grâu, secară, oves, orz, poame, chiat şi viţa de 
vie şi pepeni reuşesc. Crescerea vitelor este 
foarte prosperă; minele furnisează cu deosebire 
sare gemă. Industria este neînsemnată. Co- 
merciu se face cu deosebire cu lemne, vite şi 
producte brute. Capitala acestui cott. este Mureş- 
Oşorheiu (v. ac.); de Însemnat mai este Re
ghinul săsesc (v. jic.).

Murăş-Uioara, (Ocna Mureşului, magb. Maros- 
Uivâr-Akna), oraş în cott. Alba de jos în Tran
silvania, pe malul stâng al Mureşului, reşedinţă 
cerouală. 3418 loc. (1890) Rom. şi Magh. Castel 
şi herghelie a contesei Miko. Ocnele de sare 
cele mai mari din Ungaria (50,000 tone anual).

Mtirgţ-Uioara, protopopiat în archidiec. gr.- 
cat. română de Alba-Iulia şi Făgăraş, compus din 
21 parochii şi 7 Blii, cu 11,090 suflete; sediul 
M.-Uioara.

Murex, moluscă gasteropodă, apare prima dată 
în era terţiară, în Miocen, şi trăiesce şi astăiji, 
caracterisând fauna marină literală. [I. F. V.]

Murexld, 4>s purpuratul de amoniu (NH4) 
Cj IL4 Nj O, sarea acidului purpurie, care nu 
există in stare liberă. M. se prepară din acidul 
urio prin acidul azotic şi neutralisarea cu amo
niac. Oistale vereji, luciul metalic, disolvându-se 
in apă caldă şi colorându-o pe aceasta roşu pur
puriu. Usitat înainte de a se descoperi colorile 
de anilină ca materie colorantă.

Murg, afluent pe dreapta Rinului, isvoresce în 
Pădurea Neagră, 96 km. lung; valea M. e una 
din oele mai romantice văi din Pădurea Neagră.

Murgescu, Joan, contra-amiral in marina Rom., 
n. 1846, 1864 intrat în şcoala navală din Brest 
(Francia), după studii strălucite 1866 înaintat 
sublocotenent în flotilă. In resboiul din 1877 
fiind ataşat la marina rusă cu şalupa «Rându
nica*, maiorul M., împreună cu căpit. Dubasof 
din marina imperială, a condus faimosul atac de 
torpile din noaptea de 12 Maiu 1877 în contra 
escadrei cuirasate turcesci, ce staţiona în ca
nalul Măcinului şi care se prepara a bombarda 
a doua di oraşul Braila şi a distrage podul stra
tegic dela Bărboşi; gra^e dibăciei profesionale 
şi presenţei sale de spirit, monitorul turcesc 
Seife e aruncat în aer de o torpilă, şi remă- 
şiţele vasului se duc la fund împreună cu tot 
echipajul, iar expediţiunea se întoarce teaferă 
la Braila. Mulţămită jacestui strălucit fapt de 
arme, escadra inimică se retrage înspăimântată 
la gurile Dunării, şi trecerea armatelor rusesci 
în Dobrogea se face de aci înainte cu înlesnire 
şi în deplină siguranţă. Pentru acest act de 
bravură, de o importanţă strategica capitală 
pentru operaţiunile ulterioare de invasiune, ma
iorul M. este decorat cu ordinul 8f. Vladimir 
cu spade şi rosetă. In Iulie, acelaş an, flota 
turcă fiind definitiv alungată, M. e chiemat la 
cuartierul general din Poiana, de unde e trimis 
să asigure trecerea armatei române preste Du
năre la Corabia; apoi a mutat acest pod dela 
Corabia la Turnu-Măgurele, unde a remas câtva 
timp însărcinat cu apărarea lui. In Oct. a blocat 
doue monitoare turcesci, cari se aflau la Yidin, 
prin mijlocul a doue barace de torpile ce le in- 
stală la Nedeia, şi pentru a căror apărare con
strui un fort ou cinci tunuri. Din acest fort M.

a bombardat un bivuac turcesc, care se insta
lase pe înălţimile dela Codoşlui pentru a da 
ajutor trupelor din Rahova şi l-a silit a se re
trage spre Yidin. asigui'ând astfel căderea Ra- 
hovei în manile armatei române. In urma aCestei 
operaţiuni M. a condus transportul trapelor ro
mâne, cari au ocupat cetatea Rahova, şi a luat 
în primire portul Rahova; atunci fu înaintat 
locot.-colonel şi decorat cu Steaua României în> 
gradul de oficier. După reshoiu şi-a continuat 
activitatea de instructor şi organisator în di
ferite servicii până în a. 1888, când e numit 
comandant al flotilei. In acest an s’a sporit ma
terialul plutitor al flotilei cu importante vase de 
mare, şi câmpul de activitate al noului şef se 
lărgesce. In 1893 e înaintat general de brigadă, 
ceea ce dă un nou prestigiu flotilei, întrodu- 
cendu-o după sine în toate serviciile mari ale 
apărării naţionale. In 1898 prin noua lege de 
organisare flotila este recunoscută definitiv ca 
factor principal în sistemul nostru de apărare, 
şi ia numele de marina militară, iar şeful ei, 
luând titlul de contra-amiral, îşi transportă re
şedinţa la Bucuresci şi ia de aci înainte direc
ţiunea superioară centrală a marinei, ca in
spector general al marinei militare şi director 
superior al marinei în ministeriul de resboiu, 
păstrând în acelaş timp comandamentul executiv.

[Constant. B.]
Murgllă, după pov. rom. e luceafărul de seara, 

identic cu Serilă. Yoinicul omori bălaurul şi 
sângele acestuia stinse focul. YoLoicul se sui 
în copac, ca să vadă, că unde este foc, şi luân- 
du-se după zare, în pădure întâlni pe M. şi îl 
opri, ca să mai întârzie noaptea; aşa făcu cu 
Miază-noapte (Mezilă) şi cu Zorilă şi mai târ(jiu 
reîntercendu-se îi desleagă pe toţi. [Atm.]

Murgii, pomenit de Raguzanul Lucari (1605), 
că a fost ambasadorul domnului muntean Dan 
«probabil la curtea regelui Serbiei* şi că scrisese 
nisce memorii. Cf. Xenop. II, 24, 25.

Murgu, Eftimie Dr., jurisconsult, profesor de 
fîlosofie, n. în Caransebeş (Banat), fiu al unui 
oficier grăniţeresc în Banat, a primit o crescere 
aleasă, studiile de drept şi filosofie le-a făcut în 
Pesta. Naţionalist înfocat, vexând că nu poate 
lucra ou succes în patria sa pentru causa ro
mână, trecu 1834 la Iaşi ca prof. de filosofic la 
şcoala basiliană şi apoi la academia Mihaileană 
(v. ac.), 1836 a trecut la Bucuresci, dând lec- 
ţiuni private de filosofie; 1839 neconvenind Rusiei 
apostolatul lui M., a fost arestat şi condus la 
Sibiiu, unde a fost pus în libertate. 1840 s’a 
stabilit în Lugoş (Bănat) ca advocat şi a lucrat 
foarte mult pentru liberarea bisericei rom. de 
acolo de sub erarchia sârbească, 1848 arestat 
ca agitator rom., însă increijenda-se în promi
siunile Maghiarilor a trecut în rândurile lor, fii 
eliberat, dar trebui să treacă în România. Ca 
începerea erei constituţionale se reîntoarce în 
patrie, fu însă rău primit de Români, mai ales 
de lugojeni, se aşeza în Budapesta, fiind ales şi 
deputat dietal. f 30 Apr. 1870 în Buda.

Muriaeit. identic cu anhydrită, mineral din 
ordinal sulfiţilor, format din sulfat de calciu 
anhidru; se găsesce prin depositole saline ală
turea de ghips.

Muriat, Muriatie (dela lat. muia), soluţie să
rată; nume dat acidului clorhidric, precum şi
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apelor cari conţin în abundanţă cloror de sodiu 
(sare de bucătărie).

Murillo, Bartolomei Esteban, pictor, prim- 
măiestru al şcoalei spân. de Sevilla, botezat în 
Sevilla 1 Ian. 1618, f acolo 3 Apr. 1682. Distins 
în tablourile sale atât prin graţie şi gingăşie, cât 
şi prin pronunţare puternică, sublimitate şi foc 
pasionat în coloritul seu bogat. Multele sale ta
blouri respândite în toată Europa sunt parte 
istorice (religioase), parte de genre şi portrete. 
Cele mai însemnate sunt: Concepţiunea ima
culată a Măriei, Nascerea Preacuratei, Madona, 
Visiunea Sf. Antoniu, etc.

Murner, Toma, poet satiric, n. 1475 în Oberehn- 
heim (Alsacia), franciscan, 1506 încoronat poet 
de cătră împ. MaximiUan, f 1537 după o vîaţă 
puţin statornică.

Murnu, George, poet, prof. la seminariul teo
logic din Iaşi, este macedonean de origine. Pu
blicaţii: Studiu asupra elementului grec ante- 
fanariotic în limba română. Bucuresci, 1894; 
Gânduri şi vise. Iaşi, 1898, un volum de poesii 
drăgălaşe. A început în Convorbiri literare 1900 
publicarea unei traduceri a Iliadei în metru antic.

Muronlu, Moroniu, credinţa deşartă, că oamenii 
cari au fost rei în viaţă ar veni noaptea din 
morminte spre a face frică celor cu cari au 
trăit bine în viaţă.

Murray, (pron. Mbrre, Gulba), cel mai mare 
rîu al Australiei, isvoresce în coastele vestice 
ale munţilor Warragong, curge prin Victoria şi 
Australia sudică şi se varsă în lacul Alexan
drina, care se scurge în baia Encunter; lun
gimea rîului 1680 km., din cari pe 1260 km. 
navigabil; basinul 781,850 km3.; afluenţi prin
cipali Darling şi Murrumbidşi.

Murray, 1) M. Alexand., (1775—1813), linguist 
englez, n. din popor, în Scoţia, după ce primi in
strucţiunea în şcoala sătească, înveţă singur 
mai multe limbi vechi şi moderne, fu preot, 
yioi profesor de limbile orientale la univers, din 
Edimburg. A scris: Istoria limbilor europene sau 
cercetări despre afinitatea lor; Viaţa şi scrierile 
lui J. Bruce; Căletoriile lui Bruce.

2) Murray, E. C. Greeville, a publicat o tra
ducere din colecţia de poesii populare ale lui 
Alexandri sub titlul: The naţional songs and 
legends of Eoumania. London, 1859; Turcii la 
ei acasă, tr. în fr. 1878.

_ Murrumbidşi, (MorumbidţiJ, afluent pe dreapta 
rîului Murray în Australia, 2160 km. lung.

Mursa, (Musca), mici bucăţele de blastru negru 
ce îşi puneau mai nainte femeile pe faţă, ca 
peiiţa lor să apară mai albă.

Murşidabad, oraş în Bengalia (India), lângă 
un braţ al Gangelui, 39,231 loc., 1704—71 ca
pitala Bengaliei.

Mursuk, capitala oazei Eezzan (Tripolitania), 
6500 loc.; staţiune a caravanelor.

Murta, com. rur. în Rom., j. Dolj, compusă 
din 3 cat., cu 1590 loc. (Dicţ. geogr. 1896).

Murten, (franc. Morat), oraş în cantonul el
veţian Freiburg, 2360 loc. (1888). Dn obelisc 
amintesce învingerea confederaţilor asupra lui 
parol Îndrăzneţul din Burgundia, întâmplată aci 
la 22 Iunie 1476.

Mus, (lat.) şoarece (v. ac.).
Musa L., (botan.) gen de plante cunoscut sub 

numirea vulgai’ă de Bananier (v. ac.).
Enciclopedia română. Voi, 111,

Musaca, mâncare preparată dîn pătlăgele vi
nete, amestecate cu carne tocată şi prăjită.

Musaceae sau Museae, (botan.) după unii bo- 
tanişti familie, iar după alţii numai trib din fa
milia Scitamineao (v. ac.).

Musachie, câmpie întinsă pe lângă Marea Adria- 
tică în Albania de mijloc. Locul principal e Fieri, 
orăşel arămânesc; sunt şi alte com. arămănesci, 
cu 7—10,000 de Arămâni, majoritatea locuito
rilor sunt Albanezi. (Cf. »Rumănische Revue*, 
1892, p. 19 şi 109.)

Musaeos, după mitol. grec. fiul lui Orpheos 
cu Silene; un cântăreţ, profet şi preot.

Musagetes, predicatul lui Apcllon, amicul şi 
conducătorul muselor.

Muşama, pânză pe care se aplică un strat de 
ceară sau cauciuc, făeendu-o astfel impermeabilă 
phntru apă.

Muşăniţa, com. rur., atenentă la parochia Văs- 
căuţ pe Şirete, moşie răzeşească in căpitanatul 
şi judeţul Şiretului în Bucovina, 419 locuitori, 
(400 ort.-or., 14 rom.-cat, 5 mos.).

„Musa română", foaie musicală şi literară, a 
apărut îu Blaj pentru prima oară 1888; pro
prietar şi redactor lacob Mureşan (v. ac.); scopul 
ei principal a fost respândirea cântecelor po
pulare naţionale, cât şi prelucrarea lor în piese 
de salon şi concerte. Cele mai însemnate piese 
din M. sunt: Cimpoiul, Olteanca, Ardeleana, patru 
putpuriuri, etc., mai multe piese corale lumesci 
şi bisericesci. Din lipsă de sprijin cu finea anului 
1888 a încetat; 1894 a reapărut iarăşi într’un 
stil mai uşor şi s’a editat până în Iulie 1895, 
când tot din lipsă de sprijin a trebuit să înce
teze cu totul. M. r. apărea odată pe lună, şi pe 
lângă partea musicală avea şi parte literară, pu
blicând biografii de ale musicilor români şi străini, 
articole, notiţe, cronice, poesii, etc.

Muşat, (Muşătescii), însemnată familie dom
nitoare în Moldova, din care se trage Alexandru 
cel Bun şi Ştefan cel Mare. Originea ei este 
muntenească, după cum o arată şi numele foarte 
obicinuit în Muntenia şi aproape necunoscut în 
Moldova. M. erau înrudiţi cu Basarabii, ceea ce 
probează între altele marca familiei asemenă- 
toare eu a acelora, relaţiile strînse dintre ambele 
neamuri domnitoare şi înrudirea lor cu mândra 
familie polonă regească a Jagelonilor. Din sinul 
ei pentru Moldova, ca din acel al familiei Ba- 
sarab pentru Muntenia, au ieşit cele mai glo
rioase figuri de voevodi naţionali.

1) M., Costea, sau Muşatin, întemeietorul fa
miliei domnitoare moldovenesoi a M.-lor, originar 
din Muntenia şi rudă dreaptă cu Basarabii. Fiii 
sei. Petru, Roman şi Ştefan ajunseră pe scaunul 
domnesc al Moldovei, aducând prin aceasta şi 
betrânului Costea epitetul de voevod şi inaugu- 
rându-se astfel quasi-dinastia muşătească (finea 
seci. XIV).

2) M., Petru, primul domn dintre Muşătesci, 
fu ridicat în scaun după Koriatovîci, ca fiind 
din viţă domnească înrudit cu Basarabii (1375). 
In timpul domniei lui de 16 ani, trăi în bune 
relaţiuni cu vecinii şi îndeosebi cu Polonii. Apoi 
când pe tronul Munteniei ajunse Mircea cel Bă
trân (1386), Petru urmă o politică întru toate 
conformă intereselor acestuia. Diplomaţiei lui 
se datoresce, deşi nu pe faţă, însemnat de fa
vorabilele tractate dintre Mircea şi Vladislav al

23
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Poloniei ^1389 şi 1390), tractate prin cari craiul 
leşesc e intr’o posiţio de inferioritate faţă de 
domnii români şi mai ales de Mircea. Tot în 
interesul păcii ţerei el se căsători cu sora re
gelui Yladislav Jagelon, împrumutându-1 şi cu 
3000 ruble, pentru cari i-s’a amanetat ţinutul 
Haliciului. f în scaun cătră 1391.

3) M., Roman Costea, fratele lui Petru M., 
domn al Moldovei (1391—94) după moartea fra
telui seu şi pe timpul minorităţii copiilor ace
luia, Roman şi Ivaşcu. El căuta să naturaliseze 
oarecum şi să legitimeze familia sa, înrudindu-o 
cu cea stinsă a Bogdanescilor, deoarece se că
sători cu Anastasia, fica fostului Laţcu Yodă. 
Din această căsătorie se născu şi al 6-lea fiu. 
Alexandru cel Bun. Roman descalecă oraşul, 
care poartă numele seu^ şi trăi în bune relaţiuni 
cu Polonii. In curând insă intrigile polone vîră 
zizania între Muşătesci: Roman e detronat de 
fratele seu Ştefan.

4) M., Ştefan Costea, al doilea frate al lui 
Petru M., domn al Moldovei (1394—99), care 
detrona pe fratele seu Roman ou sprijin polou. 
Deşi plecat celor cari îl ajutaseră la tron, umi- 
lindu-se prin tractate de închinare, dar intrigile 
leşesci, cari căutau să atragă tot mai mult Mol
dova sub influenţa lor, îl făcură să iese din 
domnie, şi aprinseră o luptă pentru tron între 
fiii sei Ştefan şi Petru. In timpul domniei lui 
luă parte în lupta cruciadă dela Nicopoli (1396), 
ca tnmis de Poloni, şi tot în o aşa calitate într’o 
expediţiune contra Tătarilor (1399); ambele ne- 
succese.

5) M., Roman Petru, fiul lui Petru M. şi 
nepot domnilor precedenţi, Roman şi Ştefan, 
isbuti să ia tronul, înlăturând dela domnie pe 
fiii lui Ştefan, cari însângerau ţeara cu luptele 
lor, înjoslndu-o tot mai mult Polonilor (1399). 
Deşi şi el ţinea să se umilească cătră Poloni, 
pentru a-şi păstra scaunul, totuşi politica le
şească, ca un adevărat moloch, cerea tot mai 
multe victime şi schimbări in Moldova. Swi- 
drygello, fratele regelui polon, îl alungă şi-l în- 
locuesce cu luga Roman Costea (v. luga), verul 
seu, oare îl şi ucide (1400). [Aguletti.]

Muşaţa, larve de muscă, v. Larva.
Musoa, (Musca domestica), insect din ordinul 

dipterelor, de coloare cenuşie, cu patru dungi 
negre pe piept (torace), jos gălbinie, lungimea 
6—8 mm., ochii mari, antenele păroase, două 
aripi lipite de piept, transparente şi reţeloase, 
6 picioare provăcţute cu nisce beşici cleioase, 
cu cari se poate urca şi pe obiecte netede; tră- 
iesce prin locuinţe în tot cursul anului; Se în- 
mulţesce foarte tare şi o supărăcioasă pentru 
om şi animale. Se nutresce cu materii lichide. 
Se înmulţesce prin ouă, pe cari le depune prin 
gunoaie. Larvele lor seamănă cu nisce mici 
viermişori.

Musca de cal, v. Gastrophylus equi.
Musca de carne, v. Calliphora vomitoria.
Musca Columbaci, v. Simulia columbacensis.
Musca blastru, v. Mnrsă.
Musca de Messa, (Cecidomyia tritici şi Ceci- 

domyia devastatrix), unele din musculiţele cele 
mai periculoase; se numesc M. de H. fiindcă au 
fost importate de cătră trupele de Hessa din 
Statele-Unite ale Americei de nord; sunt foarte 
periculoase avend două generaţiuni într’o vară.

una prin Maiu şi alta prin Sept., şi atacă atât 
semănăturile de primăvară cât şi cele de toamnă: 
grâu, secară, orz, ovăs. Femela îşi depune după 
copulaţiune ouăle ei pe foile cerealelor şi după 
10 (jile ies omidele cele mici, cari se mişcă printre 
foi şi vagină în sus până unde dau de un nod 
şi se stabilesc acolo definitiv. Omidele mancă 
apoi paiul unde şed ascunse, încât acesta nu mai 
poate suporta spicul, cai’e se apleacă în jos ca, 
şi când ar fi fost frânt de grindină. Contra lor 
ne putem feri prin pârjolirea miriştilor atacate 
de ele şi arderea paielor. Cele de toamna dacă 
au distrus odată semănăturile, putem semăna 
pentru a doua oară, căci ele au întrat deja în 
păment, prefăcendu-se în chrisalide.

Musca, (magh. Muszka), numirea veche Mezt, 
Mezth, Ne st, Gest, corn. mică în Ung., cott. 
Arad, cercul Şiria, apare în actele publice la 
1334 ca parochie, la 1444 ca opid prevăzut cu 
fortăreaţă, ale căreia ruini se văd şi aiţi. 1011 loc. 
Rom. gr.-or.

Muscal, (Naiu), 1) fluer de trestie cu 7 găuri; 
2) instrument compus din mai multe fiuere îm
preunate, V. Naiu.

Muscardina, v. Botrytis Bassiana.
Muscardinus avellanarius, şoarece din fam. 

Myoxidelor, ord. Rozătoarelor, de coloare găl
binie închisă, gâtul şi pieptul alb, regiunea ochilor 
şi urechilor roşu-deschis, picioarele roşi, urechile 
Ys din mărimea capului, lungimea corpului 7'5 om., 
a coZii 7 om. Trăiosce în Europa centrală, prin 
iarbă şi tufişuri, se hrănesce cu alune, nuci, ghindă.

Muscari MiU., (botan.) gen de plante din fam. 
Liliaceelor, trib. Scilleae cu flori în racem ter
minal cu periant globos sau cilindric la gât con- 
strict. Cuprinde ca. 40 specii din Europa şi reg. 
mediterană, dintre cari M. tenuiflorum Tsch., 
M. racemosum Mill. şi M. botryoides Mill., ce 
cresc şi la noi, cunoscute sub numirile vulgare 
«ciapa cioarei*, »coooşei«, »porumbei«, ş. a. în
rudite se cultivă ca plante decorative rustice.

[A. Pr.j
Muscarina, 1) Cle H19 Ns O, o materie colorantă, 

care ca basă se presintă roşu-violet, iar ca sare 
albastră; nasce dela Niti'osodimetitanilină şi Dio- 
xinaftalină; 2) CE H16 NOa alt compus, se gă- 
sesce alăturea de Cholina în Agaricus muscarius 
(ciupercă), lichid incolor, fără miros şi gust, dar 
foarte otrăvitor.

Muscarlu, v. Agaricus.
Muşcat, Muţeată, numiri populare ale plan

telor cultivate: Pelargonium odoratîssimum Ait. 
Pelargonium roseum Ait. şi Pelargonium bel- 
luluni Sweet. (v. ac.).

Muşcatul dracului, numele popular al plan
telor : Knautia arvensis Coult., Knautia longi- 
folia Koch. (V. ac.), Scabiosa Columbaria L. Sca- 
biosa lucida Yill. (v. ac.).

Muşcătură, rană produsă prin muşcare.
Muscel, judeţ de munte în Rom., avend o în

tindere de 2954 km*., cu 113,458 loc. (1899), 
aproape toţi români şi ortodoxi. Marca j.-lui 
este un vultur stând pe o ramură de arbore. 
Se mărginesoe la nord cu Transilvania, la est 
cu j. Dâmboviţa, la vest şi sud cu j. Argeş. J. M. 
se împarte în 3 regiuni: regiunea muntoasă la 
nord, regiunea colinelor în centru şi regiunea 
câmpiilor la sud. Din culmea Carpaţilor se co
boară ramuri de munţi spre sud, piei'Zendu-se
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încetul cu încetul în centrul j.-lui. Eamifica- 
ţiunile principale sunt: Munţii Dâmhoviţei cu 
vîrfurile: Prislopu, Roşu, Algâiu, Runcu şi Pri- 
seaca; şirul de înălţimi, ce formează linia de 
despăi’tire între rîul Dâmboviţa şi Argeşel, ca 
muntele Păpuşa, Draxinul, Mera, Ţefeleica, 
Preajma, Muntişoru, Căpitanu, Plăişoru, Pra- 
văţul, Altămuşul şi Mateiaşul; munţii Găinaţu 
mare şi mic, Pisou-Calului, Moşoroaele mari şi 
mici, Dobriaşul mare şi mic, Strâmtu, Clăbucetu, 
Chiciora, Dealul Şelarilor, Cucului, Măţănl, etc.; 
munţii Oticu, Ezerul, Zănoaga, Boldu, Măgura, 
în fine Moldoveanul, care pornesoe chiar din 
şirul cel mare al Carpaţllor. Apele principale, 
cari udă j. dela nord spre sud sunt: Dâmbo
viţa (v. ac.), Argeşelu (v. ac.), rîul Doamna (v. ac.) 
şi rîul Tîrgului, rîul Argeş (v. ac.) udă partea 
de sud a j.-lui. In privinţa administrativă j. M. 
se împarte în 6 plăşi: Argeşelu, Dâmboviţa, 
Nucşoara, Podgoria, Rîurile şi Rîu-Doamnei, cu- 
prindend în total 1 corn. urb. şi 81 corn. nir. 
Capitala j.-lui e oraşul Câmpulung (v. ac.).. In 
privinţa politică j. M. dă 3 senatori şi 4 de
putaţi; în privinţa eciesiastică j. M. face parte 
din eparchia mitropoliei a Ungro-Vlachiei, nu
mărând 6 parochii urb. şi 83 parochii rurale, 
cu 166 biserici şi 2 schituri: Ciocan (v. ac.) şi 
Nămăesoi (v. ac.). Inveţămentul public numeră 
15 şcoale de băieţi, 2 de fete şi 66 mixte. Din 
punct de vedere militar, j. M. face parte din 
corpul II de armată. Personalul sanitar se compune 
din 1 medic primar, 2 medici de plăşi şi 2 vacci- 
natori. Producte: Principalele producte ale j .-lui 
M. sunt cele cari se fac în toate j.-le de munte, 
mai ales brânză bună, lemne de construcţii, 
scânduri, poame gustoase şi de remarcat sunt 
piersecile şi strugurii de pe Valea-Ştefănesoilor şi 
Valea-Mare. Se cultivă porumb, orz, oves, grâu, 
in şi cânepă. Ocupaţia principală a locuitorilor 
e agricultura şi prăsirea vitelor. Industria e mai 
mult de casă. Comerciul e concentrat mai ales 
în capitala j.-lui. Partea de sud a j.-lui e stră
bătută de linia ferată Bucuresci-Verciorova; din 
linia aceasta o linie laterală de 71 km. duce 
la Câmpulung. Mai e străbătut j. de calea na
ţională: Bucuresci-Pitesci, Pitesci-Câmpulung- 
Frontieră şi de alte multe şosele judeţene şi 
comunale. (Cf. C. Alexandrescu, Dicţ. geogr. al 
j.-lui M. Bucuresci, 1893.)

Muscheta, armă scurtă de foc, care îşi are 
numirea dela cocoşul cârn ; s’a folosit prima oară 
la începutul seci. XVI în Spania, iar Carol V 
a întrodus-o şi în Germania. Primele batalioane 
ale fiecărui regiment de infanterie în Prusia s’au 
numit până la 1889 «batalioane de muşchetari».

Muscheton, (franc, mousqueton), tun mic de 
calibru 4 5 cm., cu care erau înarmaţi dragonii 
la începutul seci. XVII; în Francia se numia 
astfel şi arma de foc a artileriei. [H.]

Muţchi, (botan.) Musci frondosi (frc. Moussea, 
germ. Lauhmoose), a doua clasă de Muscinee. 
Se deosebesc de Hepatice (v. ac.) prin aparatul 
lor vegetativ, care e o tulpină cu simetrie de 
obiceiu axială, purtând pe ea frunzele, mai dese 
ori dispuse spiral, mai rar numai pe doue serii; 
tulpina în general are dimensiuni mici 1—5 mm., 
sau 2—20 cm., rar ajunge la câţiva dm. (la 
Sphagnum, Fontinalis, ş. a.); în interior tulpina 
nu are vase adevărate, ci elemente specialisate

unele pentru conducerea apei, altele pentru con
ducerea substanţelor plastice; la basa tulpinei 
sau şi mai sus pe ea se află rhizoizi; frunzele 
n’au peţiol, în genere au o nervură mediană, 
formată din mai multe strate de celule divers 
specialisate, iar restul limbului de obiceiu e 
format numai dintr’un plan de celule bogate în 
grăunţe de clorofll. Pe aparatul vegetativ se for
mează anteridii şi aichegoane; oosfera produsă 
în arcbegon după ce e fecundată de un ante- 
rozoid (formaţi în anteridii), devine ou, care se 
desvoaltă pe planta mamă în sporogon; de tim
puriu acesta rupe păretele archegonului în in
teriorul căruia se desvoaltă, îl ridică în sus 
constituind scufia, care se află deci la vîrful 
sporogonului. Sporogonul desvoltat complet are 
un suport (pedicel, seta), la vîrf cu o capsulă; 
înlăuntrul acesteia se diferenţiază de regulă o co- 
lumelă, şi se formează spori, nu şi elatere; cap
sula matură mai adeseori se deschide la vîrf prin 
căderea unui opercul. Sporii germinând dau ântâi 
o protonemă abundentă, uneori de lungă durată, 
pe care se produce apoi aparatul vegetativ de
scris. M. se înmulţesc abundent în mod vege
tativ din propagule, sau din ori şi ce parte a 
corpului lor (frunză, tulpină, etc.), care poate 
da noul indiviiji, dacă se află pusă în condiţii 
favorabile. M. sunt plante cari trăiesc pretu
tindeni la ecuator ca şi la poli, în câmpii ca şi 
în munţi până la limita zăpedilor persistente; 
iubesc mult umezeala, de aceea ei abundă în 
păduri la umbra copacilor, prin văile munţilor, 
pe lângă sau chiar în isvoare, lacuri; trăiesc 
insă şi în locuri uscate, pe stânci, coperişuri 
de case, pământ arabil, dar atunci sunt confor
maţi ca să reţină multă apă în ei, şi să resiste 
în cas de secetă, şi de regulă M. sunt vivaoi 
(trăiesc mult timp), pot să-şi suspende viaţa lor 
şi s’o reia când condiţii bune le permit. Terenul 
pe care trăiesc unora le este indiferent, alţii 
însă se află totdeuna pe un acelaşi fel de teren, 
humus, năsipos, argilos, calcaros, ş. a. M. se 
divid în 4 subclase: Sphagnacee, Andreaeacee, 
Archidiacee şi Bryinee, ultima flind cea mai 
numeroasă în genui'i şi specii. [S. Şt. R.]

Muschiu, (pecie), partea cărnoasă dealungul 
şirei spinării la animale, carnea cea mai bună 
şi mai aleasă pentra frăgezimea ei la prepa
rarea fripturilor; se întretainţează cu deosebire 
pentru «beafteak».

Muscicapa, (Apocynum androsaemifolium L.), 
plantă de ornament din America de nord.

Muscide, familie din ordinul dipterilor, clasa 
insectelor, cuprinde toate muscele ale căror an
tero au articolul al treilea lenticular şi preve^ut 
la basă de un fir dorsal, trompa terminată prin o 
umflătură cărnoasă; larvele trăiesc în general în 
materii organice în descompunere, cadavre, etc., 
nimfele au forma de butoaie; insectele adulte; 
mai cu samă femelele atacă animalele, pentru ale 
suge sângele sau humorile excretate. Cuprinde: 
Musca domestică sau comună (Musca dome
stica L.), trăiesce în locuinţe, bine cunoscută 
prin oportunitatea sa; larvele sale trăiesc în 
gunoiu; Musca albastră sau muscoiul (Calliphora 
vomitoria L.) depune larvele sale pe răni, ca
davre şi carne. Musca verde (Lucilia Caesar), 
depune oue pe cadavre. [Leon.]

Muscinee, (botan..) Bryophyte, Cryptogame ce-
23*
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lulare; în întreg oiolul lor de desvoltare au ur
mătoarele forme: spori de un singur fel, sunt 
isosporee; din germinarea sporului iese proto- 
nema mult sau puţin desvoltată; pe protonema 
se desvoaltă aparatul vegetativ, care e un thal 
sau o tulpină frunaoasă; aparatul vegetativ pro
duce pe el organele sexuale, anteridii cu ante- 
rozoiiţi şi arouegoaue cu oosfera; avend arche-
foane M. întră între plantele Archegoniate (v. ac.)- 

’rotonema împreună ou aparatul vegetativ se- 
xuat constitue prima generaţiune, cea sexuată 
sau proembrională, deoarece din ea se desvoaltă 
embrionul. In adevăr, după fecundarea oosferă 
de un anterozoid se produce oul, ce se desvoaltă 
într’un embrion chiar pe planta mamă, remă' 
nând în strînsă legătură cu ea până la com
pleta lui desvoltare. Embrionul produce sporii, 
de unde el se mai numesce şi sporogon, şi re- 
presintă a doua generaţiune, oea asexuată sau 
embrională. Cele două generaţiuni sunt în strînsă 
legătură, se succed în mod neregulat şi au exi
stenţă neegală: generaţia proembrională e de 
mai lungă durata şi e mai aparentă, decât ge
neraţia embrională. M. se subdivid în 2 clase: 
Hepatice şi Muşchi (v. ac.). (Lit.: K. Goebel, 
Die Musoineen în Eandbuch der Botanik von 
Dr. A. Schenk, II. Bd. 1882; idem, Bryophyten 
în Organograpbie der Pflanzen, U. Teii 1. n. 2. Heft 
1898, 1900; Engler Prantl, Natiirliche Pflanzen- 
familien. Teii I, 3. Abt. Lief. 91, 92, 112, 169, 
198; în aceste opuri sunt şi alte numeroase in- 
dicaţiuni de literatură).

M. din România au fost publicate până în 
present de U. Hoffmann (cf. Monitorul medical 
al României, 1864, şi Yegetaţiunea României de 
Dr. D. Brandza, 1880); de Dr. D. Grecesou (of. 
Monitorul oficial nr. 50, 1869; Revista contim
porană literară şi sciinţifică, anul lY, Y, 1876; 
Enumeraţia plantelor din România, 1880); de 
Dr. D. Brandza (cf. Buletinul Societăţii geo
grafice române, anul I, 1876). Toate datele au
torilor precedenţi despre M. au fost însumate, 
dar neoomplet şi pe alocarea eronat, de A. Ka- 
nitz în Plantas Romaniae hucusque cognitas, 
1879—81. In urmă M. din România au fost pu- 
blioate de prof. E. Loitlesberger (cf. Annalen des 
k. k. Naturhistorischen Hofmuseums, Bd. XIII, 
1898 şi Bd. XY, 1900). In total până acum se 
cunosc din ţeară cam 1^ specii de M. (73 de He
patice, 110 de Muşchi) referitoare la 84 genuri 
(30 de Hepatice, 54 de Muşchi). [S. Şt. R.] 

Musoolul, V. Muscide şi Catîr.
Musoopolle, V. Moscopole.
Musoovit, V. Moscovit.
Musoul, musohiu, organul oare prin contrac- 

^unile sale produce toate mişcările animalelor, 
in special şi ale omului, se compune dintr’o 
mulţime de celule, oari împreună formează 
carnea corpului; în urma unui anumit impuls 
din partea sistemului nervos M. se contractează, 
producendu-se astfel mişcarea punctelor sale de 
inserţiune, adecă oasele, precum şi alte organe. 
Din punct de vedere al structurai deosebim: 
M. netezi şi M. striaţi (în sens transversal). In 
general aceşti din urmă, prin forţa lor mai mare, 
produc mişcările corpului, cari sunt supuse vo
inţei, pe când M. netei}! produc mişcările or
ganelor interne (tubul digestiv, organele geni
tale, eto.), oari nu sunt supuse voinţei noastre.

Muscular, simţul, cuprinde o categorie de sensa- 
ţiuni nu destul de bine definite, cari ne încunosciin- 
ţează într’un mod particular asupra naturei, stărei 
şi contracţiunei muşchilor noştri. In acest grup 
de sensaţiuni întră şi acelea cari contribuesc la 
ounoscinţa posiţiei membrelor noastre în spaţiu, 
cât şi acelea ale echilibrului dinamic general. 
Expresia de S. m. este recentă în sciinţă şi cu 
totul departe de a fi admisă, ca corespuniţetoare. 
unui grup aşa bine definit, cum un simţ special 
le-ar implica. Muşchii, deşi sunt inervaţi de 
nervi de origine sensitivă, nu s’a demonstrat 
nici existenţa lor nici natura reală a terminaţiei 
lor în muşchi. O bună parte din sensaţiile ce 
ar alcătui S. fu. sunt atribuite după mulţi autori 
tactului, iar unele din ele sensibilităţei generale. 
Chestiunea e âncă în discuţie şi se aşteaptă 
âncă lucrarea originală, care va rândul după 
date experimentale precise natura şi existenţa 
specifică a acestei categorii de sensaţiuni. Ex
perienţe sistematice par însă a demonstra, că ori
ginea sensaţiilor musculare este periferică, necum 
centrală (Wundt); Claude Bernard a lămurit de 
mult problema cu experienţele lui limpedi, pre- 
cisate de atunci de nenumerate cercetări. De altă 
parte din punct de vedere histo-fisiologic fascicolul 
neuro-muscular e pe cale de a fi anatomicesce 
delimitat, iar fenomene de ordin psichologic şi 
psicho-fisiologic par a fixa domeniul şi specifi
citatea distinctă a acestui nou simţ, al şeselea 
în ordinea acelora, despre cari suntem pe deplin 
conscienţi şi al căror domeniu ne este cunoscut. 
Punctul delicat al existenţei sensibilităţii mus
culare specifice este hotarul sensaţiilor ce aparţine 
tactului (pielei), ţesuturilor subjacente (sensa- 
ţiunei aponevrotice, articulare, etc.) şi muş
chiului; o veche experienţă, un prim pas în 
lămurirea problemei, a lui Claude Bernard a 
demonstrat o diferenţiare tipică între funcţiunea 
fisiologică a muşchiului şi acea a pielei. O broască 
jupuită, continuă âncă. să înoate şi să sară în 
condiţiuni de locomoţiune cu totul uormale, deci 
numai graţie aparatului muscular şi în afară de 
ori ce sensibilitete tactică. Patologia continuă a 
înmulţi caşurile cliuice, deşî âncă după vre
murile lui Londry, Gerdy, Bell şi Yousseau se 
începuse a se formula problemele specificităţei 
sensaţiilor musculare, ce ne preocupă în dilde 
noastre. Contracţiunea musculară pare a cores
punde deci unei sensaţii distincte şi concordantă 
cu activitatea musculară şi pe lângă analisa psi- 
chologică, precisată cu cercetări experimentale, 
sensibilitatea musculară, ce o însoţesce şi pro
voacă, se presintă ca un fapt din ce in ce mai 
dovedit, ţinend samă de diferenţierea preţioasă 
pe care patologia experimentală ni-o pune în
tâmplător la disposiţie. In siringomielie, tabes, 
pai'jJiaii, amiotrofii, cât şi mai ales în histerie, 
disooiarea e doveditoare. Remâne a se determina 
condiţiile normale precise de inervare ale acestei 
sensibilităţi specifice, spre a înmulţi numerul sim
ţurilor noastre âncă cu unul. [N. Yaschide.]

Musoulatura, partea cărnoasă a corpului ome
nesc, compusă din preste 450 muşchi lungi, 
scurţi sau laţi. De omul cărnos se i}ice că are 
M. desvoltată.

Musoulus bIcepSj v. Biceps.
Masele, la Greci şi la Romani ijinele artelor 

şi soiinţelor, 9 fete ale lui Zeus cu Mnemosyne,
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anume: Erate, Euterpe, Ealliope, Hio, Melpo- 
mene, Polyhymnia, Terpsichore, Thalia şi Tirania.

Muselina, pânză de bumbao foarte străveijă- 
toare şi fină. Numele acestei ţeseturi provine 
dela oraşul Mossul; M. se aducea mai înainte 
din Orient, unde se prepară şi acji de o fineţă 
foarte rară.

Museos, numele dac al rîului Buzeu, întâlnit 
în viaţa Sf. Sava martirul, care cu prilejul per
secuţiei lui Atanaric contra adepţilor lui Ulfila 
(355) fu aruncat în această apă. Această numire 
e găsită cu litere grecesc!, ceea ce îşi explică 
redarea sunetului primitiv 5 prin m, căci 6 în 
grecesce nu există. Probabil că şi la Daci va fi 
sunat ceva mai aproape de numele actual.

Muşeţel, numele românesc al plantei Matri- 
caria Chamomilla L. (v. ac.).

Muşetescl, com. lur. în Rom., j. Goij, com
pusă din 4 căt., cu 1170 loc. (Dicţ. geogr. 1892).

Museu, instituţiune publică, destinată scopurilor 
Bciinţifice sau artistice şi în special colecţiuni 
referitoare la ele. Ele se împart în: 1) M.-ee 
ale artelor, galerii de tablouri, pinacoteci, co- 
lecţiuni de antichităţi, sculpturi (gliptoteci) şi 
industriilor artistice, şi 2) M.-ee ale sdinţelor 
naturale (colecţiuni zoologice, botanice, minera
logice, geologice, paleontologice, etnografice, etc.). 
Afară de aceste M.-ee mai sunt de remarcat aşa 
numitele M.-ee comerciale, cari sunt nisce expo- 
siţiuni permanente de produse indigene şi străine 
in scopul de a promova exportul. Despre M.-le 
rom. V. Bucuresci, Iaşi.

Musica, (grec.) în general nume colectiv al 
artelor şi sciinţelor (muselor), iar în special al 
aHei musicale, adecă arta, care prin combina- 
ţiunea sonurilor caută a întrupa idea frumo
sului. Elementele esenţiale ale ei sunt: melodia, 
armonia şi ritmul. Studiul M.-ei se împarte: 
a) în teoria M.-ei (acustica, canonica, grama
tica şi e.stetica) şi practica M.-ei (composiţiunea 
şi execuţiunea); b) în ceea ce privesce mijloa
cele de a o pune în executare: în M. vocală 
şi instrumentală; c) având în vedere scopul: 
în M. bisericească, teatrală, camerală, concer- 
tală, militară, etc. Istoria. Avem documente, 
că M. a fost mult cultivată la Egipteni, Iniji, 
Chinezi, Ovrei şi ou deosebire la Grecii antici. 
Numerose instrumente M.-le de diferite forme 
au fost în us, cari mai mult sau mai puţin se 
|)ot reduce la fluer, citeră şi flautul de astăzi. 
In antichitate M. multisonă era cunoscută numai 
în forma de a duplica unisonul sau ootavul ace
leia. Cel mai vechiu sistem usitat a fost cel 
diatonic (v. ac.), desvoltându-se cu timpul la 
Greci şi cel chromatic. In evul mediu, M. nu a 
prea propăşit în Orient, excepţiune făcând la 
Arabi şi Perşi. In Occident s’au format din teoria 
grec. sonurile bisericesc! mult sprijinite de cătră 
papii şi episcopii catolici, precum şi de Carol 
cel mare. Primele semne M.-le (neume) se in
troduc. Abia- prin seci. IX începe M. multisonă, 
Ş1 mai ales în cea bisericească se introduc şi 
melodii în quinta majoră şi quarta minoră (orga, 
diafonia). Scrierea notelor se face prin linii, 
apoi combinându-se cu neume-le (v. ac.) se pune 
hasa scrierii de astăiji. Cu începutul seci. XII, 
terţele şi sextele sunt tot mai mult folosite; 
desvoltarea crescândă a ritmicei discantului in
trodus, a adus cu sine inventarea notelor men-

surale; polyfonia îşi ia avânt (până la 4 voci). 
Afară de M. bisericească se cultivă şi cea laică 
(Troubadurii la Francezi, Spanioli, etc., şi Minne- 
sănger la Germ.). M. compusă (contrapunctul) 
se ivesce în cântece originale populare. Intre 
seci. XIV şi XVI era înfloritoare M. compusă. 
Pe când până acum tactul (mesura) era numai 
în Ya, prin musica mensurală se suspendă acest 
şablon pentru a da loc la o mulţime de oombi- 
naţiuni şi variaţiuni. Acum apare »Canonulc, 
«Choralele» în biserica protestantă. Instrumentele 
M.-le de asemenea se înmulţesc, între cari şi 
pianele (clavirele). Ca măiestri mai însemnaţi 
din această epocă notăm pe Franceeii şi cei 
din Ţerile de jos: Dnfay, Okegem, Josquin de 
Preş,’ Willaert, Goudimel, Orlando Lasso, etc.; 
Germanii: Heinrich Isaak, Ludvrig Senfl, etc.; 
Spaniolul Morales, ect.; Englezii: Morley, 
Tallis, etc.; Italienii: Andr. şi Giov. Gabrielli, 
Palestrini, Donaţi, etc. In era nouă, cam pe la 
a. 1600, începe a se reveni asupra composiţiu- 
nîlor M.-le prea măiestrite şi se cultiva mai 
mult forma M.-ei în «stil representativ» din care 
s’au format: opera şi oratoriul, cântul multison 
cu acompaniare de M. instrumentală (concerte, 
duette, cantate, etc.), în fine M. instrumentală 
propriu 4isă (ouverturi, sonate, simfonii, suite). 
Contrabasul câştigă tot mai mult teren, cu deo
sebire în musica bisericească. In timpul acestor 
reforme (1600—1700) notăm măiestrii iluştri 
pentru opere: Peri, Cacoini, Monteverde, Cavalli, 
Scarlati, Schiitz, Lulli, Purceii, etc.; M. biseri
cească : AUegri,Caval lieri,A.Hammerschmldt, etc.; 
orgă: I. M. Bach, Merulo, Reinken, etc.; oratorii: 
Cavallieri, Carissimi, H. Schiitz, etc.; cantate şi 
concerte: Carissimi, Ştefani, etc.; M. instru
mentală: I. H. Schein, Gabrieli, S. Rossi, Le- 
grenzi, etc. In perioada clasicilor (1700—1827) 
arta M.-ei culminează; toate formele pregătite 
de secoli ajung la desăvîrşire; forme noui de 
M. instrumentală se ivesc. In opere excelează: 
Bellini, Cherubini, Spontini, RoSsini, Donizetti, 
Keiser, Hăndel, Gluck, Mozart, Beethoven, etc.; 
în oratorii: Hăndel, Haydn şi aproape toţi cei
lalţi compoiiişti italieni; cantate bisericesci: Bach 
Sebastian, etc.; requieme şi liturghii, etc.: Se- 
bastian Bach, Mozart, Beethoven, Cherubini, etc. 
In perioada romanticismului (seci. XIX) începe 
să predomine subiectivitatea şi o tendinţă de a 
desvolta ccloritul în sonuri (M. de programă). 
Notăm măiestri în opere pe: K. M. de Weber, 
Marschner, Wagner, Adam, Meyerbeer, Gounod, 
Verdi, Offenbach, etc.; în cântece: Fr. Schubert, 
Mendelssobn, Schumann, Jensen, Rubinstein, 
Brahms, etc.; M. corală (cu acomp. de or
chestră): Schubert, Mendelssobn, Schumann, 
Gade, Brahms, etc.; M. instrumentală: Schubert, 
Lachner, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Gade, 
Beuett, R. Volkmann, Brahms, R. Strauss, etc.; 
M. bisericească: Mendelssohn, Berlioz, Liszt,Eiel, 
Brahms, etc.; M. de pian (clavir): Schubert, 
Mendelssohn, Schumann, Liszt, Chopin, Rnbin- 
stein, Th. Eirchner, Ad. Jensen, Saint Saens, 
Tschaikowsky, etc. Purificaţia stilului musical 
dramatic a fost făcută în timpul mai recent de 
genialul şi energicul R. Wagner. Toate felurile 
de M. ne mai având nici o piedecă în preocu- 
paţiuni, se desvoaltă repede, acomodându-se fan
tasiei fiecărui autor. (v. Egipt, Arta.)
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Muţir, paşă ou trei tuiuri, generalisim.
Muţlţă, (MufaţăJ, V. Larva.
Musiv, aur, un amestec obţinut prin încălzirea 

amalgamului de zink (4 p. Zink şi 2 p. Mercur) 
ou 2Va sulfu şi 1 p. salmiao. Servesce pentru 
aurirea. neveritabilă pe hfirtie, carton, eto. şi 
pentru lucrări M.-e la mosaicuri.

Muaiv, argint, acelaş de mai sus amestecat cu 
albumină sau oleuri sioative şi întrebuinţat în 
pictură.

Mueomanle, entusiasmare pentru artele ma
selor, ou deosebire pentru musică.

Musonl, vânturi periodice în apropierea mă
rilor şi pe mări în apropierea ţermurilor, cari 
bat vara dela mare la uscat şi iarna invers, dela 
uscat la mare. In special se numesc astfel cele 
din sudul Asiei şi Oceanul Indian. Celelalte vân
turi musonioe au multe şi numiri speciale, s. e. 
vânturile etesione (v. ac.). Causa M.-lor e deo
sebirea de temperatură oe se stabilesce între 
mare şi continentul vecin. Vara continentul e 
mai cald şi vântul bate spre el, iarna e invers, 
marea mai caldă, şi deci şi vântul bate invers.

Muspelheim, după mitei, nordică, în primitiva 
goleoiune şi afunZime la polul de ameaZi s’a 
format un teren luminos şi ou flăcări fierbinţi, 
dela Muspel (focul de lume). Cu M. în oposi- 
ţinne sta Niflheim (v. ac.).

Miissafla, Adolph, filolog austriac, n. 15 Febr. 
1834 la Spalato, din părinţi ovrei, trecu la ca
tolicism şi deveni profesor de limbile romanice 
la universitatea din Viena, 1860. Printre nume
roasele sale luorări cităm: Zur nuuănischen 
Vokalisation, 1868; Zur rumănischen Formen- 
lehre, 1869; apoi Zur Oeschischte der roma- 
nischen Spraeben, 1862; Zusătze zur altfran- 
zâsisoben metrischen Dberseteung des Psalters, 
1862; Dber die Quelle des altfranz. >DoIopathos<, 
1867; Altfranz. Gediobte, 1864. M. a colaborat Ia 
mai multe reviste germane şi italiano şi face 
porte din comisiunea din Bolonia pentru publi- 
oarea monumentelor istorice italiane.

Musseti Alfred, poet franc., u. 1810, f 1857. 
La etatea de 18 am îşi publică primul volum 
de versuri (Premietes Poesies). Prin o activi
tate extraordinară la etatea de 30 ani fu com
plet epuisat şi numai produse deoAt câteva opere 
rare, 1852 fu ales membra al academiei franc. 
Intre sorierile sale mai însenmate vom cita: 
•Poesies nouvellest, »Contes d’Espagne etd’Italie« 
pline de coloare locală şi efecte pitoresoi. In 
•Comâdiâs et Proverbes«, a compus un teatru 
de o specie particnlară, unde mai ales analisa 
morală excelează. Calităţile lui M. sunt eleganţa, 
uşurinţa, spiritul, însă îi lipsesce eleva^nnea 
Iui Lamartine şi varietatea lui V. Hugo.

Messnnba, capitala provinciei Luuda (v. ac.) 
în Africa de sud.

Nzst, ori ce suc stors din fructe până ce nu 
a fermentat, în special M.-ul de struguri.

Mzsta, FiUtret, archimandrit gr.-or. in Ca
ransebeş, n. 20 Martie 1839 din familie preo- 
ţeawă; după absolvarea studiilor gimuasiale în 
Beinş a ascultat stadiile iuridice la Dobriţin, 
apoi teologia în Caransebeş, coutinuându-şi stu
diile la facult teolog, din lipsea. Sosit în pa
trie, fericitul episcop Popasu l-a aplicat ca pro
fesor de teol., iar în urmă prof. diriginte până 
Ia ISSS. Curând după întrarea sa în tagma mo-

nachală a fost promovat protosincel şi referent 
la senatul bisericesc. După o activitate îndelun
gată a fost înaintat (1892), la binemeritata dem
nitate de archimandrit. In toate afacerile biseri
cesc! a avut rol însemnat în urma cunosciinţelor 
sole şi a caracterului seu hotărît şi onest.

Mustafa, numele a patru sultani turci.
1) Mustafa, Gara, mare vizir al sultanului 

Mohamed IV dela 1676, a sprijinit rescoala, 
Ungurilor sub Tdkdly contra ţerilor austriaco; 
intră cu 200,000 ostaşi în Austria jefuind şi 
începe (14 Iulie 1683) asediul Vienei, care fu 
scăpată de armatele auxiliare germane şi polone, 
nimicind armata turcă. M. fu decapitat, 25 Dec. 
1683. 2) M., Bairaktar, mare vizir turc., n. 
1755, a insistat în reaşezarea în domnie a sul
tanului Selim IU. detronat de eniceri, dispunând 
omorîrea tuturor cbmplicilor acestei detronări 
şi gonind pe sultanul M. IV; 28 Iulie 1808 pro
clamă pe Mahmud U (fratele lui M. IV) de sultan 
şi ucide cu ocasiunea unei rescoale a enicerilor 
(15 Nov. 1808) pe M. IV, iar el însuşi pere în 
flacăiile palatului seu.

Mus-tag, munţi, v. Caracorum.
Mustang, cal semiselbatic în preriUe Americei.
Muştar, numele popular al plantelor: Brassica 

migra Koch, (sinonim Sinapis migra L.) şi 
Brassica alba Boiss. (sinonim Simapis alba L.), 
(v. ac.) Muştar alb sau Muştar bun, Bras- 
siea alba Boiss. (v. ac.).

Mugtar, condiment, v. Brassica.
Mustăţii, Nieolau, baron, jurist şi politician. 

Numele familiei îl întimpinăm în istoria Mol
dovei de pe la 1615 încoace cu un Alexea, pâr
călab de Eotin. Această familie este originară din 
Cepelevo de lângă [anina în Albania, şi s’a chiemat 
Cusu înainte de emigrarea sa în Moldova. Atât 
în patria originară cât şi în Moldova, membru 
ei se cultivau în limba grecească, fiindcă pe 
atunci ea era şi acolo groiu cultural. Un Du
mitru Mustaţa era consângean cu familia Pe- 
trino, cu care împreună posedea pe la mijlocul 
secolului XVili moşia Văşcăuţ pe Ceremuş, 
în Bucovina Curând însă îşi vendâ Dumitru 
M. familiei Petrino partea sa de moşie şi işi 
cumperi altele în Bucovina şi în Moldova de 
sus. In 1776 se recunoscu familiei M. de cătră 
autorităţile Austriei titlul de nobleţă, acordăn- 
du-i-se în 1821 şi titlul de baron. Fiul Ini Du
mitru M., Toader, se stabili pe moşia Bohozna 
în Bucovina Aici i-se născură feciorii Ion, Ni- 
colau, Xenofon şi Alexea, pe cari îi crescu 
şi-i educă în noua limbă cultorală, în cea nem
ţească, ne mai cultivând pe cea grecească şi 
foarte puţin pe cea românească. Dintre aceşti 
fii, Nieolau, s’a născut în 1 Ian. 1839, şi-a 
făcut stadiile primare în Cernăuţ, cele secun
dare în Cernăuţ şi în Viena în Theresianum, 
absolvându-le în 1856; se înscrise apoi la fa
cultatea jnridică la universitatea din Leina (Lem- 
berg), dar în anul 1859 trecu la cea din Viena, 
unde fu introdus în mişcările politice de pe 
atunci de cătră frate-seu vitreg, baronul Nieolau 
Petrino, şi anume ca secretar la clubul format 
în 1860 de contele Enric Clam-Martineţ, fostul 
preşedinte al Cracoviei, club care aperă în con
siliul imperial întărit din Viena existenţa isto
rică şi [râlitică a ţerilor din. imperial Austriei. 
Principiile acestei direcţiuni politice îşi găsiră
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espresiunea în diploma împărătească din 20 Oct. 
1860. Tendenţele ei fură, pe scurt timp, fa
tale pentru autonomia Bucovinei. Numai în- 
trevenirea energică a fruntaşilor ferii delaturâ 
pericolul, şi autonomia Bucovinei fu salvată prin 
conslituţiunea imperială din 21 Febr. 1861. în
drumat pe calea politică, M. nu o mai pă
răsi; în 1863 fu ales membra în consilinl 
comunal al Cemăuţului şi în 1869 deputat 
in dieta Bucovinei, unde desvăK o activitate 
mănoasă, mai ales în chestiunea impositelor di
recte, aşa încât fu ales de ea ca membru atât 
în comisiunea ţerii pentru stabilirea împositelor 
directe, cât şi în comisiunea pentru introducerea 
cărţilor funduare comunale. Credincios princi
piilor direcţiunii politice federaliste, ieşi în 1872 
din dieta Bucovinei, dar activitatea sa energică 
şi inteligentă ca membru în comisiunile numite, 
şi cu deosebire, compunerea unui memoriu ti
părit, care vedea ingerinţele oficiale nelegale şi 
care fu confiscat până la unele exemplare scă
pate, îi câştigă autoritate printre partisanii săi 
politici, caii din 1878 încoace, îl aleseră neîn
cetat ca representant în dieta ţerii, şi din 1884 
şi în comitetul ei representativ. In chestiunile 
confesionale a apărat totdeuna principiul auto
nomist cu un congres bisericesc ca organ re
presentativ, iar în chestiunile naţionale româ- 
nesci s'a ţinut de curentul aşa numit bătrânist, 
moderat, dar când se formă, în 1891, prin stă
ruinţa guvernatorului de atunci, a contelui Pace, 
o coaliţiune în contra Românilor bucovineni, 
baronul N. M. îşi sacrifică posiţiunea sa de con
silier la direcţiunea administrativă a bunurilor 
fondului religionar gr.-or. bucovinean, provoacă 
pe guvernator şi făcu prin aceasta ca să fie 
strămutat din ţeară. Şi în 1899, când se apără 
preoţimea română de gratuită suspiţiune de ne- 
loialitate. N. M. fu printre primii pati-oni bi- 
sericesci cari o luară sub scutul lor prin ma
nifestări legale. [Dr. I. G. Sbiera.]

Mustea, Nicolae, cronicar moldovean, necu
noscut de altmintrea, afară de rangul ce-1 avea: 
»diac stări de divan». I-se atribue cronica eve
nimentelor dintre 1662—1729 păstrată în două 
variante, una publicată de Eogălniceanu în Le
topiseţe şi a doua în Magazinul istoric. In bună 
parte această cronică este prescurtată după Ne- 
culce şi pe ici colo după N. Costin. In părţile 
ei originale, cronica este scrisă într’un spirit 
anti-grecesc, favorabil mai ales lui Mibaiu Raco- 
viţă, şi cu deosebire în primele sale două domnii, 
când cârmuia prin pămenteni. (Cf. N. lorga, Cro
nicele muntene I, 1899.)

Mustela, (lat.) v. Dihor.
Musteşar, (arab) cel mai înalt consilier în 

ministerele turc., secretar de stat.
Mustie, 6ca unui alb şi unei mulatte.
Muştră, exerciţiu militar.
Musulman, nume ce-şi dau Mohametanii = arab. 

moslem (supus, adecă adorator al lui Alah şi al 
profetului).

Muşuroit, operaţiunea prin care adunăm ţerîna 
la basa plantelor în formă de con, muşuroiu, 
pentru a da plantelor mai multă resistenţa şi a 
favorisa desvoltarea rădăcinilor adventive la 
porumb, la cartofi formarea tuberculelor.

Muşuroitorul, sapă mechanică care pe lângă 
sapaligi sau brăzdare mici mai are şi nisce mici

cormane cari adună ţerînă formată în jurul plan
telor ce voim să muşuroim.

Musurus, savant grec, n. 1470 la Retomo în 
Creta, dela dînsul ne-au remas preţioase lucrări 
de filologie clasică, dînsul a publicat între altele 
şi: Etymologicum magnum, ediţiuni din Platon, 
Aristophan, şi ca opere de imaginaţie avem o serie 
de epigrame şi un omagiu lui Platon. [Caion.]

Musurus paşa, diplomat turc de origine greacă, 
ambasador turcesc la Londra şi om politic în
semnat în istoria contimporană a Turciei; M. a 
ocupat cele mai înalte demnităţi în imperiul 
otoman; a fost părintele principesei Raluca, soţia 
lui Grigore Brancovan. [Caion.]

Mutanabbi, (Motenebbi), poet arab (915—965), 
n. la Cufa; considerând entusiasmul ca o in- 
spiraţiune profetică, luă misiunea de apostol re
ligios, pentru care fu persecutat; trăi în Egipt, 
la Alep şi la Chiraz, fu ucis de bandiţi aproape 
de Bagdad, reîntorcendu-se din Persia. O colec- 
ţiune de poesii foarte preţuite de Arabi. Reiske 
a tradus în 1. germ. Probe de poetica arabă 
din Motenabbi. (Leipzig, 1765); in 1. franc, a 
tradus Grangeret de Lagrange şi Silvestre de 
Sacy, bucăţi.

Muta Nsige, (Mouta Nsige) sau Albert Nyansa. 
V. Nil.

Mutatis mutandis, (lat) cu schimbarea celor ce 
sunt de a se schimba; după schimbările recerute.

Mutaţlune, transmitere, schimbare, cu deose
bire schimbarea vocei la începutul pubertăţii.

Mutătoare, numele popular al plantelor: 
Bryonia alba L. şi Bryonia dioica Jacq. (v. ac.).

Muţenie, neputinţa de a vorbi, ce se observă 
la unii copii atinşi de vicii de conformaţiune 
sau de o piedecă de desvoltare; se mai observă 
în unele boale cerebrale, la hysterie, nebunie, 
dar mai des la surdo-muţi.

Mutessarrif, gnvernor turc. cl. U.
Muth, în Egiptul de sus a fost (ţină cu înţeles 

de «mamă», care la nascere a ajutat femeilor, 
şi e principiul femeiesc de concepţiune. S’a ase
mănat cu Juno şi s’a venerat lângă Ammon (v. ac). 
M. pe cap purta o căciulă înaltă, juvaerul re
gesc de cap în Egiptul de sus; şi fiind-că vul
turul i-a fost paserea sacră, M. apărea câte 
odată cu cap de vultur, şi uneori în toată figura 
ca vultur. [Atm.]

Mutilare, pedeapsă criminală care consta în 
extropiarea, ciuntirea unui organ. Astfel am 
avut tăierea manei, crestarea nasului, etc., mă
sură care servia de a pedepsi membrul cu care 
s’a comis crima. Astăzi această pedeapsă a dis
părut din codicele penale ale tuturor statelor 
civilisate.

Mutina, numele vechia al oraşului de astă(ji 
Modena. (v. Modena.)

Mutră, în mod ironic folosit pentru obraz. 
Mutria, numele dac al rîului Motru. Preste 

Mutria [A(d)mutria(m)] trecu Traian în al doilea 
al seu resboiu cu Dacii, venind dela Drubetis 
(Severin) şi îndreptându-se spre Pons Aluti (la 
Olt), de unde apoi a luat-o spre nord. împă
ratul roman a făcut chiar un popas aci pe M., 
cam aproape de confiuenţa Motrului cu Jiul, 
popas cunoscut sub numele romanisat Amutria.

[Aguletti.],
Mutsuhito, împărat (Tenno sau Micado) al 

Japoniei, n. 1852 în Eioto, fiul lui Micado Osa-
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hito, căruia îi urină 1867, 1868 detronă pe 
domnitorul lumesc Shogunat (Taiku), introduce 
cultura europeană şi 1889 dă ţerii sale o con- 
stituţiune.

Mutual, invifămint, sistemă de înveţăment 
prin care elevii, sub conducerea profesorului, 
se instrueso unii pe alţii, mai ales prin mijlocul 
monitorilor. Din timpuri imemoriale se căutase 
mijloacele de a întruni într'un acelaş local şi 
de a supune aceleiaşi direcţii un mare numer 
de elevi.

Câteva urme de înv. m. se găsesc la vechii 
ln4i, la Romani şi in timpuri mai puţin înde
părtate la pensionul domnişoarelor dela Saint- 
Cyr şi prin mai multe şcoale mănăstiresc! de fete.

In Anglia doi institutori BeU şi Lancaster se 
ocupară cu mai mult succes de organisarea înv. 
m. Metoda lui Lancaster se respândi mai ales 
în ţeara sa, în Rusia, in Elveţia, in America, 
pe urmă in Francia, la Începutul restauraţiunei. 
In Francia insă propagatorii inv. m. intimpi- 
nară o oposiţiune violentă din partea regaliştilor 
şi a clericalilor, cari vedeau in metoda lanca- 
steriană apropiata ruină a tronului şi a altarului. 
In aceaşi proporţie insă liberalii se arătau fa
vorabili ei, şi numai dela 1830 încoace s’a re- 
noscut cu imparţialitate şi foloasele şi neajun
surile acestui înv.

Ceea ce e sigur este, că în această metodă 
găsim o chestiune de economie şi de disciplină, 
că din unele puncte de vedere ea provoacă 
emulaţiunea între şcolari, totdeuna ocupaţi, tot- 
deuna în acţiune. Insă monitorii şcolari însăr
cinaţi să dirijeze şi să instruiască un număr 
dintre colegii lor, nu pot avea nici autoritatea, 
nici calităţile esenţiale, şi ei înşişi nu pot păşi 
spre gradul superior de instruire de care au 
nevoie. Pe urmă influenţa profesorului, a insti
tutorului asupra spiritului şcolarilor este nece
sarmente slabă, când nu este completamente 
nulă. De aceea mai pretutindeni aiji se fac în
cercări de a se împrumuta inv. m. şi celui 
simultcmeu, ceea ce ele conţin ca utilităţi reale 
şi practice spre a crea învăţămentul mixt.

Mutuale, societăţi de ajutor, sunt acelea ai 
căror membri se asigură reciproc în vederea 
unor anumite eventualităţi; ele au de scop să 
formeze un capital, care remâne proprietatea 
indivisă a tuturor asociaţilor şi care servesce a 
înlesni pe membrii lor în cas de nevoie. Ele 
sunt susceptibile a lua formele cele mai diverse; 
aşa unele sunt generale, adecă admit indivizi 
de ori ce profesiune, sau profesionale, altele sunt 
compuse exclusiv din bărbaţi sau exclusiv din 
femei; altele iarăşi sunt mixte şi admit chiar 
şi pe copii. (Cf. N. Idieru, «Studii de econ. pol.», 
t. I, p. 233 şi urm.)

MutualIştII, acţionarii unei societăţi de asi
gurare mutuală.

Mutualltate, reciprocitate de servicii, solida
ritate şi sprijin dela unul la altul. In economia 
socială M. e o societate de asigurare, basată pe 
economiile depuse în comun, cu scop de a se 
trage beneficii în caşuri eventuale. Bunăoară în 
cas de: 1) lipsă de muncă; 2) boală; 3) nepu
tinţa de a munci, infirmitate; 4) bătrâneţe; 
5) neputinţa susţinerii oheltuelilor unei înmor
mântări ; 6) când copiii unui mutualist mort de 
timpuriu nu se pot hrăni singuri, li-se acordă

o rentă. Necesitatea fundării unor asemenea 
societăţi de M. s’a simţit în omenire din cele 
mai vechi timpuri. Astfel le găsim în Grecia 
veche sub numele de ainedrii, heterii sau eranos; 
în Asia, în Roma, în Scandinavia, în Dane
marca, în ţerile germanice (ghilde) şi în mai 
toate ţerile de aiji, în cari munca, mai ales in
dustrială, e în desvoltare crescândă. [Nigrim.]

Mutiius consensus, (lat.) învoire reciprocăi.
MuzafTer-edln, şah al Fersiei, n. 1852, al doilea 

fiu al lui Nasreddin, urmă acestuia 1 Maiu 1896.
Muzlla de Buczacz, nobil polon, castelanul Ca- 

meniţei, fu trimis de regele său să întovără
şească şi să sprijinească pe solul lui Ştefan cel 
Mare, logofătul Mihail, care vine 1461 în Mun
tenia la Vlad Ţepeş, pentru a lua ultimele în
ţelegeri cu voevodul muntean, privitoare la Chilia 
cea rîvnită de Ştefan.

Muzlo, jucător de şah ital. al seci. XVII, numit 
după dînsul cel mai cutezător gambit de rege.

Mvanga, (M’anga), v. Muanga.
Mvutan, lac, (Albert Nyansa), v. Nil.
My —, V. şi Mi —.
Myagruin L., (botan.) gen monotipic din fa

milia CrucAferelor, tribul Isatideae. Unica specie 
M. perfoliatum L., care cresce şi în părţile 
noastre, este o plantă erbacee, anuală glabră cu 
flori mici galbene, dispuse în raceme elongate.

[Z. C. P.]
Myalgla, termin medical pentru dureri în mus

culatură.
Myasthenia, slăbire musculară.
Mycellu, (botan.) aparatul vegetativ al Ciu

percilor. E format din tuburi sau filamente my- 
celiaee, (Jis0 îu genere hyphe (v. ac.). M. poate 
fi superficial pe un substrat şi numai unele fila
mente să fie întroduse în acesta, sau se poate 
desvolta complet într’un substrat; mai poate fi 
puţin desvoltat, ca la multe Ciuperci părăsite, 
sau mult desvoltat şi divers specialisat. Ca va
riaţii ale M. sunt seleroţii şi rhizomorpha, cari nu 
sunt altceva decât M. întărit, resistent, devenit 
durabil, ca să poată suporta condiţii externe ne
favorabile desvoltării lui normale, şi cari prin 
ereditate pot deveni forme permanente, nu numai 
întâmplătoare. [S. Şt. R.]

Mycetes, gen de maimuţe lU’lătoare din fam. 
Platyrrhinelor, ord. Pithecilor. Cele mai însem
nate specii sunt: M. seniculus, maimuţa urlă- 
toare roşă, M. niger, M. urlătoare neagră. Tră
iesc în America de sud, prin păduri, în familii. 
Dimineaţa şi seara se aud sbierând foarte tare.

Mycetoma, (picior de Madura, Perical), (med.), 
inflamaţiunea piciorului sau manei cu sfîrşit 
mortal produsă probabil de ciuperca Chionyphe 
Carieri Beri., se ivesce cu deosebire în India 
de est.

Mycetozoa, v. Myxomycete.
Mycoderma aceti, (Pasteur), tot una (sinonim) 

ou Bacteriwm acrii (Kiitz.) Lanzi, e o bacte- 
riacee, un microb, format din foarte mici celule 
cilindrice, imobile; o agentul activ sau fermentul 
figurat al înăcrirei, oţeţirii vinului şi altor li
chide alcoolice, pe cari le transformă în acid 
acetic, apă, anhidrid carbonic, ş. a. Se înmul- 
ţesoe foarte mult, s. e. la suprafaţa vinului pus 
să se oţeţească şi formează un fel de văl sau 
cămaşe netedă, lucitoare. împreună cu M. a. 
trăiesoe uneori şi M. vini Desmaz. (sin. dela
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Saeeharomyees Myeoderma Rees.), care arde al
coolul complect, transformându-1 în apă şi achidrid 
carbonic; M. v. e agentul care strică vinurile puţin 
alcoolice făcendu-le apătoase. [S. Şt. R.]

Mycorhiza, (botan.) se numesc filamentele my- 
celiale fine, ramificate, aparţinând probabil la 
Ciuperci Ascomycete (din genul Nectria, sau 
dintre Tuberaoee) şi cari trăiesc în simbiosă cu 
rădăcinile plantelor fanerogame. M. se întâl- 
nesce: pe rădăcinile ori rhizomele tuturor fa- 
nerogamelor saprofite, fie holosaprofite (lipsite 
complet de clorofilă), fie hemisaprofite; pe rădă
cinile mai tuturor Orchideelor; la unele epifite; 
pe rădăcinile arborilor din locuri mlăştinoase, 
din turbării sau ericeturi, (s. e. Bracji, Arini, 
Sălcii, Fagi, Tei, multe Ericacee). M. se presintă 
în doue feluri: ca o pâslă deasă la suprafaţa 
rădăcinei numai, când se (ţice M. ectotrofă; sau 
în interiorul celulelor epidermei şi scoarţei ră
dăcinei, când se (}ice M. endoirofă. Primul cas 
se întâlnesce mai ales la rădăcinile arborilor 
amintiţi; al doilea la Saprofite şi Orchidee; în 
ambele caşuri organele cu M. se presintă de
formate, hipertrofiate, noduroase, (s. o. rădăci
nile de Arin, Fag). Beneficiile acestei asociaţiutii 
simbiotice uneori sunt uşor de constatat şi egale: 
ciuperca găsesce sprijin şi umezeală pe rădă
cină, ia unele alimente din ea; îi dă în schimb 
principii organice, humice, săruri minerale. Alteori 
beneficiile nu sunt egale: sau M. e consumată de 
celulele rădăcinei; sau invers, conţinutul acestor 
celule dispare fiind consumat de M. [S. Şt. R.j

Mycosis, (grc. mylcos, ciuparcă, burete), termin 
medical, se înţelegea mai înainte, un grup de 
boale, cari au fost causate de anumiţi părăsiţi, 
cari prin desvoltarea lor dau nascere la anumite 
lesiuni locale ale pielii, a membranelor mu
coase, etc., mai în urmă cu progresele bacte- 
riologiei, s'a întins această denumire şi asupra 
celoralalte boale infecţioase a căror causă sunt 
bacteriile.

Mydriasis, dilatarea pupilei ochiului prin mydri- 
atice (V. ac.) sau prin lovituri şi alte boale ale 
ochiului şi creerului. Se combate prin eserină 
sau pilocarpină. Contrarul ei este myosis.

Mydriatica, (med.) remedii, cari picurate în 
ocbiu produc o dilatare a pupilei. M. sunt: Atro
pină, Hyoscyamina, Duhoisina, Cocaina. Cf. şi 
art. Myotica.

Myelltis, (med.) infiamaţia meduvei spinale, 
care poate fi acută şi cronică. M. se ivesce în de
cursul morbilorinfecţioşi acuţi (tifus, variola, etc.), 
după receli sau lesiuni, sau ea e numai conti
nuarea unei infiamaţii învecinate. Simptome: 
la început fenemene de iritaţiune sensibilă şi 
motorică, iar mai târcjiu simptome paralitice.

Myeloma, tumoare în meduva osului şi pe os, 
conţinând de multe ori celule gigantice poli- 
nucieare.

Myelomalacia, ramclirea meduvei spinării, 
produsă prin trombosa sau embolia vaselor 
acestei meduvi. Tratament: tonice şi iodure.

Myelomeningita, infiamaţiunea învelişului me
duvei spinării.

Myeloplaxe, celule gigante cu nucleu mare, 
lobat, divisat sau polinuclear în meduva oaselor, 
cari aparţin seriei formelor leucocite.

Myqala, nume sub care se designează unele 
arahnide din ordinul araneidelor şi subordinul

theraphosidelor, caracterisat prin direcţiunea ori
zontală a chelicerilor şi presenţa a patru saci 
traheeni. M. trăiesc în regiunile calde ale globului, 
unele din ele sunt voluminoase, ca Avicularia, 
Eurypelma, Sasiodora, respândite în America.

Mylodopsle, (Myodesopsie, »Mouohea vclantes<), 
vedere de muşte pe dinaintea ochilor, stare a 
ochiului în care corpuscule fine Qotează în 
corpul vitros şi produce uumitul fenomen, adesea 
foarte neplăcut şi în grad mai mare la miopi.

Mykocephalon, prolaps al irisului prin cornea 
perforată de ulceraţinne.

Mykologla, ramură a botanicei; are de obiect 
studiul Ciupercilor (v. ac.).

Mykonos, una din insulele Ciclade, 89'7 km*., 
cu 4525 loc. (1889), buni marinari.

Mylady, Mylord, (engl.) doamnă, domnişoară, 
domn.

Myll-achary, = kilometrul în Turcia.
Myller, Teodor A., publicist, n. 1848 în Bo

toşani, studiile le-a făcut în Iaşi, 1866 func
ţionar în ministeriul de finance, unde a servit 
aproape 30 ani, ajungând la gradul de insp. fin. 
Pe lângă câteva lucrări financiare a mai pu
blicat: »In Iaşi«, roman (1871); »Un vis de biu- 
rocrat«, novelă; »Zoe«, novelă (1871); «Calen
darul telegrafului» (1875); «Socrul ţinui ginere», 
comedie; «Fata lui Chir Troancă», comedie (1874); 
«Răpirea Bucovinei», dramă, în colaborare cu 
V. A. Urechiă, Ţincu şi Scorţescu; «Un ginere 
de elită», ceinedie, în colab. cu P. Grădiştoanu.

Mynherr, (oland.J = domnul meu; în glumă 
se nutnesce ori ce olandez.

Myocarditis, (med.) infiamaţiunea ţesutului 
muscular al inimii, consecutivă inflamaţiunei ţe
sutului conjunctiv. M. acută poate da loc la 
supuraţiune, mai adeseori însă ea se manifestă 
prin o degenerescentă a fibrei musculare, care 
devine moale, friabilă, palid galben (coloare de 
frunză moartă), de structură granulo-gresoasă, 
cavităţile inimei se dilată, vuetele cordului şi 
bătăile lui devin neregulate, puterea inimei slă- 
besce şi asistolia cu sincope urmează. M. acută 
e aproape totdeuna secundară şi consecutivă ma
ladiilor infecţioase. M. chronică se observă în 
decursul alcoolismului, sifilisului şi a maladiilor 
infecţioase.

Myodynamometru, instrument pentru măsu
rarea puterii musculare a unui individ.

Myodynia, (med.) durere musculară.
Myographion, (med.) aparat pentru a înregistra 

şi analisa centracţiunile musculare. Sunt două 
tipuri de M.: unele cari înregistrează scurtarea 
şi altele îngroşarea, produsă de muşchiul în 
contracţiune. Cel mai întrebuinţat M. e cel con
struit de Marey.

Myologia, partea anatomiei descriptive, care 
se ocupă cu studiul muşchilor.

Myoma, (med.) tumoare constituită de fibre 
musculare, în uter şi în alţi muşchi, apoi în 
inimă, viscere şi membre, adesea se asociază 
cu myxome şi cu sarcome; trebue ridicată prin 
operaţiune.

Myopathia, (med.) boală de muşchi.
Myopia, (gOeiv = a ohpi, = ochiu), starea 

ochiului în care razele ce vin paralel dela un 
obiect indepărtat formează focarul lor dinaintea 
retinei,iadecă ochiu cu o axă mai lungă decât 
la cel normal (emetrop); se cunoasce pe aceea.
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oă omul M. nu vede 1)ine de departe, iar de 
aproape vede foarte bine, dacă ochiul ou e şi 
bolnav, căci prad ele mari de M.-e se pot consi
dera de adevărată boală. Miopii de grad mai uşor 
nici nu prea ajung de a fl diagnosticaţi de doc
tori. M. de prad mijlociu nu vede bine de departe, 
dar cetesce foarte bine la distanţă de 30—40 cm., 
pe când M. excesivi cetesc şi mai aproape de 
10 cm. La punerea ochelarilor se va consulta 
oculistul. M. au favorul la o vîrstă înaintată de 
a nu mai ave trebuinţă de ochelari de cetit, 
cum le trebuesc presbiţilor. Vederea scurtă pre
dispune ochii la strabism divergent, iar cea lungă 
la cel convergent. (Cf. Dr. Manolescu, Studiu 
asupra M.-ei. Bucuresci, 1883.)

Myorrhexis, (med.) ruptură de muşchi.
Myosin, substanţă albuminoidă extrasă de 

KUhne din plasma sucului muscular viu şi din 
coagulul muşchiului atins de rigiditate.

Myosis, (med.) contracţiune exagerată a pu
pilei ochiului, la presbiţi, sau produsă de eserină, 
pilocarpină, opiu sau de meningită, nevralgii, 
tumori cerebrale. Contrariul ei este mydriasis.

Myosotis L., (botan.) gen de plante erbacee 
pubescente sau viloase din fam. Boragineelor, 
trib. Borageae, cuprinde preste 40 specii tem
perate, dintre cari în părţile noastre cresc mai 
adese Jlf'.^olMStris'W'ith., Ochiul şerpelui pe 
locuri umede, M. silvatica Hoffm., în păduri şi 
M. alpestris Schm., în poeni alpine, aceasta se 
cultivă adesea ca plantă ornamentală. [A. Pr. |

Myosurus L., (botan.) gen din familia Ra- 
nunculaceelor, tribul Anemoneae, cuprinde vr’o 
2 specii de mici plante erbacee, anuale, res- 
pftndite prin Europa, Asia, America, Austi'alia 
şi Noua Zelandia. Frunzele lor sunt întregi, 
toate radicale. Scapii uniflori nu(}i; florile mici 
gălbui. Fructele sunt numeroase achene, aşe
zate pe un lung receptacul. In păi-ţile noastre 
cresce prin locuri umede năsipoaso şi argiloase 
M. minimus L. [Z. C. P.]

Myotalgla, (med.) dureri în musculatură, ca: 
cârcei la pulpe, rheumatism muscular. Ia influ
enţă, etc.

Myotica, (med.) remedii, cari picurate în ochi 
produc o angustare a pupilei, ca: Eserina sau 
Physostigumia, Pilocarpina, Morfina.

Myotomia, (med.) operaţiune chirurgical^ care 
se practică asupra unor muşchi contractaţi (prin 
tăieturi subcutane) cu scop de a combate efec
tele contracţiunii.

Myoxus, fM. glis), chiţcan tgusgan, cloţan, 
şobolan de munte), mamifer, din fam. Myoxi- 
delor, ord. Rodetoarelor. Pe spate e conuşiu- 
brun, pe burtă alb, coada cu per mai mare, 
urechile ‘/a cât capul, lungimea corpului 16 om., 
a codii 13 cm. Trăiesce în Europa sudică şi 
centrală, mai ales în pădurile de stejar şi fag, se 
nutresce cu fructe şi de aceea strică grădinilor. 
La Romani se considera carnea lui cea gustuoasă 
ca o mâncare delicată, de aceea se ţinea şi în- 
grăşa în anumite colivii (glirarii).

Myriapode, clasă din tipul arthropodarelor, 
compusă din animale terestre, traheate, preve- 
dute cu o păreohe de antene şi numeroase pă- 
reohi de picioare. Corpul divisat în doue re
giuni: cap şi trunchiu; capul poartă ochi simpli 
mai itireori compuşi, gura cu trei părechi de 
gnatile din care o păreche de mandibule ne-

palpigeri. Trăiesc în regiunile umede; se sub- 
împart în următoarele 2 clase: a) Chilopode 
cu câte 1 păreche de picioare pentru fiecare 
inel; b) Chilognathe cu câte 2 părechi de pi
cioare pentru fiecare inel.

Myrica L., (botan.) gen de plante din fam. 
Myricaceelor (v. ac.), cuprinde vr’o 35 specii 
respândite (cu excepţia Australiei) pretutindenea 
în regiunea caldă şi temperată a globului; fruc-, 
tele de M. cerifera L., din America boreală no 
dau ceară vegetală. [A. Pr.]

Myricaceae, (botan.) familie anormală de plante 
lemnoase, diootyle, monochlamideae cu inflores
cenţa amenthaceae, însă cu fructul o drupă. Cu
prinde un singur gen: Myrica (v. ac.). [A. Pr.]

Myrlcaria Desv., fbotan.) mic gen din familia 
Tamariseinedor, tribul Tamarisceae, cuprinde 
vr’o 4 specii de plante subfrutescente sau er
bacee. respândite prin Europa şl Asia. Frunzele 
mici ânguste şi îngrămădite; florile rosee sau 
albe sunt dispuse în lungi raceme spiciforme şi 
terminale. In părţile noastre' cresce pe malurile 
şi prundişurile torentelor şi a rîurilor dela poa
lele munţilor M. germanica Desv., cunoscută de 
poporul nostru sub numirile de: Cătină mică. 
Cătină roşie, Tamariscă. [Z. C. P.] 

Myrlnga, (anat.) timpanul urechei, e o mem
brană, care desparte cavitatea timpanului do 
conductul auditiv extern.

Myringita acută, inflamaţiunea timpanului, care 
e consecutivă unei răceli sau a contactului tim
panului cu apa (Ia baie). Simptomele ei sunt: 
durere în fundul urechei, vîjiituri, surditate tre
cătoare, febră. M. se poate termina prin reso- 
luţie, supuraţie sau ulceraţia membranei timpa
nului. M. cronică, e consecutivă celei acute, 
la copiii scrofuloşi însă ea poate apără deodată, 
ca cronică. [V. I.]

Myrlophyllum L., (botan.) gen de plante, cu foi 
în decomun oposite sau verticilate din fam. 
Halorageelor. Cuprinde vr’o 15 specii cu flori 
tetramore respândite pe întreaga suprafaţă a 
globului, dintre cari M. verticillatum L. şi M. 
spicatum L., poartă numirea poporală Prîsnel 
sau Peniţă. [A. Pr.]

Myriorama, un fel de panoramă, adecă o in- 
stalaţiune prin care desemnuri câmpenesc! se 
pot alcătui în diferite noui chipuri.

Myristica L., (botan.) unicul gen din familia 
Myristiceelor, cuprinde vr’o 80 specii, res
pândite mai cu samă în Asia şi America tro
picală, foarte puţine specii cresc în Africa, una 
în Madagascar şi una in Australia. Dintre nu
meroasele specii ale acestui gen menţionăm pe 
M. fragrans Houtt. din insulele Moluce, ale 
cărui seminţe aromatice, cunoscute de poporul 
nostru sub numirea de Nucşoară sau Nucu- 
şoară, precum şi arilul cărnos al seminţelor 
(madsul), cunoscut sub numirea populară de 
Frumdşoară sunt mult întrebuinţate ca aro
matice şi constituesc un important articol de 
comerciu. M. sebifera Sw. din America pro
duce o materie grasă. [Z. C. P.]

Myristioeae sau Myristicaceae, (botan.) mică 
familie de plante dieotyledonate monochlamydeae 
cu un singur gen, care cuprinde arbori sau ar- 
busci, adesea aromatici cu frunzele alterne de 
tot întregi, uneori provecjute cu punctuaţiuni 
peliucide. Florile mici unisexuale sunt dioice şi
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regulate. Unicul gen din această mică, dar im
portantă familie este genul Myristica L. (v. ac.).

Myrmecophyte, (botan.) plante de prin ţinu
turile tropicale, cari trăiesc în simbiosă cu fur
nicile ; aşa sunt, s. e. specii de Myrmecodia Jack. 
şi Hydnophytum Jack., Eubiacee epifite din ar- 
chipelagul indomalaic; specii de Cecropia L. 
(v. ac.), ca C. palmata Willd. din Brasilia, C. 
adenopus Mart., C. peltata L., ambele din Ame
rica tropicală; Acacia sphaerocephala Cham. 
et Scblecht. Jin Mexic, ş. a. Asociaţia acestor 
plante cu furnicile e făcută contra altor furnici 
cari le sunt foarte vătămătoare, căci le distruge 
în scurt timp toate frunzele. Furnicile cari lo
cuiesc plantele M. sunt foarte resboinice şi de 
îndată ce planta e invadată de furnicile «tăie
toare de frunze*, ele sunt fugărite de furnicile 
protectoare. In scbimb acestea găsesc pe planta 
M. hrană (substanţe grase şi albuminoide pro
duse în umflături speciale la basa frunzelor). 
Aşa 8. e. tulpinile soorburoase de Cecropia ade
nopus sunt locuite de furnici protectoare din 
genul Azteca, iar furnicile vătămătoare sunt 
specii din genul Atta sau Edton. [S. Şt. R.]

Myrmeleon, insect neuropter din fam. Myr- 
meleoninelor, interesant din cansa larvei care 
venează furnicile. Larva are gura măruntă cu 
mandibule mari perforate şi proprii la supt, ea 
sapă în năsip o mică galerie în fundul căreia 
prinde furnicile.

Myrmicismus, furnicături prin piele, sensa- 
ţinne ca când ar umbla furnicile prin corp.

Myron, sculptor şi turnător în bronz grec din 
Elentberae, a lucrat pe la 450 a. Chr. în Atena. 
Vestit pentru atleţii şi figurile de animale ale lui.

Myrosin, acid C,oH19NSj0lu se găsesoe in 
semenţa muştarului negru, se presintă ca un 
sirop, cu gustul acid şi amar; in seminţe se 
găsesce ca sare de potasiu, aceasta subinfluenţa 
unui product albuminos, Mirosina, se descom
pune în esenţa de muştar, şi sulfat acid de po
tasiu. Pe aceasta se basează şi acţiunea ce o 
are asupra pielei făina sau plasturele de muştar.

Myroxylon L., (botan.) gen de arbori din fa
milia Leguminoaselor, trib. Sophoreae. Cuprinde 
6 specii sud-americane; din M. Pereirae Kl. 
se extrage «balsamul de Peru*, iar din M. Tolui- 
fera H. B. K., cel «de Tolu*, ambele usitate în 
medicină. [A. Pr.]

Hyrrhis Scop., (botan.) mic gen din fam. Um- 
beUiferdor, tribul Ammineae, cuprinde 2 specii 
de plante erbacee, vivace, foarte aromatice vi- 
loase, dintre cari una respândită prin Europa, 
în regiunile Caucasice şi în America australă 
extratropicală, iar alta cresce în America boreală. 
Frunzele penate cu segmentele pinatifide şi 
dentate; fiorile albe polygame sunt dispuse în 
nmbele compuse multiradiate. M. adorata Scop., 
s« cultivă uneori ca plantă aromatică. [Z. C. P.]

Hyrsinacee sau Myrsineae, (botan.) familie 
de plante dieotyledonate gamopetale, cuprinde 
vr'o 2a de genuri cu vr’o 500 de specii, res- 
pândite prin regiunile tropicale ale globului. 
M. sunt arbori sau arbusci cu frunzele alterne, 
sparse sau mai rar opuse; florile mici sunt re
gulate hermafrodite sau polygame dioioe. Această 
bfflilie se divide în următoarele trei triburi:

I tribul Maeseae cu genul Maesa Porsk. II tribul 
Eumyrsineae din oare menţionăm genul Myr- 
sine L. şi în fine III tribul Theophraateae din caro 
menţionăm genul Theophraata Juss. [Z. C. P.]

Myrtaceae, (botan.) familie de plante de regulă 
lemnoase, dicotyle polypetale cu foi eempervi- 
rente şi adesea pelucid punctate. Cuprinde vr’o 
1800 specii tropicale şi subtropicale. Dintre cele 
mai remarcabile genuri cităm: Myrius, Eugenia, 
Psidium, Metroaideroa, Melaleuca şi Bertholetia.

Myrtus L., (botan.) gen de plante lemnoase 
din fam. Myrtaceelor, trib. Myrteae. Cuprinde 
vr’o 100 specii din America şi Australia, una 
mediterană. Aceasta, M. communis L. «mirtul*, 
se cultivă adesea ca plantă decorativă de florărie 
şi apartament. [A. Pr.J

Mystagog, (grec.) preot iniţiator în mistere. 
Om misterios.

Mytacism, (grec.) repeţirea deasă a conso
nantei m într’un vers sau text.

Mytllene, (Lesbos) v. Mitilene.
Mytilus edulls, v. Midia bună de mâncat.
Myxoedem, (med.) boală caracterisată prin: un 

edem dur al tegumentelor, pielea galbenă, anemie 
profundă, căderea perului şi slăbirea puterilor; 
la copii se observă şi oprirea în desvoltare şi 
adesea idioţie. Causa e atrofia sau lipsa glandei 
tirioide, şi tratamentul constă în administrare 
de glandă tirioidă dela animale sau tirioidină.

Myxoma, (med.) tumoare de consistenţă vîs- 
coasă (gelatinoasă), pe care tăindu-o iese un 
lichid cleios amestecat cu sânge, şi seamănă cu 
şerbetul de coacăză. Se observă în regiunea 
umbilicală a nouilpr născuţi, în muşchi, glande, 
nervi, în fosele nasale, etc.

Myxomycete, (botan.) Mycetozoare (myeăoroa), 
Ciuperci-animale, Ciuperci mucilaginoase; sunt 
organisme vegetale foarte inferioare, foarte 
simple, lipsite de clorofil. Unele din ele. Acra- 
sieele şi Myxogasterele, trăiesc saprofite pe de- 
jecţiuni de erbivore, pe putregaiul umed din 
păduri, pe coaja arborilor întrebuinţată la tă- 
băcării; altele, Monadineele, sunt părăsite pe 
plantele acuatice, mai ales pe Alge, iar Plasmo- 
diophoreele sunt părăsite pe rădăcinile de varză, 
producând boala 4>să hernia verzei. Se în
mulţesc prin spori externi sau interni (formaţi 
în sporangi); sporii germinând dau amibe (v. ac.) 
sau zoospori amiboizi cu 1 cil (myxomonade), 
cari devin apoi amibe (myxamihe); amibele se 
unesc formând şi aparate vegetative de lungă 
durată, adeseori visibile şi chiar voluminoase, 
mobile, (J'se plasmodii; din plasmodiu se for
mează organele de multiplicaţie cu spori. M. se 
divid în: Monadinee, unde întră şi Plasmodio- 
phoreele, şi în Myxogastere, la cari se alătură 
Aorasieele. Prin Monadinee se leagă M. cu ani
malele Protozoare; M. deci par a representa 
urmele primelor organisme din cari s’au dife
renţiat în decursul timpului pe de o parte ani
malele, pe de alta plantele. (Literat: W. Zopf, 
Mycelozoa în Dr. Schenfc, Eandbuch der Bo- 
taiiik, III Bd., 2. Hălfte; Engler u. Prantl, Na- 
tiirliche Pflanzenfam. Teii I, Abt 1.) [S. Şt R,]

Myxorrhoea, (med.) curgere de salivă (bale).
Myxosporidil, aparate sporifere la ciupercile 

Myxomycete.



N
N, a 12 literă a alfabetului latin, se derivă 

din fenicianul Nun (pesce). In antichitate se 
sorin prin o linie în zic-zao cu trei cotituri din 
BUS în jos, din care s’a format mai târ4iu N. 
Ca sunet e nasol. Ca abrevîaţiune indică; N. 
în grec. = 50. N. în lat. =nomen, non, numerus, 
neutrum, nominativus; iar ca numer = 900. N. 
in chimie = Nitrogenium. N. sau N. N. = un ne
cunoscut, sau care nu se numesce (din care se 
explică: nomen nescio ori nomen notetur). NB. 
sau N. B. = nota bene (bine îfi notează). N. în geo
grafie = nord. NE. = nord-est, NV. = nord-vest.

Nabatei, popor arab, între sînul atlant. şi 
Marea Moartă. Imperiul lor a fost nimicit de 
Traian (105 d. Chr.).

Nabob, dela arab. Nawwâb, porecla ce se dă 
acelora, cari au câştigat averi în India estică; 
astăzi se numesce nabob bogătanul, care duce 
o viaţă luxoasă.

Nabonassar, babilon. Nabunasir; un rege din 
Babilon 747—733 a Ch.

Naboned, rege în Babilon (555—538 a. Chr.), 
tatăl lui Beişnzar, după moartea căruia împă
răţia babilonică oă(}u în mâna Perşilor. Se pre
supune, că Belşazar ar fi domnit alăturea cu 
tatăl seu N.

Nabopolasar, rege în Babilon, la început gu
vernator asiriac; 625 a. Chr. se eliberă de Asiria, 
risipi împreună cu Kyaxares din Media 606 
oraşul Ninive, f 604.

Nabu, (}eu în Babilonia, numele lui se regă- 
sesce în numele domnitorilor, s. e. Nabopolasar, 
Nebncadnezar.

Nabuhodonosor (Nabucadnezar), rege în Ba
bilon 604—561 a. Ch., fiul lui Nabopolasar (v. ac.), 
bătu pe reg egipt. Necho (Neco) la Carchemis 
lângă Eufrat (605), risipi Ierusalimul (586) şi 
duse pe următorul lui loachim, dimpreună cu 
armata sa şi mulţi locuitori din împărăţia lui 
luda, în exil la Babilon; N. înfrumseţă Babi- 
louul prin palaturi pompoase.

Nabulus, (vechiul SichemJ, oraş in Siria, 
13,000 loc.

Nacealnic, 1) odinioară in Rom. şeful unui 
biurou din serviciul public. 2) Superiorul unei 
mănăstiri.

Nacela, luntriţă sau coşul ce atîrnă în partea 
din jos a balonului, şi în care iau loc aeronauţii.

Nachtigal, Gustau, renumit călător african, 
n. 23 Febr. 1834 în Eichstedt, a studiat me
dicina în Berlin, Halle, Wiirzburg şi Greifswald, 
dela 18.58 medic militar în Colonia Un morb 
de piept l-a .silit să caute climă mai caldă, 1863 
trece la Tunis ca medic voluntar în resboaiele 
contra indigenilor, 1868 însărcinat cu misiunea 
de a duce daruri sultanului Omar din Bornu, 
pleacă dela Tripolis şi străbate locuri necuncs-

cute până atunci de Europeni (Tibesti), 1873 
oălătoresce prin Wadai, ţeară, eare dela omo- 
rîrea călătorului Dr. Bduard Vogel prin regele 
de acolo, nu a mai fost călcată de Europeni, 
ajunge la Dar-Fur, de unde trecând prin Cor- 
dofan ajunge la Chartum. 1884 primesce mi
siunea de a conduce oştirea Germaniei în Africa 
vestică, ocupă cetatea Camerun şi contractează 
cu principii indigeni în jurul golfului Biafra. 
La 20 Apr. 1885, cuprins de friguri, moare. (Cf. 
sSahara und Sudan». Berlin, 1879.)

Na-cot-barba şi Na-palmă-om, în pov. rom. 
nume de piticoţi.

Nacrlta, mineral, varietate de caolin, se pre- 
sintă în lamele mici micacee, albe, gălbuie în 
şisturi elastice şi mai ales în unele filoane de 
minereuri, s. e. Freiberg în Saxonia.

Nacu, Constantin, jurist român, profesor la 
Univ. din Bucur., n. 1844 în Bucuresci, şi-a făout 
stadiile de drept la Paris, apoi a întrat în ma
gistratura ţerii şi 1876 la universitate ca pro
fesor de drept civil. Ales deputat 1881, devine 
în ministerial I. Brătianu ministru al justiţiei 
şi al finanţelor 1885—88. In camera liberală 
1896—99 a figurat ca vice-preşedinle.

Nidab, (magh. Nadab), corn. mare în Ung., 
cott. Arad. Apare în actele publice la 1241, când 
mulţi dintre locuitori căzuseră victîma hoardelor 
tatare. La 1332 avu cetate, aici s’au ţinut adu
nările comitatense în mai multe rânduri, cum 
şi »sedria«, comitetul ce administra justiţia; mult 
timp a fost loc de vamă. Are 319 oase, cu 2105 loc. 
Români gr.-or.

Nadăş, (magh. Nâdas), corn. mică în Ung., 
cott. Arad. In actele publice apare la 1437 ca 
pustă. Are 467 case cu 2440 loc. Români gr.-or.

Nădasdy, familie, nobilă magh. foarte veche; 
membrii ei, începând de pe vremea lui Carol 
Robert, au avut roluri însemnate în istoria Un
gariei, ocupând oficii înalte, parte pe cariera bi
sericească, parte pe cea administrativă, politică 
şi militară; pentru meritele sale fam. N. pri
mesce la 1553 titlul de baron, iar la 1625 titlul 
de conte. Dintre toţi membrii ei cei mai renumiţi 
au fost N. Francisc şi N. Toma. N. Francise, 
om de stat magh., n. 1625, t 1671. 1633 co
mite suprem al cott. Zala, 1646 mareşalul curţii 
regesci, 1664 judele ţerii şi consilier intim secret; 
pentru averile sale cele multe îl numeau Croesus 
al Maghiarilor; amestecându-se în aşa numita 
conjuraţiune alui Vesselenyi, fu decapitat în 
Viena la 30 Apr. 1671. N. Toma, palatin, n. 
1498. -f- 1562; a studiat în străinătate; reîntors, 
deveni o persoană marcantă în viaţa politică; 
ca om de încredere al regelui Ludovic II, 1526 
este trimis la adunarea imperială din Speyer 
spre a exopera dela statele germane ajutor contra
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Turcilor; după lupta dela Mohaciu el ofere lui 
Ferdiuand I coroaua Ungariei, care după înco
ronare îl face căpitan al Budei. 1529 cade in 
prinsoarea lui Zăpolya; acum devine aderent 
acestuia şi primeace dela el cetatea Făgăraşului; 
în urmă, persecutat de Giitti, părăsesce curtea 
lui Zâpolya şi trece iar pe partea lui Ferdinand, 
al cănii aderent remâne apoi până la moarte; 
ca atare din bunăvoinţa lui Ferdinand se ridică 
Ia cele mai înalte demnităţi, devine ban .al 
Croaţiei şi Slavoniei, jude al ţerii şi palatin; s’a 
mai distins şi în luptele cu Turcii, dela cari a 
reocupat mai multe cetăţi; este cunoscut şi ca 
un mare sprijinitor al reformaţiunii şi părtinitor 
al sciinţelor. [I. R.]

Nădejde, loan, publicist român, socialist, n. 
1854 la Tecuci, şi-a făcut studiile în ţeară şi a 
fost 1874—81 prof. gimn. în Iaşi, 1881 destituit 
prin o judecată universitară din causa răspân
dirii socialismului printre şcolari. 1889 deputat; 
a redactat diferite gazete socialiste. Dela el avem 
între altele: »Gramatioa limbei române», »Istoria 
limbei şi literaturei române.»

Nadeş, (Szâsz-Nâdos), com. în cott. Târnava 
mică Trans., 1198 loc. (1891) Rom., Germ. şi 
Maghiari.

Nadir, (astr.) punctul cerului, oare esto direct 
sub picioarele noastre; ctr. Zenit.

Nadir, şah al Persiei, n. 1688 în Chorasan, de
trona (1732) pe şahul Thamasp II, şi luă domnia 
în numele minorului Abbas III, 1736 se pro
clamă definitiv şah, întin(jeodu-şi domnia până 
la Ind, Marea Caspioă şi Eufrat; despot crudei, 
fu asasinat la 20 Iunie 1747.

Nadlşa, com. rur. în Rom., j. Bacău, com
pusă din 5 căt. cu 2039 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
4 biserici ort., 2 cat. şi 1 şcoală.

Nădiac, (magh. Nagylak), com. mare în Ung., 
cott. Cianad; apare în actele publice la 1332 
ca opid cu tîrguri regulate; are 2168 case cu 
12,8(10 loc. Slovaci, Rom., Magh., Germ., Şerbi şi 
Ruteni; Români gr.-cat. 1095, gr.-or. 4269. Toate 
confesiunile au şcoale elementare bine orga- 
nisate. Sediul băncii rom. »Nădlăcana». [-f]

Nădrag, com. în cott. Caraş-Severin, Ban., 
1726 loc. (1891) Rom., Germ. şi Slovaci; însem
nată prin minele sale de fier şi fabricile pentru 
turnarea şi prelucrarea lui (765 lucrători); ele 
produc anual ca la 24,000 măji metr. fier brut, 
13,000 măji metr. fler turnat (fontă), 8000 măji 
metr. fier vălţuit, eto.

Naegell, Carol, n. 1817, prof. la univ. din 
Munchen, botanist distins în anatomie şi fisio- 
logie, prin descoperirile sale despre formarea 
liberă a celulelor, despre structura şi desvoltarea 
membranei, a amidonului, eto., în sistematică 
prin monografii, dintre cari cităm ca cea mai 
importantă, în colaborare cu Peters, »Die Hie- 
racien Mitteleuropas». [A. Pr.]

Naenia, la Romani (jina plângerii şi văitării 
după mort cu ooasiunea petrecerii mortului, care 
se făcea priu rudeniile mortului sau prin muieri 
plătite (praeficae).

Năenii-Proşca, (sau simplu Năeni), com. rur. 
in Rom., j. Buzeu, compusă din 3 căt., cu 
1340 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 2 biserici şi 1 şcoală.

Naevus, (med.) colorare circumscriptă abnormă 
a pielii, fie prin o dilataţie a vaselor (N. vascu- 

' fie prin o aşezare de pigment în stra

turile pielii; pe aceste din urmă cresce cu timpul 
şi per; ele sunt şi de o coloare mai Întunecată.

Nafora, v. Anaphora.
Naft, productele uşor volatile, ce se obţin dela 

destilarea petroleului brut (păcurei); numire 
dată odinioară şi lichidelor cari se aprind uşor, 
cum a. e. eter. v. şi Petrol.

Naftalina, o hidrocarbură solidă, a cărei for
mulă e C10 He. Se găsesoe în miei cantităţi In 
păcura din Bacu; se obţine la destilaţiunea di
feritelor substanţe organice, când acestea în stare 
de vapori sunt trecute prin tuburi înroşite; se 
găsesoe prin urmare în gazul de iluminat, în 
cărbuni de piatră, precum şi in păcură; sintetic 
se obţine dela fenilbutilenbromid C, H6. Ci H7 Br., 
trecut prin un tub încălzit. Ea se presiută în 
foi sau fluturi cu un aspect lucitor şi incolor, 
fusionează la 798, are un gust şi miros parti
cular, se sublimează uşor şi destilă prin vapori 
de apă, aprinsă arde cu lumină vie, respândind 
fum gros, insolubilă în apă, uşor însă in alcool, 
eter la căldură; se întrebuinţează la iluminat, 
carbonisând gazul de iluminat pentru a arde cu 
o lumină mai vie, la preparaţia diferitelor sub
stanţe colorante. [S. M.]

Naftholi, compuşi analogi fenohlor şi proveniţi 
din Naftalină, prin înlocuirea unui hidrogen 
printr’un oxidril C10 H7 OH; ei iau nascere dela 
Nafthylamine tratate cu acidul azotos; sunt doi 
isomeri: unul a Nafthol cu punctul de fusiune 95° 
cu mirosul de fenol, şi p Nafthol cu punct de 
f. 123°, dar care n’are nici un miros; ambii 
servă la prepararea colorilor 4isa azoice cât şi 
in medicină, mai ales cel din urmă ca antiseptic.

Nafthylamine C10H7.NH2, compuşi derivaţi dela 
Naftalină după nitrificarea acesteia mai ântăiu, şi 
apoi prin reducere; sunt doi isomeri a şi p co- 
respunijetori celor doi Naftholi; ambii servă la 
producerea de materii colorante.

Năgara, numele popular al plantei Stipa pen- 
nata L.

NagasakI, (NangasakiJ, oraş cu port pe in
sula japoneză Eausiu, cu 55,063 loc. (1890), cel 
mai vechiu port deschis străinilor.

Nagâţ, (Yanellus cristatus), pasere de baltă 
din ord. Grallatores, subord. Limicolae (sitarilor). 
Are un moţ negru alungit şi întors spre frunte, 
capul, pieptul, aripile şi vîrful coijii negre; spa
tele vei'diu-auriu strălucitor, laturile gâtului şi 
pântecile sunt albe; ciocul e mai scurt decât 
capul şi drept. N. trăiesce vara prin câmpiile 
mlăştinoase ale Europei, unde se recunoasce re
pede prin vioiciunea lui şi prin strigătul ţiuitor 
ce scoate. Femeiuşcă depune ouele sale mari şi 
măslinii în iarbă şi sunt căutate pentru gustul 
lor plăcut. [I. P. Voiteşti.]

Nagel, Albrecht Eduard, medic germ., n. 1833 
în Danzig, f 1895 în Tubingen, unde a fost 
prof. de oftalmologie începând dela 1867. Ser.: 
»Das Sehen mit zwei Augen», 1861; »Die Re- 
fraktions- u. Accomodationsanomalien d. Auges», 
1866; 1871—78 a redigiat «Jahresbericht iiber 
die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der 
Ophthalmologie.»

Nagiagit, mineral, sulfo-telurur de plumb şi aur, 
conţinând mai în totdeuna antimoniu; e rar, inso- 
ţesce silvanit la Nagyăg, Offenbânya şi Colorado.

Nagoia, oraş pe insula japoneză Honşiu, cu 
170,453 loc. (1890); castel, temple şi palate fi'u-
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moaşe; centru de căi ferate; industrie mai ales 
de porţelan, evantaiuri şi lucrări în email.

Nagpur, (Nagpore), provincie în centrul In
diei brit, 62,261 km1., cu 2.758,056 loc. Capi
tala N., are 117,970 loc. (1891); industrie de 
bumbac.

Na-greul-pămentulul în poveştile rom. numele 
ursului.

Nagy, Mihaiu, canonic gr.-cat rom., n. 1818 
în comuna Domahida, cott. Sătmarului; tatăl seu 
a fost paroch rom. gr.-cat. în Dornahida; şcoa- 
lele elementare şi gimnasiale le-a absolvat în 
Careiul mare şi Sătmar; 1835—39 a studiat teo
logia în seminarul clerical rom.-cat. din Oradea 
mare, 1840 chirotonit preot, 1839—47 profesor 
de limba magh. şi germ. la gimn. episcopesc din 
Beinş, 1847 paroch la Mezo-Terem până la 1853, 
când din nou a fost numit prof. la Beinş, până 
la 1856; ou ocasiunea înfiinţării episcopiei gr.- 
cat. de Lugoş (1856), primul episcop Dr. Ale
xandru Dobra l-a luat lângă sine ca secretar, 
şi ca atare la 1857, când s’a înfiinţat capitulul 
de Lugoş, a fost numit canonic lector, şi în 
această calitate a funcţionat şi ca inspector şcul. 
diecesan. La 1862 fu numit prelat pontificiu, 
iar după moartea episcopului Dobra la 1870, şi 
mai apoi după transferarea episcopului I. Oltean 
dela Lugoş la Oradea mare, a fost ales 1873, 
de cătră capitulul catedral din Lugoş, vicar ca
pitulai1, iar 1874 Maj. Sa Regele Apost. al Un
gariei l-a numit abate (arohimandrit) titular la 
Abaţia Sf. Mărie de Almad. f 8 Iunie 1879, 
lăsând averea sa pentru fondul preoţilor şi în- 
vetătorilor mai reu salarisaţi. Pentru calităţile şi 
cunoscinţele sale eminente, cu ocasiunea vacan
ţelor episcopiei gr.-cat. a Lugoşului atât la 1870 
cât şi la 1873 a fost candidat la episcopie; ca 
canonic în Lugoş în mod special a conlucrat la 
înfiinţarea «Societăţii de lectură rom. din Lugoş» 
şi până 1872 a luat parte activă la viaţa so
cială şi politică rom. N. a editat la 1868 şi 1873 
în 2 voi. «Cuventări bisericesoi» pe Duminecile 
postului mare şi pe alte Dumineci şi serbători 
ale anului.

Nagyâg, v. Secărâmb.
Nagybănya, fBaia mare), Civitas de Rivulo 

Dominai'um, cetate liberă reg., cottul Sătmar, 
9838 loc. (1890), dintre cari 3601 Rom. gr.-cat., 
3796 rom.-cat. Magh. şi Germ., 125 Slovaci augu- 
stiniani, 1601 h. reformaţi Magh. şi 701 Ovrei; 
pe un platou frumos, ce se mărginesce la nord 
cu munţii Ţerii-Oaşului, lângă valea Ferneziului; 
reşedinţa unei direcţiuni montanistice, minele 
de aici fiind unele dintre cele mai bogate din 
ţeară, ele produc pe an în termin de mijloc; 
100 kgr. aur, 2—500 kgr. argint şi 1400 kgr. 
plumb în valoare de 250,000 11., iar în minele 
private lucră la 500 lucrători; totodată ele sunt 
şi dintre cele mai vechi precum se vede din un 
document din 1347 care dă locuitorilor mari 
privilegii pentru exploatarea minelor; cetatea a 
fost împopulată cu Saşi de regele Geza II în 
1142 şi mai înainte era locuită probabil numai 
de Români. loau Homolyâk scrie, că Maria, 
fica lui Ludovic cel Mare a locuit în B. m. până 
ce Ludovic pornise contra Saşilor (Pray, cart. 4, 
pag. 3, 8). 1141 ca schimb pentou Belgrad, ajunse 
in posesiunea lui Georgiu Brankovits; 1459 avea 
cetate şi era proprietatea mamei lui Mateiu Corviu;

1624 ajunse în mâna lui Gavril Bethlen, iar 
prin pacea dela Linz se dădu principelui Georgiu 
Râkoczi; 1703 a fost ocupată de Prancisc Râ- 
koczi IL B. m. mult timp a fost în posesiunea 
principilor Transilvaniei. In mijlocul oraşului şi 
acum stă un turn singuratic, remăşiţă din o bi
serică în stil gotic, despre care se susţine, că 
ar fi zidită de marele erou loan Huniade. Acea 
biserică a fost nimicită prin foc în 26 August 
1769, remânend din ea numai turnul. Precum se 
află în analele din archiva orăşenească, în 1703 
oraşul a fost atăcat de Pintea Viteazul, oare 
şi-a aflat aci moartea. In analele oraşului Pintea 
se numesce «Hollomezei» (Mogoja) Pintye Gregor. 
(Cf. Szatmâr Vârmegye tortenete, de Szirmay 
Antal. Buda, 1809. Nagybânya es kornyeke; 
Palmer K., Die Erzlagerstatte von N. B. (Szel- 
lemii); Foaia»Gutinul«,nr.32din 1889. [G.Sz.]

Nagy-Becskerek, (Becicherecul mare.) v. Becs- 
kerek.

Nagy-Cserged (Cergău), corn. în cott. Albei 
de jos, 1032 loc. (1891) Rom.

Nagy-Demeter (Dumitrea mare, Mettersdorf), 
corn. in cott. Bistriţa-Năseud, 1635 loc. (1891) 
Rom. şi Germ.

Nagy-Enyed, v. Aiud.
Nagy-Ernye, com. în cott. Muieş-Turda, Trans., 

1434 loc. (1891) Rom. şi Magh., 5 biserici.
Nagyfaiu, (Szildgy-N.), com. în cott. Selagiu, 

Ung., 1922 loc. (1891) Rom. şi Magh.
Nagy-lkiod, v. Iclodul mare.
Nagy-Kăllo, oraş în cott. Sabolciu, Ung., 5632 loc. 

(1891) Magh. şi Slovaci. Castelul vechiu, ale cărui 
urme abia mai sunt visibile, a jucat un rol în
semnat în luptele de pe timpul Racoţescilor.

Nagy-Kanizsa, oraş în cott. Zala, Ung., pe 
ambele maluri ale părăului Eanizsa, 20,619 loc. 
(1891) în maj. Magh.

Nagy-Kăroly, v. Careii mari.
Nagy-Keresztes (Nagy-Krisztolc, Cristolţul 

mare), com. în cott. Solnoc-Dobâoa, Ung., 1259 loc. 
(1891) Rom.

Nagy-Kikinda, v. Eikinda.
Nagy-KorSs, v. Eoros.
Nagylak, v. Nădiac şi Nojlac.
Nagy-Margita, com. în cott. Torontal, Ung., 

1819 loc. (1891) Rom. şi Şerbi; staţiune de 
cale ferată.

Nagy Săndor, loaif, general de honvedi Ia 
1848—49, n. 1804, t 1849; cariera a început-o 
în armata austriacă, în care a servit până 1844, 
când se retrage în calitate de căpitan de husari, 
1848 întră în armata honve(Jilor ca vice-colonel, 
apoi ca general a luptat în multe rânduri cu 
succes contra Austriacilor, la Szolnok, Vâoz, 
Nagysarlo şi Eomârom; însă în a dona jumă
tate a a. 1849 fu bătut de cătră Austriaci la 
Sempte şi Rimaszombat, şi de cătră Ruşi la 
Dobriţin. In urmă fu prins şi executat la Arad 
6 Oct. 1849.

Nagy-Sikăriâ, com. în cott. Sătmar, Ung.j 
1234 loc. (1891) Rom.; pe teritoriul ei se află 
mine de aramă.

.Nagy-Szalonta, v. Salonta.
Nagy-Szombat, (Tyrnau, Trnavia), oraş în 

cott. Pojbn, Ung., foarte frumos clădit; odi
nioară încungiurat cu ziduri de piatră; foarte 
multe şi frumoase biserici catolice, din care
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causă s’a şi namit Roma mică; sediul unui ca- 
pitlu rom.-cat. cu seminariu şi liceu-internat. 
Din industrii de remarcat sunt fabricile de zahăr 
şi chibrituri. Centml cultural al Slovacilor din 
Ung., 11,500 loc. (1891), din cari: 6504 Slovaci, 
3154 Germ., 1625 Magh.; după rel.: 9324 rom.-cat., 
593 evang. şi 1558 isr.

Naia, v. Bastiment, Corabia.
Naia bisericii, (archt.) v. Naos.
Naia de linie, vasul de luptă din vechea ma

rină cu vele; avea artileria aşezată în doue sau 
trei baterii suprapuse, de unde numele de: va.s 
cu doue punţi, cu trei punţi. [Const. B.]

Naia de reshoiu, v. Bastiment.
Naiadaceae, (botan.) fam. de plante aquatice 

monocotyle, înrudită cu Alismaceele, de care se 
distinge prin flori mici şi în inflorescenţe spi- 
cate, spicat-racemoaoe sau spadicee (nu mari şi 
în inflorescenţe verticilate sau umbelate). Cu
prinde vr’o 120 specii respândite j>e întreagă 
suprafaţa globului şi grupate în următoarele tri
buri, la cari cităm în parantese genurile mai 
importante: I. trib. Juncagineae (Triglochin, 
Scheuchzeria); II. Aponogetoneae (Aponogeton); 
III. Potameae (Potamogeton, Ruppia); IV. Po- 
sidonieae; Y. Zannichellieae (Zannichelia); 
VI. Zostereae (Zostera); VIL Naiadeae (Naias); 
VIII. Cynrodoceae; această familie cuprinde re
lativ multe specii de plante ce populează oceanul 
atât de sărac în fanerogame. Cu Zostera ma- 
rilimali. «iarba de mare< se umplu saltele. 
Cele mai comune specii de apă dulce dela noi 
aparţin la genul Potamogeton. [A. Pr.J

Naiade, după mit. greacă au fost nimfe de 
apă; între N. cele mai renumite se numiau Da
naide (v. ac.).

Naias L., (botan.) gen de plante anuale sub- 
merse cu foi lineare oposite şi flori monoice 
glomerate sau dioice solitare, cuprinde vr’o 
10 specii tropieale şi temperate de apă dulce, 
dintre cari cea mai răspândită în Europa e 
N. major AU. [A. Pr.]

Nain, locaUtate în Galilea, la poalele nordice 
ale muntelui Hermon; aici a înviat Christos pe 
tinerul văduvei (Luca 7, 11).

Nalrn, comitat în nordul Scoţiei, 556 km1., 
cu 10,019 loc. (1891). Capitala N. are 4651 loc.; 
port, băi de mare.

Naîssus, (astă(}i Niş), oraş înfloritor în Moesia 
superioară, mai tâi'diu în «Dacia mediterranea», 
înfiumseţat ou deosebire de Constantin cel Mare, 
care s’a şi născut aci.

Naiu, instrument musical compus din mai 
multe ţevi de trestie de diferite lungimi, aşe
zate unele lângă altele, deschise sus şi închise 
la partea lor inferioară; el se numia la Romani 
fistula şi syrinx; N. se mai numesce şi muscal, 
dela musical, fîind-că pe acest instrument se 
poate produce o musică mai completă. In tim
purile vechi avea până la 8 ţevi, astă(Ji are 
18—23 ţevi şi chiar mai multe; din Moldova şi 
Basarabia a dispărut cu totul, astăcji se mai află 
la lăutarii din Muntenia.

Naiv, (lat. nativus, lat. medieval naivusj, 
înăsout, ceva simplu şi natural, însă contrar 
obiceiului. Cele ce se vorbesc şi se lucrează în 
mod N. ne deşteaptă surîsul, însă prin simpli
tatea şi naturaleţa lor sunt mai plăcute decât

lucrurile banale. N. e propriu copiilor, iar în artă, 
operelor geniale şi în special poesiei poporale.

Naja, gen de vipere. N. tripudians, (şerpele 
cu ochelari), veninos, lung. 160 cm., e foarte pe
riculos şi când atacă se ridică cu a treia parte a 
corpului şi îşi lărgesce gâtul în formă de disc, 
pe acest disc apar de o parte şi alta două pete 
mari negre unite în formă de ochelari, de unde 
îi vine şi numele. Trăiesce mai ales în India 
orientală, unde indigenii cu ajutorul musicei 
o ademenesc, o prind, îi scot dinţii veninoşi şi 
o dresează. In Egipt se află specia N. Saje, 
(ara, aspis, şerpele Cleopatrei), 2 m. lung, apăsat 
pe ceafă, înţepenesce ca un baston (Faraon); 
servea pentru executarea criminalilor şi chiar- 
pentru sinucideri (Cleopatra).

Najades (UnionaceaJ, fam. de molusce lame- 
hbranchiate din ord. Dimyaria. Genurile mai 
însemnate ale acestei fam.: Unio, Margaritina 
şi Anodonta (scoica obicinuită). [I. P. Vciteşti].

Năjdas, corn. în cott. Caraş-Severin, Băn., 
2610 loc. (1891) Rom.

Năjit, inflamaţia urechii, durere crâncenă de 
urechi, contra căreia se recomandă cataplasme 
şi injecţii cu flertură de nalbă. v. Otita.

Nalba, numele românesc al plantei Malva sil- 
vestris L. (v. ac.). — N. albă sau N. mare Althaea 
officinalis L. — N. de gradină, Althaea roşea 
Cav. (v. ac.). — N. mică sau N. meruntă, Malva 
rotundifolia L. (v. ac.).

Nălbit finălbirej, acţiunea chimică de a de
colora sau a albi diferite stofe mai ales prin 
ajutorul unor compuşi chimici cum s. e. a hipo- 
chloritului, ori a apei (jisă de javelle.

Nalifka, (rus.J rachiu de poame, cu deosebire 
cel preparat din mure, coacăză, sorbe.

Nălucă, apariţie, halucinaţie, umbră, stafle, fan
tomă. In psichologie o apariţie exterioară datorită 
unei excitaţiuni nervoase particulare a văzului. 
N. deci, nu are o causă externă, şi cu atât mai 
puţin e o realitate, cum o consideră superstiţia 
populară. [Nig.]

Nălucire, manifestarea unei năluce; în sens 
figurat N. e ceva trecător, fără durată.

Nămăesci, 1) N., com. rur. în Rom., j. Muscel, 
situata la nord-est de Câmpulung în depărtare 
de 8 km. de acest oraş; com. e formată din 
2 căt: N. şi Valea-Românescilor, cu 887 loc. 
(Dicţ. geogr 1893). 2) N., mănăstire de călu
găriţe, aşezată pe o frumoasă colină, lângă căt. 
cu acelaşi nume; mănăstirea numeră 20 călu
găriţe, cari se îndeletnicesc cu diferite lucruri 
de mână.

Namaqua, o seminţie a Hotentoţilor.
Namaz, o rugăciune, pe oare o recitează mo- 

hamedanii de cinci ori pe (Ji'
Namila, arătare uriaşe, colos, o fiinţă a cărei 

mărime întrece proporţiile obicinuite: o N. de 
om, o N. de cal.

Nămolire, (colmaţiunej, operaţiune de ame
liorare a pământurilor unde pe locurile joase şi 
mlăştinoase cu multe găuri şi hîrtoape intro
ducem un curs de apă, mai cu samă toamna şi 
primăvara când vine şi se duce zăpada şi ghiaţa 
şi totdeuna când apele sunt crescute şi tulburi, 
pentru ca să-şi depună şi lase acolo potmoalele 
şi nămolul lor adus în suspensiune şi disolu- 
ţiune şi să niveleze şi însănătoşeze pământu
rile joase şi rovinoase. Dacă apa nu este destul
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de tulbure şi încărcată cu potmoale, o putem 
tulbura şi noi artificial prin punerea în mişcare 
a năsipului şi petrişului din fundul albiei cu fur
coaie şi sape, ori prin tăierea malurilor şi arun
carea ţarinei în apă. Cu această metodă cu 
sacrificii mici putem să ameliorăm cu timpul 
suprafeţe considerabile de teren şi să le svîntăm.

Nămoloasa, l)N-, corn. rur. în Rom., j. Putna, 
situată pe malul Şiretului; se compune din 3 căt., 
cu 1481 loc. 2) N., Tîrgul, corn. rur., despăr
ţită de cea precedentă prin întinderea imaşului, 
avend 883 loc., o bis. parocbiaiă şi alta filială 
şi 2 şcoale. Tîrgul N. a fost înfiinţat în 1818 de 
logofetul Costache Eonachi. (Dicţ. geogr. 1897.)

Namur, provincie în Belgia, 3660 km9., cu 
335,471 loc. (1891); mine de cărbuni şi de fier, 
cariere de piatră; cap. N. (Namen), lângă Maas, 
30,087 loc. (1891); episcopie, catedrală cu mor
mântul lui Don Juan d’Âustria; industrie în
semnată de metal şi piei.

Nan-din-Gavan, după pov. rom. un piticot atât 
de )nic, încât s’a adăpostit sub o ciupercă.

Nana Sahlb, n. 1825, conducătorul rebelilor 
din India est. contra Englezilor 1857; f în Nepal.

Nancy, capit. depart. franc. Meurthe-et-Mo- 
seUe, odinioară capit. Lotaringiei; residenţă epis- 
copească 93,290 loc. (1896), industria şi co- 
merciul sunt foarte însemnate, are 40 fabrici 
de broderii renumite, 10 de postav, 23 de ghete 
şi multe altele; inatituţiuni culturale: univer
sitatea ou 4 facultăţi, academie de agronomie, 
conservator de musică, institut do surdo-muţi, 
biblioteca universităţii cu 50,000 voi., biblioteca 
publică (100,(X)0 voi.), mai multe licee, musee. 
Istorie. N. în 1153 a fost ridicată de ducele de 
Lotaringia Matbieu, din comună la rangul de 
capitală, de când s’a desvoltat repede. 1766 s’a 
anexat la Francia; 1777 deveni reşedinţă episco- 
pească. (Lit.: Lallemand, Les maisons historiques 
de N., 1883; Courbe, Les nies de N. (3 voi., 
1885-^6); Lepage, Les archives de N., 1886.)

[M. Bodiu.]
NănescI (Nănfalu), corn. în Maramureş, cu 

600 loc. Români, 60 Ovrei, apaiţine diecesei 
Gherlei, cu biserică şi şcoală.

Naniesou, losif, mitrop. Moldovei, v. lo if II.
Nanking (Kiangning), capitala provinciei chi

neze Eiangsu, situat lângă rîul Jangcekiang, cu 
130,000 loc. Odinioară capitala Chinei; renu
mitul turn de porţelan (165 m. înalt) a fost 
dărîmat cu ocasiunea cuceririi oraşului de cătră 
Taiping (1853). Bibhoteci mari, renumită indu
strie de Dumbao.

Nanking, ţesătură de bumbac de coloare găl
buie, deasă şi tare în foi; în comerciu se vinde 
şi sub numele artghină, şi se întrebuinţează 
mai cu samă pentru feţe de perină, în cari se 
aşează penele.

Nanna, după mit. nord-germană muierea lui 
BaJdur, una din cele patru 4ine de frunte.

Nanocephalla, (grec.) o desvoltare abnorm de 
mică a capului şi creerului.

Nansen, Fridtjof, mare explorator norvegian; 
n. 1861, a făcut două mari călătorii de explo
rare în Groenlanda şi apoi celebra exploraţiune 
a regiunilor polare, care a durat trei ani (Iunie 
1893 până August 1896); expediţiunea a plecat pe 
vaporul Fram, construit anume, casă poată resista 
la strînsoarea gheţurilor; N. era însoţit de 12 to

varăşi, şi au luat provisiuni pentru cinci ani. 
Ajunşi la lat. 84° nordică, vaporul n’a mai putut 
înainta; atunci N. împreună cu un tinăr tovarăş 
Johansen părăsesc vasul şi pleacă amândoi în 
imensitatea deşertului glacial, cu câţiva câni şi 
provisiuni pentru 110 (Jh0 î în mijlocul unor 
greutăţi extraordinare, a lipsurilor şi a suferin
ţelor de tot felul, ei călătoreso un an şi jumă
tate până când întâlnesc expediţiunea Jackson. 
care explora pământul Franz-Josef; punctul 
culminant de lat. ce au atins a fost 86° 15', unde 
nu ajunsese nimeni până la ei; sosit în Europa 
a doua ()i chiar după sosirea vaporului »Fram«, 
a fost obiectul ovaţiunilor universale. El însuşi 
a descris voiajul seu într’o admirabilă broşură 
întitulată «Cătră Pol.«

Nante, v. Nonte.
Nantes, capitala şi residenţă episcopească a 

depărtăm, francez Loire-Inferieure, 123,902 loc. 
(1896); industria şi comerciu! sunt foarte în
semnate ; are o mulţime de fabrici de fier, aramă 
şi căldări, bere, hârtie, ş. a.; articoli mai în
semnaţi de comerciu; vin, zahăr, sare; ca port 
ocupă locul al 6-lea îu Francia; spre uşurarea 
comunicaţiunii de comerciu s’a construit canalul 
Loire, lung. 14 km. ; portul este aranjat pentru în
căperea a 200 năi; importul a fost; 1.261,338 tone 
(1892); exportul: 199,376 tpne; are 5 suburbii, 
dintre cari cele mai frumoase sunt cele clădite 
pe insulele Feydeau şi Gloriette. Instituţiuni 
culturale: şcoală de idrografie, observator astro
nomic, conservator de musică, bibliotecă publică 
(90,000 voi.), museu de arte (1000 tablouri şi 
300 sculpturi), colecţiuni aroheologice, de sci- 
inţele naturale, ş. a. In evul vechiu N. a fost 
capitala Namneţilor, Condivicuum s.PortusNam- 
netum, mai târijiu s’a numit Namneta; în evul 
mediu residenţă principilor de Bretagne. Aci a 
subscris 1598, Enric IV, edictul de N., revocat 
1685 de Ludovic XIV. (Cf. Mellier, Essai sur 
l’histoire de la viQe et du comtâ de N. (N., 1872.)

[M. Bodiu.]
Nantes, edictul de, v. Edict.
Nantşang, capitala prov. chineze Eiangsi, cu 

100,000 loc.; fabrici de porcelan.
Nanu, Ştefan, n. 1863 la Bod (Brenndorf) în 

Trans., crescut în Bucuresci, a studiat filologia 
modernă în BerUn şi în Lipsea, unde a obţinut 
doctoratul în filosofie cu tesa: »Der Wortschatz 
des Istrischen», din care a apărut numai litera A; 
de present e directorul şcoalei comerciale in 
Tumu-Severin.

Naos, (grec.) naia bisericii, partea internă 
de mijloc mai aprofundată a edificiului biseri
cesc, situată între tribunal (presbiteriu) şi tinda 
bisericii. După disciplina veche bisericească, în 
N. bisericii numai celor credincioşi era permis 
a petrece şi a fi de faţă la celebrarea oficiului 
divin. Naia bisericii în vechime ca şi a()i aste 
împărţită în trei părţi: N. de mijloc, unde se 
înălţa amvonul, cea de meaeă-^i pentm bărbaţi 
şi cea de mează-noapte pentru femei.

Nap, (sfecla, broasba, Brassica [v. ac.] napus 
rapifera), plante rădăcinoase din familia Cru- 
ciferelor, cari se cultivă pentru rădăcina îngro
şată a lor şi servesce la hrana oamenilor şi a 
vitelor. Sunt toate plante bienale. N. de nutreţ 
mai poartă numirea engl. de turnips; cultura 
lor este foarte lăţită în Angha şi sunt varietăţi
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timpurii şi tar4ii, din cari anele ajung până la 
5—10 kgr. greutate. N. de mirate deşi remân 
mai mici, dar au avantajul că ei semenaţi prin 
Iulie şi Aug. tot se fac ancă până toamna. în
colo cultura N.-lui se aseamănă cu aceea a ver- 
deţelor. Se recoltează toamna târziu şi se dau 
îndată vercji la vite. Englezii mână toamna şi 
iarna vitele şi oile în culturile de napi şi le 
pasc pe loc. Mai mult de preste Bobotează nu-i 
putem păstra, căci nu se ţin. Un ger de 3—4° C. 
il supoartă uşor fără să degere.

Napi, numele românesc al plantelor cultivate: 
Brassica Napus L. var. esculenta DC. (v. ac.) 
şi Heliauthus tuberosus L. (v. ac.).

Napi de nutreţ şi de zahăr, v. Sfecle şi Zahăr.
Na-palmă-om, v. Na-cot-barbă.
Năpârca (Ooluber), în Bucovina şi Transil

vania, gen de şerpi din clasa reptilelor, ord. ser- 
pentes (şerpilor), neveninoşi. Corpul lung 130 cm., 
pe spate cenuşiu puţin albăstruiu, pe pântece 
solzii sunt mai mari ca pe spate şi coloraţi pi- 
striţ, jumătate alb jumătate negru; pe creştet 
solzi mari cjişi scuturi, iar pe gât în partea 
dorsală şi imediat lângă cap are 2 sau 4 pete 
mari galbene-alburii. N. înoată bine, e nevătă
mătoare, şi se nutresce cu broasce, şoareci, şo- 
pârle, etc. Puii lor nasc din ouăle cu coaje 
subţire ce femeiuşile le depun în August sub 
pământ moale în număr dela 20—30. In Ro
mânia, jud. Gorj, se (Jice N. la Anguis fra- 
gilia, clasa reptilelor, ord. saurienelor (şopârle), 
numit în Transilvania şi Bucovina Orvetul, Ci- 
cilizul şi Sfărâmăciosul. In Biblie se dă numele 
de N.: Viperei.

Naparis, vechiu nume dac al rîului Ialomiţa. 
(Cf. Xenopol I. 34.)

Năpârlire, desbinarea ţesăturilor şi celulelor 
învechite în scop de a se forma altele noui 
pentru întinerirea corpului animal; schimbarea 
penelor la paseri, schimbarea părului la animale 
sugătoare, reînoirea epidermei la larvele unor 
insecte, etc.

Năpasta, Pleaşca (Oltenia), Postovol, Prostovol 
(jud. Vlaşca), instrument de pescuit, format din 
o reţea de fire de cânepă, in forma unui con 
lung pâuă la 2 m. şi pe marginile dinspre basa 
conului, care e foarte mare, sunt prinse alice 
de plumb. [I. P. Voiteşti.j

Năpaste, dare veche, foarte asupritoare, în
fiinţată de Mihnea Vodă. Astăzi prin N. se în
ţelege calamitate, nenorocire neaşteptată, acusare 
falsă, belea.

Napler (pron. Neper), John, matematician en
glez, n. 1550 în Merchiston lângă Edinbourgh, 
11617. Şi-a câştigat renumele prin invenţiunea 
logaritmilor şi calcularea logaritmilor naturali, 
precum şi prin formulele sale referitoare la tri- 
gonometria sferică.

Napiţa, identic cu nap (v. ac.).
Napoca, vechiu nume dac al cetăţii Cluj în 

Trs. (Cf. Xenopol I. 182.)
Napoleon I, împăratul Francezilor, n. în 15 Aug. 

1769 la Ajaccio (după unii în 7 Iau. 1768 la Corte); 
era al doilea sau ântâiul fiu al lui Carol Bonaparte 
şi al Letiţiei Eamolino. Se subscria Nahulione 
de Buonaparte, Napoleone de Buonaparte şi 
Napolione Buonaparte. Se crede, că tatăl lui 
l-a făcut mai mio cu un an, dându-i locul al 
doilea între fii săi, spre a-1 pute cresce gra- 

Enololopedia română. Voi. ni.

tuit în şcoala militară. 23 Aprile 1779 întră în 
şcoala mihtară din Brienne, unde avu ca supra- 
veghitor şi repetitor pe Pichegru şi de unde ieşi 
în 17 Oct. 1784, trecând la 23 Oct. la şcoala 
militară din Paris; după un an dete examen 
pentru artilerie şi ieşi al 42-lea. La 1 Sept. 1785 
fu numit sublocotenent şi trecu prin gamisoanele 
Valence, Lyon, Douai (1785—87); cere concedii 
în mai multe rânduri de câte patru şi şese luni, 
în care timp se încearcă în literatură şi se îngri- 
jesce de starea Corsicei cu un particularism re
marcabil. Deşi oficier în activitate, obţinu în 
1791 gradul de locotenent-colonel al unuia din 
cele patru batalioane ale gardei naţionale corsi- 
cane. încercase să cuprindă Ajaccio şi era ame
ninţat a fi dat în judecată pentru rebeliune cu 
armele; din armată fusese destituit 1792, pentru 
absenţe nelegale. Admis iarăşi cu gradul de că
pitan, se întoarse din nou în Corsica şi reia co
manda batalionului seu de voluntari. Luă parte 
la înăbuşirea rescoalei provocată de Faoli şi 
obţinu titlul de inspector general al artileriei 
din Corsica. învins, fugi în Franţa sudică, unde 
atrase atenţiunea lui Robespierre, iar după cu
prinderea Toulonului fu numit (22 Sept. 1793) 
general de brigadă in artilerie şi preste patru 
^ile general inspector al coastelor Mediteranei. 
In 1794 fu trimis în misiune secretă în Italia 
de Robespierre cel mic şi se întoarse cu succes, 
dar Robespierre fu resturnat, Bouaparte desti
tuit şi arestat ca partisan al lui Robespierre. 
Lăpădându-se de »tiran«, fu reintegrat în gradul 
său şi fu însărcinat să cuprindă Corsica dela 
Englezi, dar fu bătut (11 Martie 1795). Retu
şând să meargă la armata din Est, fu destituit 
(15 Sept.). La 4 Oct. Barras îi luă ca ajutor 
spre a apăra Convenţia contra regaliştilor şi N. 
întrebuinţa tunul fără cruţare (13 Vendemiaire). 
Preste 15 (J'l0 numit general de divisie, 
preste şese luni general şef al armatei din Italia. 
26 Martie 1796 luă comanda armatei (37,000) 
şi promise soldaţilor într’o proclamaţie strălu
cită glorie şi bogăţii. La Millesimo (13 Apr.) şi 
Dego (14 Apr.) bate pe Austriaci şi Pieraontesi, 
la Ceva şi Mondovi bate pe Piemontesi şi îi 
constringe a cere pace. La Fombio bate pe 
Austriaci, ia podul dela Lodi (10 Maia), res
pinge pe Austriaci, asediază Mantua, respinge 
pe 'Wurmser la Castiglione (5 Aug.) şi la Bas- 
sano (8 Sept.), îl închide în Mantua, respinge 
la Arcele şi Rivoli încercările de despresurare 
şi cuprinde Mantua (2 Febr. 1797). Obligă pe 
Papa a cere pace, înaintează prin Friaul, Ca- 
rintia şi Carniolia spre Viena şi obligă pe Au
stria a încheia pacea preliminară dela Leohen 
şl apoi dela Campo Formio (17 Oct. 1797).

In Paris N. se arătă modest ca să nu atragă 
hănueli asupra sa, apoi propuse Directoratului 
să facă expediţiunea din Egipt. Directorii pri
miră, voind să se scape de el. 19 Maiu 1798 
părăsi Toulon, cuprinse Malta, debarcă (30 Iunie) 
în Alexandria, bătu (6 Iulie) pe Mameluci la 
Piramide şi întră în Cairo. Nimicirea flotei fran
ceze la Abukir (1 Aug.) şi pregătirile Turcilor îl 
deciseră a lua înainte. Năvăli în Siria (Febr. 1799), 
înaintă până la Acea, pe care o încunjură şi o 
atacă de 14 ori fără succes. Isbucnind ciuma 
printre soldaţii sei, se întoarse în Egipt şi bătu 
o armată turcească la Abukir, dar aflând înfrîn-
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gerile suferite de Francezi în Europa, părăsi 
armata, se îmbarcă în doue fregate cu câţiva 
generali, se strecură printre corăbiile engleze 
şi debarcă la Frejus (9 Oct. 1799). Prin Franţa 
fu primit ca un rege. Iu Paris câştigă în partea 
sa pe'generali şi pe mulţi oameni politici (Barras, 
Sieyes, TaUeyrand, Fouche, fraţii sei losif şi 
Lucian), depărtează din adunarea legislativă pe 
cei opuşi lui şi proclamă o nouă formă de gu
vern: Consulatul (10 Nov. 1799).

Constituţiunea anulai VIU dedea primului 
Consul atribuţiunile unui rege constituţional. 
Statul fu centralisat şi cârmuit cu o mare în
ţelegere a trebuinţelor practice, dar cu o mare 
străşnicie. Presa era încătuşată şi ori ce ini
ţiativă individuală înăbuşită. Besboiul fii ter
minat cu victoriile dela Marengo (14 Iunie) a 
lui N. şi dela Hohenlinden a lui Moreau prin 
pacea dela Luneville cu Austria şi prin pacea 
dela Amiens (27 Martie 1802) cu Anglia. In 
timp de pace dosvoltă o mare activitate. Creă 
o nouă deooraţiune (legiunea de onoare), îm- 
păoă statal cu biserica (Concordatul), făcu con
strucţii şi luă titlul de consul pe viaţă. Corpu
rile legiuitoare fură curăţite de oposanţi, dintre 
cari mulţi fură executaţi sau alungaţi, apoi pro
fitând de un complot făcut contră-i, luă (20 Maiu 
1804) titlul de tmpSrat al Francezilor, titlu 
aprobat de 3.572,329 voturi. La 2 Dec. papa 
Piua Yn veni la Paris spre a-1 încorona. El îl 
făcu să aştepte o oră, iar la încoronare luă singur 
coroana şi şi-o puse pe oap. In interior făcea 
ce voia, in afară nu respecta dreptul nimenui. 
Anglia rupse pacea şi Pitt formă o coaliţiune 
contra lui compusă din Anglia, Austria, Rusia 
şi Svedia. N. înainta în Germania sudică, strivi 
armata lui Mack, pe care-1 obligă să capituleze 
la Ulm (17 Oct. 1806), întră în Viena şi ro- 
puită la Austerlitz o strălucită victorie asupra 
Ruşilor şi Austriaoilor. Austria înoheiă pacea 
dela Presburg. N. dă Italia fiului seu vitreg Eu- 
geniu Beauharnais, fratelui seu losif îi dă re
gatul Neapolei, altui frate Ludovic Olanda, lui 
Murat, cumnat, îi da marele ducat de Berg şi 
tuturor surorilor posesiuni întinse în Italia. In 
Germania în fiinţă (17 Iunie 1806) Confederaţia 
de pe Bin, al cărui protector se declară. Ne- 
mulţămit de şovăirea Prusiei, merse în contra ei 
ţi învinse la Jena (14 Oct 1806) armata prusiană, 
intră în Berlin (27 Oct.), de unde dă Blocul Con
tinental (v. Continental, blocul). înaintează contra 
Ruşilor uniţi cu Prusienii şi dă lupta nedecisă 
dela Eylau (7 şi 8 Febr. 1807), stă câtva timp 
neactiv, apoi învinge hotărîtor pe Ruşi la Fried- 
land (14 Iunie) şi înoheie pacea dela Tilsit, 
prin care Prusia era redusă la jumătatea teri- 
torului şi îndatorată a plăti mari sume de bani. 
N. ajunse a se crede împăratul Occidentului şi 
a considera ca nejustă ori ce resistenţă făcută 
puterii sale. Ocupă Portugalia, căci nu voia să 
renunţe la oomeroiul cu Anglia (1807), decise 
pe regele Spaniei şi pe fiul lui a renunţa la 
coroana spaniolă, pe oare o dete lui losif, pe 
când Murat primia Neapole. Spaniolii se opu- 
seră însă cu hotărîre şi luptară desperaţi, con- 
stringend la predare o întreagă armată fran
ceză (Baylen 21 laUe 1808). Spaniolii primiră 
ajutoare din Anglia, care în urma victoriei dela 
Trafalgar (1805) pe apă, putea lupta şi pe con

tinent contra lui N. Generalul englez Wellington 
resista ou tenacitate armatelor franceze. N. re- 
înoi alianţa sa cu ţarul Alexandru la Erfurt 
(27 Sept. până la 14 Oct. 1808), apoi merse în 
Spania, introduse pe losif în Madrid, respinse 
pe Englezi, dar fu rechiemat în Germania, unde 
Austria se prepara din nou. Respinge pe Au- 
striaci, întră a doua oară în Yiena, sufere o 
înfrîngere la Aspern (21 şi 22 Maiu 1809), cân 
ştigă insă victoria decisivă dela Wagram (5 şi 
6 Iulie), în urma căreia se încheie pacea din 
Viena (14 Oct. 1809).

N. devenia din (jt în 4^ mai despreţuitor de 
oameni. Nimic nu i-se mai părea imposibil, nimic 
drept contra voinţei lui, era tiranic chiar cu 
cei dimprejurul seu şi ori ce resistenţă îl excita. 
Capriţiiil său dispunea de soartea ţerilor şi po
poarelor. Statal papal fu alipit la imperiu, papa 
fu adus prisonier în Francia. Olanda fu încor
porată imperiului, ca şi coastele Germaniei, încât 
imperiul francez cu statele vasale număra preste 
100 mii. loc. Spre a ave un fiu se despărţi de 
împărăteasa Eugenia şi se căsători cu archi- 
ducesa Maria Luisa, fica împăratului Francisc I. 
In 20 Martie 1811 i-se născu un fiu, aşa că di
nastia lui părea asigurată.

Nerespectarea blocului continental de cătră 
Rusia determină pe N. să-i declare resboin. 
Statele vasale. Prusia şi Austria, trebuiră să-i 
dea armate, şi cu aproape 600,000 soldaţi trecu 
Niemenul (24 Iunie 1812). Ruşii se retraseră 
adeseori învinşi (Smolensk 17 Aug.), dar lipsa 
şi boalele îi inspirau grije. Crecjend că va decide 
pe Alexandra să ceară pace prin ocuparea Moscvei, 
se îndreptă spre acel oraş. Cotigă sângeroasa 
bătălie delaRorodtno (7 Sept.) şi întră în Moscva 
(14 Sept.). Oraşul fu aprins însă din ordinul 
guvernatorului, şi făcu imposibil iernatul arma
telor. După o lună se decise a se retrage. De 
lipsă, de frig, de atacul Ruşilor (trecerea preste 
rtul Berezina, 25—28 Nov.) peri armata cea 
mare (la Vilna ajunseră 15,(X)0). De aci N. 
părăsi armata şi se întoarse într’o sanie ţeră- 
neasoă prin Varşovia şi Dresda la Paris.

Ridicarea Prusiei impuse armatei să se retragă 
necontenit până în Saxonia. Aci însă N., care re
crutase 500,(XX) soldaţi, îi întimpină şi-i opuse 
aliaţilor. Câştigă victoria la GrossgBrschen şi 
Bautzen (21 Maiu 1813), insă Austria se uni 
la coaliţiune. Câştigă din nou victoria dela 
Dresda (26 şi 27 Aug.); aliaţii însă luară de- 
cisiunea de a se feri de lupte cu el şi a ataca 
pe generalii lui, cari fură învinşi la Grossbeeren 
(23), la Katzhach (26), la Kulm (30 Aug.) şi la 
Dennewitz (6 Sept.). N. se retrase la Leipzig. 
Acolo se dete marea luptă (16, 17, 18 Oct.), 
unde nevoind a se retrage, faţă de numeral co- 
vîişitor al inimicilor, susţinu lupta cu hotărîre, 
însă în cele din urmă fu învins şi nu putu re
trage decât 100,(XX) soldaţi, cu cari învinse la 
Hanau (30 şi 31 Oct.) o armată austro-bavareză, 
şi îşi deschise dramul în Francia. Urmărit de 
armate cu mult mai superioare şi nedispunend 
deoât de 70,000 soldaţi, tot genial şi toate suc
cesele lui N. remân fără efect Francia îl părăsi, 
inimicii îl urmau pas cu pas. învins la La Bo- 
thiire, el învinge pe BlOcher la Champeaubert, 
Montmirail, Etoges şi Vauchampa, pe prinţul 
de 'Wiirttemberg la Moniereau, După laptele
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dela Laon şi dela Aicis-sur-Aube (20 şi 21 Martie 
1814) voia să treacă Rinul şi să mute lupta în 
ţeară inimică, dar află că aliaţii s’au îndreptat 
asupra Parisului. Se îndreaptă grabnic spre Paris, 
când aQă că capitala a capitulat în 30 Martie. 
Abdică la Fontainebleau şi merse în insula Elba, 
lăsată lui de aliaţi împreună cu titlul de îm
părat şi cu 2 mii. franci.

In insula Elba se ocupa cu îngrijire de ad
ministraţia insulei şi era cercetat de numeroşi 
visitatori. Nemulţămirea Francezilor cu Lu
dovic XVIII îl decise a întreprinde o năvală 
în Francia. îmbarcă garda sa, trecu printre co
răbiile engleze şi debarcă în Francia (1 Martie), 
unde ţeranii îl primiră cu indiferenţă la început. 
Un batalion regal trecu în partea lui, trecerea lui 
Ney îi asigură triumful. Mergea spre Paris încet, 
ca să dea timp de fugă regelui. In 20 Martie 1815 
întră în Paris. Căută să împace Francia priutr’o 
constituţie liberală, iar Europa prin asigurarea 
iubirei sale de pace. Puterile ordonaseră însă 
armatelor să înainteze. N. înainta în Belgia şi 
învinse pe Prusieni la lÂgny (16 Iunie), atacă 
apoi pe Wellington la Waterloo (18 Iunie) cu 
tărie, dar sosirea lui BKeher în aripa dreaptă 
transformă victoria în înfrângere decisivă. In 
Paris camerele refusară a-1 mai secunda şi ab
dică a doua oară. Apoi se duse (15 Iulie) pe un 
vas englez, Bellerophon, cu intenţia de a trece 
în Anglia. Puterile europene îl considerară însă 
ca un prisouier de resboiu şi îl trimiseră în 
insula St. Elena, unde ajunse în 16 Oct. 1815.

I-se dete ca locuinţă o căsuţă Longwood. Pă
zitorul seu, Sir Hudson Lowe, luă contra lui 
măsurile cele mai severe, din ordinul marilor 
puteri; amicii lui făcură necontenita planuri de 
fugă, până fură depărtaţi toţi, afară de doi. Când 
se hotărî, că nu poate ieşi nicâiri fără supra- 
veghietor militar, N. nu mai părăsi căsuţa. Se 
ocupă a scrie «Memoires de Ste-Helene«, în care 
idealisează faptele şi intenţiile sale. In urma 
lipsei de mişcare şi a umecjelei climei fu atins 
de un cancer de stomac, în urma căruia muri 
la 5 Maiu 1821. Corpul lui fu adus în Paris 
la 1840 de prinţul Joinviile, fiul regelui Lu
dovic Filip.

N. era scund (l-63 m.), cu capul mare, perul 
castaniu, ochii albaştri, fruntea înaltă şi lată, 
bărbia proeminentă, slab în tinereţe, gras la 
maturitate. Suporta greutăţile resboiului ou in
diferenţă. N. a fost cel mai mare geniu militar 
al popoarelor noui. El avea plastica înaintea 
ochilor sei cu intensitatea unei halucinaţiuni, 
aţnt ce privesce situaţia geografică a ţerei, cât 
şi aşezarea şi mişcarea trupelor. Mai puţin fe
ricit, ca om de stat, îi hpsia justa apreciare a 
oamenilor soi şi lua totul pe sama sa. Statul tre
buia să fie o maşină cu un singur maşinist, el. 
Valoarea morală îi lipsia ou totul. Egoist la 
mosura geniului seu, a luat câteva idei ale re- 
voluţiunei şr a exploatat iubirea de glorie a 
Francezilor în scopul ridicării sale. In Europa 
a îndeplinit rolul unui dărîmător al resturilor 
feudale, dar în Francia a oprit desvoltarea in- 
sţituţiunilor libere. Soartea lui fără seamen, sfîr- 
şitul lui tragic, i-au atras în prima jumătate a 
seci. XIX un adevărat cult din partea Fran
cezilor şi străinilor; în anii din urmă a început 
a fi apreciat ou mai multă critică. Scrierile lui

au fost publicate în mai multe ediţiuni. Una 
din cele din urmă a fost publicată de Martel. 
Paris, 1887. De mare valoar^corespondenţa lui; 
>Correspondance de N. I. Paris, 1858—70.» Me
morii mulţime: ale lui Las Cases, O’Meara, Mon- 
tholon, etc. Biografii de asemenea, amintim: 
Jomini. Paris, 1827; "Walter Scott, 1827; Thiers; 
Schlosser; Laufrey şi Taine.

Napoleon II, fiul lui Napoleon I, n. 20 Martie 
1811, primi la nascere titlul de regele Romei, 
apoi pe cel de duce de Seichstadt. Numit de 
Napoleon IU în decretul din 7 Nov. 1852 N. II. 
t 1832.

Napoleon III, împăratul Francezilor. Al treilea 
fiu a lui Ludovic Bonaparte, regele Olandei, şi 
al Hortensiei Beauharnais, fica vitregă a lui N. I; 
n. 20 Apr. 1808 şi se numia Carol Ludovic N. 
După căderea lui N. I. urmă pe mama sa la 
Geneva apoi la Augsburg, unde urmă la gim- 
nasiu, luă parte în 1831 la o încercare de re- 
voluţiune în Romagna, scăpă cu greu de Au
striac! şi trăi în Elveţia, ajungând căpitan de 
artilerie în miliţia elveţiană. A publicat atunci 
mai multe cărţi, iar după moartea ducelui de 
Reichstadt (1832) deveni capul dinastiei napo
leoniene şi îşi desvoltă ideile în >Reveries po- 
litiques». In 1836 încearcă o rescoală la Strass- 
burg, fu însă arestat şi gonit în America. In 
1837 se întoarse în Elveţia, dar după cererea 
guvernului franc, fu gonit şi se stabili în Anglia, 
încurajat prin entusiasmul produs la aducerea 
corpului lui N. I. veni la Boulogne (1840) şi 
încercă o nouă rescoală, dar fu prins, judecat 
şi închis la închisoare grea cinci ani, până putu 
scăpa travestit ca Maur (25 Maiu 1846) şi se 
aşeză în Anglia.

1848 fu ales deputat şi luă parte la adunare, 
arătându-se foarte modest. Poporul era însă 
agitat de partisanii săi şi îl alese Presidentul 
republicei ou 5‘/j milioane de voturi (10 Dec. 
1848). Partidele adunării se luptau între ele, pe 
când N. umplea armata şi administraţia cu par
tisanii săi; câştigă pe papă prin ajutorai dat în 
1849 contra revoluţiunei şi burghezimea prin 
promisiunea de pace. In noaptea de 1 spre 2 Dec. 
1851 arestă pe capii adunării, înăbuşi o mişcare 
republicană în Paris şi în alte oraşe, făcu apel 
la popor, care ou 71/, milioane voturi îl alese 
president pe (jece ani. Desfăşoară o mare pompă, 
face o călătorie prin Franţa, în care promite pace 
(^L’Empire c’est la paix^J şi posează ca apă
rătorul ordinei contra partidelor revoluţionare. 
Senatul îi dete titlul de ImpSrat, pe care poporul 
îl recunoscu (22 Nov. 1852) ou 7.800,000 voturi. 
Fu recunoscut de toate statele, dar nu se putu 
căsători cu o principesă şi îşi alese ca împără
teasă o frumoasă spaniolă. Eugenia, contesă de 
Teba, care-i născu un fiu (16 Martie 1856).

N. credea că greşeala lui N. I. a fost de a fi 
luptat contra naţionalităţilor şi contra Angliei, 
de aceea a căutat să se ferească de greşelele 
lui şi să trăiască în pace cu Anglia. Această 
ţeară avea interes a apăra Turcia contra Rusiei, 
şi N. in alianţă cu ea poartă resioiul Crimeei 
contra Ruşilor. După resboiu se arătă generos 
cu Rusia în paguba aliaţilor săi. Ca să sprijine 
popoarele apăsate, a luat el cansa Românilor şi 
a Italienilor. începe cn Austria resboiu! pentru 
Italia şi obţine (1860) Nizza şi Savoia. N. era în

24*
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culmea paterii prin umilirea celor doae mai mari 
puteri. Voia să sprijine rassa latină şi în Ame
rica, de aceea întreprinse expediţia în Mexic 
^1862—67), unde cheltui mari sume de bani şi 
in urmă părăsi pe împeratul Maximilian; tot 
de aceea ma putut decide pe Rusia să primească 
intervenţia sa în chestiunea polonă, nioi pe Prusia 
să-i cedeze vr’uu ţinut la Rin după victoria dela 
Sadova. Aceste greşeli îi micşorau popularitatea 
şi se decise a da mai multe hbertăţi, totuşi în
8 Maiu 1870 avu ll/> mii. voturi contra. Spre a 
recâştiga popularitatea şi fiind condus de împă
răteasă, N. declară resboiul franoo-german, deşi 
era nesigur de isbfindă şi bolnav. La 1 Sept. 
1870 se predă la Sedan fără să aibă curagiul 
a face sacrificiile păcii. După încheierea păcii 
(Martie 1871) fu liberat şi se duse în Anglia 
unde a murit 9 Ian. 1873 în urma unei ope
raţii. N. era blând, visător, învăţat. Noi Românii 
îi datorim reounnsciaţă pentru sprijinul şi grija 
ce arăta ţerilor noastre. Intre scrierile lui cea 
mai însemnată este »Histoire de Jules Cesar». 
Fiul său, prinţul N. a perit în 1879 într’un res- 
boiu cu Zuluşii în Africa sadică. [I. S. F.]

Napoleond’or, monetă fro. de aur = 20 franci.
Nopoleonizl, urmaşii colaterali ai radelor lui 

Napoleon I. (v. Bonaparte.)
Napoll, V. Neapole.
Napradea, protopopiat gr.-catolic din diecesa 

Oherlei, în cott. Selagiu, Transilv., constă din
9 comune cu 7747 sufl.

NapradI, (Nâprăghi), Demetriu, episc. al Tran
silvaniei cu reşedinţa la Alba-Iulia, numit de Si- 
giamund Bâthori; acest scaun remăsese vacant 
de mai bine de un secol, căci episcopii titulari 
au trebuit să se refugieze tn Ungaria de furia 
•reformatorilor», iar dela 1580 încetase chiar 
seria episcopilor; numirea făcută de Bâthori ou 
ocosia nunţu sale în 1696 a fost deci destul de 
îndrăzneaţă, şi dacă s'a putut menţine câţiva 
ani, aceasta se datoresce numai domniei cardi
nalului Andrei Bâthori; de altmintrelea N. era 
un păstor zelos, care a sciut să disputeze ou 
înverşunare terenul sectelor protestante în Ti's., 
era însă şi un bărbat drept: însciinţa pe îm
păratul asupra uneltirilor neleale, ce se petreceau 
in ţeară pe timpul lui; indignat de donaţiunile 
risipitoare făcute de Sigismund, decise pe Mihaiu- 
Yodă după cucerirea Ardealului să le casseze; 
în fine, când schimbăciosul Sigismund puse iar 
mâna pe domnia ţerii, N. se ţmu de acei mag
naţi, cari nu găsiră de cuviinţă a călca jură- 
mentul depus în favorul împăratului; toate aoe- 
stea aţîţară ura lui Sigismund şi a partisanilor 
lui în contra sa. îndată după întoarcerea lui Si- 
gismund, N. abdică dela ori ce demnitate poli
tică şi se retrase la Oilău; iar în dieta din Cluj 
dela 21 Ian. 1601 i-se confiscară averile şi se 
desfiinţă episcopatul Transilv. (Cf. W. de Bethlen, 
Hist. de rebus Transilv., Cibini 1789, V, 8—9, 
III, 678—80; Veszely K., Brdelyi egyhâztbrt. 
adatok. Kolozsvârt, 1860,1, 16 şi 234; Kirchen- 
lexikon, art. Ealooso. Freiburg i. B. 1891, VII, 
939—41.)

Nărăollţa, mănecari, ornat preoţeso, ce se îm
bracă pe braţe.

Naramza sau Fortocala, fructul comestibil al 
arborelui Citrus Aurantium L. (v. ac.).

N&ramza, după pov. rom., o femeie, oare în

ghiţind o semenţă de năramză a remas grea şi 
născând o fată a botezat-o Năramza.

Naramzlu, coloare galbenă-portocalie.
Naras, V. Acanthosicyos horride.
Naraţiunea, e povestirea unei fapte sau în

tâmplări. N. e adevărată, când ceea ce spune 
s’a întâmplat aievea, istorică, când faptul sau 
întâmplarea povestită e de interes general, şi 
poetică sau fictivă, când spune ceva închipuit 
sau modificat prin fantasia povestitorului; însu
şirile ori cărei bune N. sunt: unitatea, adevărul, 
sau în cea poetică verosimilitatea, şi plastici
tatea sau frumseţa stilului. In retorică N. se 
4ice partea principală a discursului, după care 
urmează confirmarea prin argumente a ideilor 
expuse şi combaterea ideilor contrare.

Nărav, obiceiu, viţiu, defect, întrebuinţat mai 
ales în popor cu sens de obiceiu urît, rău. Se (Jice 
sub formă proverbială: N.-ul din fire, n’are lecuire.

Narbada, fNerbudda, Narmada), rîu în India 
anterioară, 1280 km. lung.

Narbonne, (vechiul NarboJ, capit. unui aron- 
disment în depart. franc. Aude, aproape de Me- 
diterana, lângă canalul N. (ce duce în Canal 
du Midi), cu 27,150 loc. (1891). In vechime era 
înfloritor oraş roman, după care s’a numit şi 
Gallia Narbonensis.

Narclssus, o fiinţă din mitol. greacă. Echo, 
nimfa dealurilor a iubit pe N. cel frumos, şi de 
această iubire a pătimit atât de mult, încât 
numai glasul i-a mai remas. N. e icoana unei 
flori de primăvară la părău, în care se oglin- 
dează, şi după înflorire scurtă, se vestedesce; 
pentru ce tinerilor morţi primăvara li-se puneau 
flori de narois.

Narclssus L., (botan.) gen de plante din fam. 
Amaryllideelor, trib. Amarylleae cu bulbi tuni- 
caţi şi periantul cu paracorolă. Cuprinde ca. 
20 specii central-europene şi mediterane, dintre 
cari una îşi extinde arealul până în Japonia şi 
China; multe din ele sunt respândite ca plante 
decorative rustice cunoscute sub numirea de 
coprine şi »zarnacadele<, aşa N. poeiicus L., 
N. biflot^ Curt., N. Tazetta L., N. pseudo- 
nardsaua L., ş. a. [A. Pr.]

Narcosa, efectul produs de substanţele nar
cotice (v. Narcotica); se numesce şi anestesia 
chirurgioală, produsă de substanţe anestesice, 
dintre cari cele mai întrebuinţate sunt: cloro
formul, eterul sulfuric şi bromurul de etil; în 
prima faşă a anestesiei generale, numai func
ţiunile creerului sunt suspendate, acesta este 
somnul; într’o a doua faşă anestesia este com
pletă, prin faptul că funcţiunile de conducţiune 
de sensibilitate, ale măduvei sunt eliminate; în 
fine în a treia faşă resoluţia musculară se pro
duce prin suspendarea mobilităţii; chirurgul 
trebue să menţie bolnavul în această periodă 
a anestesiei.

Narcotica, (hypnotica,sommifera, aoporifera), 
substanţe medicamentoase, cari au proprietatea, 
când acţiunea lor este destul de intensă, a pro
duce narcosa cerebrală, adecă a suspenda, mai 
mult sau mai puţin complet, activitatea cree- 
rului. Germain See le clasifică în: 1) Depresori 
ai iritabUităţii directe sau reflexe a diferiţilor 
centri nervoşi: antipirina, morfina, cloralul. 2) 
Somnifere propriu (Jise: uretannl, sulfonalul, 
clorahmidul. 3) Sedative, precum sunt bromurele.
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Narcotin, (chim.) an aloaloîd, principiu ce se 
găsesce în opiu; se extrage din această substanţă 
alăturea cu morfina; se găsesce în procente 
dela 4—8; e fără miros, gust şi coloare, are 
reacţiunea alcalină şi în contact cu apa trece 
în acid meconio; e mai puţin otrăvitoare ca 
morfina. N. este cel mai puţin toxic din basele 
opiului; descoperit în 1803 de Derosne, purta 
mult timp numele de sarea lui Derosne. După 
Claude Bemard este mai puţin toxic decât morfina, 
nu este somnifer, ci posedă proprietăţi convul- 
sivante.

Narda, oraş, v. Arta.
Nardua L., (botan.) gen monotipic din vasta 

familie a Gramineelor, tribul Hordeae. Unica 
specie N. stricta L., cuprinde mici ierburi vi
vace, cespitoase; acest gen este respândit prin 
Europa occidentală, în regiunea mediteraniană 
şi in Asia temperată. N. stricta L., cunoscut de 
poporul nostru sub numirile de: Iarbă aspră, 
Păişiţă sau Ţepoşică, cresce şi în părţile 
noastre prin păşunile din regiunea alpină şi 
subalpină. [Z. C. P.]

Narea, fiecare din cele 2 oiificii prin care nasul 
(v. ac.) comunică cu exteriorul, anatomicesce»fosă 
nasală.« [I. Popesou-Voiteşti.]

Narenta, rîu în Dalmaţia, isvoresce în Her- 
ţegovina şi se varsă prin o deltă în Adriatica; 
180 km. lung.

Naree, Sir George Strong, navigator engl. şi 
explorator al Polului nordic, n. 1831, a condus 
(1872—74) expediţiunea «Chalenger» pentru cer
cetările fundului mării, iar 1876—76 expedi- 
ţiunea polară în care s’a ajuns pe mare în 
Baia Smith până la 82l/a°, iar pe sănii până la 
SS'/i0 latid. nord.

Narev, afluent pe dreapta al rîului Bug 
in Polonia, isvoresce în Litvania; e lung de 
425 km. şi e navigabil.

Narghelea, (nerghelea), lulea (pipă) orientală 
ou ţeava lungă, in oare fumul de tutun trece 
printr’un vas cu apă parfumată.

Narlot de Toucy, vestit cavaler franc, şi rudă 
ou Ludovic cel Sfânt, unul din căpitanii expe
diţiei franceze, venită pe la 1239 în ajutorul 
împeratului latin Baudouin de Courtenay, atacat 
de Bizantini. Pentru a determina la o cooperare 
şi pe Cumanii din Muntenia, şefii expediţiei in
trând în relaţiuni de căsătorie cu regii acestora, 
N. ia pe fica celui mai mare craiu cuman, lonas. 
0 dovadă că Cumanii nu mai erau aşa barbari, 
şi că începuseră a adopta creştinismul, toate 
aceste fice căsătorite după Francezi fiind catolice.

Narrata refero. Clăi.) spun numai, ce am aucjit.
Narses, general bizantin, n. în Persia; a fost 

eunucul, şambelanul şi în urmă vistierul lui lu- 
stinian I; bun diplomat, a adus imperiului bi
zantin o mulţime de servicii; lui i-se datoresce 
victoria repurtată de imperiul bizantin la Tagina 
(552) asupra lui Totila. f 568 la Roma.

Narses, rege sassanid al Persiei (294—303) şi 
învingător al lui Maximian Galerius. [Caion.]

Nartheolum Moehr., (botan.) gen de plante din 
fnin. Liliaceelor, tribul Narthecieae, cuprinde 
vr'o 4 specii din regiunea boreală temperată, 
dintre cari N. ossifragum Huds. e o plantă ve
ninoasă caracteristica turbăriilor vesteuropene.

[A. Pr.]
Nartloa, (grec. nartex), tinda, aula, pridvorul

(pronaos, vestibulam) bisericei, adecă partea 
anterioară extremă spre apus a edificiului bi
sericesc, din oare era intrare în naia bisericei, 
cum ar fi a(ji locul de sub turn cu tinda mu
ierilor. După disciplina veche a bisericei tinda-N. 
era locul destinat pentru cei ce prin deosebite 
gradnri se pregăteau la Sf. botez, ori a resus- 
oeperii în numerul credincioşilor prin penitenţă.

Narval, (Monodort monoceros), mamifer djn 
ordinul Cetaceelor, familia Monodontidelor, are 
forma corpului cam ca a unui pesce, bărbătuşul 
are la cap un dinte foarte lung, de forma unui 
şurub, care iese din falca de sus; capul mic, 
corpul butucănos, o aripioară dorsală în forma 
unei mici ridicături de grăsime, aripioara codală 
mare; coloarea pielei albicioasă cu pete brune; 
lungimea 5—6 m., a dintelui cam 2 m.; trăiesce 
în oceanele dintre al 70°—80° lat. nordică. Se 
vânează pentru carnea şi grăsimea lui.

Narwa, oraş cu port şi fortăreaţă în guvern. 
St.-Petersburg la vărsarea rîului Narowa în 
Golful finic, (1897) 16,577 loc. Import în 1897 
au fost 4'3 mU., exportul 1-1 mU. ruble, în apro
piere ţesătorii însemnate. 21 Nov. 1700 învin
gerea lui Carol XII asupra Ruşilor.

Nas, aparat olfactiv, destinat a primi impre- 
siunile odorante şi a le transmite creerului. Păr
ţile de jos ale N.-lui se numesc aripile lui, între 
ele se află dosul N.-lui, care merge până sus 
la rădăcina N.-lui; hasa N.-lui, jos presintă 
două găuri eliptice: nările, cari înlăuntru au 
păr, cu scop de a opri corpuleţe ce sboară în 
aerul inhalat. Ori ce mâncare ce primesce gura 
e mai ântâiu explorată de organismul mirositor; 
N. are o porţiune sus osoasă şi alta jos cartilagi- 
noasă, căptuşite pe dinlăuntru ou o membrană 
mucoasă cu mulţi nervi, iar pe dinafară acoperite 
cu piele şi cu un strat musoulo-fibros. Boalele 
pielei N.-lui mai dese sunt: lupusul şi roşaţa 
(nas arămiu, Acne rosacea), iar între cele in
terne : guturaiul cronic, ulcerul puturos (ozaena) 
şi polipi, cari cer tratament medical special; v. şi 
Epistaxis şi Rhinoplastie. După forma exterioară, 
deosebim: N. proeminent cum e cel acvilin, 
adecă convex, mic, lungăreţ, ascuţit şi cel drept 
sau grec, ce se continuă în frunte fără linie de 
demarcaţiune; apoi N. ridicat, cârn, cu vîrful 
în sus; în fine N. turtit, cu desul apăsat şi cu 
nările foarte largi. După rassă se deosebesce N. 
roman, care după noi este cel mai frumos şi 
regulat; N. turtit la negri şi mongoli; N. ascwns 
la care se văd numai nările, şi care este al calmu
cilor ; N. de vultur sau ovreiesc; N. de berbec, etc.

Nasul, însemnarea lui la Români. In vechime, 
era obiceiul tradiţional ca rivalii la tron să se 
taie la nas, spre a nu mai pute domni; aceasta 
din causa legendei după care un om cu o ci
catrice pe obraz nu putea să domnească. Sunt 
numeroase exemple în trecutul Moldo-Valachiei, 
în care pretendenţii au suferit această ciudată 
operaţiune. [L.]

Naş, nănaş, persoana, care ţine copilul în 
timpul cât preotul săvîrşesce actul şi rugăciu
nile botezului; N. îşi ia asupra, prin această 
acţiune, a deveni sprijinitorul şi părintele sufle
tesc al noului încreştinat.

Nagi sau nuni se numesc de asemenea şi cele 
două persoane, oari asistă în calitate de martori
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la ouDunia religioasă a unei păreohi, primind 
totodată însărcinarea a fi sfătuitorii tinerilor în 
noua oale a vieţii lor. [M. B.]

Nasale, sunetele, oe se pronunţă din nas; vo
cale N. ă, (, consonante N. m, n.

Năsălle, piedestal pe care se aşează sicriul.
Nasoere, (med.) lat. partua, eliminarea fe- 

tului şi a adnexelor sale din mitră. Când N. se 
întâmplă înainte de finea gravidităţii (260 (Jile), 
ea e prematură, iar după acest termin se (}ice 
tardivă. Actul N.-ii este executat de contrac- 
ţiunile involuntare ale musculaturei mitrei, ce 
se ivesc tot numai la intervale şi sunt ajutate 
de contracţiunile voluntare ale musculaturei ab
domenului ; el se împarte în doue perioade. In 
primul period se lărgesc căile, îndeosebi cervi- 
cele uterului, prin cari fetul are să treacă; în 
periodul al doilea se eliminează fetul şi după 
acesta placenta. întreg actul este împreunat cu 
mari dureri. N. poate întimpina piedeci când 
basinul e de o construcţie neregulată sau când 
forma fotului şi situaţia lui în mitră e abnormă.

Institut de N., v. Maternitatea.
Nascerea la Români a produs mulţime de 

datini şi după ţeri ori prejururi, adeseori fe
lurite. Femeile îngreunate, când se apropie (jiua 
de nascere, se duc la biserică şi se roagă pentru 
o nascere uşoară. Din acest timp, femeia nu se 
îndepărtează dela casa ei, ci face pregătirile tre
buincioase pentru patul de nascere şi aşezarea 
pruncului născut in leagăn ori într’o troacă. 
Când încep durerile nascerii, moaşa vine şi pune 
toate în ordine, ca să fie la îndemână. Durerile 
de nascere se numesc curmături ori strinsuri, şi 
dacă nascerea e grea, femeiei i-se dă apă de pe 
icoana Sf. Măriei, sau în casă se afumă cu 
smirnă ori tămâie din cădelniţa preotului care 
s’a folosit la serbători mari. Nascerea în (jiua 
de Crăciun, Paşti şi alte serbători mari şi Dumi
necă, se 4ice norocoasă pentru băiat şi mai ales 
după miezul nopţii, când încep (Jorile, pentru că 
s’a născut deodată cu (jorile; iar nascerea într’o 
Sâmbătă, e nenorocoasă. In (jiua, în care s’a 
născut pruncul se chiamă preotul, ca să facă 
sfinţirea cea mică a apei, să (jică rugăciuni 
pentru reînsănătoşarea mamei şi păzirea şi fe
ricirea pruncului de toate relele; cu apa sfin
ţită preotul stropesce pe mamă, pe prunc şi pe 
toţi din casă, şi casa, şi prin aceasta s’a făcut 
slobo(jirea casei. După slobo(]irea casei vin nea
murile şi vecinele, cari aduc daruri felurite 
mamei şi pruncului şi le poftesc sănătate şi viaţă. 
In tot locul e datina, ca româncele însă-şi să 
lăpteze pruncul. Botezul pruncului se face a 
doua şi până în a opta (ji; amânarea atîrnă dela 
sănătatea pruncului şi dorinţa mamei, ca la botez 
să fie soulată din pat. Mama, în unele locuri 
40 de (jile, în altele până a şesea Duminecă 
după nascere, cu iasă din casa şi din curtea ei, 
iar în Dumineca a şesea se duce la biserică cu 
pruncul pe braţe, cere să se facă rugăciune ori 
liturgie pentru prunc, pe care acum îl închină 
lui Dumne(jeu, ca să-l primească sub scutul seu. 
(Cf. Nascerea la Români, de S. FI. Marian. Bu- 
ouresci, 1892.) [Atm.]

Nascerea Domnului leue Chrlstoe, v. Isus 
Christos.

Nascerea Iul loan Botezătorul, v. loan Bo
tezătorul.

Nascerea Măriei Născătoarei de Dumneijeu.
După tradiţiunea veche, părinţii Sf. Maria au 
fost loacbim din familia lui David, şi din se- 
menţa lui Levi, şi Ana. Se serbează anual la 
8 Sept.

Născătoarea de Dumneijeu, v. Maria.
Năsdravăn, în pov. rom. măiestru, cu puteri 

supranaturale; se amintesce berbece, bou, cal, 
câne, căţel, cocoş, juncan, leu, mânz, porc, şerpe, 
şoarece, taur, viţel, vultur N.; mai departe capră, 
căţeluşă, iapă, mîrţoagă, oiţă, pasere, v^acă N.; 
în fine arcaş, băiat, ficior, fet frumos, împărat, 
uriaş N. La Poloni zdrowy, la Şerbi zdrawa 
înseamnă: sănătos, întreg, tare, iar na propo- 
siţiune cu înţeles: deasupra, preste, şl astfel N. 
ar trebui să însemne: preste fire tare, supra
natural tare. [Atm.]

Naseby, sat în cott. Northampton, din Anglia; 
renumit pentru victoria repurtată de Cromwell 
împotriva lui Carol I, la 14 Iunie 1645.

Năseud, opid cu 2697 loc. (1891) în maj. Ro
mâni; până la desfiinţarea regim. II român de 
graniţă din Ardeal 1851, a fost centrul admi
nistrativ al acestui regiment, iar după aceea 
centi’ul cott. N. Gimnasiul superior rom. gr.-cat., 
înfiinţat 1863, până la 1871 s’a deschis în fie
care an câte o clasă; în 30 Sept. 1870 i-s’a dat 
dreptul de a lua examene de maturitate şi dreptul 
de publicitate 23 Martie 1871. In N. este sediul 
administraţiei fondurilor şcolare grăniţeresci şi 
anume a fondului şcolastic central şi a fondului 
de stipendii. Tot venitul acestui fond este menit 
pentru: «literatura şi cultura poporului român în 
toate ramurile de sciinţă, arte şi meserii<, in 
special pentru susţinerea unui gimnasiu, a unor 
şcoale normale, şcoale elementare de fetiţe, etc., 
în N. şi în alte centre ale fostului district. Al 
doilea fond: «fondul de stipendii*, este destinat 
să se dea din dinsul ajutoare şi stipendii pentru 
fiii foştilor grăniţeri, cari stiidiază la şcoalele 
mai înalte. Tot în N. este o şcoală elementară 
de băieţi şi de fetiţe, susţinute de fondul central, 
o şcoală elementară confesională, de stat, etc.

Nashvllle, capitala statului Tennessee (Un. 
n.-amer.), lângă rîul Cumberland, cu 76,168 loo. 
(1890); episcopie cat.; univereitate; acad. de 
fete; comerciu cu producte. Aci au bătut unio- 
niştii pe confederaţi la 16 şi 17 Dec. 1864.

Nasicorn (Orycles nasicornis), insect din ord. 
Coleopterelor, fam. Lamellicornia, de coloare 
neagră strălucitoare, pe picioare are perişori 
roşcaţi; bărbătuşul are la cap un corn curbat 
înderet; lungimea 22—36 mm., foarte comun. 
Larvele lui trăiesc mai mulţi ani prin pămentul 
format din putreijirea frunzelor, lemnelor şi a 
gunoaielor.

Năsip, V. Nisip.
Nasreddin, şah al Persiel, fiul lui Mehemed- 

Şah, n. 1831, urmă acestuia 1848, făcu la 1873, 
1878 şi 1889 călătorii prin Europa; 1 Maiu 1896 
ucis. (Cf. Morgan şi Burger) v. şi Nastratin.

Nassau, 1) până 1866 ducat, apoi anexat la 
Prusia. 4708 km*., cu 468,311 loc. In timpul 
Romanilor N. a fost locuit de Matliaci, mai tâi(Jiu 
de Alamani; pe aceşti din urmă Chlo(ivig în 496 
i-a supus. 843 provincia a devenit posesiunea 
Germanilor; mai târ(jiu conţii de Laurenbuig 
au primit-o ca domeniu feu(ial; primul domu 
feu(îal a fost contele de Walram. După moartea
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sa familia s'a desbinat în 2 ramuri. Walram II a 
luat titlul duce de N., iar succesorii sei au domnit 
în N. până la 1866. In 1890 au erecjit Luxem
burgul. 2) N.. oraş în districtul prusian "Wies- 
baden lângă Lahn, 1824 loc. (1890), are ape mi
nerale renumite. [M. Bodiu.]

Nastasachi, băi situate în marginea oraşului 
T.-Ocna, Rom., j. Bacău. Isvoarele acestor băi 
aparţin clasei apelor alcaline-muriatice-sulfu- 
roase şi au mare asemenare cu isvoarele din 
Slănic. Întocmiri primitive.

Năstrapă, v. Chivot.
Nastratin Hogea, titlul unei colecţiuni de anec

dote hazlii, adunate de A. Fann dela deosebite 
popoare şi puse în versuri sub acest nume, 
schimbat din Nasreddin, un erudit de pe timpul 
lui Tamerlan.

Năsturel, una din numirile vulgare ale plantei 
Nasturtium officinale E. Br. (v. ac.).

Năsturel-Herescu, una din cele mai vechi şi 
însemnate familii ale Valachiei, din care s’au 
ilustrat mai multe persoane în istoria ţerii; ea 
e cunoscută printre boierii de frunte ai ţerii 
ancă din seci. XV. Pe mormântul celui din 
urmă N., generalul Constantin N.-H., f 1879, 
în biserica Sf. Vineri din Bucuresci, se cetesce 
o genealogie a neamului lor; după moşie, boierii 
N. se mai (ţiceau şi »Heresci«. Unul din cei mai 
vestiţi membri ai acestui neam a ioMIdrişte N. 
mare logofăt, savant boier, contimporanul lui 
Mateiu Basarab, cumnatul seu. Elena Doamna, 
soţia lui Vodă Mateiu era o Herească, sora lui 
Udrişte. In timpul celebrelor turburări din 1673 
şi 1674 e cunoscut marele ban Radu N., fiul 
lui Udrişte. Mai mulţi alţi distinşi boieri, pa
trioţi şi resboinici au ieşit din această familie, 
care în vechime a avut titlul comtal al sfân
tului imperiu. Armele Năstureilor: un leu pe un 
tun, cu o cruce în labe, care bate un şerpe ridicat 
împotriva lui; scutul susţinut de 2 Români şi 
vulturul cu 2 capete. Devisa: »Honor ot Patria», 
(v. şi Horescu, Const. Năst.) [0. G. L.]

Năsturel- Udrişte, învăţatul cumnat al lui Ma
teiu Vodă Basarab, care a contribuit şi el prin 
sfatul lui la introducerea 1. rom. în biserică, şi 
la care mitropolitul Moldovei Varlaam găsi în 
1644 catechismul calvinesc în rom., carte care 
a determinat definitiv tipărirea de cărţi orto
doxe în 1. rom. (v. Năsturel-Herescu.)

Nasturtium R. Br., (botan.) gen din familia 
Cruciferelor, tribul Arabideae, cuprinde plante 
erbacee, ramificate, glabre sau pubescente, te
restre sau aquatice. Acest gen are vr’o 20 de 
specii, distribuite pe aproape întreaga suprafaţă 
a globului. In părţile noastre oresce prin locuri 
umede şi mlăştinoase N. austriacum Crantz., 
N. amphibium R. Br., N. silvestre R. Br., N. 
officinale E. Br., cunoscut de poporul nostru 
sub numirile de: Năsturel, Năsturea,Bo- 
bîlnic, Brâncuţă, Hreniţă, etc. N. offi
cinale R. Br. se cultivă ca plantă alimentară 
sub numirea de Creson şi se întrebuinţează 
la bucătărie ca salată. Cresonul din causa pro
prietăţilor sale diuretice, stomachice şi anti- 
scorbutice afiă multiple aplicaţiuni în medicină.

[Z. C. P.]
Nataj (Natalia), colonie engl. pe ţermurii 

sud-estioi ai Afrioei, numită aşa prin descope
ritorul ei Vasco da Gama în <)iua de Crăciun

(dies natalis Domini) în 1497. După ce colonia 
din Capland vine în posesiunea Angliei, ţeranii 
olandezi (boers, Burii) părăsesc provincia şi trec 
în Natal, fundând oraşnlD'Urban; străbătând mai 
departe, zidesc capitala Fieter-Maritzburg (numire 
după conducătorii lor Pieter Retief şi Geerth 
Maritz). In anul 1840 Anglia face pretensiune 
de supremaţie asupra N.-lui sub cuvânt, că toate 
coloniile olandeze în Africa sudică i-a reou- 
ncscut supremaţia, şi în 1856 o supune. Lo
cuitorii trec în provinciile vecine Oranje şi 
Transvaal, formând aici republice independente. 
Teritoriul are extensiune de 48,565 km1., cu 
402,687 loc. Clima este ca cea din Europa me
ridională. Din cele 23 de rîuri nici unul nu e 
navigabil.

Natales Deorum, adecă (Jilele de nascere ale 
(ţeilor. Dacă vr’un beliduce în resboiu, sau se
natul între unele împrejurări, s. e. foamete, a 
făcut vot (făgăduinţă), că unui (Jeu anumit îi 
vor ridica un templu, acesta s’a dedicat (jeului 
anumit şi s’a consacrat, piua consacrării a fost 
(jiua nascerii 4^ului anumit şi totodată (Jiua de 
serbătoare anuală a (jeului.

Natalia, reginaSerbiei,soţiaregeluiMilan(v.ac.), 
n. 14 Maiu 1859 în Rom., fiica colonelului rus 
Eeşco; 17 Oct. 1875 s’a căsătorit ou Milan I, 
regele Serbiei; 1888 au divorţat; 1891 fu ex- 
pulsată din Serbia, iar în 1893 s’a împăcat iarăş 
cu Milan. A scris «Memorii» (germ. 1892.).

Natalis solia invictl, ((jiua de nascere a soa
relui neînvins) la Romani era o (ţi de serbă
toare. O credinţă generală a timpului aceluia 
era, că există o putere mai înaltă şi divină 
a ordinei naturale, spirituale şi morale, care se 
presintă prin arătarea soarelui. De aci, mai 
toate naţiunile de atunci, fiinţa acelei 4oităţi au 
interpretat-o prin un 4eu al soarelui. Adonis, 
Attis, Apollon, Serapis, Zeus din Syria şi Mi- 
thras din Fersia erau veneraţi ca (jei ai soarelui. 
Sol invictus s’a numit, pentru că soarele neîn
cetat învinge asupra nopţii şi a iernei, şi la 
Fenicieni şi Perşi s’a serbătoritîn (Jiua mai scurtă, 
adecă în (}iua nascerii soarelui, 25 Deo. [Atm.]

Natalitate. Prin nasceri se înlocuiesc pierde
rile pe cari le sufere o poporaţiune prin decese; 
studiul N.-ii, al numărului anual al nascerilor, 
constitue dar o parte importantă a demografiei. 
Numărul celor vii depinde de raportul între 
numărul născuţilor şi acela al morţilor; dacă 
aceste numere în termin mediu, luate după în
registrările făcute într’un period de cel puţin 
10 ani, sunt egale, populaţiunea remâne staţio
nară, dacă numărul mediu al celor născuţi întrece 
pe acela al morţilor, populaţia cresce, dacă nu
mărul morţilor este mai mare decât acela al 
nascerilor, poporaţia scade. In toate ţerile române 
se nasce un număr destul de mare de copii, dar 
în timpurile trecute în România N. era mai 
însemnată decât astăzi. După Andr. Wolf pe Ia 
finele seci. XVIH femeile din Moldova nă- 
sceau adeseori 12, 15 până la 20 copii; cu toate 
acestea poporaţiunea s’a înmulţit numai încet, 
din causa mortalităţii mari provenite din rele 
condiţiuni economice, din asupririle suferite de 
locuitori. După datele statistice despre populaţia 
principatelor române culese de Anatol de Demidoff 
pe anii 1832—37 şi de Nic. Suţu pe 1832—40, 
crescerea popnlaţiunii prin nasceri după scăderea
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deceselor era aproape de 10 la 100 suflete. Astădi 
în regatul României N. este pe an de 40'60 la 
câte 1000 locuitori şi cresoerea anuală a popo- 
raţiunii prin nasoeri după scăderea deceselor 
este de 12'0 la câte 1000 suflete. N. din Ro
mânia de 40'60%0 este întrecută numai de cea 
din Rusia de 48°/ooi din Ungaria de 44‘8,/o0 Ş> 
din Serbia de 44'40/00, toate celelalte state ale 
Europei au N. mai mică; Austria şi Germania 
de 38 (Bucovina în parte de 45), Italia de 37, 
Olanda do 33, Belgia de 31, Marea Britania de 
30, Elveţia de 29, Franoia de 23 la câte 1000 loc. 
Aceste date se refer numai la copii născuţi vii, 
în România numerul celor declaraţi şi înregi
straţi ca născuţi morţi este de 16 din câte 1000 nas- 
ceri, din cari 54°/0 în comunele rurale şi 46% 
în oraşe, comunele urbane dau dar un contin
gent relativ mai mare la numerul celor născuţi 
morţi decât cele rurale, căci din toţi locuitorii 
regatului 18% aparţin comunelor urbane şi 
82% celor rurale. — Poporaţiunea rurală par- 
tioipă în raport ou numerul ei într’o propor- 
ţiune mai largă decât cea urbană, atât la nu
merul total al căsătoriilor precum şi la acela al 
nasoerilor. Populaţiunea oraşelor din România, 
amestecată ou elemente străine, cresce prin nas- 
ceri în proporţiuni slabe şi presintă pe alocurea 
chiar un deficit al nascerilor la Români, astfel 
progresul numeric al naţiunii se datorează să- 
tenuor. — In România din copii nou născuţi sunt 
6'2% copii naturali; aceasta proporţiune este mai 
mică decât în cele mai multe alte state ale Eu
ropei | un numer mai mic de copii naturali au 
numai Irlanda cu 2*3, Anglia cu 4'5, Elveţia cu 
4'6 din câte 100 nasceri, iar în Italia aceasta 
propor^une este de 7, în Franoia de 8'4, în Un- 
gana şi în Belgia de 8*6, în Danemarca de 9-4, 
in Germania de 9’6, în Svedia de 10, în Au
stria de 14.6°/0. In cea ce privesce sexul sunt 
la noi din 100 copii născuţi 52 băieţi şi 48 fete. 
N. nu depinde numai de cause economice şi de 
numerul căsătoriilor, ci şi de moravuri. Unele 
poporaţiuni îşi impun un numer foarte mio de 
copii (Francezi, Saşii din Transilvania, ş. a.) şi 
in multe oraşe române găsim sterilitatea volun
tară a femeilor; ţeranca nu ounoasce diferitele 
mijloace întrebuinţate de femeile din toate stra- 
tele poporaţiunii urbane menite a micşora fecun
ditatea. Mijlocia fecundităţii este în România 
de cinci copii din câte o căsătorie. N. mare 
singură nu determină prosperarea unei naţiuni, 
oi numai conservarea, menţinerea în viaţă a 
copiilor născuţi, micşorarea mortalităţii copiilor 
prin cresoerea lor igienică, mai ales prin alăp
tarea lor naturală, prin nutrirea lor corectă. 
(Literatura: Andreas Wolf, Beitrăge zu einer 
statistisch-histor. Beschreibung des Fuisten- 
thums Moldau. Hermannstadt, 1805; Nicolas 
Soutzo, Notions statistiques sur la Moldavie. 
lassy, 1849; Anatole de Demidoff, Yoyage dans 
la Russie Meridionale et la Crimee par la Eongrie, 
la Valachie et la Moldavie. Paris, 1864; D. P. 
Marţianu, Analele statistice şi economice. Bu- 
curesci, 1860—65; V. Agappi, Cercetări demo
grafice asupra populaţiunii României. Bucuresci, 
1876; Mişcarea populaţiunii României, publicaţia 
Ministerinlui amculturii, industriei, comerciului 
şi domeniilor. Bucuresci, 1860—1900; I. Felix, 
Despre mişcarea populaţiunii României. Buou-

resci, 1880; C. Istrate, O pagină din istoria con
timporană a României. Bucuresci, 1880; P. 8. 
Aurelian, Ţeara noastră. Bucuresci, 1880; 1. Bibi- 
cescu. Mişcarea populaţiunii în România. Bucu- 
resoi, 1880; 1. FeUx, Geografia medicală a Româ
niei, I. Bucuresci, 1897; I. Felix, Raport general 
asupra Igienei publice şi asupra serviciului sa
nitar al Regatului României pe anii 1896 şi 1897. 
Bucuresci, 1899.) [I. Felix.] ,,

Natan, profet ovreu, educatorul lui Solomon.
Natatores, (paseri), v. Innotătoare.
Nathuelus, Hermann de, (N.-Hundisburg), zoo- 

teohnist celebru, n. 9 Dec. 1809 în Magdeburg, 
t 29 Iunie 1879 în Berlin. A scris: «Shorthorn- 
rindvieh» (ed. II, 1861); »Vorstudien fiir Ge- 
schichte und Zucht der Eaustiere, zunăchst am 
Schweineschădel», (1864); »Vor trage iiber Vieh- 
zucht und Rassenkenntniss», (3 voi. 1872—80); 
»Uber die sogen. Leporiden», (1876); »Landwirt- 
schaftUche Jahrbiioher» revistă, în colaborare 
cu Thiel.

„Naţionala", haneă de asigurare în Bucuresci 
(v. ac., voi. I, pag. 617 b).

Naţionale, (neolat.) consemnare care cuprinde 
numele, etatea, reUgiunea, profesiunea şi even
tual alte stări şi relaţiuni ale unei persoane.

Naţionalitate, v. art. Naţiune şi Naturalisare.
Naţional-liberal, este numele ce şi l-a luat 

partidul liberal din România de pe la 1884 în
coace, adecă de când liberalii sub loan Brătianu 
s'au îndepărtat de conducerea lui C. A. Rosetli. 
Pentru prima oară apare >Yoinţa naţionaIă< la 
10 Iulie 1884 ca organ N.-l., în deosebire de 
vechiul organ liberal «Românul*.

Naţiune, (lat.) în sens genetic un grup de 
oameni în cari, în urma descendenţei comune, 
a influinţelor comune ale pămentului şi climei, 
precum şi în urma vieţii comune, s’a desvoltat 
şi stabilit o omogenitate oarecare a disposiţiu- 
nîlor şi înclinaţiunilor fisice şi psichice şi un 
tesaur comun de tradiţiuni, idei şi aspiraţiuni. 
Cuvântul N. se întrebuinţează (mai ales în usul 
limbei franc, şi engl., în cari N. genetică se 
numesce peuple, resp. people) şi în înţeles po
litic, designând totalitatea persoanelor apaiţi- 
netoare unui anumit stat. Tot astfel şi cuvântul 
Naţionalitate este întrebuinţat în doue înţe
lesuri diferite, anume în înţeles mai larg, de
signând naţionalitatea naturală, adecă aparţi- 
nerea la o N. (genetică), şi în sens strict legal, 
juridic, însemnând naţionalitatea politică, adecă 
legătura care unesce pe individ de stat. In timpul 
mai nou s'a obicinuit, mai ales în Austro-Un- 
garia, a se întrebuinţa cuvântul N. pentru de
numirea naţionalităţii politice, în oposiţiune cu 
cuvântul Naţionalitate, întrebuinţat pentru de- 
signarea naţionalităţii naturale, dar acest obiceiu 
nu este decât un joc de cuvinte, o losincă po
litică; căci nu există N. austriacă, nici N. un
gară, ci numai N. germană, cehă, etc. în Austria, 
şi N. maghiară, română, etc. în Ungaria.

Proprietăţile fisice ale unei N. se cuprind sub 
noţiunea tip naţional, iar cele psichice sub no
ţiunea caracter naţional; acesta se manifestă 
în temperamentul naţional şi modul de cuge
tare, se exprimă în limba naţională, în mora
vurile naţionale şi prin oareş-care direcţiune 
naţională a intereselor mari şi constante ale 
vieţii. Descendenţa, locuinţa şi viaţa comună
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sunt condiţianile naturale pentru genesa unei 
N.; tipul şi caracterul naţional sunt elementele 
reale şi constitutive ale N-ii. (Cf. Al. Mocsonyi, 
Consciinţa naţ., în Almanachul II al soc. ac. 
•România Jună». Viena, 1888; Alf. v. Kremer, 
Die Nationalitătsidee und der Staat. Viena, 1885; 
C. G. Disseseu, Cursul de Drept publ. rom. Bu- 
curesci, 1890, ed. Sooecu.)

Nativ, (din verb. lat. na.sci), starea naturală, 
neprefăcută a unui obiect, s. e. a unui metal 
care se află aproape curat în interiorul pămen- 
tului: aurul N., fierul N.

Natlvism, (neol. lat.), în genere denotă tot ce 
se consideră ca înăscut şi propriu natui-ii ome- 
nesci; apoi modul natural de gândire şi lucrare 
al omului întru cât nu se vede modificat de in
fluente educative. In special şi în materii filo
sofice N.-ul cuprinde în sine toate acele sisteme, 
cari admit, susţin şi învaţă că omul se nasce 
în suflet cu anumite idei. Aceste idei se d>o 
pentru aceasta înnăscute sau apriori. Cu 
deosebire se considera de unii ca apriori idea 
de Dumnezeu, de nemurire; daruri ca: limba, 
puterea de a cugeta, etc. Eant a învetat, că şi 
ideile de timp şi spat sunt apriori, şi anume 
ca forme ale intuitiunii. Cei ce învaţă astfel de 
doctrine, se nnmesc nativişti. Sin: apriorism 
şi intuiţionism. V. Empirism şi Evolutiune. [PI.]

Nativitate, v. Natalitate.
Natrlum, v. Sodiu.
Natrollt, identic cu mesotip (v. ac.).
Natron, mineral, carbonat de sodiu hidratat, 

în cristale monocline incolore sau cenuşii, uneori 
deposit farinos. Se găsesce pe malurile lacurilor 
natronate din Egipt, America, Armenia, în eflo
rescente pe solurile sodifere în Ungaria (De
breţin, Segedin), pe lavele Vesuvnlui, Etnei, etc. 
Se întrebuinţa mai înainte, astă4i însă e înlocuit 
prin produsele industriei sodei. Sinonim cu Soda. 
N. leşie identic cu hidroxid, şi chiar cu leşia 
preparată din cenuşa care conţine hidroxid şi 
carbonaţi de sodiu. N. Mesotyp, acelaşi cu Na- 
trolit, mineral din ordinul sificaţilor. Na, AI, 
Si, 0„ -f 2 H, O. N. Plumbat, combinaţia oxi
dului de plumb cu hidroxidul de sodiu. N. Sal
petru, identic cu Nitratul de sodiu. N. Săruri, 
acelaşi cu sărurile de sodiu.

Natronvale, 10 lacuri cu natron în Egiptul de 
jos, în pustiile Libiei în direcţiune nord-vestică 
dela Cairo.

Natura, 1) totalitatea caracterelor (v. ac.) esen
ţiale şi originale ale unui lucru; 2) totalitatea 
lucrurilor cari au o existentă independentă de 
activitatea omenească; 3) totalitatea lucrurilor 
materiale, in opositie cu cele morale; 4) uni
versul întru cât e conceput ca avend o existentă 
independentă de causa primordială (Dumnecjeu); 
5) principiul existentelor creatoare (natura na
ţii r an s) sau create (natura naturata); 6) (în 
A1 c h i m i e) N. = substanţe; 7) (în Artă) model 
pe care îl ofere artiştilor lucrurile N.-le sau ai-ti- 
fioiale, iar nu lucrările altor măiestri; N. moartă 
=_tablouri de obiecte sau fiinţe inanimate.

[M. D.]
Natural, este tot ceea ce se conformă cu na

tura şi cu ordinea din ea; ceea ce este dat deodată 
cu nascerea, în opositie ou ceea ce se câştigă 
prin cultură; ceea ce e conform cu mintea, cu 
rapunea şi cu usul; N. mai înseamnă: simplu.

neafectat, nemăiestrit; modul de a fi, modul de 
a gândi fără multă sforţare. Beligiune N., în 
opositie cu relig. positivă (revelată) este care se 
întemeiază numai pe răpune. Selecţiune N. a 
numit Darwin principiul susţinerii şi al desvoltării 
speciilor în lupta pentru existentă. [PI.] 

Naturalla non sunt turpla, flat.J = lucrurile 
naturei nu sunt ruşinoase; de lucrurile din na
tură nu avem să ne ruşinăm, nu trebue să ne 
fie greu; principiul şooalei cinice.

Naturalisarea, calitatea, ce se dă unui străin de 
a beneficia de drepturile de cetăţean al unei ţeri 
oarecare. In Rom. N. se dă de corpurile legiui
toare, iar în alte state se dă după ce străinul a stat 
într’însul un timp oarecare după prescripţiile 
legilor, (v. şi împământenirea.) [I.P.Voiteşti.] 

Naturalisaţla, (zool. şi bot.) identic cu acli- 
matisape (v. ac.).

Naturalism, doctrină literară şi artistică care 
suspne că pnta literaturii şi artei este să aibă 
de vecinie model existenta reală, fără să dea prea 
mult precădere, precum face clasicismul, pârpi 
sufletesc! a omului. N. mai poartă numele de Rea
lism şi a existat în toate timpurile, fiind pus 
în practică, cu sau fără consciintă, de cea mai 
mare parte dintre artiştii şi poeţii secolilor. In 
vremile din urmă însă, şi ca o reaepune în 
contra falsului clasicism care da precădere părpi 
morale din om, pnend prea mult să imiteze 
capod’operele mai vechi, sub numele de N. a 
început să se dea la iveală opere, în cari se 
reproduce cu o predilecpe deosebită tocmai 
partea animalică, fisiologică şi josnică din om. 
Din N. în acest sens fac pai'te multe din ro
manele celebrului Zola. Intru cât N. constă în 
imitarea directă a naturii, în general sau ome- 
nesci, N. este o doctrină sănătoasă; întru cât însă 
caută să dea precădere descrierii instinctelor bru
tale, N. este de condamnat. [Dragomirescu.] 

Naturalist, cel ce se ccupă cu studiul naturei. 
Natura naturans, princip al filosofici şcolastice 

spre a areta puterea creatoare ca princip primar 
al tuturor lucrurilor şi în oposipe cu natura 
naturata ca complexul tuturor lucrurilor create.

[PI.]
Natura nun facit saltus (Natura nu face să

ritură), este un princip în filosofia naturii, prin 
care se recunoasce stabilitatea desvoltării în na
tură după aceleaşi legi constante. [PI.]

Naturei, firea cuiva. In psichologie ia numele 
de temperament fisiologic, şi ca o formă supe
rioară a acestuia, — caracter moral. N.-ul e suma 
tendenţelor, apucăturilor şi a calităplor psicho- 
fisiologice moştenite.

Năucle, stupiditate, stare de slăbiciune gene
rală psichică; rare ori primitivă, precum la bă
trâni în urma involupunii senile a creerului şi 
în boalele acestuia. In cele mai multe caşuri 
demenţa (v. ac.) sau năucia este secundară, ca 
termin final al melancoliei şi al maniei nevin
decate.

Naufragiu, pierderea unui vas în plină mare 
sau la coastă pe stânci. In general N.-le au loc: 
din causa ceţurilor, din causa tempestei, din 
greşeli de drum, din ciocniri (v. Abordagiu), din 
incendiu, din explosiuni, din avarii pnmite în 
luptă (pentru vaselo de resboiu), etc. [C B.] 

Naum, proroc ovreu de pe timpul regelui Ezechia. 
Scrierea lui se distinge prin frumseţa poetică.



378 Naum — Nava.

Naum, ucenio al lui Ciril şi Metodiu în Moravia, 
se retrase după moartea lor în Bulgaria, unde 
deveni episcop. (Xenopol, Ist. Rom. I, 448.)

Naum, Anton, poet, n. in Ian. 1829 la laşi; 
şi-a făcut studiile în teară şi la Paris; a ocupat 
deosebite posturi în înveţăment şi dela 1898 
este profesor de limba şi literatura franceză la 
universitatea din Iaşi. In 1882 la «Jocurile flo
rale din Provenţa» ţinute în Forcalquier, N. a 
fost premiat pentru mai multe traduceri din 
limba provensală şi în special din poema Mireio 
a lui Mistral, iar la 1893 a fost ales membru al 
Acad. Rom. Poesiile lui N., publicate mai toate 
în Convorbiri literare, au fost adunate într’un 
volum de Versuri şi unul de Traduceri, Iaşi 1890. 
In ultimii ani ai Convorbirilor literare N. a publicat 
un poem eroi-comic: Povestea Vulpii. (Cf. T. Maio- 
resou, Poesiile dlui Naum în Convorbiri literare, 
1 Maiu 1894.)

Naum, Bâmniceanul, originar din strămoş 
ardelean de lângă Sibiiu, care venise în Ro
mânia ca să scape de unire, n. 27 Nov. 1764 
din protopopul Bucur, la Corbi, jud. Muscel. 
Adus la Bucuresci în vîrstă de 6 ani, N. începu 
să înveţe grecesce şi românesce, iar cu 15 ani 
se hirotoni diacon. In 1784 se tunse monach la 
măn. Horez, fii însă turburat în liniştea mănă
stirească de rusboiul austro-turc, care îl sili să 
fugă, împreună cu alţii, pe la 1788 în Transil
vania, unde îşi agonisi viaţa prin dăscălie de 
limba grecească. De abia la 1795 se întoarse în 
ţoară, continuând aci profesia de învăţător privat, 
până când se hirotoni preot la Buzeu, numin- 
du-se la 1802 chiar protosincel. Fără îndoială, 
că N. ar fi ajuns la înalte diregătorii bisericesc!, 
dacă n’ar fi prins dragoste de viaţa rătăcitoare, 
care şi de acum încolo o duse până aproape de 
inorment. Au fost însă şi alte pricini, cari îl 
depărtau dela treptele episcopale: mai ântâiu, 
cum 4ice însuşi, că n’avea bani; apoi, că spunea 
adevărul fără multă cruţare; dar mai presus de 
toate, că era un înfocat patriot. Aprim}endu-şi 
amorul ţerii sale din scrierile lui Petni Maior, el 
transportă în Muntenia lupta de preste munţi în 
contra asupritorilor neamului românesc. Aceasta 
atitudine era de o importanţă colosală în tim
purile acelea, în ajunul insureoţiunii grecesci, 
şi în aurora avântului naţional condus de Tudor 
Vladimireseu. Cu o viaţă atât de agitată, N. 
ajunse la vîrsta de 68 ani, şi simţi în fine dorul 
odichnei. Retras la măn. Cernica, el mai traduse 
acolo istoria bis. universală a lui Meletie. f pe 
la 1839. Fala lui N. este activitatea sa literară. 
Afară de scrieri didactice şi religioase, presărate 
cu reflexiuni patriotice, merită atenţiune specială 
operele sale istorice: Epifonematele, două scri
sori între un Moldovean şi un Muntean, cronica 
(1768—1812 şi 1812—27) şi mai ântâiu de toate 
preţioasa istorie a zaverei. N. s’a încercat şi în 
poesie, în caro a reuşit destul de bine. Operele 
lui, parte grecesci, parte române, sunt âncă ma
nuscrise şi proprietatea Academiei Române, afară 
de câteva, publicate în «Biserica ortodoxă». (Cf. 
C. Erbiceanu, Protos. Naum Romnioeanul. Bu
curesci, 1900.)

Naumachle, lupta între doire nave de resboiu 
sau între două grupuri de nave. Luptele navale 
moderne încep cam la distanţa de 3000 m. cu 
artileria mijlocie cu tragere repede şi pe la

2000 m. începe artileria cea mare; lupta con
tinuă cam la distanţa mijlocie de 1000—1500 m. 
Când două vase vrăjmaşe se apropie mai mult de 
500 m. ele aruncă torpile automobile; în fine 
când ocasiunea favorabilă se presintă, un vas se 
aruncă cu ciocul (pintenele) asupra vrăjmaşului 
şi îl dă la fund prin abordagiu. [Const. B.]

Naumanit, mineral, seleniura de argint, rar. 
Se întâlnesce la Tilkeroda (Harz), etc.

Naumann, 1) N. Johann Friedrich, omitolog, 
n. 1780 în Ziebigk lângă Kothen, agricultor, 
mai târejiu prof. în Kothen. t 1857 în Ziebigk. 
A scris: «Naturgesohichte der Vogel Deutsch- 
lands» (1822—44, ediţ. 2, 12 voi.); «Taxidermia» 
(1848), etc. 2)N. Emil, compositor mus., n. 1827 
în Berlin, dela 1874 prof. la conservatorul din 
Dresda, f 23 Iunie 1688. A scris: «Die Ton- 
kunst in der Kulturgeschichte» (1869—70); 
«Deutsche Tondichter» (ed. 6,1895); «Italienische 
Tondichter» (ed. 2, 1883); «lUustrierte Musikge- 
schichte* (1880—85), etc. Composiţii (oratorii, 
liturgii, psalmi, etc.)

Naumburg an der Soaie, oraş în guverna- 
mentul prus. Merseburg, cu 21,202 loc. (1895); 
castel, dom din seci. XIII; fabricaţie de măr
furi de fildeş, cărţi de joc, vin spumant. Epis
copia din N. a fost secularisată la 1648.

Naupaktos, oraş, v. Epakto.
Nauplia (Napoli di Romania), capit. nomar- 

chiei grecesci Argolis şi Corint, 5459 loc. (1889), 
archiepiscop; citadelă cu 2 forturi; port; pescuit 
de sponghii. 1829—34 N. a fost capitala Greciei.

Nausea, (lat.J greaţă, scârbă şi boală de mare.
Nauseosa, (med.) remediu, ce provoacă o iri- 

taţiune mai îndelungată spre vomare, dar nu 
şi vomarea.

Nausikaa, fata lui Alkinoos, regele Fhăacilor, 
salvatoarea naufragiatului Odysseus. După o tra- 
diţiune N. a devenit muierea lui Telemach.

Na-uşorul-ventului, in pov. rom. numele ie
purelui.

Năut, numirea populară a plantei cultivate 
Cicer arietinum L. (v. ac.)

Nautica, sciinţa relativă la navigaţiune.
Nautice, Instrumente, (marină), instrumente 

întrebuinţate pe bord pentr-u diferite scopuri în 
navigaţiune. Deosebim: L-Ie pentru determinat 
posiţiunea (sextantul, cronoraetrele, compasul 
sau busola, lochul mechanic sau electric, sonda 
şi nisiparul); I.-le metereologice (barometrul 
simplu şi registrator, termometrul,, psychro- 
metnrl, anemometrul); L-le pentru măsurat miş
cările vasului la ruliu şi tangagiu; apoi diferite 
lunete, binocluri, etc. [Constant. B.]

Nautilus, gen din fam. Cephalopodelor, ord. 
Tetrabranchiatelor, clasa Moluscelor; animal 
marin, are corpul învălit cu o scoică învîrtită 
ca un melc şi împărţită în căsuţe; animalul lo- 
cuiesce ultima căsuţă, iar prin celelalte trimite 
o prelungire a părţii sale posterioare, numită 
«sifon», ce le străbate în lung pe toate, găurind 
păreţi! lor despărţitori. B singurul animal, oare 
a trăit toate erele geologice, cam 1600 fosile; 
iar a(Ji ca representant al genului N., avem în 
Marea Indiei N. Pompilius, a cărui scoică se 
întrebuinţează ca obiect de ornament.

[I. P. Voiteşti.j ^
Nava, V. Bastiment. Năvod, ce se rapoartă 

la marină. [Const. B.]
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Năvalnic, numirea românească a plantei Sco- 

lopendrium officinarum Sw. (v. ac.).
Navarino (Neokastro, acum FylosJ, oraş cu 

port în nomarchia grec. Messenia, 2128 loc. 
(1889); în sinul dela N. a învins flotila anglo- 
franc. asupra celei turco-egiptene la 20 Oct. 1827.

Navarra, fost regat spaniol pe ambele coaste 
ale Pireneilor; 1285 se alipi prin alianţă de 
Francia, iar 1441 posesiunea lui loan de Ara- 
gonia; dela 1512 N. superioară devine spaniolă 
şi actualmente provincie de 10,506 kms. cu 
304,122 loc. (1887); capit. Pamplona. Partea 
de nord a Pireneilor aparţine dela 1589 Fran- 
ciei (depart. Pireneii de jos).

Navigabil, apa (mare, nu, lac, canall pe care 
poate trece un vas. Sunt ape N.-le dela natui-ă, 
dar multe s’au făcut N.-le prin lucrări idraulice 
artificiale. Astfel Dunărea la gura Sulinei per
mite acum să între vase foarte mari (24' de 
pescagiu), pe când înainte de lucrările executate 
de >Comisiunea Europeană Danubiană* nu pu
teau întră decât vase mici cu 10'—12'. Lu
crările principale de executat pentru a face o 
apă N. sunt: adâncirea, sfărîmarea stâncilor, 
construirea de diguri, ecluse, aşezarea geaman
durilor (cari indică bancurile), faruri, semnale 
de ceaţă, etc. [Const. B.]

Navlgaţlunea, comunicaţiunea pe apă prin aju
torul bastimentelor. Avem de deosebit: N. ma
ritimă, N. fluvială şi N. interioară (prin cana- 
Inri); fiecare întrebuinţează tipuri speciale de 
vase. N. în general şi în special cea maritimă, 
a luat în ultimii ani o extensiune colosală; fle
care naţiune caută a favorisa N. naţională pentru 
a asigura debuşeuri industriilor sale. România 
are actualmente un serviciu de N. maritimă, de 
pasageri şi mărfuri. Constanţa (şi Dunăre), Con- 
stanfinopol, Rotterdam şi altul pe Dunăre dela 
Bulina la Regensburg; vasele aparţin statului 
şi serviciul se face cu personal technic detaşat 
dela marina militară.

Acide de N. (hârtiile de bord) sunt actele 
ce fiecare vas de comerciu trebue să poseadă 
pentru a stabili identitatea sa. Principalele acte 
sunt: actul de naţionalitate, permisul de plecare, 
rolul de echipagiu, certificatul de navigabilitate, 
manifestul mărfurilor îmbarcate, conesmentele 
de îmbarcare, jurnalul de bord, etc. şi în fine 
patenta de sănătate, care este cel mai important 
pentru navigaţiunea curentă.

Şcoala de N., de marină sau navală, este 
destinată a forma navigatori. Fiecare stat are o 
şcoală navală pentru formarea oficierilor marinei 
de resboiu; apoi una sau mai multe şcoale speciale 
pentru formarea suboficierilor; în fine diferite 
şcoli pentru marina de comerciu. România are: o 
«şcoală de aplicaţiune* pentru sublocotenenţii din 
marina militară, o şcoală de m. pentru suboficierii 
marinei militare şi oficierii marinei de comerciu; 
mai multe şcoale speciale pentru suboficierii com
batanţi din marina militară. [Const. B.]

Navigator, ori ce persoană care are de pro
fesiune marina militară sau comercială.

Navlus, Gnaens, 269—199 a. Cbr. poet roman, 
n. în o cetate latină din Campania. A luat parte 
m primul resboiu punic; iar la 235 îl găsim 
in Roma ca poet dramatic. A scris tragedii şi 
comedii, după modele greoesci. A făcut încer
care însă şi cu piese originale, tractând sub

iecte din istoria romană. El a scris în versuri 
saturnice poemul epic «De bello Punico*. In 
comediile sale de multe ori a pişcat fără cruţare 
căpeteniile romane, din care causă a trebuit să 
stee în închisoare şi să meargă în exil. f în 
TJtioa la 199 a. Chr. Specimene de drame găsim 
la Ribbeck «Soaenicae Romanorum poesis frag
menta*.

Navlu, chiria ce se plătesce pentru transportul 
mărfurilor pe corăbii.

Năvod, instrument de prins pesce, format din 
o reţea de aţă de cânepă, lung dela 3—4 m. şi 
lat până la 2 m., avend la capete câte un lemn 
ce ţine reţeaua întinsă, de care prind pescarii 
când pescuiesc. [I. P. Voiteşti.]

Naxos, (acum Naxia), cea mai mare înti-e in
sulele Ciclade, 449 kms., cu 20,591 loc. (1889); 
insula e muntoasă, bogată în apă şi în minerale, 
sol foarte roditor (vin, fructe sudice). In anti
chitate N. era consacrată lui Dionysos (tradiţia 
despre Ariadne). Capitala N., cu 1869 loc., are 
20 biserici; citadelă, port.

Nazarenl (Nazaricup), se numiau de cătră 
Ovrei la început creştinii ca urmaşi ai lui Isus 
Nazarineanul. In seci. IV şi V tot aşa se numia 
o sectă, care ţinea a fi de lipsă a se observa 
de cătră creştini şi legea mosaică a V. T. De 
present N. se numesc adepţii unei secte lăţite, 
mai ales în Elveţia, Germania şi Ungaria. N. 
admit mai întreg simbolul apostolic; dintre sa
cramente recunosc numai botezul, pe care însă 
îl administrează numai celor adulţi şi ţin cina 
Domnului ca protestanţii. Nu recunosc nici o 
autoritate; le este oprit a jura şi să poarte arme. 
In Ungaria secta a fost adusă din Elveţia prin 
1839; ea e lăţită mai ales printre calvinii de pe 
pustele Ungariei şi printre Românii gr.-or. din 
oott. Arad, Timiş şi Torontal.

Nazaret (NasiraJ, oraş în Galilea, odinioară 
locuinţa părinţilor lui Isus; 7500 loo. (1891), 
s/4 creştini; cu o mănăstire a Franciscanilor, 
fundată la a. 1620.

Nazîr, vătav de Ţigani doumesci; odinioară 
comandantul unui oraş.

Nazlrel, (ovr. sfinţit) se numiau la Ovrei 
oamenii, cari făceau legământ, că în anumit 
timp ori în toată viaţa nu-şi vor tunde perul, nu 
vor bea beutură spirtuoasă, nici nu se vor con
tamina prin atingerea de vr’un mort. (4 Mos. 6.) 
Atare N. a fost şi judecătorul Samson din T. V.

[i—m.]
Neagh, cea mai lungă mare a Irlandei, laUlster. 

Ea este lată de 19 km. şi lungă de 30 km. 
Această mare comunică prin canale cu Belfast, 
Nevorj şi Lough Erne.

Neagoe Basardb voevod, v. Basaraba.
Neagră, Marea, (lat. Pontus Euxinus) golf al 

Mării Mediterane cu care se leagă prin strîm- 
toarea Dardanele şi Bosfor, se întinde între 25° 
şi 39° long. est. (Paris) şi între 40° şi 46° lat. 
boreală cu o suprafaţă de 423,939 km*. Coastele 
sunt împăi-ţite între Rusia, Turcia, România şi 
Bulgaria. M. N. se presintă ca un vast lighian 
mărginit de falesele calcare ale Caucasului şi 
munţii Asiei mici bătuţi de valurile mării; cam 
acelaş caracter îl are şi pe coasta vestică; la 
nord coastele sunt aşezate şi fluviile Donului, 
Niprului, Bugului, Nistrului şi Dunării formează 
lagune sau Umane prin aluviunile lor, barate
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prin cordoane literale. Adâncimea M. N. merge 
decreecend dela maluri epre mijloc 70—1950 m. 
Pe coastele Asiei mici şi Cauoasioi fluviile Za- 
oaria, Kizil şi lekil Irmac, Ciurucul şi Cubanul, 
şi mai ales Donul, Niprul, BuotI, Nistrul, Du
nărea pe coasta nordică, în fine Camcicul pe 
coasta apuseană aduc (mai ales cei mai mari din 
aceştia) după topirea zăpezilor un maro volum 
de apă dulce, ceea ce pe de o parte schimbă 
nivelul apelor M. N., iar pe de alta contribue 
la desărarea apelor sale. Coastele Dobrogei, Bul
gariei şi Crimeei sunt bătute de vânturile de 
Bud-vest, sud şi sud-est, cari fac navigaţiunea 
foarte periculoasă la epoca ecuinocţiilor; în 
Bosfor suflă dinspre nord-est horeaaul de ase
menea periculos. De aceea numărul furtunilor 
M. N. este în termin mediu 37 pe an. Deşi co
munică cu Marea Mediterană, temperatura M. N. 
este inferioară Mediteranei din causa micei adân
cimi a Bosforului, ceea ce face ca comunica- 
ţiuuea să fie aproape de suprafaţă. Gradul de 
salinitate (1’90%) slab la suprafaţă, unde şi den
sitatea e mai mică (1'0145), cresce cu adâncimea 
din causa contra-curentului de apă sărată venind 
prin Bosfor. M. N. e lipsită de curenţi mari; 
abia se deosebesce un curent de apă dulce la 
gurile Dunării şi un puternic curent (21/, noduri 
iuţeală) în Bosfor format prin precipitarea apelor 
dulci dela suprafaţă cătrâMediterana; sub acesta 
un contra curent (l1/, noduri iuţeală), aduce apa 
sărată a Mediteranei în M. N. Fauna vechiului 
lac al M. N. era mai mult de apă dulce; iar 
după ruperea Bosforului invasiunea apei sărate 
ucide această faună, silind o parte a căuta re
fugiu în limanele fluviilor dela nord şi în Marea 
de Azov. Speciile sunt rari în M. N., însă nu
mărul indivizilor e considerabil. Din antichitate 
pescuitul lacherdei atrăgea numeroase colonii 
grecesci pe ţermurele M. N., unde morunul şi 
nisetrul circulă şi a Zi în cete strinse. Feni
cienii, Greoii şi Romanii străbateau cu corăbiile 
lor M. N. pentru a aduna grânele Sciţiei, sclavi 
şi obiecte de manufactură din Caiioas. Comerciul 
pe M. N. era foarte activ în timpul imperiului 
bizantin, apoi în seci. XIII în timpul Yeneţie- 
nilor şi Genovezilor. Tatarii ocupă Crimeea, şi în 
curând Turcii devenind stăpânii M. N., comerciul 
său este anihilat până în timpul Catarinei II şi 
al lui Petru cel Mare, când porturile rusesci ale 
M. N. incep a comercia cu Europa. Tratatul dela 
Paris (1856) impusese Rusiei a nu ţine Qota de 
resboiu pe M. N.; insă Rusia profitând de eve
nimentele din 1870 şi 1877 reuşesce a-şi redo
bândi facultatea de a-şi crea o flotă pe M. N., 
a cărei valoare crescendă tinde a face din această 
mare un lao rusesc.

NeagrărPâdurea,(lat. SUvamareiana, Abnoba, 
germ. Schwarswaid), munţi la sudvestul Ger
maniei; se întind dela cotitura spre nord a 
Rinului în direcţie nordică, devenind din ce în 
ce mai ânguşti şi mai scunZi: pe la mijloc au 
înălţime de 1000 m.; piscuri mai înalte; Bel- 
chen 1415, Feldberg 1494 m., etc. Munţii sunt 
acoperiţi cu păduri dese; numeroase isvoare de 
apă minerală, multe lacuri mici dar afunde; îu- 
somuată industrie de lemn, mai ales oroloage.

Neagu, preotul, unul din deputaţii ţerani din 
1848. (v. Eni Cojocarul.)

Neagus, munţi în Macedonia sudioă înspre

apus dela Salonichi, cu populaţinne arămânească. 
(Cf. "Weigand, Aromunen, tom. I, p. 287).

Neajiov, 1) N. plasă în j. Ylaşca, Rom., cu 
29 corn. cu 55 cătune. Terenul unduiat. 2) N. 
rîu, isv. în j. Argeş, trece prin j. Dâmboviţa şi 
Ylaşca, vărsându-se în rîul Calniştea.

Neamţ, cetatea, cetate mare sau castelul lui 
Ştefan cel Mare, spre sud-vest în marginea ora
şului Neamţ, clădită pe coasta unui munte înalt. 
Ruinele existente ne arată şi astăZi măreţia 
acestei fortăreţe. Despre originea aoestei cetăţi 
ne comunică vechile hrisoave, că pe la 1200 
regele ung. Andreiu II chiamă în părţile acestea 
po cavalerii teutoni spre a pune stavilă năvă
lirilor Tătarilor prin pasul Tulgheş în Ardeal şi 
de aci în Ungaria. Ei se stabiliră mai ântâiu 
în nordul Moldovei, apoi se retrag mai înspre 
munţi, ridicând această cetate în mijlocul Cu
manilor. Cam pe la 1220 Teutonii sunt alungaţi 
de cătră Bela lY, reg. ung., fiul lui Andreiu II, 
şi cetatea remâne în posesiunea Cumanilor, cari 
mai în urmă s’au contopit ou Românii, purtând 
însă până pe la 1500 tot numele de «Tătarii 
dela N.« Această cetate a fost martoră la mai 
multe bătălii ce au avut Românii cu Polonii, 
Tătarii, Turcii, etc. In timpul resboiului între 
Ştefan cel Mare şi Turci la Resboeni, Ştefan a 
fost bătut, însă cetatea N. nu a putut fi luată. 
(Cf. Bolintineanu, legenda >Pe o stâncă neagră<); 
la 1598 cet. N. se închină lui Mihaiu Eroul Yodă; 
la 1691 cuprinde Sobiesky cetatea. (Legenda 
celor 19 plăieşi); 1693 a fost prădată de Tătari; 
1698 se dă din nou Moldovenilor. De aci îna
inte cet. N. este martoră la o mulţime de res- 
boiri intre străini şi băştinaşi, până ce âncă de 
pe timpul domniei lui Mih. Sturza a început a 
se ruina. (Cf. Dicţionar geogr. al j. Neamţ; 
Xenopol, Ist. rom. I, 559, 563; II, 244, 352”; 
III, 600.)

Neamţ, judeţ, în nord-vestul României (Mol
dova), numit astfel dela cetatea cu acelaşi nume. 
Se mărginesce la vest cu Transilvania, la sud 
cu j.-ul Bacău, la est cu j.-ul Roman şi Su
ceava, iar la nord cu j.-ul Suceava. Suprafaţa 
3.508 km*. Munţii j. N. fac parte din marele 
massiv Carpaţi cu vârful cel mai înalt: Pionul 
^Ceahlăul). Dintre rîuri şi părae cari brăsdează 
in mare număr acest j. notăm: rîul Moldova cu 
afluenţii Neamţ şi Rişca, rîul Bistriţa cel mai 
torenţial în massivul oriental al Carpaţilor fiind 
şi plutitor, rîul Tazlău, etc. Ca minerale de preţ 
se găsesc fier (fier Umoneux, Raseneisenstein) la 
piciorul muntelui Răchitiş; cărbuni de piatră în 
apropierea satului Largu pe moşia Hangu; sare 
gemă la sat. Calu, Sâvineştii de jos. Serata, Gâr- 
cina, Bălţătesci (v. ac.), N. (cu ocne părăsite); 
piatră acră (alaun) în valea Tarcăului din sus 
de gura păreului Bolovănosul, apoi din jos de 
mănăst. Bisericani; Micaşiste (Glimmerschiefer) 
în apropierea corn. Gaiu; păcură în isvoare pe 
moşia Doamna. Surse de ape minerale sunt 
foarte numeroase astfel: apa alcalină-muriatică 
(borviz, borkut), mai cu samă la Teijoasa şi 
lângă corn. Măstacănul până în apele Bistriţei, 
alte ape min. mai mult saline găsim la Cozia, 
Bălţăteşti (v. ac.), mănăst Neamţ, Yînătorii, 
Oglinzi (lângă Tîrgul-Neamţ), Taslău, Hangu, 
Ciungi, mănăst Horaiţa, Darmanesci, Iapa, Pân- 
găraţi, Streja, Gârcina, Tarcău, Bistriţa, Prisă-
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câni, etc. Producfmnea solului constă în partea 
cea mai mare în exploatarea pădurilor seculare. 
Agricultura propriu (Jisă se face prea puţină din 
causa lipsei de teren propriu ei. După păşuni şi 
cosituri cultura porumbului (cucuruzului) ocupă 
primul Ioc. Animalele domestice sunt represin- 
tate în prima linie prin numeroase turme de oi, 
vite mari cornute de munte, capre şi cai, odi- 
dinioară renumiţi, deşi de talie mică însă foarte 
venjoşi, durabili şi iuţi. Dintre numeroasele her
ghelii astăcţi nu mai avem decât cele delaBudesci- 
Ohicăi, Mărgineni şi Ia mănăst. Neamţ. Animalele 
selhaticesnoi ancă bine represintate prin urşi, lupi, 
vulpi, pisici selbatice, rîşi, cerbi, căprioare, etc. 
Industria, din causa lipsei de alte mijloace de 
traiu şi procurarea forţei motrice prin nume
roasele căderi de apă, fiind foarte ieftină, ea 
este foarte desvoltată; în prima linie torcătoriile 
şi ţesătoriile de postav de lână sunt foarte bine 
represintate prin 3 fabrici sistematice, modeme, 
din care cea mai însemnată cea dela Buhuş 
(v. ac.), şi vr’o 200 mai mici, fabrica de scro- 
beală albă, de făină fină şi gris, beţe de chi
brituri, cuie pentru încălţăminte, de tricotagiu, 
o mulţime de fabrici de cherestee (150) dela 
cele mai sistematice până la cele mai primitive, 
3 fabrici de săpun, turnătorie de fier şi alamă, 
fabrici de spirt şi oleu; olăria mai ordinară şi 
căruţăria âncă este bine represintafă. Deosebit 
de acestea mai avem: vărării, cariere de piatră, 
expl. de petrol, etc. Locuitori: 132,000 din cari 
ca. 15,000 străini, cu deosebire Ovrei. Cultul; 
219 biserici, 11 mănăstiri şi 17 schituri. Instruc
ţiunea ; şcoalele primare urbane şi rurale 89 cu 
110,000 elevi, 1 gimnasiu real cu 120 elevi. 
împărţirea admin. N., se împarte în 3 plăşi 
anume: Bistriţa, Piatra-Muntele şi Sus-Mijlocul, 
in total cu 52 com., 5 tîrguri (2 urbane) şi 
327 sate. Căi de comunicaţie pe uscat şi ape, 
avem: calea ferată Bacău-Neamţu (40 km.); şo
sele naţionale, judeţene, vicinale şi comunale în 
circulaţie aproape 1000 km. pe apă avem rîurile 
plutitoare Bistriţa (v. ac.), Bistricioara (v. ac.) şi 
parte din Bicaz (v. ac.). Ca locuri istorice înre
gistrăm : mănăstirile, respective schiturile Âgapia, 
Almaşi, Bisericani, Bistriţa, Hangu, Neamţ, Pân- 
găraţi, Secu şi Taslău (v. la art. resp.); apoi lo
calităţile : Bodesci, Precesci cu biserică zidită de 
fam. Racoviţă la 1650, Buciulesci cu ruinele ca
stelului lui Gg. Ştefan, Domnul Mold., Grumă- 
zesci şi Măscătesci cu biser. zidite de Ştefan cel 
Mare, Petro-Dava cu urmele ruinelor unui oraş 
zidit probabil de Romani pe timpul lui Traian 
(110), in fine Bâtca-Doamnei, Neamţ (cetatea), 
Oglinzi, Palanca, Piatra şi Resboeni. (v. la 
art. resp.). Capitala j. N. este Piatra (Neamţ) 
(v. ac.).

Neamţu, mănăstire, în j. Neamţu, Rom., a 
fost înfiinţată la 1392 de nisce călugări, cărora 
Ştefan cel Mare le zidi o biserică de piatră, din 
care a(}i nu mai există decât clopotniţa. Biserica 
cea mare de astăzi o clădi tot Ştefan, dar ceva 
mai în urmă, iar în locul celei vechi s’a zidit 
pe la 1725 paraclisul Sf. George. Imposantul 
turn a conţinut timp îndelungat o bibliotecă în
semnată, dar manuscrisele vechi fuseseră di
struse de Poloni la sfîrşitul seci. XVII. Măn. N. 
joacă^ un rol însemnat în mişcarea literară a 
României; avea o tipografie bogată şi o şcoală

vestită, din care au ieşit mulţi bărbaţi promotori 
ai culturii naţionale. Pe lângă aceea a dat pu
rurea exemplul unei activităţi rare între mănă
stirile ţerii: afară de diferite fabrici şi manu
factura mai întreţinea doue institute de invalitji 
şi de alienaţi. După secularisare toate acestea, 
afară de ospiciul alienaţilor, au dispărut, şi măn. 
N. a intrat în stadiul decadenţei, ca şi celelalte 
mănăstiri. La 1868 mai numera 500 de monachi, 
la 1893, împreună cu schitul Secu, de abia 268. 
(Cf. C. Gheorghiu, Dicţ. j. Neamţu, p. 269—72; 
Alman. Cult. pe 1868 şi 1893, p. 11 şi 22; Mus- 
celeanu. Calendar pe 1863. Buc., p. 76—87.)

Neamţu, oraş în j. Neamţu, Rom. (Mold.), 
situat lângă păreul cu acelaş nume; 6690 loc. 
(1890); spital mare întemeiat de măn. Neamţu pe 
vremea lui Grig. Alex. GhicaVoevod; 3 şcoale 
prim., 8 bis. ort., mai multe sinagoge; reşedinţa 
subprefecturei pl. Sus-Mijlocul; fabrici de oleu, 
tăbăcării, ceramică bine desvoltată, brânzătun 
renumite, fabrică de făină, mare comerciu cu 
sumane. Odinioară capitala judeţului. Spre sud 
ruinele cetăţii Neamţu (v. ac.).

Neamţului, Cetatea, la Dâmboviţa. Regele 
Andreiu II, după cum se vede din diplomele 
sale din 1211, 1212 şi 1223 (publ. in col. Hur- 
muzaki 1), a dăruit cavalerilor teutoni ţeara 
Bârsei cu îndatorirea să ridice acolo fortăreţe 
de aperare în contra invasiumlor cumanice şi 
eventual se cuprindă de aci Cumania până la 
Dunăre. Insă după ce aceşti cavaleri se abătură 
dela condiţiunile stipulate, regele pe la 1225 i-a 
scos de aci cu putere armată. In intervalul po
sesiunii lor de 14 ani dela 1211—25, cavalerii 
teutoni zidiseră în ţeara Bârsei cinci fortăreţe: 
la Braşov, Râşnov, Codlea, Feldioara şi Prejmer, 
apoi spre frontiera castelul Bran. Castelul acesta 
al Branului e ridicat pe o stâncă înaltă tocmai 
unde peraele torenţiale dintre Buceci şi Piatra 
Craiului se împreună sub numele apa Turcului, 
care spărgând lanţul munţilor iese la larg spre 
Bârsa. Din scrisoarea papei Grigorie IX din 1231 
(Cf. Hurmuzaki I, pag. 117) se vede, că teutonii 
aceştia ar fi mai zidit un >Castrum muniHsaimum« 
şi preste Carpaţi spre Cumania. Contele Alex. 
Bethlen (Gesch. des deutschen Ordens) crede, 
că acest castru ar fi fost acolo, unde se ved 
ruine pe muntele Tatârko la pasul Buzeului. 
De altă parte se susţine insă, că castrul acesta al 
Teutonilor preste Carpaţi spre Cumania nu poate 
fi altul, decât aşa numita Cetatea Neamţului la 
podul Dâmboviţei între Bran şi Rucăr. Această 
părere se confirmă nu numai prin nomenclatura 
tradiţională păstrată la poporul român până în 
diua de astăzi, dar şi prin argumentele auxi
liare, că C. N. e depărtată dela frontiera ţerii 
spre România întocmai ca şi Branul spre Un
garia circa 15 km.; că ea e zidită întocmai ca 
şi cetatea Branului pe o stâncă înaltă la întâl
nirea Dâmboviţei şi Dâmbovicioarei cu valea 
Oreţii sau Rudariţii; că punctul acesta tocmai 
aşa dominează terenul strategic spre România, 
după cum dominează Branul pe cel înspre Un
garia, şi în fine, că cavalerii teutoni vrând a 
prinde posiţiune spre Cumania (astătji România), 
nu aveau puncte mai potrivite pentru opera
ţiunile lor decât aceste doue fortăreţe surori. 
Astăcji pe urma C. N. se ved numai ruinele ce 
se pot âncă bine distinge (Cf. J. X. Schuller,
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Oesoh. Siebenb.; I. cav. de Puşcariu, Date isto
rice : Bran-Torczvar). [I. c. d. P.]

Neander Michail, pedagog german (1.525—95), 
elev al lui Luther şi Melanchton, a condus ce
lebra şcoală evaugelică din llfeld şi a scris mai 
multe manuale penti'u înveţămentul în limbi, 
istorie, geografie şi fisică.

Neapole (NapoliJ, 1) N.,-provincie ital., între 
Caserta, Avellino, Salemo şi Marea Tirrhenică, 
90ti km*, şi 1.156,375 loc.; spre vest de Vesuv 
(V. ac.). Producte principale; oleu, vin, grâu, 
cânepă, bumbac, ş. a. Comereiul este foarte viu. 
Articlii mai însemnaţi de industrie sunt: mă- 
tasă, bumbac, broderii, ş. a. Articlii de comerciu: 
Qer, maşini, mănuşi, ghete, instrumente musi- 
oale, ş. a. Are o mulţime de fabrici pentru ori 
oe ram de comerciu. Intre acestea mai însem
nate sunt fabricile de ciocolată, 70 la număr. 
2) N., capitala provinciei cu aceiaş nume, odi
nioară capitala regatului ambelor Sioilii. Clădit 
în forma unui amfiteatru lângă sînul Neapole; 
529,446 loc. (1896). Ramii mai însemnaţi de 
industrie sunt: şantiere, fabrici de maşini, 
turnătorii de fier, ţesătorii de materii textile, 
fabrici de piele, mănuşi, ghete, pălării de paie, 
macaroni, ş. a. Comereiul este însemnat, fiind 
piaţa principală a întregei Italiei de sud. Spre 
uşurarea circulaţiunii, porturile şi cu deose
bire portul Molo di San Vincenzo şi Molo orien
tale (11—30 m. afund) s’a mărit în mod în
semnat. Istorie. N. a fost fundată de o colonie 
grecă, din Cumae, care a numitu-o Parthe- 
nope, mai târdiu Palaeopolis (oraş vechiu). Dela 
326 a. Chr., ocupat fiind de Qu. Publilius Philo, 
pe timpul resboiului al II samnitic, a decădut. 
Ajungând insă stabil sub domnia Romanilor a 
înfiorit şi mai departe ca oraş grec. Goţii orien
tali au ocupat oraşul, dar Belisar în 536 l-a 
reocupat. Din timpul acesta a făcut parte din 
Exarebat, până ce Roger II l-a ocupat, şi s'a 
încoronat de rege al N.-ei şi Siciliei. (1130).

[M. Bodiu.]
Nearehos, admirai al lui Alexandru cel Mare, 

a condus Qota macedoniană de la îmbucătura 
fiuviului Indus la golful Persic, spre a explora 
oceanul Indian. Descrierea acestei călătorii a 
existat până pe vremea lui Arian care a re- 
sumat-o.

Nearthrosa, (med.) formarea unei articulaţiuni 
noue 1) în locul unei arţiculaţiuni delăturate 
prin resecţiune, 2) între capetele unui os frac
turat sau 3) în fine între un os luxat şi altul 
învecinat.

Nearticulat, (gram.) fără articol, v. Articol.
Nearticulate, (zool.) v. Animale şi Articulate.
Neatîrnare, termen popular pentru indepen

denţă. V. Libertate.
Neaua, (Zăpadă), se formează din vaporii de 

apă ai atmosferei, dacă temperatura scade sub 
punctul de îngheţare. Fulgii de N., ce cad la 
pământ, sunt formaţi din o mulţime de păr
ticele mici lipite deolaltă, de unde se deduce 
că norii de N. sunt asemenea nurilor de ploaie, 
ou deosebirea, că în locul beşicuţelor sau globu- 
relelor de apă conţin globurele de N., cari li- 
pindu-se deolaltă se îngreunează şi cad la pă
mânt In decursul căderii fulgii, ăncă mititei, 
dau de globurele mai puţin reci, cari hpindn-se 
se alătură la ei. Când timpul e moale se ală

tură multe globurele, şi fulgii sunt mai mari, 
pe când dacă temperatura e sub 0°, fulgii sunt 
mai mici.

Neausta, (Niausta sau Niagusti), oraş în Ma
cedonia, vilaietul Salonichi, la piciorul munţilor 
Neaguş, are preste .3000 loc. (Greci, Bulgari, 
Turci şi vr’o sută de Arămâni). Vinul de N. e 
cel mai renumit din Macedonia.

Nebigav, seminţie indiană, v. Cree.
Ne bis in idem, (lat.) nu de doue ori contra 

aceeaşi; sentinţă, ce se aplică ca principiu în 
procedura penală.

Nebo, piscul munţilor Abarim în Palestina, 
de undo a aretat Dumnedeu lui Moise pământul 
promisiunii şi unde Moise a şi murit

Nebraska, stat în Uniunea nord-americană, spre 
vest dela lowa, 200,740 km*., ou 1.058,910 loc. 
(1890); prerii minunate, potrivite pentru agri
cultură; în congres trimite 2 senatori şi 6 re- 
presentanţi; constituţia dela 1867. Cap. Lincoln.

Nebukadnezar, (Nabacudurussur, Nabuhodo- 
nosor), V. Nabukodonosor.

Nebuloase, (astron.) grămădiri de materie cos
mică, constituind sori sau sisteme de sori 
în formaţiune; grupă de stele. N. se observă 
noaptea în formă de norişori albicioşi de di
ferite forme.

Nebunariţa, v. Măsălariţa.
Nebunia, Moria, o formă a demenţei, care 

provine din delirul furios incomplet desvoltat 
sau din Amonomanie; caracterul vesel al acestei 
din urmă, se manifestează în N. prin diferite 
jocuri copilăresci, rîsete, etc.

Necesar, în genere se (}lce de lucrurile de 
care cineva nu se poate lipsi; tot ceea ce este 
indispensabil unei fiinţe sau lucru pentru ca să se 
poată susţine în întregimea sa organică ori in
dividuală. N. mai este tot ceea ce este indis
pensabil fiinţelor organice pentru traiu. In filo- 
sofie (logicesce) se fiice că e N. tot ceea ce nu 
poate a nu fi. Sin. trebuincios. [PI.]

Necesitatea, în mitologia grec. este fieiţa 
puterii ineluctabile care hotăresce, cu preţul ori 
cărei dureri sau nenorociri, fie a fieilor, fie a 
oamenilor, îndeplinirea faptelor în lume. Este 
o plăsmuire mai mult a imiaginaţiunii filosofilor, 
cari şi-au dat sama din vreme, că lucrurile se 
desfăşură în lume independent de voinţa şi de 
dorinţa omului, şi în desfăşurarea lor se supun 
legilor ce guvernează fiinţa lor şi strivesc cu 
nepăsare cri ce forţă mai mică ce U-s’ar pune 
în cale. Idea de N. se întâJnesce în lo
gică la acele principii, a căror negare ar di
strage cu desăvîrşire puterea de a judeca a 
minţii noastre. E imposibil să judecăm, dacă nu 
admitem s. e. absoluta N. a principiului de iden
titate, după care un lucru este absolut identic 
cu el însuşi: A = A. Tot în logică mai găsim 
idea de N. la împărţirea judecător din punctul 
de vedere al modalităţii (v. ac.). Din acest punct 
de vedere judecăţile sunt posibile, contingente, 
imposibile şi necesare. Sunt necesare, când 
legătura dintre subiect şi predicat nu se poate 
cu nici un preţ închipui ca neexistentă. Idea 
de N. se mai întâlnesce în metafisică, şi 
condiţionează legătura ce se concepe între causă 
şi efect sau între scop şi mijloacele lui de rea- 
lisare; cu alte cuvinte N. întemeiază conceptul 
de lege. [M. D.]
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Nechit, schit, părăsit în j. Neamţu, corn. Mă- 

stacăn.
Necho,(Necu), rege egipteanGlO—595 a.Ciir., flul 

Ini Psammetioh I, supuse 609—606 Siria, la 605 
e bătut de Nabuhodonosor la Karchemis, încerca 
construirea canalului de Suez şi dispuse ca ma
rinarii fenicieni să încungiure Africa.

Neckar, (Nicarus, Nicerus), rîu lateral pe 
malul drept al rîului Rin, 397 km. lung; isvo- 
resce în apropierea hotarului de "Wurttemberg- 
Baden, se varsă sub Mannheim în Rin. Aflu
enţii de-a dreapta sunt: Fils, Rems, Murr, 
Kooher şi lagst; de-a stânga: Enz şi Elsenz. In 
jurul seu se produce vin bun. [M. Bodiu.]

Necker, Jacgues, bărbat politic francez, n. 
30 Sept. 1732 Ia Geneva, flul unui profesor bran- 
denburghez. Bancher în Paris, representant al 
oraşului seu în Paris (1768). Se distinge prin 
mai multe scrieri, încât Ludovic XVI îl ia ca 
director general d tesaurului (1777). Prin cre
ditul seu isbuti să facă împrumuturi cu condiţii 
uşoare, insă prin publicarea »Compte rendu au 
roi« (Paris 1781) dete pe faţă cheltuielile mari 
ale curţii şi fu concediat. 26 Aug. 1788 opi- 
niunea publică îl aduse din nou în capul mi- 
nisleriului şi stărui să se chieme statele ge
nerale. In 5 Maiu 1789 deschise statele generale, 
ascunzând adeverata stare a flnanţelor. In 11 Iulie 
1789 fh din nou concediat, ceea ce produse res- 
coala din Paris şi dărîmarea Bastiliei. Rechiemat, 
că(ju repede în discredit prin ideile sale mo
derate şi în 1790 se retrase batjocorit şi ame
ninţat de popor, j- 1804. Opere principale: De 
la Rovolution franpaise; Sur l’importance des 
opinions religieuses; Cours de morale religieuse ; 
Les demieres vues de politique et des flnances.

Neckera Hedw., (botan.) gen de muşchi pleuro- 
cai'pi cu vr’o 158 specii, numeroase tropicale, 
7—8 europene. Sunt potrivit de mari, au frun
zele strălucitoare, netede sau cutate transversal. 
In România s’au găsit până acum următoarele 
3 specii: N. complanata Hiiben., pe copaci şi 
stânci (indicată şi de Eoffmann la 1864 din 
munţii Vâlcei şi Goijului sub Hypnum corn- 
planatum L.), N. cnspa Hedw., pe copaci şi 
stânci, şi N. pennata Hedw. mai ales pe trun
chiuri de fagi. [S. Şt. R.]

Necondiţionat, v. Absolut.
Neconformişti, acei protestanţi în Anglia, cari 

nu s'au conformat celor 39 aiticoli ai bisericii de 
stat din 1662. In Scoţia caşul este tocmai invers.

Nec (non) plus ultra, (lat.) neîntrecut; care 
nu poate fi făcut mai bine.

Necrobiosa,(med.)eliminareaunor părticele mici 
de ţesut necrotic din organismul viu (Virchow).

Necrolatrie, cultul exagerat al morţilor; dorul 
nemărginit de un mort.

Necrolog, (—ia) se numia în primele timpuri 
ale creştinismului cartea păstrată în biserici şi 
pe la mănăstiri, în care se scriau numele şi viaţa 
capilor, a membrilor mai însemnaţi ai comuni
tăţii şi a binefăcătorilor ei. Mai târcjiu s’au numit 
N- coleoţiunile de notiţe biografice despre ori oe 
oameni însemnaţi, din o epocă, un an, sau de 
o profesiune. A(Ji N. e o scurtă notiţă sau mai 
desvoltată despre viaţa şi moartea cuiva.

Necromantla, (grec.) o specie de divinaţiune 
(v. ac.), prin care se chiamă morţii, ca să des- 
veleasoă celor vii viitorul.

Necropola, (Nekropolis), numele oimiterelor 
din apropierea oraşelor vechi; mai renumite 
sunt cele egiptene dela Memphis şi Theba, apoi 
cele etrusse.

Necrosa, starea unui os sau a unei părţi de 
os lipsit de viaţă, cum ar fi gangrena pentru 
părţile moi. Partea N.-tă a osului se numesce 
seqestru, pe care natura sau chirurgia caută 
a-1 îndepărta cât mai curând, spre a se obţine 
însănătoşarea. Causa N.-ei poate zace într’un 
proces inflamatoriu acut ori odată cu un absces 
rece în organism se neoroşează şi osul: caries 
necrotiea. Ca la ori ce mortiflare a unei părţi 
din corp, aşa şi la N., causa imediată este în
cetarea circulaţiunii sângelui, dar nici odată, ori 
prea rar, suspensiunea funcţiunii nervilor. Vedem 
aparând după traume (lovituri), după periostite 
şi oştite acute şi după osteomielite, după pe
riostite şi oştite cronice. Diagnosa este uşoară, 
când osul necrosat se vede, că e mai alb ori 
negricios, dar în profunzime e mai grea. Când 
se scurge măduvă putredă din oasele mari ne- 
crosate, aceasta dă un miros foarte neplăcut. In 
multe caşuri se poate face diagnosa cu ajutorul 
unei sonde, sau la nevoe prin deschiderea ex- 
plorativă a părţilor moi. Operaţiunea pentru de
părtarea osului necrosat se numesce seqe- 
strotomie.

Necrosa fosforică, (med.) necrosă, ce se ob
servă la lucrători în fabrici de fosfor; atacă 
oasele maxilare in decursul unei intoxicaţii cro
nice cu fosfor, (v. şi Chibrituri.)

Necroscopla, (cuvânt mai potrivit decât acela 
de Necropsie sau Autopsie), examinarea unui 
cadavru, făcută în interesul medicinei legale, 
al poliţiei sanitare ori al studiului clinic şi ana- 
tomo-patologic.

Necrotomia, (<Seq«es<»-o<omiej,operaţiunea, care 
are de scop depărtarea unui sequestru (v. Ne
crosa) osos.

Nectandra Roland., (botan.) gen din familia 
Lauracee, tribul Cinnamomee, cu vr’o 70 specii 
de arbori, rar arbuşti, din America tropicală, 
subtropicală şi India vestică. N. Puchury Nees et 
Mart. din Brasilia dă produsul Zis: Eabae Pi- 
churim, semen P., nucă de Sassafras, care re- 
presintă cotiledoanele seminţei şi s’a folosit altă 
dată ca medicament aromatic. N. Bodiod Hook. 
din Guiana dă scoarţa Zisă Bebeeru, Bibiru, 
tonică, amară, dar neputend înlocui coaja de 
quinquina, după cum s’a încercat a se face.

[S. Şt. R.]
Nectar, (botan.) suc dulce secretat de glande 

externe Zise nectare. Ele pot fi dependenţe alo 
floarei, când se Zic N. nupţiale s. e. pe frun
zele periantului (la Fritillaria, Aconitum, Ra- 
nunculus), pe stamine ori staminode (Rheum, 
Ranunculacee), pe cârpele sau ovar (Umbelifere, 
Liliacee), pe receptacul când formează discul 
(v. ac.). N.-le alteori se produc pe frunze (la 
Prunus laurocerasus), peţioluri (Pteris aquilina), 
stipuli (Vicia sativa), când se Zic N. extra-nup- 
ţiale. Sucul secretat de N. (N.-ul), conţine zahăr, 
gumă, dextrină, manită, apă dela 60—85%. N.-le 
secretă ântâiu zahărul şi celelalte substanţe dulci, 
şi apoi, fiindcă aceste produse sunt foarte osmo
tice, avide de apă, aceasta este atrasă în mare 
cantitate, secretată de glanda nectarică. N.-ul 
produs de N.-le nupţiale e mai ales un mijloc
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de atracţie pentru insectele cari înlesnesc fecun
darea floarei; în special fluturii şi mai cu samă 
albinele îl caută şi îl adună cu mare sirguinţă. 
Alteori N.-ul servă ca mijloc de atracţie pentru 
furnicile protectoare pentru plantă (v. Myrme- 
cophyte). Studiul rolului biologic al N.-lui pentru 
plante este unul dintre capitolele cele mai in
teresante ale biologiei. [S. Şt. E.]

Neotar, (mitol.) în mitol. grec., o beutură a 
(jeilor, ce le dădea nemurire, (v. şi Ambrosia.)

Neou, rege, v. Necho.
Neculae, v. Nicolae.
Neculce, loan, cronicar moldovean, n. pe la 

1672, t pe la 1744. A ocupat însemnate boierii, 
între altele cea de spătar şi cea de hatman. 
1711 a emigrat cu domnul seu Dumitru Cantemir 
în Huaiaj de unde trecu apoi în Polonia şi se 
întoarse in ţeară abia în 1719. In 1741 era vornic. 
Dela el ne-a remas Letopiseţul Ţerii-Moldovei 
dela 1662—1743 cu o prefaţă şi o colecţie de 
42 tradiţiuni sub titlul >0 samă de cuvinte*. 
Deşi lipsit de o deosebită cultură, N. este 
unul din cei mai însemnaţi scriitori ai noştri, 
şi prin inteligenţa sa naturală, judecata sa lim
pede şi dreaptă se poate pune alăturea cu Miron 
Costin,. prin stil şi limbă însă îi întrece pe toţi 
cronicarii noştri. N. mai mult decât ceilalţi cro
nicari contemporani sau posteriori, uria pe Grecii 
Fanarioţi, cari deveniseră stăpânii ţerilor noastre, 
şi nu scăpa nici o ocasie de a-i înfiera.

Necultlvabll, pământ steril, neproductiv, cum 
sunt armane, curţi, drumuri, prunduri, văgăuni 
şi erosiuni de ape, eto., cari nu dau nici o pro- 
ducţiune pe ele. Unele se pot folosi însă în alt 
chip şi să dea foloase şi venituri destul de mari, 
ca magazii, deposite ori deschicjend cariere, etc.

Necumpătare, v. Intemperanţă.
Necunoscuta (matern.), cantitatea căutată în 

resolvaroa unei probleme. In equaţiuni se în
semnează de regulă cu x, y şi z.

Necuratul, nume eufemistic dat diavolului, 
V. Drao.

Necuviinţa, actul de nesocotire sau încălcare, 
prin cuvânt ori prin faptă, a bunelor moravuri.

Nedee, (Mugi), datină de origine romană, ce 
astăzi se serbează de cătră popor în (ţiua hra
mului bisericii. După serviciul divin se face pe
trecere poporală împreunată în multe localităţi 
şi cu tîrg (bâlciu).

Nedelcu, Alexandru, fost proprietar în Buda
pesta (n. în Lugoş) şi soţia sa Ana (născ. Haupt- 
mann), prin testamentul comun din 28 Febr. 1^3 
au lăsat toată averea lor de aproape 110,000 cor. 
comunei bisericesci gr.-or. din Lugoş pentru 
scopuri de binefacere. Scopul fundaţiunii este, 
ca din venitul curat să se întrebuinţeze: 5% 
pentru acoperirea speselor de administrare; 50% 
să se împartă la însurăţei; 15% pentru săracii 
gr.-or.; 5% să se împartă cei^itorilor în (ţiua 
moiţii; 50/0 să se capitaliseze în scopul de a 
crea «Fundaţiunea orfanală a lui Alexandru şi 
a Anei Nedelcu* până se va pute ridica şi sus
ţine în Lugoş un institut de orfani, şi 20% să 
se capitaliseze 100 ani ca fond de reservă ne
atacabil. Reposând ambii fundatori, fundaţiunea 
a întrat in viaţă.

Nedelou, JDimitrie, n. la 1811 în Lugoş (Ung.); 
studia ia Pesta medicina, unde fu promovat 
doctor în medicină la 1839, iar ia 1845 deveni

profesor de dentistică la aceeaşi universitate, 
t 27 Apr. 1882.

Nedelea, com. rur. în Rom., jud. Prahova, pe 
rîul Prahova, la 17 km. spro nord de Ploiesci; are 
un singur sat ou 2000 loc., toţi agricultori şi 
economi de vite, o şcoală şi o biserică. Primii 
ei locuitori (1786) au fost mai multe familii 
transilvănene. Toată partea de nord şi est a 
comunei este câmpie pe care se află 21 movili.

[A. M. M.]
Nedlnţate, animale, v. Edentate.
Nedrepte luări, ori ce sume percepute în plus 

de cătră un funcţionar sau agent public, însărcinat 
cu perceperi de taxe sau imposite, preste sumele 
fixate prin legi, regulamente, contracte, etc., pro- 
fltânu de nesciinţa contribuabililor şi apropriin- 
du-şi-le. Când un funcţionar public primesce 
oarecari sume de bani sau daruri spre a face 
sau nu face un act privitor la funcţiunea sa, 
fie chiar drept actul, dar prin lege nepreveijân- 
du-se vt’o plată, în caşul acesta, aceste sume 
ce se încasează de funcţionar pentru servicii ia 
numele de mită (v. ac.). Nedrepte luări, sub 
ori ce formă s’ar presenta, sunt pedepsite de 
lege cu închisoare, amendă şi pierderea drep
tului de pensie. (Art. 141—42, 144—46 C. p.)

Nedşd (Nidgd), ţinut în interiorul Arabiei cu 
imperiul ‘W'ahabiţiloi'; 400,000 loc.

Nedumerirea, stare sufletească de nesiguranţă, 
nehotărîre, nelinişte, nelămurire.

Neef, roata lui —, aparat pentru întreruperea 
instantanee a curentului electric.

Neemia (Nehemia), ovreu distins, păharnicul 
reg. pers. Artaxerxes Longimanus, 445—430 
a. Chr. Intervine la curtea persană pentru in- 
toarcerea poporului ovreeso din Persia la Pa
lestina. Emeritat prin reedificarea şi fortificarea 
cetăţii şi a templului din Ierusalim, precum şi 
pentru colecţiunea legilor mosaice. Despre acti
vitatea lui tractează >Cartea lui N.< a test. vechiu, 
scrisă de N. însuşi.

Neerlanda, v. Olanda.
Neerwinden, sat în prov. belg. Liege, 523 loc. 

Aci s’au dat doue lupte: 29 Iulie 1693 Fran
cezii bat pe Olandezi şi Englezi (Wilhelm III); 
18 Martie 1793 Austriecii bat pe Francezi.

Nef —, V. şi Neph —.
Nefas, (lat.) fărădelege, nepermis, neiertat, 

ori oe violare a legii divine.
Nefast) dies, (lat) 4ile oprite de legea divină; 

blăstemate.
Negaţiunea, (lat.) în genere actul minţii prin 

care se constată raportul de neconcordanţă şi 
de oposiţiune dintre elementele gândirii. Sub 
raport logic şi gramatical, N. privesce calitatea 
noţiunilor şi mai cu samă a judecăţilor. Nega
tivă este judecata, care arată, că noţiunea pre
dicatului nu concordă cu noţiunea subiectului. 
N. nu este cuprinsă în vr’unnl din elementele 
materiale (în subiectul sau predicatul) ale ju
decăţii, ci iu felul de combinare al noţiunilor 
ca elemente materiale, va să fiică în copulă. 
(Cf. Lopca de G. Pletosu, p. 22.)

Negativ, fotografia ce se obţine pe sticla sen
sibilă, în care părţile luminoase ale obiectului 
apar intrmecoase şi cele întunecoase luminoase; 
copia obţinută după această sticlă pe hârtia 
sensibilă ia numele de positiv şi represintă fo
tografia identică a originalului.
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Negativ, num^r, v. Nnmer.
Negativ, pol, (electr.) v. Electricitate.
Negatoria Actio, una din acţiunile reale în 

dreptul civil roman, prin care proprietarul vrea 
să stabilească, că fondul seu nu este grevat de 
servitutea sau usutructul ce se pretinde.

Negel, excrescenţă pe piele, vîrtoasă cu ră
dăcină adâncă, provenită din ipertrofîa papilelor 
vasculare ale dermului (pielei), fără ulceraţie. 
Când predomină ipertrofia epidermului, atunci 
N. e ca cornul de tare. Nu se scie adevărata 
causă, care le face să se producă, şi adesea dispar 
fără vt’o causă; mai des însă trebuesc distruse 
prin retezare şi ardere cu piatra iadului sau prin 
ardere cu fier roşu.

Negelariţa, una din numirile românesc! ale 
plantei Chelidonium majus L. (v, ac.)

Neghina, numele popular al plantei Agrostemma 
Githago L. (v. ac.). Se găsesce adesea printre 
holde, grâu şi secară. Semenţa ei este neagră şi 
cu buburuze, aspră, se poate curăţi prin ven- 
tuiare şi la trior.

Neghiniţa, în pov. rom. un piticot, mare cât 
o semenţă de neghină.

Neghiobia, primul grad al idioţiei. (v. Imbe
cilitate, Idioţia).

Negligent, cel care nu poartă grije de ceva, 
care nu-şi îngrijosce de afaceri, lăsându-le în 
uitare.

Negllgenţa, acţiunea de a fi negligent. v. Dolus.
Negociabil, tot ce se poate da în comerciu, 

pune în oirculaţiune prin ven(}are, schimb, do- 
naţiune, testament, etc.

Negociaţlune, acţiune de a negocia afaceri pu
blice; afacere ce se negociază.

Negoesoi, mai multe cum. in Kom. 1) N., com. 
rur. in j. Dolj, cu 4 căt., 1250 loc. 2) N., com. 
rur. în j. Ilfov, cu căt. Aprodu; reşedinţa sub- 
prefecturei. 3) N., com. rur. în j. Mehedinţi, 
cu 3 căt. şi 1450 loc. 4) N., com. rur. în Rom., 
j. Prahova, pl. Câmp-Tîrgşor, la 9 km. spre 
sud-vest de Ploiesci. Are 5 sate cu 1000 loc. 
agricultori, 1 şcoală şi 1 biserică.

Negoesoi, mănăstire cu 20 călugăriţe în j. 
Ilfov, lângă com. cu acelaş nume.

Negoescu, Christu, prof. şi publicist, n. 26 Aug. 
1853 in Bucuresci; şi-a făcut studiile în ţeară 
şi la Bruxelles. Rând pe rând profesor, şef al 
divisiunii şcoalelor 1888, inspector şcolar 1892, 
director al înveţămentului primar şi normal 
1892—95, administrator al cassei şcoalelor 1899 
până 1901; N. este în present profesor titular 
la un liceu în Bucuresci. A publicat poesii şi 
diverse articole prin (Jiare şi reviste: Jurnalul, 
Ke.sboiul, Renascerea, Alarma, apoi Retorica 1883 
(manual didactic). Dela 1888—91 deputat.

Negolu, com. rur. în j. Dolj, cu 800 loc. In 
apropiere ruine antice.

Negolu, vîrf de munte în j. Argeş, Rom., în 
apropiere de frontieră. Din acest munte purcede 
culmea Comarnicului; înălţimea 2547 m., din 
el i.svoresce rîul Argeş.

Negomlr, com. rur. în j. Mehedinţi, Rom., cu 
14 căt. şi 1300 loc. însemnată prin cultura şi 
industria inului şi a cânepii. Pe teritoriul ei se 
află gismente de cărbuni de piatră; exploata- 
ţiunea lor însă lipsesce.

Negoţtina, odin-. Negrişeni, com. rur., cu căt.; 
Ratuş şi Odaia, parochie, moşie boierească în

filnoiclopedia română. Yol. OI.

căpit. şi j. Şiretului în Bucovina, are 1435 loc., 
(1340 ort.-or., 52 rom.-cat. şi uniaţi, 43 mos.), 
1 şcoală primară.
S, V. Comerciu.

in, oraş în Serbia, în depărtare de 7 km. 
dela Dunăre, aproape de graniţa bulgară, 5386 loc. 
(1890); cultură de vii; centrul comerciului de 
export pentru Serbia orientală.

Negraşl, (mai nainte Piseu), com. rur. în j. 
Argeş, Rom., ou 2 căt. şi 1080 loc.

Negreala, v. Cerneala. N. de argint, soluţie de 
nitrat de argint, usitată la însemnarea lingeriei.

Negreanu, Dumitra, prof. de fisică la univ. 
din Bucuresci, membru coresp. al Acad. rom., 
n. 25 Oct. 1858 în Botoşani. Publicaţii: »Re- 
cherches sur le pouvoir inducteur specifique des 
liquides«. Paris 1887; »Mesure de la vitesse 
d'etherification â l’aide des conductibilites elec- 
triques»; Paris 1888; mai multe cercetări asupra 
forţei magnetice terestre în România, în mai 
multe broşuri; «Introducere în sciinţele natu
rale şi mineralogie», 2 cărţi didactice în colab. 
cu Berget, 1892; mai multe memorii presentate 
la Acad. rom., etc.

NegrenI, com. rur. în j. Olt, Rom., cu 2 căt. 
şi 1600 loc., 3 bis. şi 1 şcoală prim.

Negresei, (Avas-Fdsdfalu), comuna cea mai 
mare în Ţeara- Oaşului, cott. Sătmar, Ung., aşe
zată pe un platou sub poalele muntelui Petroasa 
(3000 m. înalt), din care isvoresce apa Turului, 
ce curge prin sat. Are 2600 loc. dintre cari 
2200 sunt Rom., 311 Ovrei, etc.; biserică fru
moasă; tîrg de septemână şi de ţeară; locui
torii se ocupă cu economia, cărăuşia şi neguţă- 
toria, mai ales de porci. Hotarul N.-lor se extinde 
până la hotarul Maramureşului, partea locuită de 
Români.

Negri, 1) N., Constantin, caimacam al Mun
teniei (1821—22). Acusat de Turci că propagă 
spiritul revoluţionar în poporul de jos contra 
boierilor şi în legătură cu fratele seu Tudor 
ameninţă siguranţa statului Otoman, fu arestat 
de Turci şi trimis la Constantinopole unde a fost 
decapitat 2 Nov. 1822.

2) N; Constantin fCostache), patriot rom., 
n. 1812 din o familie de mari boieri din Moldova. 
Studiile şi-le-a făcut în ţeară şi Francia. A lu
crat din prima tinereţe în sensul ideilor naţio
nale. A contribuit mult la Secularisarea mă
năstirilor închinate, de asemenea la Unirea 
Principatelor, fiind membru al Comitetului naţ. 
Union, din Iaşi şi deşi unul din candidaţii la 
domnie (în iarna 1858—59), el devine după ale
gerea şi sub domnia lui Cuza (1859—66) cel 
mai credincios partisan al acestuia şi aduce cele 
mai mari servicii ţerii ca representant la Con
stantinopole. După detronarea lui Cuza se re
trage din activitatea politică la moşia sa din 
Tîrgu-Ocna unde t 1876. A scris: Nopţile ve- 
neţiane. Strigoiul, Călugăriţa şi a tradus: Mazepa 
de Byron. Ca lucrări politice pe lângă discursul 
seu epocal în Paris cătră emigraţii Rom. 27 Dec. 
1848, a mai scris importantul op relativ la mă
năstirile închinate: Memoire avec pieces justi- 
ficatives presente a la commission Internationale 
pour Ies couvents dedies (1865) şi Supplement 
au memoire (1865).

Negrii, popor în Africa, care stă pe gradul 
cel mai inferior al culturei. Patria N.-lor este

25
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Airica centrală dela Sahara spre sud până cătră 
rîul Oranje. Structura oaselor e puternică şi mas- 
sivă, craniul e greu, gros şi tare; creerul mai mic 
ca la Europeni, şi e mai puţin desToltat. Caracte
ristica tipului N.-lor este: gură maro, nasul 
turtit, buze groase, bărbie mică, puţin scoasă, 
barbă rară, ceafă puternică, coloana vertebrală 
puţin încovoiată, pielea neagră, moale ca ca
tifeaua, totdeuna umedă, şi cu un miros parti
cular; perul creţ şi nu e mai lung de 8 cm. 
Acest tip se află numai în locurile cele mai calde, 
şi este puţin desvoltat sufletesce. v. Africa.

Negrileasa, corn. rur. dimpreună cu căt.: Ar
şiţa Gingei, Clădită mică şi Secătura, expositură 
parocbială dimpreună cu comuna N. Nemţească 
(Schwarzthal), moşie mănăstirească în căpit. şi 
j. Câmpulung în Bucovina, are ca expositură 
parocbială 1209 loc. (551 ort.-or., 515 rom.- 
oat., 35 protestanţi, 108 mos.), cu câte o şcoală 
primară; fabrică de scânduri.

NegrilescI, corn. rur. în Rom., j. Tecuciu, 
compusă din 4 căt., cu 2206 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), 2 biserici şi 2 şcoale.

Negrite, popor, v. Papuani şi Oceania.
Negroponte, insulă, v. Eubea.
Negru, este corpul, care absoarbe toate co

lorile din razele de lumină albă, ce cade asupra 
lui. In înţeles fisic N. nici nu e coloare, ci lipsa 
a ori ce colore.

N. de ehrom, pigment, produs din infusiunea 
lemnului de stejar cu cromat de potasiu, la care 
se mai adaugă acid sulfuric şi cremotartar.

N. de Franhfurt, coloare a cărei basă cou- 
stă din cărbune vegetal.

N. mineral, coloare constând din pulberea 
mineralului dis argilita, un silicat de aluminiu.

N. de oleiu, produs din funingina resultată 
de la arderea oleiurilor de lampă.

Negruşcă, numirea populară a plantelor: Ni- 
gella arvensis L. şi Nigella sativa L. (v. ac.).

Negrut-Fekete, loan, v. Fekete-Negruţiu, t. II, 
p. 397.

N.-F., Nicolae, n. 1846 în Sucutard. A stu
diat la Cluj, Blaj şi Gherla. A fost archivar, vice- 
notar în cancelaria episc. de acolo, apoi pro
fesor la preparandie şi protopop la Dej. A re
dactat »Predicatorul« apoi «Preotul român», foaie 
biser. liter. în decurs de 14 ani, asemenea şi 
«Amicul Familiei», foaie beletristică, tot 14 ani, 
şi a tradus şi publicat mai multe scrieri lite
rare mai merunte. Om activ şi mare filantrop; 
•f 11 Nov. 1890 în Abazzia.

N.-F., loan jun., frate cu cel de mai nainte, 
n. 1855 în Sucutard, a studiat la Gherla şi Blaj. 
1880 a fost numit profesor la gimnasiu şi la 
1882 la preparandia din Blaj. A publicat «Ma
nualul de stilistică» pentru cl. IV şi a V gimn., 
preparandii, şcoala reală şi şcoalele super, de 
fete, ediţ. II; «Exerciţii practice pentru învă
ţarea limbei maghiare în nsul şcoalclor popo
rale», ediţ. IV; «Stilistica practică», apoi disertaţii 
poporale despre: cultura cucuruzului, grădina 
de legumi, cultura grâului, ş. a. şi mulţi articlii 
pedagogici prin foile de specialitate. De present 
e redactor la «Foaia şcolastică», care apare în 
Blaj, ca organ al reuniunii înveţ. gr.-cat. din 
archidiecesă.

Negru Vodă, legendarul descălecător al Ţerii- 
Bomănesci, căruia tradiţia populară îi atribne

cele mai vechi construcţiuni (biserici, cetăţi şi 
curţi domnesci) în partea din resărit de Olt, şi 
întemeiarea statului. Cronicarii îl numesc Badul 
Negru Voevod, care a fost «mare herţeg pe Amlaş 
şi pe Făgăraş» şi a descălecat Ţeara-Românească 
în a. 1290; ei spun, că la descălecare a făcut 
nntâiu oraşul Câmpulung şi biserica (mănăstirea) 
de acolo, apoi oraşul Argeş, unde «şi-au pus scaunul 
de domnie, făcend curţi de piatră şi case dom
nesci şi biserică mare şi frumoasă». Lui s’au 
închinat şi Basarabescii, cari domniau mai de mult 
în Oltenia, şi aşa el s’a făcut domn a toată 
Ţeara-Românească; «şi au domnit până la moai'te, 
îngropându-1 la biserica lui din Argeş, domnind 
ani 24.»

In tradiţia cronicelor. Radul Negru pare să fie 
un personagiu combinat din unul istoric. Radul 1, 
domn pe la 1374—84, şi altul legendar. Negru 
Vodă. Radul, venind la domnie după fratele seu 
Vladislav I (1364—74) şi nevoind să recunoască 
suzeranitatea coroanei unguresci, părăsesce du
catele de Amlaş şi Făgăraş, pe cari predecesorul 
seu le dobândise ca feude unguresci în schimbul 
recunoascerei suzeranităţii. Această desfacere de 
Ungaria pare să fi dat motivul pentru tradiţia 
despre descălecatul lui Radul din Amlaş şi Fă
găraş. Radul fiind şi un zelos fundator de mă
năstiri şi biserici, această împrejurare, pe lângă 
faptul desfacerii de Ungaria şi al retrocedării 
ducatelor transilvane, a făcut ca fundatorul celor 
mai vechi mănăstiri (după Vodiţa, fundaţiunea 
lui Vladislav) să fie considerat, mai ales în tra
diţia monastică, şi ca fundator al statului. Aşa 
s’a făcut confundarea lui Radul cu fundatorul 
N. V. al tradiţiei populare. Descălecatul din Amlaş 
şi Făgăraş se raportă numai la Radul, nu şi la 
N. V. Tradiţia despre acest descălecat ca înte- 
meiare a statului nu este cunoscută celui mai 
vechiu cronicar al Ţerii-Românesci, Mihail Moxa 
(1620), care însă are scire despre descălecatul 
Mcldovei după cronicele moldovenesci. Ea este 
formată după analogia descălecatului Moldovei 
din Maramureş şi sub influenţa titlului de «duce 
de Amlaş şi Făgăraş» al domnilor Ţerii-Roniâ- 
nesoi, într’un timp când amintirea despre ori
ginea acestui titlu era ştearsă. In acest înţeles, 
tradiţia despre descălecatul Ţerii-Românesci este 
adeverită pentru prima oară in inscripţia dela 
mănăstirea din Câmpulung, pusă de Mateiu Ba- 
sarab (1636), unde întemeietorul Ţerii-Româ
nesci «dintru Ungurie descălecată» este numit 
Radul Negru Voevod. Tradiţia populară, ca şi 
cele mai vechi menţiuni istoriografice (Luccari, 
1605), cunosc pe întemeietorul statului numai 
cu numele de N. V. Confundarea fundatorului 
legendar N. V. cu Radul dela 1374—84, ade
verită prin mai multe documente posterioare, 
se constată deja în a. 1569, când, într’un chrisoy 
al lui Alexandru Vodă, fundatorul măuâstirei 
Tismana, (Radul) este numit «Negrul Voevod».

N. V. ca fundator al statului Ţerii-Românesci 
nu este un personagiu istoric, ci o personificare 
mitică a originelor statului în partea resăriteană 
a ţerii, numită Vlachia Neagră C= Kara-Ulag 
pe timpul invasiunii Tătarilor 1241, Kara-Iflah 
la Turci, Rara- Vlaika la Bulgari şi Şerbi). înainte 
de a se numi Vlachia Neagră, partea resăriteană 
a Ţerii-Românesci şi Moldova se numia, ca ţeară 
supusă Cumanilor, Cumania Neagră. Epitetul
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negru s’a dat apoi şi Românilor dia această parte, 
iar ţeara lor a fost numită Vlachia Neagră. 
Astfel N. V., pe care tradiţia populară îl cu- 
noasce numai în partea din resărit de Olt, este 
personificarea originelor la Românii Negri din 
Vlachia Neagră. El represintă probabil epoca în
ceputurilor politice în partea resăriteană a Ţeriî- 
Românesoi pe timpul imperiului româno-bulgar 
al Asanescilor, care se compunea din »Bulgaria 
şi Vlachia» (Vlachia = Ţeara-Românească). In 
Oltenia exista o organisaţiune politică mai veche 
sub conducerea Basarabilor, despre cari tradiţia 
spune, că s’au închinat lui N. V. Această în
chinare pare să indice suzeranitatea Asanescilor 
asupra Olteniei Basarabilor. Pe timpul invasiunii 
Tătarilor (1241), Ţeara-Românească era ancă îm
părţită în doue voevodate românesci, ambele în 
oarecare legătură cu imperiul Asanescilor: unul 
în dreapta Oltului sub un Ban Basarab, altul 
în stânga Oltului sub un voevod român, numit 
în cronica tătară a lui Rashid, Miglav (probabil 
forma coruptă a numelui Semeslav), voevodate 
identice cu »terra Lytuon Woiavode» în Oltenia 
şi ou »terra Szeneslai Woiavode Olacorum» în 
stânga Oltului, numite în diploma regelui ungar 
Bela IV din 1247. Aceste voevodate devin apoi 
dependente de Ungaria şi se unesc în un singur 
principat sub dinastia Basarabilor. N. V. ca per
sonificare a originelor statului în partea din resărit 
de Olt, cărui se închină Basarabii din Oltenia, re- 
presiută perioada înainte de unirea ambelor voe
vodate sub Basarabi. (Cf. D. Onciul, Originele 
Principatelor Române. Bucur.,1899; B. P.Haşdeu, 
Negru Vodă. Bucuresci, 1898.) [D. On.]

Negru-Vodă, 1) Cetatea lui, dela Stoenesci, 
situată pe malul Dâmboviţei (corn. Bădeni, j. 
Muscel, Rom.), pe un pisc de munte greu acce
sibil. Astăzi e în ruină. A fost ridicată pro
babil pe ruinele unei citadele vechi romano 
sau dace. Această localitate mai este însemnată 
şi printr'o bătălie ce câştigă la 1342 Dragomir, 
comandantul oştirilor lui Ladislau Vodă asupra 
oştirei regelui ungar Ludovic I. Cetatea lui 
N.-V., SC inai numesc şi ruinele de cetate pe 
dealul Gruiu din corn. Şarânga j. Buzeu, Rom., 
pe cari legenda le atribue tot lui Radu-N.-V., 
deşi par a fi mai vechi. In apropierea ei se află 
o suterană. 2) Pisc de munte spre vest de 
Răpila Turnului (corn. Berevoeşti-Pămenteni, j. 
Muscel, Rom ). Pe lângă altele legenda spune 
că acolo stătea N.-V. când se lupta ou Tătarii. 
3) Schit, (Jis şi Radu-Vodă, scobit în piatră, 
(corn. Bădeni-Pămenteni j. Muscel, Rom.), într’o 
posiţiune pitorească pe creasta unui munte de 
piatră. El datează din timpul lui Radu-Vodă. 
Cf. Dicţ. geogr. Rom., j. Muscel.

Negruzzl, familie boierească din Moldova, cu
noscută istoricesce din seci. XVII. Pe atunci 
trăia marele Logofet Neniul, sub Vodă Vasile 
Lupul, la 1651. Urmaşii sei se numiră Negruţi. 
Biu această familie sunt în secolul nostru:

1) N., Constantin, celebru scriitor rom., n. 
1800, 1 1868 la Iaşi. In Rusia, unde i-se refu
giază familia din causa mişcărilor heteriei dela 
1821, face cunoscinţă cu poetul Puşkin şi pri- 
raesce probabil dela acesta o puternică îndem
nare spre literatură. Reîntors în Moldova, ocupă 
sub domnia lui Mihail Sturdza diferite funcţiuni 
administrative. In unire cu V. Alexandri şi M.

Kogăhuceanu, C. N. devine pentru timpul seu 
poate cel mai important iniţiator al Mteraturei 
române moderne. (Cf. introducerea la scrierile 
lui, publicată do V. Alexandri, voi. I, 1873.) Nu 
atât poesiile, traducerile (din Victor Hugo, etc.) şi 
comediile lui «Cârlanii» şi »Musa dela Burdujeni*, 
cât «Fragmentele istorice» (mai ales Aprodul Pu
rice, Alexandru Lăpuşneanu) şi «Amintirile» cu 
«Scrisorile», împreunate de el sub titlul «Păca
tele tinereţelor», îi constituesc însemnătatea li
terară. O nouă ediţie a scrisorilor lui în 3 voi. 
a apărut 1873 în editura Sooec din Bucuresci.

2) N., laeob, autor român, membru al Acad. 
rom., n. 31 Dec. 1842 la Iaşi, fiul lui Constantin 
N., şi-a făcut studiile gimnasiale şi cele juridice 
la Berlin, apoi a fost advocat şi prof. de dreptul 
comercial la nniv. din Iaşi şi Bucuresci. In po
litică e conservator-junimist şi a fost adeseori 
ales deputat al laşilor. însemnătatea lui consistă 
în activitatea literară, prin care a sciut să gru
peze în jurul revistei «Convorbiri literare» (re
dactată de el fără preget dela înfiinţarea ei. 
Martie 1867, timp de 28 ani, până la 1 Ian. 
1895, când a cedat-o unor adepţi mai tineri), 
pe mai toţi autorii de valoare dintre Românii 
contimporani. In acea revistă a publicat L N. 
şi numeroasele sale scrieri, poesii, idile, comedii, 
romanul «Mihai Vereanu», traducerea dramelor 
lui Schiller şi schiţele «Copii de pe natură», dintre 
cari mai ales cele din urmă au avut la apariţia 
lor un mare resunet. Scrierile lui com
plete sunt publicate în 6 voi.. Bucur., Sooec 
1893—97.

3) N., Leon, (1840—90), frate cu N. laoob, 
fost prefect şi primar în Iaşi, cunoscut în lite
ratură prin 6 novele bine scrise, publicate în 
«Convorbiri literare». (Cf. Maiorescu, Critice, 
voi. II.)

Negulţ, V. Nagâţ.
Negulici, Io an D., pictor şi scriitor rom., n. 

1812 în Câmpulung, Rom., a făcut studii de pic
tură la Paris, şi întors în ţeară s’a ocupat câtva 
timp cu această artă, mai ales cu pictura de 
portrete: D. Brătianu, C. A. Rosetti, în uniformă, 
Cesar Boliac, etc. Dela 1845 însă se apucă de 
literatură şi de politică, se asociază cu Eliad la 
revista «Curierul de ambe sexe», începe publicarea 
unei «Mică bibliotecă enciclopedică-religioasă- 
morală-literară-petrecetoare-scienţifică», etc., în 
care apar mai multe traduceri bunişoare: Aime 
Martin, Educaţiunea mamelor de familie; Călă
toriile lui Gulliver de Swift, cu frumoase ilu- 
straţiuni, 1848, etc. La 1848 este numit prefect 
al Prahovei. După potolirea revoluţiunii, N. fuge 
la Braşov şi apoi la Constantinopole unde f 
Apr. 1851.

Negura, constă din beşicuţe mici de apă ce 
se formează din vaporii de apă ridicaţi din rîuri, 
lacuri, bălţi, etc. Anume când aerul e mai rece 
decât apa, vaporii, ce se ridică din ape, se con
densează, adecă se prefac în beşicuţe de apă, 
deoarece aerul, pe lângă o temperatură anumită, 
nu poate ţine în sine decât o anumită cantitate 
de vapori de apă. Tot din beşicuţe de apă constau 
şi norii, încât între N. şi nori nici nu este deose
bire esenţială, decât că N. e aproape de pământ, 
iar norii la înălţime de sute sau mii de metri.

Negus, (Nagast, Negesti = «Regele regilor»), 
titlul domnitorului din Abessinia.

25*
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Nehalennia, numele unei <}ine la Celţi. Mito- 
logiştii o aseamenă (Jiuei Isis (v. ac.), alţii 4'nei 
Nertha (v. ao.). [Atm.]

Nehemia, v. Neemia.
Neholaşii, oom. rur. în' j. Bnzeu, Rom., ou 

10 căt. şi 3030 loc., 4 biser. şi 1 şcoală; pe 
teritoriul ei se găsesce fier, aur şi mai multe 
ape minerale (Poiana-Berbecului cu ape termale, 
Qura-Iadului, Stubeiul-Burlacului, eto.); 58 fe- 
răstrae, moară pe apa, 16 făcae (morişoi pentru 
măcinat), 4 piue pentru dimie, o căşărie, fabri- 
oaţiune de doniţe, site, etc.; venat foarte mult. 
Corn. e veche, fiind menţionată âncădin seci. XYU. 
In vecinătate ruinele schitului Arsele.

Nellreloh, August, n. 1803, f 1871 în Yiena, 
botanist ce s’a distins în sistematică. Opuri im
portante: Flora von Niederosterreich 1859 (su- 
plement 1866), apoi Aufzăhiung der in Ungarn 
nnd Slavonien bisher beobachteten Gefăsspflanzen 
1866 (până acum unica floră a Ungariei), şi Diag- 
nosen der in Ungarn uud Slavonien bisher beob- 
aohteten Gefăsspflanzen, welobe in Koch 8y- 
nopsis nicht enthalten sind, 1867. ■ [A. Pr.]

Nelpperg, familie de conţi şvăbesci. 1) N., Adam 
Albert conte, general austr., n. 1775; 1814 pre
fectul grajdurilor împărătesei Maria-Luisa, 1822 
soţul aceleia, f 1829 în Parma. Fiul acestora a 
fost principele ’Wilhelm de Montenuovo, n. 1821, 
j-1895. 2) N., JErvin, conte de N., fiul celui de 
sus din prima căsătorie, n. 1813; general austr. 
t 1897.

Nelase, oraş şi fortăreaţă în guvernam, prus. 
Oppeln, 22,444 loc. (1890); biserică gotică; castel, 
gimnasiu clasic şi real, şcoală de resboiu. Aci 
s’a întâlnit Friderio cel Mare cu losif II la 
25 Aug. 1769. Principatul N. 1201 dat epis
copiei Breslau, 1742 partea cea mai mare trecu 
la Prusia.

Neith, în mitol. egipt, o dină .venerată în Sais. 
Ea a representat principiul femeiesc în natură 
(v. luno).

Nelu. instrument din specia fluerilor. £1 e 
făcut din trestie, avend şepte găuri de ordinar; 
lungimea lui e cam de 77 cm.; sunetele lui sunt 
duloi şi simpatice. Originea N.-lui e din Arabia, 
şi acolo putem dina că e instrumentul popo
rului, e foarte respfindit în Persia şi în Turcia. 
In timpurile vechi N. era unul din instrumen
tele cele mai favorite ale boierilor noştri. In Mol
dova unicul c&ntător din N. a fost păharnicul 
Andricu Yizanti Terzi-başa. In Yalahia erau mai 
mulţi: Căminarul Ylasto, Serdarul Hristu, Ser- 
darul Uie şi alţii. Astădi acest instrument a dis
părut cu totul din România. [T. T. Burada.]

Nelldov, Alexandru Ivanoviei, diplomat rus, 
1855 a întrat în ministeriul de externe, 1877/8 
directorul cancelariei din cartierul general, 1879 
ambasador în Dresda, 1888 în Constantinopole 
şi 1897 în Roma.

Nelson, Horatio, (1758—1805), celebru ad
mirai engl. şi cel mai mare admirai al timpului. 
Principalele sale victorii sunt: bătălia deia Saint- 
Yincent, apoi la Abukir, unde distruse flota fran
ceză, care debarcase armata lui Napoleon, luarea 
(Dopenhagei şi distrugerea flotei daneze, şi în fine 
distrugerea flotei franceze la Trafalgar, unde şi-a 
găsit şi moartea. [Const. B.]

_ Nelumblum Juss., (botan.) gen de plante aqna- 
tice tropicale din fam. Nymphaeaceae. Cele două

specii, una N. luteum WiUd. din emisfera ve
stică, alta lY. speciosum Willd, plantă adorată 
în vechiul Egipt şi India, din cea estică, se cul
tivă ca plante decorative. Seminţele ambelor 
specii sunt comestibile. f A. Pr.]

Nemathelmlnţll (NematodaJ, în zoologie de
numirea clasei viermilor lungi şi rotundi, trăind 
de regulă ca părăsiţi în animale şi plante (lim
brici, calbeaza, etc.).

Nematociste, organe urzicătoare, de cari se 
servesc spre apărare unele animale inferioare 
de apă când sunt atacate.

Nematoda, v. Nemathelminţi.
Nămcovă, Boiena, (Nyemţovă Bojena), scrii

toare cehă, 1820—62, una dintre cele dintniu în 
Boemia care studiă poporul (şi ca folklore) şi 
întemeia ncvela ţerănească cehică prin nisce 
lucrări de distinsă valoare literară. Simţ viu, 
gândire nobilă, cultură serioasă (autodidactă), 
femeie aleasă (o asemănau cu G. Sand). Românii 
cunosc a sa populară > Bunica* în traducerea lui 
I. U. Jarnîk (cu schiţă biogr.; Bibi. popor, a 
Tribunei 1883).

Nemea. localitate în ţinutul grec Argolis, cu 
templul lui Zeus, cunoscută prin leul din N., 
pe care l-a învins Heracles; în onoarea acestuia 
s’au început 567 a. Chr. jocurile nemeice, de 
două ori în o olimpiadă. Acum N. e loc părăsit, 
accperit cu ruine.

Nemere, pisc în munţii Ciucului la marginea 
nordică a oottului Treiscaune, Trans. Tot N. se 
numesce şi un vSnt furtunos, ce suflă în Trei- 
scaune, venind din spre piscul N.

Nemertlna, denumire ce se dă unui subordin 
al viermilor din clasa Plathelminţilor (viermi 
turtiţi).

Nemeş, 1) N., loan, fost învăţător la şcoala 
gr.-cat. din Abrud; în etate de vr’o 26 ani, 
împreună ou Chendi Alexandru din Câmpeni, 
ascultător de drepturi la academia din Cluj, de 
24 ani, după erumperea revoluţiunei din 1848 
au întrat ca tribuni în oastea prefectului Bu- 
tean, dar au fost prinşi de insurgenţii maghiari 
şi spânzuraţi fără sentinţă. [I. S. Ş.]

2) N. Vasile, archidiaconul din St. Margita, 
din 1 Dec. 1797 până la 1807 a fost director 
al şcoalelor naţionale gr.-cat. din Transilvania, 
ca succesor lui George Tatu. Lui i-a urmat ca 
director Benedict.

Nemesianus, Aurdius Olympius, poet latin 
din seci. III, n. în Cartagina. Operele sale prin
cipale sunt «Cinegeticele*, versuri banale asupra 
vânătoarei; «Halieuticele*, operă în care vor- 
besoe despre pescuit, şi «Nauticele*, interesant 
tratat asupra navigaţiunei.

Nemesis, după mitol. greacă s’a născut pe 
insula Cypros şi a fost amoresa lui Zeus. Ea a 
fost dina cfintariului şi a păzit, ca să nu se con
turbe echilibrul ordinii morale, ci fiecărui ora, 
după vrednicia sa, să i-se împartă noroc ori 
nenoroc; dina se credea resbunătoarea şi pedep- 
sitoarea tuturor păcatelor. Se închipuia cu aripi 
stând în car tras de sgripciori şi în mână cu 
un biciu ori spadă, grăbind să pedepsească pe 
cei răi. [Atm.]

Nemesius, episcop din Nemeşa în Siria în 
seci. XY d. Chr., filosof patristic; a scris «Despre 
natura omului* (icspl q>6asd>; dv^prânou).
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NemI, lac în apropierea Romei, are formă de 

pâlnie, închis între munţi păduroşi, 2'8 km.*, 
la 325 m. deasupra nivelului mării.

Nemours, oraş în depărtăm. Seine-et-Mame, 
4507 loc. (1891); dela 1404 ducat dat la 1089 
familiei Orleans.

Nemrud Dagh, munţi în Curdistan, spre vest 
dela Diarbekr; resturile unui grandios mormânt 
regal din epoca elinistă, avend inscripţii din 
eecl. I a. Chr.

Nemţişori, una din numirile populare ale plantei 
cultivate Tropaeolum majus L. — N. de câmp, 
Delphinium Consolida L. (v. ac.).

Nemţoaice se numesce in Trans. planta cul
tivată Tropaeolum majus L.

Nemurirea, special N. sufletului, consistă în 
faptul că sufletul omenesc după despărţirea sa 
de trup prin moarte, există şi mai departe şi, 
ca o substanţă spirituală şi imaterială, nu este 
supusă perirei şi ou moare nici cdată. Sub 
raport religios, nemurirea este obiect al cre
dinţei, care variază după felul credinţei religioase. 
La popoarele naturii, credinţa în nemurire se 
presintă ca credinţă în spirite şi fantome. La 
popoarele culturii se pot deosebi trei vederi: 
a) vechia credinţă pe care o aflăm la Homer şi 
in testamentul vechiu la Ovrei, că adecă su
fletele petrec in Hades, infern, Şeol; b) cre
dinţa Inflilor şi a Egiptenilor in metempsychosă 
(V. ac.) sau trecerea sufletului diu o fiinţă în alte; 
c) credinţa creştină care stă în strînsă legătură 
cu învierea. — Din punct de vedere filosofic ancă 
se aduc argumente in favorul acestei credinţe. 
Ele se razimă deoparte pe imaterialitatea fiinţei 
sufletului, iar de alta pe identitatea consciinţei 
individuale. Anume: argumentul metafisic 
sau ontologic deduce nemurirea sufletului din 
imaterialitatea, simplicitatea şi indivisibilitatea 
lui; argumentul teleologic din considerarea 
destinaţiunii omului; argumentul scos din ana
logie conclude dela faptul că în natură nimic 
nu se pierde; iar cel istoric purcede din cre
dinţa tuturor popoarelor în N. (Cf. Pletosu, 
Psichol. pag. 89 seq; Idem Dogmatice, p. 150.)

Nenia, (Naenia), cântec funebru, elegie, v. 
Bocet.

Nenlţori, numire veche a satului Armăşesci, 
în Rom., j. Ialomiţa. Localitate însemnată prin 
lupta dela 1639 între Vasile Lupu, domn al 
Moldovei şi Mateiu Basarab al Munteniei, care se 
termină cu învingerea celui din urmă. In amin
tirea isbândei câştigate la N., Mateiu Basarab 
zidi la 1641 o biserică în satul Gherghiţa, j. 
Prahova.

Nenlţescu, loan, n. la 1854 în Galaţi. Stu
diile secundare le-a făcut în Iaşi. In resboiul 
de independenţă (1877—78) s’a luptat ca sub
locotenent în regimentul Xm de dorobanţi la 
asaltul Griviţei, unde a căcjut rănit. După res- 
boiu a plecat în Germania pentru terminarea 
studiilor sale .filosofice şi pedagogice; mai tânjiu 
a ocupat funcţiunea de profesor la şcoala nor
mală de înveţători Carol I (în Bucuresci), apoi 
fu numit inspector al înveţămentului primar şi 
normal-primar, desvolfând o intensă activitate 
pedagogică întru organisarea înveţămentului. 
Chiemat în serviciul administraţiei politice ca 
prefect al j. Tulcea, activitatea lui N. a fost 
caracterisată printr'un înalt şi luminat patrio-

ţism, protegând colonisarea deltei Dunării. Din 
scrieri amintim poesii: Flori de primăvară. Şoimii 
dela Resboeni şi Pui de lei. Revista: >Ţoara 
nouă* cu publicaţii despre Românii din Mace
donia, etc. Toate scrierile sale sunt inspirate de 
un adânc şi curat sentiment naţional, 'ţ Martie 
1901.

Neo-catollclsm, doctrina ce tinde a apropia 
catolicismul de societatea modernă.

Neocinici s’a numit o sectă de filosofi greci, 
cari prin seci. II d. Chr. au încercat a reîm
prospăta doctrinele Cinicilor vechi, aducendu-le 
în legătură cu doctrine de ale altor sisteme. 
Ca N. se consideră: Demonax din Cipru, 
Cresceus din Megalopolis, Peregrinus din 
Parium. Secta N.-lor a remas aproape neîn
semnată. Cf. Teodorescu, Ist. fii. a. 408. [PI]

Neocom, (geol.) este primul etaj din seria cre- 
tacicului inferior. El se subdivide în Valangi- 
nian şi Hauterivian. In faciesul mediteranean 
transi^a dela Jurasicul superior la N. se face 
prin stratele de Berrias. [Dr. Popovici-Hatzeg.]

Neocorii, (grec. ^măturătorii templului*), la 
Greci, funcţionarii cărora le era încredinţată în
treţinerea curăţeniei în templu.

Neo-criticismul, este numele dat şcoalei filo
sofice franceze contimporane, care inspirată de 
doctrina Kantiană, a cercat să o restabilească 
conform datelor speculaţiilor sciinţifice modeme, 
punând însă în evidenţă înţelesul şi valoarea 
nesdruncinată a criticei raţiunii pure, ca starea 
psichică cea mai fundamentală şi unica, în al 
cărui cadru şi perspective se poate desfăşura şi 
evolua fenomenalitatea sufletească. N.-c. s’a născut 
dintr’o reacţie a metaflsicei şi logicei transcen
dentale franceze din prima jum. a seci. XIX, 
inspirate de un spiritualism neţermurit aproape 
de ori ce dată sufletească precisă, şi s’a accen
tuat şi sistemisat ca doctrină aproape numai în 
Francia, unde a fost şi formulat. Renouvier, au
torul unor celebre critice filosofice sciinţifice, a 
fost promotorul şi fundatorul acestui sistem filo
sofic şi primul, care a ţinut samă de dictonul 
epocei, mai mult dictat de reacţia filosofică a 
vremurilor decât formulat, >să ne reîntoarcem 
la Kant*. Filosoful francez, reîmprospătând doc
trina raţionistă a lui Kant, a cercat să dea ar
gumentării logice un sprijin cât mai temeinic 
in faptele sciinţifice, subordonându-le totuşi ana- 
lisei şi dogmelor filosofice şi amestecăndu-le cu 
o nuanţă foarte accentuată de un idealism par
ticular. S’ar pute spune cu drept cuvânt, că 
metafisica neo-criticistă e înainte de toate o 
speculaţie logică. N.-c. e puţin cunoscut şi a 
fost departe de a provoca o mişcare filosofică 
accentuată; în afară de Renouvier, nu s’ar pute 
cita în Francia decât Pillon, L. Dauriac, etc., 
printre cele mai de samă elemente. In Germania 
N.-c., deşi resărit din împrejurări identice, s’a 
îndreptat de timpuriu spre un kantism sciinţific 
şi spre logica sciinţelor fără a constitui o doc
trină aşa omogenă ca în Francia. Revista fran- 
ceză>Critique Philosophique*, ce a apărut aproape 
15 ani sub direcţia lui Renouvier, este archiva 
N.-c., care poate şi trebue să fie consultată de 
ori cine vrea să priceapă fîlosofia modernă şi 
evoluţia ei. Actualmente singura publicaţie ce 
continuă a apăre in acelaş spirit de idei, este 
»L’annee Philosophique*, redijat de Pillon. Se



390 Neodamod — Neo-peripatetici.

pare, oă metaflsica şi fîlosofia clasică franceză, 
cu toată tendinţa clasicismului separatist, tinde 
din ce în ce mai mult la o precisare mai sciin- 
ţifică a N.-c. şi la plinirea sistemului de înlăn
ţuirea aşa de strînsă dar slabă a metafisicei cu 
logica sciinţelor, de elementele curat intelec- 
tualiste şi înlocuirea lor prin aspecte sciinţifice.

[Vaschide.]
Neodamod, (grec.) în Sparta, Eeloţi eliberaţi.
Neo-darwlnlsm, ultimele transformări la cari 

a fost supus darwinisinul pentru a se pute res- 
punde la obiecţiunile adversarilor acestei teorii.

Neo-epicurel sunt numiţi în istoria filosodei 
acei filosofi greci şi romani, cari în perioada de 
decadenţă a filosofiei antice încercară a întroduce 
la Romani doctrina materialistă a lui Epicur, 
amestecată şi premenită cu doctrinele altor filo
sofi. Ca N. sunt consideraţi: a) dintre Greci: 
Phaedrus, înveţătorul lui Cicero la Roma şi 
Atena; Zenon sidonianul; Fhilodemus, etc.; 
b) dintre Romani: Rabiriu, Catius Lucretius 
Carus, Manlius Torquatus, Plinius Coecilius Se- 
cundus, poetul Q. Horatius Flaccus, etc. Cf. 
Teodoresou, Ist. fii. ant. 397 seq. [PI.]

Neo-evoluţlonism, direcţia mai nouă a teoriei 
evoluţionismului mai ales în biologie, v. Evo- 
luţiune.

Neofit, (grec) = do curând botezat. N.-ii după 
disciplina veche bisericească an fost exchişi dela 
primirea unei trepte ierarchice mai înalte, ca 
episcopia, sub cuvent ca să nu se trufească, şi 
se considera a nu fi cu cale ca acela să înveţe 
pe altul, care însuşi avea lipsă de înveţătură.

Neofit, 1) N. I, mitrop. TJngro-Vlachiei (1738 
până 1754), este originar din Creta, dar avea 
inima curat românească. Ingrijat, ca şi antece
sorii sei, do prosperarea tipografiei, el o mută 
la Bucuresci şi se însărcina în persoană cu 
censnra imţirimatelor. Meritul lui principal con
sistă însă in stăruinţa lui pentru desfiinţarea 
iobăgiei, impusă ţeranului de Mihaiu Viteazul, 
şi ridicată în 1747 de N. Mavrocordat. Succe
sorul lui a fost Eilaret I. (Cf. Enăceanu, Album 
mitr. Ungro-Vlachiei, Buc. 1880.)

2) N. II, mitrop. TJngro-Vlachiei (1840—49), 
a fost un bărbat erudit. El fusese profesorul 
prinţului Al. Mavrocordat până ce s’a ales la 
1824 episcop de Rîmnic, în locul demisiona- 
tului Galaction. Deja pe atunci fu tras in văl- 
măşeala politică, care trebuia să-i devină atât 
de fatală; căci Ruşii se serviră de dînsul spre 
a gera afacerile mitropoliei în locul lui Gri- 
gorie rV, pe care îl exilaseră în Basarabia la 
1829. Patru ani mai în ui-mă mitropolitul reveni, 
dar muri deja în anul viitor, şi atunci gerenţa 
s’a încredinţat iarăşi lui N. In această stare 
provisorie el remase timp de şese ani, când în 
fine se alese mitropolit cu confirmarea patriar- 
chului, în 1840. Din nenorocire, N. se amestecă 
acum şi mai mult in politică şi luă o atitudine 
ostilă faţă cu domnitorul G. Bibescu. Există nu
meroase scrisori ale lui cătră miniştri lusesci, 
în cari atacă cu violenţă pe acest domn, lucru 
care i-a atras chiar o mustrare severă din partea 
contelui Kisseleff. Causa acestor uneltiri, cari 
adesea vătămau adeverul şi dreptatea, este o 
enigmă; dar caracterul lui fu jignit adânc de 
atâta excitaţiune. In această stare îl întîmpină 
revoluţia din 1848. Acum N. îşi pierduse cum-

petul cu desăvîrşire. Preşedinte al guvernului 
provisoriu, după fuga lui Bibescu, el taxează 
membrii acestui guvern de »resvrătitori«, îndată 
ce fuseseră alungaţi de partida rusească; iar a 
doua (ji îşi revoacă proclamaţia injurioasă. La 
6 Sept. afurisesce chiar în ornat sacru regula
mentul organic, făcendu-se astfel imposibil faţă 
cu Ruşii, singuri ieşiţi biruitori la suprafaţa ca
zanului clocotind al revoluţiei române. Amărît dn 
atâtea peripeţii şi setos de repaus după o vreme 
atât de încordată, el demisionează la 27 Iulie 
1849, avend de succesor pe Nifon. (Cf. Enăceanu, 
Album mitr. Ungro-Vlachiei. Buc., 1880; Xe- 
nopol. Ist. Rom. VI, 389, 395, 408. Docum. 
Hurmuzaki, Buc. 1891, supl. I, voi. IV, p. 492 
uu.; G. Bibesco, Neofite juge par ses ecrits. Ge
neve 1894.)

Neofit, Scriban, episcop, v. Scriban.
Neogenul, este unul din oele doue sisteme în 

cari sunt împărţite terenurile terţiare. El cu
prinde terenurile cari s’au depus în timpul mio- 
cenului şi phocenului, pe când al doilea sistem, 
mai veohiu, numit eogen, cu prinde terenurile seriei 
eocene şi oligocene. [Dr. Popovici-Hatzeg.]

Neograd, (Nograd), cott. în Ung., pe malul 
stâng al Dunării, 4355 kma. şi 215,405 loc. (1890), 
terenul deluros. Capitala Balassa-Gyarmat.

Neo-greaca, limba ţi literatura, v. Greaca.
Neo-greci, v. Greci şi Greaca.
Neo-kantianl, cugetătorii şi filosofii modeini, 

cari filosofează în spiritul şi în înţelesul ve
derilor desvoltate şi propuse de filosoful IIant 
în opera sa «Critica raţiunii pure«, cum sunt, s. e. 
O. Liebmann, A. Lange, Helmholtz, Cohen, Vol- 
kelt, TV. "Windelband, etc. [PI ]

Neokastro, oraş, v. Navarino.
Neo-latine, se (jio popoarele romanice de a(ji, 

şi limbile lor, derivate din latina vulgai'ă: ita
liană, franceză, spaniolă, portugheză, română, 
reto-romană.

Neolitica, una dintre cele doue perioade în 
care se subîmparte epoca de piatră. Perioda N. 
cea mai recentă se caracterisează prin faptul, 
că toate utensiliile lucrate în timpul acestei pe
rioade erau poleite, lucrate cu mai multă pri
cepere decât cele din prima perioadă, adecă jpe- 
rioada paleolitică. [Dr. Popovici-Hatzeg]

Neologia, reînoire a limbei, de vorbe sau de 
frase; mai ales în înţeles reu.

Neologism, vorbă sau (jicere nouă. N.-ele sunt 
bune, când sunt necesare pentru exprimarea 
ideilor noue şi nuanţelor de idei, pentru cari nu 
se află cuvinte în graiul poporului, aşa sunt toţi 
terminii technici de sciinţe, arte şi meserii; şi 
sunt rele sau barbarisme, când sunt de prisos, 
sau contrare firei şi legilor limbei române. (Cf. 
Maiorescu, «Critice» voi. I, Neologisme, şi voi. II 
In contra neologismelor; resumate în «Principie 
de literatură» de M. Strajanu, la Puritatea limbei.)

Neo-peripateticI, s’au numit acei filosofi, cari 
în timpul de reînoire a vechilor sisteme filo
sofico, încercară a filosofa în modul de vedere 
şi de gândire al lui Aristoteles, întroducend ele
mente potrivite şi din alte sisteme. Ca N. se 
consideră mai ântâiu comentatorii lui Aristo
teles, apoi din epoca de decadenţă a filosofiei 
grecesci: Andronious din Rodos, Sosigenes, Cra- 
tippus din Mitilene, Nioolaus Damascenus, Xe- 
narchus din Seleucia; tot ca N. mai trebuesc con-
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sideraţi şi acei şcolasfici, cari în speculaţiunile 
lor filosofice şi teologice, s’au raportat la princi
piile cuprinse în filosoBa lui Aristoteles. [Pi.] 

Neoplasma (med.), formaţiune morbidă a unei 
ţesături, de regulă în formă do tumori, v. Tumore.

Neo-platonicI s’au numit acei filosofi ai şcoalei 
alexandrine, cari dând teoriilor religioase şi mo
rale ale lui Plato o interpretare alegorică, se 
încercară a le propaga sub forme populare şi 
didactice, aducendu-le în relaţiune cu vechile 
mistere religioase, şi în mod eclectic, cu doc
trine din alte sisteme anterioare. La această 
sectă aparţin; Traşii din Mendes, Plutarch din 
Cheronea, Claudiu Ptolomeu, Claudiu Galenus, ş. a. 
(v. art. resp.). Cf. Teodorescu, Ist. fii. ant.

Neo-platonism, ca cea din urmă formă a filo- 
Bofiei eline antice, acel sistem, care s’a născut 
din combinarea şi contopirea doctrinelor lui 
Plato cu doctrine pitagoreice, aristotelice, stoice, 
cu doctrine de ale creştinismului şi cu vederi 
religioso-mistice orientale. Acest sistem de filo- 
sofare şi-a luat începutul prin seci. II d. Chr. 
şi a avut de fundator pe Ammoniu Saccas 
(175—250 d. Chr.; v. ac.). Cel ce i-a dat însă 
formă şi sistem a fost Plotin (254—270 d. Chr.; 
v. ac.). Doctrinele fundamentale ale N. se re- 
sumă în următoarele: Filosofi a urmăresce scopul 
de a cunoasce unitatea (pe D-(Jeu) şi de a aduce 
pe filosof în imediată unire cu fiinţa divină. 
Causa primară a tot ce există este D-(Jeu, pe 
cave Plotin îl numesce Unitate. D-()eu ca prin
cipiul tuturor este perfecţiunea absolută, este 
simplu, nu are nici cantitate nici calitate, nici 
suflet nici raţiune, nu e nici în mişcare nici în 
repaus, nici în timp nici în spaţ, ci este exi
stenţă pură fără nici un accident. Din D-(}eu 
ca principiul primar emană mai ântâi inteligenţa 
(raţiunea, nous-Logos), iar din inteligenţă sufletul 
cu principiul de vivificare a universului. Aceste 
trei principii formează treimea sau cele trei 
ipo.stase ale lui Plotin. Natura, creaţiunea, este 
o forţă intuitivă motoră, care impune formă 
materiei şi îi dă viaţă. Fericirea se poate ajunge 
prin cea mai perfectă uniune cu D-()eu şi prin 
contemplarea unităţii supreme. In sfera neoplat. 
se numeră; a) şcoala alexandrină romană a lui 
Amoniu şi Plotin (Origenes, Erenius, Origenes 
Adamantius cel creştin, Longinus); b) şcoala 
siriacă a lui lamblichus (Sopatros, Eustatius, 
Dexipos); c) cea ateniană a lui Plutarch cel 
tiner, Syrian, Produs. Cel din urmă în Atena 
a fost Damaschius, sub care la 529 lustinian a 
închis şcoala N. Cf. Diberweg, Gesoh. der Phil. 
1, 281 seq.; Teodorescu, Ist. fii. ant. 353 seq.

Neoptolemos, 1) N., fiul lui Achile şi al Deida- 
miei, supranumit şi Pyrrhus; a fost crescut la 
bunicul seu Lycomede în Skyros, în al 10-lea 
an al resboiului Troian, ia parte la asediarea 
Troiei, a fost ucis de Creste. 2) N. I, regele 
Epirului, (361 a. Chr.) şi părintele Olimpiei, 
mama lui Alexandru cel mare al Macedoniei. 
3) N. II, numele detronatorului lui Pyrhus ll.

Neo-sceptici, filosofii diu ultima perioadă a 
filosofiei grecesci, cari ca adepţi ai scepticismului, 
se mărginiră întru a desvolta şi a perfecţiona 
teoriile acestuia, combinându-le cu teorii de ale 
altor şcoale, dar fără a inventa ceva nou. Ei se 
mai numesc ancă sceptici posteriori şi 
empirici. Ca neosceptici se consideră: Ene-

sidem din Gnosus, Herodot din Tars, Agripa de 
pe timpul lui Domitian; cei mai însemnaţi au 
fost însă Sext Empiricul şi Lucian din Samosata. 
Această sectă de filosofi a fost prin seci. I—II 
al erei creştine. Cf. Teodorescu, Ist. fii. ant. 
419 seq. . [PI.]

Neo-StoicI, Neostoicism, filosofii, cari în timpul 
de reînoire a vechilor sisteme, se încercară 
a întroduoe la Romani învăţăturile şcoalei stoice 
şi morala-i severă ca pe unele cari se potriveau 
mai bine cu firea şi cu modul de gândire şi de 
traiu al Romanilor din timpul republice!. în
cepută această sectă de Diogene Babiloniul pe 
la 153 a. Chr. s’a susţinut până pe la finea 
seci. II d. Chr. Ea numeră în sinul seu pe M. 
luniu Brut, P. Corneliu Scipio Africanul, Caius 
Laelius, Diodotus profesorul lui Cicero, pe Euius 
Comutus şi pe Dion Chrysostomus; apoi Luciu 
Anaeus Seneca şi pe Epictet, pe Flavius Ari- 
anus şi pe imperatorul roman Marcus Aurelius 
Antoninus. Cf. Teodorescu, Ist. fii. ant. 401 seq.

Neoterism, (grec.) termin întrodus pentru a 
areta prin dînsul rîvna şi nisuinţa de a face şi 
a întroduce inovaţiuni. Mai cu samă se în
trebuinţează când e vorba de inovaţiunile in
troduse în materii politice, limbistice şi în sciinţe.

Neottia L., (botan.) gen de plante din fam. 
Orchideelor, trib. Neottieae; cuprinde vr’o 3 specii 
din Europa şi Asia boreală, dintre cari la noi 
cresoe numai N. Nidus avis Rich. »cuibul pămen- 
tului<, o plantă de pădure palidbrună cu tulpina 
acoperită cu squame. [A. Pr.]

Neo-vulcanlce s’au numit roce eruptive efusive 
postterţiare. Unii petrografi pun însă aici erup- 
ţiunile dela finitul mesozoicului şi cele terţiare.

Nepal (Nipal), imperiu independent în India 
anterioară, situat în munţiiHimalaia, 154,000km2., 
cu vr’o 3.000,000 loc.; bogat în minerale, ca: 
fier, aramă, argint, aur. Populaţiunea se compune 
din In(Ji brahmani, Nevar buddhişti, apoi Magar 
şi Gurung. E stăpânit de un maharagea des
potic. Capitala Cathmandu.

Nepalin, Nepallina, (chim.) alcaloid amorf, 
solubil; se extrage din Aconitum Napellus. Cf. 
art. Aconitina şi Aconitum.

Nepăsare, v. Indiferentism.
Nepenthacee, (botan.) familie de Dicotiledonate 

Arohichlamydee, avend asemenări cu Sarraoe- 
niaceele şi Droscraceele. Cuprinde un singur gen 
Nepenthes L. cu vr’o 40 specii tropicale, mai 
ales indo-malaioe, toate arbuşti căţărători. Cu 
flori unisexuate dioice. Frunzele lor sunt carac
teristice ; cele superioare sunt modificate în cârcei; 
celelalte au peţiol dilatat la basă, apoi subţiat 
şi funcţionând ca un cârcel, iar la vîrf e umflat 
în formă de urnă (ascidie) la o margine a căreia 
se inseră un capac, ce represintă limbul frunzei. 
In lăuntnil urnelor se află un suc slab acid se
cretat de ele1 dar în mare parte provenit din 
apa ploilor; in acest suc se găsesc şi cadavre 
de insecte, cari ajung acî astfel: marginile urnei 
sunt glandulare, secretă un suc dulce ce atrage 
insectele; acestea lunecă uşor pe păreţii interni 
netei)i ai urnei şi cad în fundul ei. Dacă aceste 
insecte servă ca hrană plantei, dacă aceasta este 
adecă o plantă cu adevărat -insectivoră (v. ac.), 
nu se scie cu siguranţă, căci unii cercetători 
(R. Dubois în 1890, E. Couvreur 1900) au arătat, 
că digestiunea insectelor căijute în lichidul ur-



392 Nepeta — Nepnlocâuţ.

nelor de N. se datoresce microbilor ce se aQă în 
acest lichid; alţii 4ic, că s’ar datori unui ferment 
digestiv secretat chiar de plantă. [S. Şt. R.]

Nepeta L., (botan.) gen din vasta fam. a La- 
biatelor, tribul Nepeteae, cuprinde vr’o 120 de 
specii, respândite prin emisfera boreală în re
giunile extratropicale ale vechiului continent, 
puţine de tot cresc şi între tropice, o specie 
trăiesce adesea in America boreală şi în Africa 
australă. Unii autori divid genul N. în urmă
toarele 3 secţiuni: GlechomaL., OxynepetaBange. 
şi Micronepeia. In păi’ţile noastre cresc mai 
multe specii dintre cari menţionăm pe: N. Ca- 
taria L., numită popular Cătuşnică, Iarba 
vântului. Iarba mîţei, etc., N.pannonica 
Jacq. vulgar Poala Sf. Marii, N. Glechoma 
Benth. sin. Glechoma hederacea L. vulgar Ro
tunjoară, Pelungoasă, Silnic. [Z.C.P.]

Nephalia, la Grecii vechi un sacrificiu de beu- 
tură, ce consta din apă, miere, lapte şi sânge, 
mai ales întru venerarea muselor, nimfelor şi 
erinnyelor.

Nephele, după mit. greacă (jiua norilor, soţia lui 
Athamas, fiul domnitorului Aeolus din Thessalia, 
dela oare a născut pe Phryxos şi Helle. N. părăsesoe 
pe Athamas pentru legătura lui cu Ino (v. ac.).

Nephralgia, (med.) dureri la rinichi.
Nephrectomia, (med.) delăturarea unui ri- 

nichiu prin operaţiune chirurgică.
Nephelin, mineral silicat de aluminiu şi sodiu, 

în cristale albe, hexagonale; se găsesce numai 
în roce eruptive şi anume în fonolite, nefeli- 
nite, etc. Varietatea cenuşie-albăstruie, cu luciu 
gras se numesce eleolit, un mineral principal 
al sienitelor eleolitice din Norvegia, Ditrâ, etc.

Nephellnit, rocă eruptivă mai mult sau mai 
puţin vitroasă, compusă din augit şi nefelin.

Nephrita, (med.) infiamaţia rinichilor. 1) N. 
împreunată cu albuminurie (presenţa de albumen 
în urină) şi oedeme e cunoscută sub numirea 
Morhus Brightii. La acest morb este intlamat 
epiteliul şi ţesutul de legătură; el se ivesce acut 
sau cronic. Simptoamele sunt: indisposiţie ge
nerală; o micşorare a cantităţii urinei, care 
conţine albumen, câte odată şi sânge, uneori e 
tulbure; oedeme (de obiceiu la pleoape ântâiu). 
Dacă aceste simptoame nu dispar, atunci urina 
se împuţinează şi mai mult, oedemele se extind 
şi bolnavul piere de uraemie sau oedemă pul
monară. N. se ivesce după morbi infecţioşi 
(s. e. scarlatina), după intoxicaţiuni (s. e. cu 
clorat de potasiu), la alcoolişti, etc. Terapia: 
odichnă, dietă ce nu irită, remedii purgative, 
remedii diaphoretice (Filocarpină, băi calde). 2) 
N. supurativa se ivesce în decursul proceselor 
septicopyaemice (s. e. endocardita ulceroasă acută, 
procese puerperale) prin embolie sauinflamaţie ce 
s’a întins dela basinul rinichilor (Pyelonephrita). 
Simptoamele sunt acele ale morbului primar, 
numai dureri în regiunea rinichilor şi presenţa 
de albumen şi puroiu în urină trădează exi
stenţa N.-ei supurative. Terapia se orientează 
după morbul primar.

Nephrolithlasis, (med.), calculi, concremente 
în rinichi.

Neplith^S, 4ină din Egipt, sora Im Osiris şi Isis. 
Osiris în intunerec, din rătăcire, cre4§nd că îm
brăţişează pe Isis a îmbrăţişat pe N., şi aceasta 
i-a născut pe Anubis. N. se nmnesce şi soţia

lui Seth (Typhon) şi atunci e principiul reu. Ea 
(Nebtha, doamna casei) e pămentul şi cu milă 
primesce pe morţi în sinul seu, pentru ce se 
numesce şi 4ină de moarte.

Nepomuc, v. loan Nepomuceanul.
Nepos, Cornelius, istoric roman, n. 94, f 24 

a. Chr., amic al Iui Cicero, Atticus şi Catullus. 
Scrierile sale: Chronica, resumat de istoria uni
versală, Exemplorum libri şi 16 cărţi De viiis 
illustribus, au dispărut. Din ultima s’a păstrat 
numai cartea De excellentibus ducibus exter- 
rarum gentium, şi din alta. De latinis historiuis, 
biografiile lui Cato şi Atticus, în total 25 de bio
grafii. Deşi defectuoase în multe privinţe, va
loarea lor stă în cunoscinţele ce nu se găsesc 
aiurea. Scrise într’o limbă simplă şi corectă, 
sunt mult cetite în şcoală. Altădată Aemilius 
Probus, din timpul imperiului, se credea la în
ceput autorul, mai târ4iu numai extrăgătorul 
acestor biografii din manuscrisele lui C. N. A4i 
Unger, în al seu »Der sog. Cornelius Nepos» 
(Miinchen 1881), crede că ele au fost compuse 
de Hyginus, un contimporan al lui C. N. Intre 
ediţiunile mai vechi, Lemaire, 1820, e cea mai 
bună, resumând toate ediţiunile anterioare.

Nepot, copilul fratelui sau al sorei; al fiului 
sau al ficei.

Nepotism, favoarea acordată de papii dela 
Roma unor persoane în administraţia afacerilor 
publice. Papii, neputendu-se căsători, nu puteau 
acorda această favoare decât nepoţilor sau ru
delor mai de aproape. In evul mediu s’a făcut 
mult abus de N. Seci. XV şi începutul seci. XVI 
sunt caracterisate printr’un N. fără frîu. A4i 
prin N. se înţelege ori ce favoare acordată de 
cătră cei ce au puterea în mână. [Nigr.]

Nepricepere, incapacitatea intelectuală a unui 
individ de a pute cuprinde şi înţelege adevă
rurile, ce i-se presintă, ori de a pute judeca 
asupra mersului evenimentelor şi a căuşelor din 
cari provin. Se mai 4ice ancă şi despre vîrsta 
tinerăneajunsăla maturitate intelectuală. [PI]

Nepriceput, subiectiv, denotă însuşirea celui 
lipsit de pricepere; obiectiv: lucrul, faptul 
sau adevărul pe care mintea nu-1 poate pătrunde.

Neprihănit, fără stricăciune, nemaculat.
Neptun, (astron.) cel mai îndepărtat planet al 

soarelui nostru, descoperit teoreticesce de Le- 
verrier în 1846. Diametrul equatorial 48,000 km. 
şi în termen mediu 4501 mii. km. îndepărtat 
de soare; densitatea sa este 1/1 din cea a pămen- 
tului. Revoluţiunea sa în jurul soarelui este 
164 ani şi 280 4ile- Are o lună de care este 
ocolit în 5 4iÎ0 Şi 21 ore.

Neptunism, (geol.) hipotesă emisă de unii geo
logi după cari rocele ce alcătuesc scoarţa glo
bului terestru s’ar fi format graţie acţiunii apei.

[Dr. Popovici-Hatzeg].
Neptunus la Romani (Nethuns şi Nethunus la 

Etrusci, Poseidon la Greci), fratele lui lupiter, 
4eul apelor sub a cărui dominaţiune au stat 
fiinţele şi monştrii de mare. Sceptrul lui a fost 
un furoeriu (furcă) cu trei coarne (tridens), ce 
i-l-au făcut Ciclopii (v. ac.). [Atm.]

Nepulocăuţ, corn. rur., paroebie, moşie boie
rească în căpitănatul şi judeţul Coţmanului în 
Bucovina, are 1301 loc. (757 ort.-or., 58 rom.- 
cat., 23 protest., 463 mos.), o şcoală primară, 
postă, telegraf, staţiune de cale ferată.
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Neputinţa, (Impotenţa), (med.) imposibilitatea 

de a îndeplini actul generic, (v. Impotenţa.) N. nu 
este identică cu sterilitatea, căci cineva poate fi 
steril, fără să fie impotent.

Nera, afiuent pe dreapta al Tibrului, isvoresce 
în Monti Sibillini, 185 km. lung.

Nera, rîu în Bănat, cott. Caraş-Seveiin (v. ac. 
pag. 721, a.).

tNera^, inst. rom. de credit în Bozovici (v. ac.), 
fundat 1897, capital soc. G. 90,000.

Neregulate, corpuri (Poliedre nereg.), (geom.) 
se numeso acelea, ale căror elemente omogene, 
din cari se compun, nu sunt egale între ele.

Nereidele, după mitol. greacă fetele lui Nereos 
(v. ac.); nimfele mării, ale rîurilor, oamenilor 
binefăcătoare; ele locuiesc în fundul mării, dar 
înaintea navigatorilor se arată pe faţa mării şi 
le ajută. Dintre N. Amphitrite a fost muierea 
lui Poseidon, (Jeul mării. Tbetis, cea mai fru
moasă din ele a fost mama lui AchiUeos.

Nereoe, după mitol. greacă fiul cel mai bă
trân al lui Pontos cu Găa, <)eu de mare, băr
batul (Jinei Doris, fata (Jeului Okeanos. Doris 
i-a născut 50 fete, numite Nereide (v. ac.). He- 
rakles l-a silit să-i spună, că unde se află me
rele Hesperidelor (v. ac.).

Nerio, sabină, care la Romani se oredea 
a fi când Minerva, când Venus. N. în limba 
sabină înseamnă; tare (fortis), şi după înţelesul 
vechia identică cu Virtus. N. a fost soţia lui 
Marş şi s’a numit şi Neria Martis. (v. Hersilia).

Neris, staţiune balneară renumită în depart. 
franc. Allier, 1432 loc. (1896). Isvoare alcaliuo- 
saline (49—53°).

Nerita sau Neverita, la Romani o (ţeitate a 
apei, venerată împreună cu Neptun; femeia lui 
Nereos.

Nerlum L., (botan.) gen de plante lemnoase 
cu foile pururea ver()i din fam. Apocyneelor. 
Cuprinde 2 sau 3 specii respândite din Medite- 
rana până în Japonia, dintre cari cea mai cu
noscută e N. Oleander L. «leandrul», o plantă 
decorativă de oranjei'ie foai’te respândită. Lap
tele galben conţine două substanţe toxice (ve
ninoase): oleandrina şi neriina sau pseudocu- 
rarina. [A. Pr.]

Nero, Luduş Domitius, (54—66), fiu adoptiv 
al lui Claudius şi fiu legitim al Agripinei şi al 
senatorului Domitius Ahenobarbus. N. se suie pe 
tronul Romei, care dela început a fost pătat de 
crime, printr’o nouă crimă, ucigând pe Claudiu. El 
făcea parte din vestita »gens Claudia» şi s’a născut 
37 d. Chr. la Antium, a primit o educaţiune aleasă, 
având ca profesori pe Seneca şi pe Burhus. Că
sătorit cu Octavia, fica lui Claudiu, o gonesce 
şi se căsătoresce cu Poppea, pe care după pu
tină vreme o ucide. Âncă din copilărie dînsul 
se arăta aplecat spre crime, la vîrsta de 11 ani 
ucise un actor de circ, el făcea mare cas de 
talentul său; se credea musicant, poet şi gla
diator neîntrecut, şi vai de acela care îi era 
superior. Călca religia şi merse cu profanarea 
si până acolo, încât a violat pe vestala Ruleiia; 
ucide rând pe rând, pe Agripina, cu care voise 
Bă se căsătorească, dar a fost împiedecat de a 
săvîrşi acest incest, printr’o înşelătorie a cur- 
tesanilor săi; apoi pe Seneca, pe Lucan şi pe 
Britanicus, cumnatul său şi moştenitorul legitim 
al lui Claudius. lucendiază Roma şi au loc te

ribile persecuţii contra creştinilor. La finele 
domniei sale înscenează faimosul complot 4is 
al lui Pison. In a. 66 este ucis, în urma unui 
complot, de cătră secretarul său Epaphroditus.

[Caion.]
Nerod, Nirodie, v. Prostia.
Nerodire, (botan.) (neroditor, steril) se 4ioe 

de flori, când ovarul lor nu dă fruct, sau de 
fructul care nu produce seminţe, de etaminele 
în cari nu se produce polen ş. a. (v. Fertil.)

Neroditor, pământ (agric ), v. Pământ necul- 
tivabil, steiul.

Neronia, la Romani ludi (jocuri) instituite de 
împăratul Nero pentru îndelunga durată a dom- 
nirei sale.

Nertha (şi Nerthus), după mit. nord-germană 
e 4ina «mama-pământul«, care popoarelor vene- 
rătoare le-a dat rod şi pace. Numele ei e şi 
Hertha (a4i Erde = pământul).

Neroda, loan, scriitor ceh, 1834—91. Alăturea 
cu y. Hălek, conducător şi în special critic al 
şcoalei «cosmopolite» din anii 1860. După ce în 
periodul dintâiu al activităţii sale deschisese 
poesiei cetiice orizonte noue, prinse rădăcini cu 
desăvîrşire pe pământul naţional, creând atât 
în prosă (poveste, genre, foiţă) cât şi în versuri 
(lirica reflex., balade şi romanţe) nisce luci'ări 
de prima ordine. Adânc ca gândire şi ca simţ, cu 
toate îni'îuririle străine el a remas original, cehie. 
In «Universalbibliothek»; Genrebilder Nrii 1759, 
1893; Kleinseitner Geschichten Nrii 1976—78.

Nerv, un cordon sau filament, care leagă 
diferite organe cu centrul sistemului nervos 
(creerul, măduva spinării, nervul simpatic). Ele
mentul său este: fibra nervoasă şi celula ner
voasă. Mai multe fibre nervoase reunite la un 
loc constituesc nervii, cari sunt învăliţi cu o 
teacă (a lui Henle). Fibra nervoasă are rolul de 
conducătoare a diferitelor impresiuni, pe când 
celula nervoasă are pe al mişcărilor voluntare şi 
reflexe, încât sensaţiunile, gândirea, voinţa, etc., 
depinde de celule. Aceste manifestaţiuni sunt 
modificate prin lipsa de sânge (anemie cerebrală), 
prin beuturi alcoolice, cloroform, opiu, etc. Când 
aceste celule au obosit, somnul vine; iar după 
câteva oare de repaus celulele îşi reiau activi
tatea lor întreruptă. Şi în nevrose vedem ma
nifestări intermitente. (Lit.: Boicescu, Centrii 
nervoşi. Bucui'esci, 1882; Petrini-Galaţi, Tratat 
elementar de histologia umană. Bucuresoi, 1881, 
p. 348; Kretzulescu, Anatomia descriptivă. Buc., 
1878—87, voi. III, p. 254.)

Nervii servesc de conductori ai simţului, ai 
mişcării, ai acţiunilor viscerale, circulatorii, etc. 
Un capăt (central) al N.-lor pornesce din creeri 
sau din măduva spinării şi celalalt, după ce s’a 
mai ramificat, se termină în organe (periferic). 
Anatomiştii împărţesc N. în ai vieţii orga
nice, vegetative (de nutriţiune) şi în ai 
vieţii de relaţiune sau ai vieţii ani
male. N. din creeri şi din măduva spinării con
stituesc sistemul nervos al vieţii ani
male; iar marele simpatic singur, sistemul 
nervos al vieţii organice, alcătuit din 
o serie de ganglioane legate între dînsele 
prin cordoane nervoase, numite N. ganglio- 
nari, cari de asemenea au un capăt central 
şi altul periferic. N. sunt ca firele telegrafice 
numai conducători şi nici odată iniţiatori ai im-
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presiunilor. Acestea se' transmit cu o iuţeală 
mare, ori dela oi'ganele centrale la cele peri
ferice, centrifugal, prin N. motori, ori invers, 
centripetal, prin N. sensitivi. Medicamentele nar
cotice tac să diminueze iritabilitatea N.-lor; iar 
excitarea lor se poate face pe cale mecanică, 
chimică sau dinamică. N. în botan. v. Nervuri.

Nervi vasomotori, au chiemarea de a con- 
striuge sau a dilata musculatura vaselor san
guine, ceea ce se poate constata şi experimental 
cu ajutorul electricităţii, s. e. asupra urechii 
unui iepuraş de casă, la care circulaţiunea sân
gelui se vede foarte bine.

Nerva, Marcus Coccejus, împărat roman, n. 
în a. 25 d. Chr. la Narnia în Umbria, nepotul 
lui Coccejus-Nerva, acel curios personagiu din 
timpul lui Tiberiu care s’a ucis prin foame. In 
96 este proclamat împărat şi după o domnie de 
doui ani, f 98, lăsând tronul fiului său adoptiv 
Troian. [Caion.j

Nervaţlune, (botan.) modul de aşezare al ner
vurilor înlăuntrul limbului frunzelor. Se deo- 
sebesce: N. paralelă, striată sau reotinervă, 
când dela basa limbului până la vîrful lui merg 
numeroase nervuri, cam egal de groase şi ca 
linii sau arcuri paralele convergente la vîrful 
limbului; se întâlnesce de regulă la majoritatea 
Monocotiledonatelor şi presintă multe variaţii; 
nervurile paralele sunt sau nu legate între ele 
prin nervuri transversale; N. retiouîată, când 
dintr’una sau mai multe nervuri groase, princi
pale, ies altele ce se ramifică şi ele, ramurile 
anastomozându-se dând o reţea cu ochiuri mai 
mari sau mai mioi; înlăuntrul ochiurilor se ter
mină liber nervurile foarte subţiri. Ca variaţii 
la acea.stă N. e N. penată, când dintr’o singură 
nervură mediană groasă ies lateral, la aceeaşi 
înălţime şi în tot lungul ei, câte două nervuri 
secundare ce şi ele se ramifică formând o reţea; 
nervurile secundare se sfîrşesc la marginea lim
bului liber ori se anastomozează între ele (s. e. 
la Cireş, Fag, Carpen); N. reticulată se (jice 
pălmată, când dintr’o nervură mediană scurtă 
şi aproape dela basa limbului ies 4—5 nervuri 
secundare ce se îndreaptă divergent spre mar
ginile limbului; nervurile secundare se ramifică 
şi ramurile formează reţeaua (la Nalbă, Topo- 
raşi, Alchemilla). N. reticulată se află la majo
ritatea Dicotiledonalelor. Intre forma limbului 
şi N. lui e o strînsă legătură: N. paralelă aveod 
limburile lungi şi ânguste ca nisce panglici; cea
Îenată, mai cu samă limburile ovale, eliptice, 

anceolate; cea palmată, limburile orbiculare, 
rotunde, reniforme. [S. Şt. R.]

Nervi, (geogr.) orăşel în apropiere de Genova 
în Riviera di Levante, 3745 loc. (1881); cercetat 
foarte mult oa staţiune de cură.

Nervieni, popoare cari locuiau Galia şi Belgia 
la nord între Menopii şi Atrebaţi; ţeara locuită 
de ei corespunde cu partea estică a departa
mentelor nordice ale Franciei şi cu o parte din 
provinciile Flandrei, Hainaut şi Brabant. Cesar 
arată pe N. ca locuitori ai Galiei şi ca toarte ostili 
oiviUsaţinnii romane; mai tânjiu se supun Romei 
şi primesc toate privilegiile unui popor liber.

[Oaion.]
Nervlna, (med.) numirea generală a medica

mentelor, al căror efect este îndreptat asupra 
sistemului nervos, v. Exoitantia şi Hypnotica.

Nervositate, (med.) v. Neurasthenia.
Nervură, în zoologie dungile ce străbat în di

ferite direcţiuni aripele insectelor şi după modul 
cum ele se presintă, servesc ca criteriu pentru 
clasificarea lor.

Nervuri, (botan.) fire sau cordoane aşezate în- 
lăuntrul diverselor soiuri do frunze, printre me- 
sophylul limbului. N. represintă fasciculele con
ductoare din limb; se compun din lemn, liber, 
parenchim (numit în total peridesm şi repre- 
sentând periciclu şi măduva), totul de cele mai 
multe ori fiind limitat de un endoderm propriu. 
O nervură cu astfel de structură se (Jice şi me- 
ristel. Sunt frunze lipsite de N.: mai toate He
paticele frunzoase, mulţi Muşchi, frunzele flo
rale dela unele Angiosperme, au astfel de frunze 
enerve. Frunzele grase, cărnoase de Aloe, Crassu- 
lacee şunt numai aparent enerve, au N., dar 
nu sunt visibile în exterior, căci sunt acoperite 
de mezofilul foarte desvoltat. Alte frunze au o 
singură nervură, siint unineroe; ea merge prin 
mijlocul limbului, e mediană şi mult sau puţin 
proeminentă ca o dungă sau coastă pe faţa in
ferioară a limbului; s. e. la mulţi Muşchi, Lyco- 
podiacee. Brad şi alte Conifere. Alte frunze au 
mai multe N. neramificate, sau ramificate dicho- 
tomic ori monopodic; felul cum sunt dispuse în 
limb se ijice nervaţiune (v. ac.). N. formează 
scheletul limbului; ele se leagă cu fasciculele 
din tulpină; servesc la conducerea substanţelor 
în şi din limb; ele mai sunt dispuse în limb 
astfel, ca el să poată re.sista acţiunilor meca
nice ale ventului şi ploaiei. [S. Şt. R.]

Nervus vagus, (rătăcit sau pneumogastric), 
a (Jeoea păreche a nervilor cerebrali şi se nu- 
mesce astfel fiind foarte întins în corp, căci 
merge Ia întregul tub digestiv, la rărunchi, la 
aparatul respirator şi la inimă.

Nesiturarea,' v. Insaţiabilitate.
Nescllnja sau ignoranţa, lipsa de cunoscinţe. 

Ignoranţi se numiau, în Francia >fraţii şcoalelor 
creştine şi gratuitei, cari pentru a întemeia mai 
cu succes învăţămentul în limba maternă, si
mulau nesciinţa limbelor clasice, îndeosebi a 
celei latine.

Nesfea, monetă veche turcească de argint în 
val. de 4 lei.

Neslea sau Neslia Desv., (botan.) gen mono- 
tipic din vasta familie a CrucifereTor, tribul 
Isatideae. Unica specie N. panieulata Desv. 
cuprinde plante erbacee anuale; frunzele în
tregi, caulinare, sagitate; florile mici galbine, 
pedioelate sunt dispuse în raceme; cresce în 
Europa şi Asia orientală; în părţile noastre se 
află prin semănături şi este cunoscută sub nu
mirea vulgară de Drob. [Z. C. P.]

Nesolvabllltate, v. Deconfitura.
Nesselrode, Carol Bobert, conte de, bărbat 

de stat rus, n. 1780 în lassabona. 1816—56 mi
nistru de externe. A jucat mare rol în con
gresul din Viena, apoi Ia cele din Aachen, 
Troppau, Laibach şi Verona. j- 23 Mart. 1862 
în Petersburg.

Nessos, în mitol. grec. un centaur, pe care 
Heracles l-a ucis la rîul Euenos.

Nestor, fiul lui Neleus, devenind principe îa 
Pylos a luat parte în lupta Ijapithilor contra 
Centaurilor, asemenea în călătoria Argonauţilor, 
iar ca bătrân a condus pe Pylieni şi alte po-
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poare în 90 de năi la Troia, unde a excelat ca 
erou şi sfătuitor înţelept.

Nestor, călugăr în mănăstirea Peşterii din 
Kiew şi cronicar rus, n. 1056, i* 1114. A scris; 
•Povestire despre Sf. Boris şi Gleb« şi »Viaţa 
Sf. Teodosie« ^egumenul mănăstirii Peşterii şi 
întemeietorul instituţiunii monastice la Ruşi). 
Lui se atribue şi cea mai veche cronică ru
sească, cunoscută sub numele t Cronica lui N.t 
In realitate, această cronică conţine vechile anale 
de Kiew cu istoria Rusiei din cele mai vechi 
timpuri, scrise de autori necunoscuţi, şi cu unele 
soiri din cronicari bizantini, pe care probabil N. 
le-a unit într’un corp şi continuat până în timpul 
seu (1110). Cel mai vechiu manuscript al acestei 
cronice este de monachul Laurentie din 1337; uu 
alt manuscript mai posterior este din mănăstirea 
Sf. Ipatie în Kostroma Ccronica IpatianăJ. 
Cronica lui N. conţine cea mai veche mărturie 
directă despre Românii din Dacia pe timpul 
venirii Ungurilor. Ea (Jice: »Ungurii, venind din
spre resărit, au năvălit prin munţii cei mari şi 
au început a face resboiu Vlachilor şi Slo
venilor ce trăiau acolo.* Această soire din ve
chile anale de Kiew concordă perfect şi cu 
mărturiile unguresci, mai ales cu cronica lui 
•Anouymus* (v. ac.). încercările de a infirma 
această mărturie de incontestabilă autenticitate, 
făcute de adversarii vechimii Românilor în Dacia 
(mai ales Sulzer şi Roesler), cad faţă cu critica 
obiectivă. După Miklosich, cărui datorim cea 
mai bună ediţie a cronicei lui N., Vlachii lui 
N. sunt fără îndoială Românii. (Ediţie: Fr. Mi
klosich, Chronica Nestoris, Viena 1860. Tradu
cere franceză de Louis Leger.) [D. On.]

Nestor, logofătul, unul din sfetnicii lui Grigore 
Ghica-Vodă al Munteniei (1822—28) cu privire 
la trebile interne.

Nestor, Silvestru, profesor şi scriitor rom., 
n. 1848 în Intregalde, a studiat teologia la Blaj; 
la 1871 numit profesor, la 1873 chirotonit preot 
şi la 1895 numit viceprotopop onorar. E unul 
dintre cei mai distinşi profesori ai ginmasiului 
din Blaj; specialitatea sa e 1. română şi ger
mană. A publicat: «Compendiu de 1. română, 
după Tim. Cipariu», ediţ. V—VII; «Gramatica 
germană» (în colab. cu Nic. Popescu), ed. IU; 
«Geografia flsioă», după Dr. Schmidt, ediţ. II; 
•Geografia topică».

Nestoriani, aderenţi ai înveţăturilor lui Ne- 
storiu (v. ac.). După conciliul Efesin, N. per
secutaţi în imperiul roman, s’au reslăţit şi câ
ştigat numeroşi aderenţi în Persia, Siria, Media, 
Chaldea, Arabia, Egipt, India şi China. Regii 
persani părtiniau pe N. Mai în floare au fost N. 
in seci. XI—XV, când patriarchul lor (catho- 
licos) avea sub sine 25 mitropoliţi; în seci. XVI 
o parte s’a unit cu biserica Romei. A(}i se mai 
află câteva (}eci de mii în Curdistan. (Cf. Asse- 
mani. Bibi. Orientalis; J. Silbernagl, Verfassung 
und gegenwărtiger Bestand sămtlicher Kirchen 
des Orients. Landshut 1865, cap. IX.)

Nestoriu, archiep. în Constantinopole (428 
până 451), bărbat elocuent şi erudit şi inimic 
neîmpăcat al ereticilor ariani şi macedoniani, 
contra cărora a apărat divinitatea Fiului şi a 
Spiritului. N. înveţa că Preacurata Fecioară 
Maria să nu se numească «Maica lui Dumnezeu», 
ci «Maica lui Chiistos», pentru că ea a născut

numai pe Christos omul, în care s’a aşezat Fiul 
lui Dumnezeu ca în un templu; de aici urma, 
că în Christos sunt doue persoane, una divină, 
alta umană. Pe N. l-a combătut cu deosebire 
Sf. Cilii din Alexandria; iar sinodul ecumenic 
dela Efes (431) a osândit doctrina lui N. ca 
eretică, şi pe el l-a depus din dignitatea arohi- 
episcopească şi l-a trimis la o mănăstire din 
Antiochia. (Cf. Dr. A. Grama, Istorie bisericească. 
Blaj 1881, § 50).

Nestorovici, Ştefan Uros, consilier reg. ung., 
1810 numit inspector general al şcoalelor gr.-or. 
din Ungaria, în care calitate a funcţionat până la 
moartea să 8 Aug. 1825. N. a publicat la 1822 
«Viaţa mântuitoriului nostru Isus Christos». El 
a propus înfiinţarea a trei institute pedagogice 
pentru Românii, Serbii şi Grecii din Ungaria, 
cari s’au şi înfiinţat, şi ăstmod s a deschis pentru 
Rom. institutul pedagogic arădan.

Nesupunerea, ori ce fapt al omului prin care 
se contravine prescripţiunilor formale ale legii. 
Din punct de vedere al legilor militare, N. se 
pedepsesce foarte aspru.

Netam-neeam (nitam-nisam, nisam-nitam), cu 
totul fără temeiu.

Netoţii, corn. rur. în Rom., j. Prahova, la 
16 km. spre sud-est de Ploiesci. Are 3 căt. cu 
1300 loc. agricultori, o şcoală şi o biserică.

Netto, greutatea unei marfe după ce s’a 
scăzut greutatea ambalagiului (tara). Profit net, 
profitul curat, ce remâne scă(Jend cheltuielile 
din profitul brut.

Neuburg, oraş în guvernam, bavarez Schwaben, 
lângă Dunăre, 7507 loc. (1891); dela 1503 ca
pitala principatului N.-Pfalz (2753 kms.), unit 
apoi (1685) cu Pfalzul renan şi în urmă (1777) 
cu Bavaria.

Neuchâtel, (Neufchatel, Neuenburg), 1) N., 
canton în Elveţia, între Bern, Fribourg, Waadt 
şi depărtăm, franc. Doubs; 807-8 km*., 110,000 loc., 
între cari 85,000 Francezi, 23,0(10 (îermani, 
1600 Italieni. Munţi: Jura cu catenele sale de 
est, cari se întind între lacurile Bienne şi- N., 
în munţii Boudry (1388 m.) şi Creux du Van 
(1465 m.) ajung cea mai mare înălţime. In Iacul 
N. se varse Reuse şi Seyon. Locuitorii se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea de animale. Comer- 
eiul şi industria sunt însemnate. In 1888 a avut 
70 fabrici, cu 3200 lucrători. Articlii mai însem
naţi industriali: oroloage, ciocolată, ciment, ş. a. 
Cu orologeria se ocupă preste 16,(X)0 persoane. 
Guvernul şi administraţiunea. Pe basa legii 
din 1858 are guvern democratic; puterea legis
lativă este în mâna senatului, ai cărui membri 
se aleg «pe 3 ani. Dacă 3000 cetăţeni pretind, 
legile cad sub sufragiul poporului. Puterea exe
cutivă se exerciază prin consiliul de stat (Con- 
seil d’etat) care stă din 5 membri, aleşi de senat 
pe 3 ani. Forul suprem judiciar este curtea de 
apel. Capitala este N. Instrucţiunea. In 1893 
a avut 406 şcoale poporale, 68 asile do copii, 
5 şcoale medii de industrii, (ecole secondaire 
industrielle), un gimnasiu superior, o şcoală su
perioară de fete, 3 preparandii, ş. a. 2) N., ca
pitala districtului cantonului cu acelaş nume, 
lângă lacul N., fluviul Seyon, la poalele mun
telui Jura; 19,000 loc. Are mai multe fabrici 
de oroloage, de pălării de paie, ciocolată, ş. a. 
Instituţiuni. Academia cu 4 facultăţi, (teologie,
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drept, istorie, filosofic şi sciinţe naturale), cu 
40 profesori şi 134 ascultători; museul Leopold 
Robert, cu câteva tablouri însemnate de Gleyre 
şi Calame; museu archeologic, foarte însemnat 
din punct de vedere preistoric, museu etnografic, 
bibliotecă cu 100,000 voi., colecţiuni de istoria 
naturală; dintre cele mai frumoase monumente 
amintim; statua reformatorului Farel şi David 
Pyry. 3) N., lac în partea vestică a Elveţiei, 
între cantoanele Waadt, Fribourg şi Bern, la 
înălţime de 428—43.5 m., lung 39, lat 3—8 km. 
Suprafaţa; 230 km*. Afuncjimea cea mai mare 
este 153 m. In vechime a fost mai extins decât 
astacţi. Conţine pesci mulţi, iarna rar îngheaţă.

Neuenburg, v. Neuchâtel.
Neuhăusel, oraş în Ung., v. Ersekujvăr.
Neullly, oraş în depart. franc. Seine, la 4 km. 

dela Paris, lângă Seina, preste care este un re
numit pod de piatră; 29,444 loc. (1891); nume
roase vile.

Neumann, 1) N., Frandsc Ernst, fisician, 
n. 1798 în Joachimsthal, 1829 prof. în Kbnigs- 
berg, -ţ acolo 23 Maiu 1895. Emeritat în studiul 
electricităţii şi opticei. Prelegerile sale mai în
semnate: >Tbeorie des Magnetismus* (1881); 
»Einleitung in die theoretische Physik» (1883); 
•Elektrische Stromoc (1884); «Theoretische Optik« 
(1885); «Theorie der Elastizităt» (1886); «Theorie 
des Potentials» (1887); «Kappilarităt» (1895). 
2) N., Carol, istoriograf, n. 1823 în Konigsberg, 
1863 prof. în Breslau, t 29 Iunie 1880; a scris: 
•Geschichte Homs wăhrend des Verfalls der Re- 
publik» (1881—84, 2 voi.);, «Zeitalter der Pu- 
nischen Kriege« (1883), etc. 3) N., Carol Gott- 
fried, matematician, n. 1832 în Konigsberg, 1869 
prof. în Lipsea. A scris; «Riemans Theorie der 
Abelschen Integrale» (1884, ed. II); «Hydro- 
dinamisebe Untersuchungen» (1883); «Unter- 
suchungen iiber das Newtonsche Prinzip der 
Fernwirkungen» (1896). etc. 4) N., Frideric 
luliu, economist, n. 1835 în Konigsberg; 1871 
prof. în Basel, 1873 în Freiburg şi 1876 in Tii- 
bingen. A scris cu competenţă despre legislaţia 
fabricilor şi impositelor.

Neumayer, George, hidrograf, n. 1826 în 
Kirchheimbolanden (Pfalz), a explorat Australia, 
1857—64 director la Flagstaff Observatory în 
Melburne; 1872 hidrograful admiralităţii ger
mane; 1876 directorul observatorului marin din 
Hamburg. Foarte apreciat în geografia fisişă şi 
meteorologie.

Neume, nume dat în cântul plan unei figuri 
melodice intonată fără text, pe o singură vocală 
la sfirşitul unui psalm, imn, ş. a., făcend prin 
aceasta o cadenţă hotărîtă în tonul în care s’a 
cântat. Cuvântul derivă dela grec. 7iveupa = suflu. 
In evul mediu s’a dat numele de N. unor semne 
întrebuinţate pentru orientarea melodică a mu- 
sicei bisericii occidentale, specie de notaţiune, 
care trecu şi la musica profană, adeverată scriere 
ieroglifică usitată deja anterior seci. VIII şi până 
după seci. XIII. Aceste semne, representând de 
sigur într'un mod incomplet intonaţiunea, ac
centul, legătura şi aproximativ chiar durata su
netelor, se raportau unele la sunete unice, altele 
la grupări de sunete. Numerul lor se urcă până 
la 55, dintre cari mai principale sunt âncă 17, 
celelalte nefiind decât sau sinonime ale acestora, 
sau combinaţiuni ale lor. Aceste semne iau forma

de puncte, virgule, mici linii curbe, cârlige ş. a. 
In prima perioadă a acestoi notaţiuni, numită 
de unii autori notaţiunea N.-lor lombarde, 
semnele sunt scrise deasupra textului, la înălţimi 
deosebite, şi intonaţiunea depindea dela depărtarea 
acestor semne de linia textului. După indica- 
ţiunile vechilor autori pare că N.-le primitive 
erau mai de grabă un ajutor pentru memori- 
sarea melodiilor cunoscute, mai mult sau maţ 
puţin tradiţionale, decât o notaţiune hotărîtă, 
după care ar fi putut cineva întona o melodie, 
pe care n’ar fi au()it-o nici odată. Cu seci. X 
începe o a doua perioadă, N.-le cu puncte 
suprapuse, cari âncă din causa neregularităţii 
scriere! presintă aceleaşi inconveniente ca şi 
N.-le lombarde; pentru a înlătura pe cât e po
sibil aceasta, s’a imaginat a se raporta înălţimea 
relativă a N.-lor, nu la linia textului, oi la o 
anumită linie trasă în pergament, fie simplu cu 
unghia sau cu un instrument ascuţit, fie cu cer
neală, roşu sau neagră. Această linie, ce servea 
ca punct de sprijin şi de rectificare a intona- 
ţiunei e originea portativului modern. Cea din- 
tâiu linie trasă în acest scop a fost pentru a 
fixa locul sunetului fa9, căreia i-se adăugă în 
acelaş secol chiar o a doua linie, fixând locul 
sunetului do8, una trăgendu-se de obiceiu cu 
roşu, alta cu galben. Cu timpul portativul îşi 
înmulţesce liniije, nesiguranţa în privinţa înăl
ţime! sunetelor dispare, dar greutatea cetirei 
provine tocmai din excesul contrar, abundenţa 
prea mare a liniilor. Ori cum însă, întroducerea 
liniilor portativului face, că adevăratele N. nu 
mai au raţiune de a fi, şi ele sunt înlocuite prin 
simple puncte, sau mai bine (jis prin mici pă
trate, representând fiecare un sunet isolat. Cău- 
tându-se a se aduce amelioraţiuni şi în privinţa 
duratei sunetelor, s’a parvenit la aşa numita no
taţiune proporţională (nota quadrata 
sau quadriquarta). Autorii moderni, cari s’au 
ocupat mai special ou studiul N.-lor, au fost; 
Lambillote, Coussemacker, Schubiger, H. Rie- 
mann ş. a., dar mai cu samă Benedictinii din 
Solesmes în frunte cu D. J. Potbier, cari sunt 
principalii campioni ai paleografiei musicale mo
derne. [T. C.]

Neuralgia, (durere de nervi, nevralgia), exal
tarea sensibilităţii în mod neplăcut, dureros a 
nervilor sensitivi. N.-le sunt dureri bine deter
minate s. e. N. dentară, N. facială, N. inter- 
costală (junghiul simplu), N. sciatică, etc. Ele 
să nu se confunde cu durerile ce le produc alte 
lesiuni, ca lovirea, frântura, inflamaţia ţesu
telor, etc. La N. durerea e numai pe traiectul ner
vului. Unele sunt foarte rebele. Tratamentul: 
antipirina, sau în N.-le palustre: chinina, 
jnassagiul, băile calde, opiaceele, beUadona, ci- 
cutina şi alte calmante; în caşuri extreme: 
neurectomia.

Neurasthenla, (Nervositate, slăbirea foi-ţei ner
voase, sleirea nervoasă, sin.: Maladia lui Beard), 
este o maladie a sistemului nervos cential cu 
manifestaţiuni variate, începând dela o stare de 
intabilitate nervoasă, până la cele mai grave 
forme de sleirea nervoasă (Epuisement nerveux, 
Nei’vensohwâche). Charcot considera ca stigma
tele N.-ei: durerea de cap, rachialgia, dispepsia, 
atonia gastro-intestinală, depresiunea cerebrală, 
o oarecare stare mentală, slăbirea (asthenie)
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neuro-umsculară, insomnia, alteori somnolenta. 
Galien confunda N. cu hypochondria; limpezirea 
acestei boale din chaosul »nevrosismului« începe 
la 1767 la Eobert Whytt, lămurirea o dă însă 
Beard la 1868.

Căuşele N.-ei: 1) ereditatea neuro-arthritică, 
2) surmenajul cerebral (sforţarea muncei in
telectuale) şi 3) pasiunile depresive; se mai dau 
ca cause; frica intensă, spaima, abusul de al
cool, cafea, boalele infectioase ca febra tifoidă, 
gripa, sifilisul, febra puerperală, etc. Formele 
clinice ale N.-ei: N. oerebro-spinală, forma 
cea mai comună cu turburări cerebro-spinale şi 
viscerale. Semi-N., modalitate rară, dar exi
stentă cu fenomene N.-ce numai a unei jumătăţi 
stânge sau drepte a corpului. N. cerebrală 
sau cerebrasthenie cu fenomene predomi
nante: cefalalgia constrictivă, insomnie, depre
siune psichică, slăbirea memoriei, frica, preo
cupaţii hypochondrice; este efectul surmenagiului 
intelectual. N. spinală sau myelastbenia 
cu fenom. predominante: raohialgie, hyperesthesia 
coloanei vertebrale, dureri thoracioe şi abdo
minale. Uneori dureri fulgerătoare în mem
brele infer., strînsură de cerc la basa toracelui, 
semnele periodului preataxic al tabesului, aşa 
că aceşti N.-ci se cred a fi atinşi de o boală 
a meduvei spinării. Alteori N. spinală se tra
duce prin nisce dureri periarticulare, sau dureri 
fixe (topoalgie), limiă dureroasă (glossodynie), 
coecysalgie, obsesiuni dentare, etc. N. dis- 
peptică, în care predomină turburări gastrice 
sau intestinale. N. cardiacă, în care turbu- 
rările inimei stigmatisează boala. N. genitală 
este produsă la bărbaţi de excese şi perversi
tăţi generice, de boalele organelor genito-urinare; 
N. genitală duce până la spermatoree (pierderi 
de sementă), care face pe bolnav a crede în 
boală de măduva spinării; de aici tristetă, aba
tere profundă. La femei fenomenele N.-ei ge
nitale nu se ridică asupra altor fenomene din 
complexul nevropatic.

Tratamentul; a) suprimarea causei ocasionale 
oare a provocat nevrosa; b) supunerea pacien
tului la oarecari regule de igienă; c) exerciţii 
fisice ca gimnastică, massage, electricitate, by- 
droterapie, băi de mare; d) ridicarea moralului 
bolnavului, puterea sugestivă a medicului are 
mare valoare; e) preparatele farmaceutice pot 
folosi în combaterea unor simptoame ca durerea, 
conatipatia, insomnia, etc. [Dr. Tălăşescu.]

Neureetomia, (resectiunea nervului), 
operaţiune chirurgicală consistând în tăierea 
unui nerv cu scop de a provoca o întrerupere 
mai îndelungată în cursul acelui nerv, deose- 
bindu-se de neurotomia simplă, prin excisarea 
unei mici porţiuni de nerv, având ca urmare 
finală regenerarea nervoasă şi vindecarea părţii 
bolnave excisate. N. se practică la nervii prea 
sensibi, în nevralgii rebele, neuritide, trismus, 
cicatrice vicioase a nervilor motori şi sensitivi. 
Varietăţi: N. ramurilor Trigeminului, N. al
veolar, N. linguală.

Neuri, popor amintit de Herodot, ce a măr
ginit Scitia spre apus dela Istru în sus. Cf. Xe- 
nopol. Ist. rom. I, 29.

, Neurilem, partea anatomică a nervului numită 
şi teaca lui Schvann, descoperită la 1839; este 
o membrană elastică, transparentă a nervului,

care încungioară membrana substanţei medulare 
a my elin ei. Se observă numai la microscop 
şi pe lângă technică specială.

Neurita, (inflamatia nervului), se dă această 
numire numai alteratiunilor ţesutului nervilor 
periferici cerebro-spinali, aşa că degenerările 
nervoase în urma lesiunilor centrale nu întră 
între N.-te. Căuşele: a) rănirile nervilor prin 
lovire, tăiere, amputarea regiunei inervate; b) 
alteratiune chimică prin injecţii subcutane de 
aether; c) compresiune mare asupra nervului 
ca în tumori, anevrisme, ş. a.; d) forme pro
fesionale în cari anumite părp ale corpului sunt 
puse prea piuit în joc.

I N. interstiţială are sediul infiamatiunii în ţe
sutul conjunctiv interstitial al trunchiului nervos; 
poate ajunge la supuratiune sau induratie (N. 
nodoasă). Kaki (Beri-beri) pare a fi o N. mul
tiplă microbienă şi epidemică, lepra determină 
nodul: fusifornia trunohilor nervoşi.

II N. Parenchimatoasă, interesează fibra ner
voasă şi ea este degenerativă. Se observă în 
intoxicaţiile saturnine (otrăvire cu plumb), boale 
infectioase.

III Begenerescenţă Walleriană, sunt lesiu- 
nile cari survin în cordoanele nervoase sepa
rate de centrii lor trofici.

Neuroglia, ţesutul conjunctiv cimentos al ner
vului, care leagă intre ele fibrele nervoase spre 
a forma făşii şi ştreanguri nervoase.

Neurologia, sciinta care tratează despre stu
diile şi descoperirile tăcute asupra nervilor şi 
a boalelor nervoase. Cel mai celebru nevrolog 
a fost Charcot, al cărui elev distins este ne- 
vrologul român prof. G. Marinescu din Bucuresci.

Neuroma, (sin.: gliom dur, sarco-gliome a lui 
Virebow, nevrom ganglionar), o tumoare la a 
cărei formaţiune nevroglia ia parte importantă, iar 
celulele nervoase iau tip caracteristic, formând 
cuiburi de celule inegale, stelate închise în re
ţele (traversele) de nevroglie. Aceste tumori, 
mici cât fasolea până la mărimea unei nuci, 
sunt greu de distins de hypertrofiile şi sclero- 
sele locale.

Neuroparalysia, (paralisia nervului), caracte- 
risată prin slăbirea sau ridicarea completă a 
inervatiunei (activităţii nervoase), unei regiuni 
oarecare din corp, în urma cărei reactiuni ner
voase, mişcarea respectivă e mărginită sau su
primată.

Neuropathia, (suferinţă de nervi), boală ner
voasă nemanifestă, şi confundată mai nainte cu 
Neurastenia şi Hysteria (v. ac).

Neuropathologla, întreaga sciintă care tra
tează despre boalele nervoase atât clinicesce cât 
şi experimental prin cercetări în laboratoare.

Neiiroptera, ordin din clasa Insectelor, carac- 
terisate prin doue părechi aripi fără solzi şi 
membranoase şi aparatul bucal întocmit pentru 
sfărîmat şi foarte rar pentru supt. Metamor- 
fosa completă.

Neurosa, o tulburare nervoasă centrală spe
cifică, la care până acum nu este bine cunoscut 
sediul şi natura lesiunei, adecă lesiunile sunt 
foarte intime şi fine, este o boală (funcţională». 
Gmpul N.-lor este compus din: bysleria (cata- 
lepsia, somnambulismul), epilepsia, neurasthenia, 
oborea; unele forme de psychose ca: melan- 
choliă, paranoia, mania idiopatbica, cari uneori
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depind chiar de N.-ele saanumite, alteori aparţin 
unor lesiuni cerebrale pronunţate (v. Psyohosa) 
şi atunci sunt simptomatice.

Neurosa articulară, o stare de predisposiţiune 
pentru neurasthenie şi nu o boală de sine stă
tătoare. V. Neurasthenia spinală.

Neurosa profesională, tipul de nevrosă (neu- 
rasthenia, isteria, v. ac.), provocat de ocupaţiunea 
obicinuită, ca ocupaţiunea intelectuală excesivă 
pentru cerebrasthenie şi accese de istero-epi- 
lepsie, catalepsie la prostituate, cusetorese cari 
coase la maşină cu piciorul.

Neurosa traumatică. Prin cufundare de os, 
presandu-se creerul, provoacă accese epileptice. 
Tratament: trepanaţiunea craniului şi eliberarea 
creerului de sub presiune, v. Epilepsia trau
matică.

Neurosism, (Neuricale), v. Neurastbenia.
Neurotomia, v. Neuroctomia.
Neusatz, oraş, v. Ujvidek.
Neuschotz, laeob, bancher evreu, n. 1809 la 

Herţa (Dorohoiu), -f 1889. A zidit la Iaşi un 
templu israelit şi a fundat tot acolo o casă de 
orfani israeliţi, care posedă preste 200,000 lei 
proveniţi din donaţiile lui N. A mai lăsat Acad. 
române 20,000 lei, al căror venit este afectat 
în premiul bienal N. de câte 1500 lei.

Neustadt, numele al mai multor oraşe in Ger
mania, dintre cari amintim următoarele: 1) N. 
lângă Hardt în Bavaria, 13,735 loc., cu şcoală 
reală şi alte institute de înveţâment; oomerciu 
însemnat cu vin şi lemne; 2) N., capitala cer
cului Oppeln în Prusia, 17,577 loc.; ţeseturi 
însemnate de damast; gimnasiu.

Neustrelitz, capitala marelui ducat Mecklen- 
burş-Strelitz, 9481 loc. (1890), zidit în forma 
unei stele cu opt raze. In castelul de aci se 
află o colecţiune de antichităţi obotridce.

Neustrla, partea vestică din vechiul imperiu 
al Francilor, în contrast cu Austrasia (v. ac.).

Neutra, (Nyitra), 1) N., comitat ung. în stânga 
Dunăi'ii, situat între Moravia şi între comit. ung. 
Pojon, Trencin, Turoţ, Barş şi Strigon. Are o 
suprafaţă de 5723-59 km*, cu 396,599 loc. (1891). 
Pământul e mai mult muntos şi numai în partea 
sudică şesos. înspre nordul cottului se întind 
văi roditoare, şi e bogat în ape curgetoare. Are 
şi ape minerale, îndeosebi de pucioasă. Clima 
în general moderată. Dintre minerale se gă
sesc: piatră de var, pământ de porcelan, cretă 
şi cărbuni de piatră. Dintre productele agricole 
cel mai însemnat este orzul. Ocupaţiunea prin
cipală a loc. este agricultura şi crescerea vitelor. 
De remarcat este însemnătatea ce se dă indu
striei de casă în acest cott. Industria se des- 
voaltă încet. In ce privesce comerciul, numai 
cel de bucate e mai vioiu. Cottul constă din 
12 cercuri pretoriale. 2) N., oroş în cottul N., 
13,538 loc. (1891), reşedinţa unui episcop rom.-cat., 
mai multe biserici şi claustre, gimnasiu, seminar, 
casa comitatului, tribunal reg., dir. financiară 
şi celelalte oficii cottense. 3) N., rîu lateral în 
stânga Dunării, isvoresce în partea nord-estică 
a cott. N.

Neutral, (lat.J care nu apai-ţihe la nici un 
partid (v. Neutralitate); care are caracterul Ne
utrului (v. ac.).

Neutrale, săruri (chim.), se numesc acelea 
cari în soluţiune nu au nici o reacţiune asupra

hârtiei de turnesol, adecă nici nu o albăstresce, 
nici nu o roşesce cum fac de ordinar sărurile 
(jise acide ori băşice. Se mai (ţie N. şi sărurile 
provenite dela aciiji în care tot hidrogenul ace
stora e înlocuit prin metal s. e. (S04 K9) sul
fatul neutru de potasiu, spre deosebire de (S04 HK) 
sulfatul acid de potasiu.

Neutrallsare, (chim.) transformarea unei so- 
luţiuni, care e acidă ori alcalină într’una neu
trală, adecă într’una care ou mai are nici o 
acţiune asupra tincturei de turnesol. N. unei 
soluţii acide se face prin adăugarea unei base 
s. e. potasiu, amoniac, şi invers a unei soluţiuni 
alcaline prin adiţionarea unui acid. (v. si Neu
tralitate.)

Neutralitate, în dreptul publ. internaţioual 
neparticiparea unui stat într’un resboiu dintre 
alte state, renunţarea la sprijinirea uneia dintre 
părţile ce stau în luptă. N. trebue să fie ne
condiţionată şi deplină, şi poate fi voluntară 
ori contractuală. La cea din urmă aparţine neu- 
tralisarea unor anumite state sau teritorii prin 
contracte internaţionale, spre a eschide folosirea 
lor ca basă de atac ori spre a asigura integri
tatea lor în mod durabil şi în interesul totali
tăţii statelor (s. e. N. Elveţiei prin actul de 
Paris din 20 Nov. 1815, a Belgiei prin conv. 
de Londra din 15 Nov. 1831). Cf. Hautefeuille, 
Des droits et des devoirs des nations neutres 
(ediţ. 3, Paris. 1869, 3 voi.).

Neutru, (chim.) sare care cu este nici acid, 
nici alcalin. In gram. se 4ice verbul care nu 
are o complinire directă; în unele limbi sub
stantivul care nu se ţine nici de gen masculin 
nici de cel femenin.

Neuwled, oraş în guvernam, prus. Eoblenz, 
lângă Rin, capitala comitatului mediatisat de 
Wied, 11,062 loc. (1890); castelul principilor de 
Wied cu o colecţiune de antichităţi romane aflate 
în apropierea oraşului; gimnasiu, şcoală reală, 
seminar de înveţatori şi de învăţătoare, institut 
de surdomuţi; usine de fier, fabrici de tutun, 
steai'ină, săpun, etc. Spre nerd-est dela N. se află 
castelul Monrepos, în care s’a născut Elisabeta, 
Begiua României, apoi castelul Segenhaus.

Nev—, V. şi Neu— şi New—.
Neva, scurgerea lacului Ladoga în Golful Finic, 

curge prin Petersburg. E întreagă navigabilă şi 
7 luni desgheţată.

Nevada, republică a Uniune! nordamericane, 
despăiţită de California prin munţii Sierra Ne
vada; 286,700 kin*., cu 45,761 loc. (1890); te
ritoriu muntos între Sierra Nevada şi Rocky 
Mountains, bogat în mercuriu şi plumb, apoi 
argint, aur. N. trimite în congres 2 senatori şi 
1 representant. Capitala: Carson-City; s’a con
stituit ca stat la 1864.

Nevăstulca, (Putorius vulgarisj, mamifer din 
ord. Carnivorelor, fam. Mustelidelor, acoperit cu 
per roşcat, rareori iarna alb, pe grumazi, piept 
şi burtă alb. Lungimea corpului 17 cm., a coejii 
4 cm. Trăiesce în Europa şi Asia nordică prin 
păduri.

Neveasta, v. Nevesca.
Nevers, (vechiul NociodunumJ, capitala depart. 

franc. Nievre, 26,062 loc. (1891); episcopie; ca
tedrală, castel; fabrici de fayence, email, fierării; 
fabrică de tunuri pentru marină; comerciu cu 
vin, cereale şi manufacturi. Comitatul N. (Ni-
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vernaisj la 1538 deveni ducat; ultimul duce 
de N., Mancini-Mazarin f 1798.

Nevertebrate animale, după Lamark, care la 
clasificarea animalelor a ţinut samă de presenţa 
sau absenţa scheletului osos şi coloanei verte
brale, acest grup a întrunit toate acele animale, 
cărora le lipsesc aceste însuşiri caracteristice. 
V. Animale.

Nevesca, (Neveagta), sat curat arămănesc în 
Macedonia, vilaietul Monastir, dela Ylahoclisura 
spre nord, cu 2000 loc.; are o situaţie minunată 
la poalele muntelui Viciu.

Nevoia, termen poporal al Apoplexiei (v. ac.).
New Albany, oraş în statul Indiana (America 

de nord), lângă Ohio, 21,059 loc. (1890); şantier, 
comerciu însemnat.

Newark, 1) oraş important în New-Jersey, 
din Statele Unite, cel dintâi oraş din cott. Essex, 
însemnat prin fabricele şi docurile cele în
tinse; locuinţa lui Edison, precum şi fabricele 
sale; 2) capitala cott. Licking în Ohio; 3) 
oraş în New-York.

New Bedford, oraş cu port în Massachusetts 
(America de nord), lângă Oceanul Atlantic, 
40,733 loc. (1890); industrie de bumbac, pes
cuit de balene.

New Brunswick, 1) N. B., oraş în statul New- 
Jersey, cu 18,603 loc. (1890), semin. reform. 2) 
N. B., colonie engl. în America de nord, la gura 
rîului San Lorenzo, 72,413 km8., cu 321,294 loc. 
(1890); bogată în lacuri şi rîuri, cu păduri dese. 
Capitala Fredericton; la 1867 a fost unită cu 
Dominion of Canada.

Newbury, oraş în Anglia, lângăEennt,23,087 loc. 
(1890); 20 Sept. 1643 şi 27 Oct. 1644 lupte între 
trupele parlamentului şi ale lui Carol I.

Newcastie, oraş în comitatul cu acelaş nume 
în nordul Angliei; 186,300 loc. (1891). însemnat 
prin comerciul de cărbuni, ce se găsesc în mare 
cantitate în împrejurimile lui; fabrici de ma
şina, sticlă, etc.

Newfoundianda, insulă, v. Fundianda nonă.
Newgate, cea mai veche închisoare din Londra.
New Hampshire, stat în Uniunea nordameri- 

cană, 24,100 km8., cu 376,530 loc. (1890); ţeară 
deluroasă, udată de Merrimak, numită şi »E1- 
veţia Americei» (Mount Washington 1917 m., 
pitorescul lac Winnipiseogee); clima sănătoasă, 
dar aspră; industrie (bumbac, lână, fler), cres- 
cerea vitelor. Capitala Concord.

Newhaven, oraş în cott. Sussex, din Anglia, 
49.55 loc. (1891). Are o biserică din epoca nor
mandă. Port de mare.

New Jersey, stat al Uniunii nordamericane, 
20,240 km8., cu 1.444,933 loc. (1890); la nord 
teren deluros, la sud şes şi litoral năsipos. Loc. 
se ocupă cu agricultui’a, grădinăritul şi crescerea 
vitelor; industria âncă e însemnată. Capitala 
e Trenton, ca. 58,000 loc.

Newmann, loan Henric, cardinal şi distins 
scriitor bis. engl., n. 1801 în Londra, f 11 Aug. 
1890 1828 ajunse pastor în Oxford. 1845 s’a 
întors la catolicism şi a întrat în congregaţiunea 
călugărilor oratoriani din Roma, unde apoi a fost 
sfinţit de preot în 1847. In 1851 ajunse rector 
al univ. catolice din Dublin, de unde se retrase 
la Birmingham, înfiinţând un institut pentru 
crescerea tinerimei înaltei nobilimi. 1889 papa 
Leo XIII îl numi cardinal.

New Mexlco, teritor în Statele Unite ale Ame- 
ricei de nord, la cursul sup. al rîului Eio Grande 
del Norte, 317,470 km8., cu 182,392 loc. (1890), 
din cari aproape 29,000 Indiani; teren muntos, 
puţin potrivit pentru agricultură, dar bun pentru 
economia de vite; boşat în minerale (argint, 
aur). Capitala Santa Fe.

New Orieans, oraş cu port în Louisiana (Ame
rica de nord) lângă Mississippi, 242,039 loc. 
(1890); oraşul e încungiurat de bălţi, dar e apărat 
în contra exundării rîului; universitate (dela 
1849); archiepiscop. N. O. e primul port la 
Golful Mexicului şi al doilea în Statele Unite, 
stând prin vapoare în legătură cu porturile Ame- 
ricei de nord şi cu Europa. Se exportează bumbac, 
orez, păpuşoiu, grâu, carne de porc în valoare 
de ca. 80 mii. dolari pe an. N. O. a fost fundat 
de Francezi la 1718, 1862 a fost ocupat de tru
pele şi flotila Uniunii.

Newport, 1) oraş şi cott. cu acelaş nume in 
sud-vestul Angliei, are o biserică din epoca nor
mandă şi un castel ruinat. 54,707 loc. (1891); 
docuri însemnate. 2) capitala insulei Wight cu 
10,216 locuitori; castelul numit Carisbroke, unde 
Carol I a fost ţinut prisonier în 1648.

New South Wales, colonie engl. la sud-estul 
Australiei, 799,139 km8, cu 1.134,207 loc. (1891), 
cari se ocupă mai ales cu agricultura, crescerea 
vitelor, mineritul (aramă, aur, cărbuni). Colonia 
are 3623 km. căi ferate, 17,204 km. linii tele
grafice. Capitala Sydney.

Newstead Abbey, a fost mănăstire a ord. Au- 
gustin, în cott. Nottingham, Anglia; întemeiată 
la 1170 şi desfiinţată 1540. Această localitate a 
fost multă vreme proprietatea lui Byron, astă(ji 
aparţine lui Webb, ginerile lui Livingston, ex
ploratorul african.

Newton, (pron. nîut’n) Isae, fiisician şi matema
tician englez, n. 5 Ian. 1643 în Woolsthorpe, 
f 31 Martie 1727. In 1669 numit prof. de matern, 
la univ. din Cambiidge; 1672 ales membru, dela 
1703 president al acad. de sciinţe »Royal So- 
cietyo, 1701 membru extern al acad. de sciinţe 
din Paris. N. a aflat lărgirea formulei binomice 
numită după numele lui, mai departe calculul 
infinitesimal. Meritul principal a lui N. e des
coperirea legii de atracţiune a corpurilor, aşa 
numita legea gravitaţiunii. N. cu multă 
predilecţiune se ocupa cu optica. Intre altele a 
explicat fenomenul dispersiunii, inelele colorate 
alo lamelelor subţiri, şi a stabilit şi apărat ipo- 
tesa emanaţiunii, carea abia la începutul seci. XIX 
a fost resturnată de Fresnel. Opul principal a 
lui N. e: Philosophiae naturalis principia ma- 
thematica (London 1687, ed. II în 1713).

New-York, 1) stat al Uniunii nordamericane 
situat lângă Oceanul Atlantic, 127,350 km8, cu 
5.997,853 loc. (1890); acoperit cu ramuri din 
munţii Alleghanilor, udat de rîul Hudson, lacul 
Champlain, etc.; lângă ţermure e insula Long- 
Island; N. e cel mai populat, cel mai bogat şi 
influent stat al Uniunii; agricultura e însem
nată; industria admirabilă; comerciul e cel mai 
însemnat în Uniune; flotila comercială foarte nu
meroasă. Capitala oficială: Albany. 2) Oraşul N., 
cel mai mare şi principalul emporiu comercial 
al Uniunii nordamericane, situat la gura rîului 
Hudson, 1.515,301 loc. (1890), împreună cu sub
urbiile Brooklyn, Jersey City şi Hoboken nu-
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meră preste 2,/« inilioane Ioc.; numeroase pieţe 
şi promenă(}i; la nordul oraşului un mare şi 
frumos parc, admirabile etrade în centru, ca 
Broadway (artera principalăa comerciului), South 
Street, Wall Street, Fifth Avenue, etc.; edificii: 
City Hali (casa oraşului), bursa, casa vămilor, 
posta, biserica Treimei în stil gotic (436 biserici), 
arsenalul, hoteluri grandioase, etc.; institute de 
în veţăment: universitate. Columbia College, 25 se
minalii teologice, 10 şcoale de medicină, şcoală 
de arte, de industrii, 3 conservatorii de musică, 
biblioteci însemnate. Industria la 1890 numera 
25,403 stabilimente ou 354,291 lucrători şi pro
ducţie anuală de 777 milioane dolari (maşine, 
lucrări de măsari, pianuri, năi, etc.). In privinţa 
comerciului N. urmează după Londra; în portul 
din N. se află totdeuna 600—8(X) năi sub toate 
pavilioanele; flotila comercială are 3055 năi de 
ocean, întreţinend comunicaţia directă cu toate 
porturile mari ale lumii. împrejurimea oraşului 
e admirabilă şi plină cu vile frumoase.

Nex, (lat.J înseamnă în fond legătură, înno- 
dare, combinare, şi denoată legătura în care 
se aduc în mintea noastră doue obiecte ale 
gândirii, cari stau într’un raport analog cu acela 
in care se află causa cu efectul. [Pl.J

Ney, Michd, duce de Blchingen, Prinţ de 
Moscva, general francez, n. 10 Ian. 1769; la 
început scriitor la un notar, 1788 soldat, 1794 
căpitan, 1796 general de brigadă, 1799 ocupă 
Mannheim-ul şi ajunge general de divisie. La 
întemeierea imperiului primesce bastonul de 
mareşal. 1805 bate pe archiducele Ferdinand şi 
contribue la capitulaţiunea dela Ulm, de aceea 
făcut duce de Elchingen. După Jena urmăresce 
pe Prusiaci, contribue la victoria dela Eylau şi 
Friedland (le brave des braves). Se luptă în 
Spania, mai ales în Busia la Smolensc şi Bo- 
rodino, unde câştigă titlul de Prinţ de Moscva. 
La retragere salvează resturile armatei la Be- 
resina. Comandă în luptele următoare, este în
vins însă la Dennewitz, de Biilow. îndeamnă 
pe Napoleon I să abdice. Ludovic XVI îl face 
pair. Trimis ou 4000 contra lui Napoleon, după 
ce asigurase pe rege de fidelitate, trece în partea 
lui Napoleon. Se luptă desperat la Waterloo. 
După a doua cădere a lui Napoleon voia să fugă, 
fii însă prins şi adus Ia Paris (19 Aug.). Fu 
judecat de camera pairilor şi condamnat. îm
puşcat în 17 Dec. 1815.

Ngami, lac în Africa sudică, în prov. Baman- 
guato, spre nord dela pustia Kalahari, 774 km1.; 
descoperit 1849 prin Livingstone şi Murray.

Nganhuel, (NganlweiJ, provincie a Chinei la 
cursul infer. al rîului langcekiang, 142,0(X) km*., 
cu 21 milioane loc. Capitala Nganking.

Niagara, (pron. najeggere), nu lângă hotarul 
Brit-Canada şi New-Tork, care leagă lacurile 
Erie şi Ontario; după un curs dela lacul Erie 
ca. 10 km., se împarte în 2 ramuri, îmbrăţişând 
insula Grand Island şi încungiurând după un 
curs de 15 km. şi insula Navy, se împreună din 
nou. Mai în jos, ca la 7 km., formează cata
ractele renumite, cel estic 322 m. lat şi 50 m. 
înalt, cel de vest (numit după forma sa de pot
coavă Horseshoe) este 372 m. lat şi 48 m. înalt. 
Puterea motorică a cataractelor se constată a 
fl egală cu puterea a 17 mii. cai, din care 
120,(XX) se folosesce prin turbine. [M. Bodiu.j

NIagustI, oraş, v. Neausta.
Nlam-Nlam, seminţie de popor în Africa cen

trală; se deosebesc de Negri sau Arabi prin o 
construcţie mai puternică a corpului, nas lung, 
gură mică, barbă deasă şi per lung, pe care il 
peptenă şi .împletesc cu multă măiestrie; sel- 
batici, anthropofagi, de aici şi numirea N.-N., 
în limba indiano-arabică însemnează canibal; 
foarte urgisiţi de celelalte seminţii indigene. Aş 
locuinţe de paie zidite în forma rotundă, băr
baţii locuiesc separat de femei. Sunt foarte di
baci în lucrările din păment şi de fler, mai ales 
se disting in fabricarea de arme. (v. ilustr. la 
art. Africa).

Nlbelungenlled, (cântecul Nibelungilor) sau Ni- 
behingennot (agonia Nibelungilor), e cea mai 
însemnată epopee poporală germ.; are ca obiect 
catastrofa eroicei familii a Burguncjilor, numiţi 
Nibelungi, ucişi de aliaţii lor. Goţii şi Hunii, cu 
ocasiunea unei serbători la curtea lui Attila, 
unde fură învitaţi. (Kriemhild, sora lui Gunther, 
regele Burgundilor şi veduva lui Siegfried, ucis 
prin intrigă de Hagen, omul seu de încredere, 
devenind soţia lui Etzel (Attila) şi voind să 
resbune moartea Iui Siegfried, mijloci cumplitul 
măcel.) Germanii au o literatură mare despre 
acest cântec, care şi pentru Români e de in
teres istoric, deoarece în el se amintesce da 
Attila, regele Hunilor, şi în suita acestuia de 
Ramung (Roman), principele Valachilor.

Nibelungll, erau în tradiţiunea germană un 
neam legendar de pitici eroi ai nordului, numiţi 
astfel după regele lor Nibelung (Fiul negurei). 
Ei aveau o mare bogăţie, numită comoara N.-lor, 
cucerită de Siegfried şi trecută împreună cu 
numele lor la Burguneji. (v. şi Germană lite
ratura.)

NIca, Teodor, financiar român, n. 26 Febr. 
1846 la Braşov, şi-a făcut studiile gimnasiale in 
Braşov şi cele juridico-politice la univ. din Yiena. 
Trecend în România, a început profesiunea de 
advocat, a întrat însă curând în politică, şi fiind 
conservator-junimist a fost în cabinetul L. Ca- 
targi, sub ministrul cultelor T. Maiorescu di
rector al acestui ministeriul874—76 şi dela 1884 
încoace de doue ori ales deputat. Astă<Ji e de mai 
mulţi ani unul din directorii Băncii naţionale a 
României. Dela el: Agiul şi politica noastră mo
netară. (Bucuresci, 1886.)

Nlcander, medic şi poet grec, n. în Colofon, 
a trăit cam pe la 140 a. Chr. A petrecut mai 
mult Ia curtea din Pergam, unde şi-a scris cele 
mai multe din lucrările sale poetice. In special 
merită atenţiune poesiile sale didactice, comen
tate de filologii şi poeţii romani de mai târijm. 
Lucrările sale de căpetenie «Heteroiumena», în 
5 tomuri de care s’a folosit şi Ovid, «Georgioa» 
folosit de Virgil, s’au pierdut. Au remas doue 
poeme din domeniul istoriei naturale: »The- 
riakao. şi »Alexipharmaka<.

Nicaragua, republică în America centrală, 
123,950 km*., cu 312,845 loc. (1888), întro cari 
vr’o 30,0(X) Indiani selbatici; la nord teren aşezat, 
cu lacurile Managua şi N. (care se scurge în 
Atlantic prin rîul San Juan), încolo deluros; 
climă caldă, temperatura între 25—30° C.; pro
ducte : trestie de zahăr, cacao, bumbac, tot felul 
de plante tropicale; se află şi aur şi argint. Con
stituţia dela 1858. President ales pe 4 ani, senat
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şi cameră de deputaţi. Căi ferate 153 km., lioii 
telegrafice 1696 km. Armata numeră 1200oameni. 
Ţeara e împărţită în 8 depaitam.

NIcarus, rîu, v. Neckar.
Nicea, în antichitate oraş înfloritor în Bitinia 

(Asia mică), 1097 fu cucerit de cruciaţi, 1206—61 
capitala imperiului grecesc întemeiat de Th. 
Laskaris, dela 1330 e al Turcilor, cari îl numesc 
lanik. In N. s’au ţinut doue sincade: la 325 în 
contra Arianilor (simbolul nicean), iar la 787 în 
contra iconoclaştilor.
f Niceta, (Niehita) Sfântul, episcop, (ps apostolul 
Besilor, Goţilor, Sciţilor şi Dacilor, fiind-că le-a 
predicat evangelia prin părţile Munteniei şi Mol
dovei. Despre el se pce că ar fi înfiinţat epis
copiile Argeşului şi a Milcovului. N. a fost ars 
do viu pe la a. 372 la porunca lui Athanarich, 
regele Goţilor, piua comemorativă 15 Sept.

[Dr. I. Radu.]
NIcetas, Acominatus, numit şi Choniates, n. 

la Chonae, în Frigia, (1150—1216), mare dem
nitar al curţii din Constantinopole şi însemnat 
istoric bizantin. Scrierea sa principală: Istoria 
împeraţilor grecesci, dela 1118—1206, până la 
înfiinţarea imperiului latin, e publicată cu tra
ducere latină de I. Wolf, 1557 la Basel, şi tra
dusă în limba franc, de Cousin în a sa »Histoire 
de Constantinopel», Paris 1672.

Nichel, metal, simbol. Ni., greut. at. 58'7. Se 
găsesoe în natură ca arseniură şî sulfura de N. 
Ni As,, Ni S,. Principatul minereu din care se 
extrage, şi care e foarte respândit prin America 
de nord şi Norvegia, e silicatul şi magnetita şi 
mai alee garnierita. N. e de coloare argintie, 
cu luciu metalic, cu proprietăţi magnetice şi 
foarte resistent la aer. Se întrebuinţează din 
oausa durităţii lui la baterea monetelor in pro
cent de 25°,o şi 75°/o cupru. Apoi la aliage ca 
ai'gentan care conţine 2 p. cupru, 1 N. şi 1 zink. 
Se mai usitează foarte întins la acoperirea in
strumentelor de fier, operaţie (Jisă nichelare.

[S. M.]
NIchelltia, minereu (arseniura de nichel) cri- 

fitaliaează în sistemul hexagonal, dar se presintă 
mai ales în masse cristaline de coloare arămie- 
cenuşie, care cu alte minereui'i de nichel înso- 
ţesce mai ales minereuri de cobalt şi argint la 
Freyberg, Scbneeberg (Saxonia), la Eioja (Ar
gentina), etc. V. Nichel.

NIchIfor, (Nicefor, «aducător de victorie®), îm- 
peiaţi bizantini. 1) N. I din Seleucia, capul te- 
saurului sub imperăteasa Irena. Alungă pe îm- 
perăteasa şi ia coroana imperială (31 Oct. 802). 
Pune dări grele şi ţine biserica în ascultare. 
Nenorocit în lupta cu Arabii, este învins de 
llarun-al-Raşid, care îi impune o pace ruşi
noasă. Moare 811 într’o luptă nenorocoasă cu 
Bulgarii.

2) N.-Phocas, din Capadocbia, general mai no
rocos, cuceresce Creta dela Sarasini (961) şi o 
parte din Siria; este proclamat (963) împerat 
după Ronianos II. Mări puterea imperiului, luă 
dela Sarasini Cilicia şi Siria, luptă cu succes 
contra Bulgarilor şi contra împăratului Otto I. 
Era econom şi mărgini dăruirile cătră biserică. 
A fost ucis 969.

NIchIfor, mitropolitul Moldovei (1740—50), era 
grec şi unmul străin, care a ocupat un scaun 
episcopal în Moldova. Aceasta se întâmplase

Enciclopoilia română. Voi. III.

dintr’un motiv politic. Anume atunci rusofllismul 
ajunsese la culme în ţeară, astfel încât mitro
politul Antonie îşi părăsi chiar scaunul şi se 
duse cu oştirile muscălesci în Rusia. Spre a 
evita o altă deserţiune de acest fel, se cre4u 
mai bine de a numi pentru moment un grec 
de mitropolit, însă cu reserva expresă, ca suc
cesorul lui să fie iară-şi un pământean. De alt
mintrelea N. era un bărbat demn; el fusese 
învăţătorul lui Gr. Gbica, şi în funcţiunea lui 
înaltă a purtat multă grije de instrucţiunea şco
lară şi religioasă. Un act sinodal din 1 Ian. 1752 
îl acusă însă, că ar fi căutat să vândă dreptul 
de succesiune unui alt grec, lucru care ridică 
o atare furtună îu contra bătrânului N., încât 
a fost paretisit şi înlocuit prin lacob Putneanul, 
român de obîişie, la 1750. (Cf. Erbiceanu, Ist. mitr. 
Mold. LVIII, 15—26. Xenopol, Ist. Rom. V, 501).

Niehita, Romanul, v. Neceta.
Niehita, cunoscut sub numele de «Badea Ni- 

chita®; a fost vânătorul principelui Austro-Ung. 
de coroană Rudolf, în revirul Gurghiu în Trs. 
Dînsul aranja toate goanele la urşi; el însuşi 
puşcase 30 de urşi. A fost omorît de un taur 
şi înmormântat pe spesele principelui de co
roană cu mare pompă; i-s’a ridicat un monument.

[I. St. Ş.]
Niehita, principele Montenegrului, v. Nioolae I.
Niehitiei, Gedeon. La mgările Românilor or

todox! din Transilvania şi la întrepunerea mi
tropolitului sârbesc din Carlovăţ, s’a conces din 
partea regimului împărătesc, ca eparebia orto
doxă din Transilvania să-şi capete episcopul său 
propriu, şi la 6 Dec. 1783 s’a numit episcop al 
acelei eparchii cu sediul în Sibiiu G. N., archi- 
mandrît sârbesc în mănăstirea Şişatovaţ. El a 
păstorit sub grele împrejurări până la 1788, 
câştigându-şi merite pentru ridicarea şcoalelor 
la Românii ortodoxi din Trans., încât se siste- 
misează 25 posturi învăţătoresci, se institue cel 
dintâiu director şcolar preste acele şcoale în 
persoana lui Dimitrie Eustatieviciu. Pe timpul 
păstorirei lui N. cade revoluţiunea lui Horea, 
în care, prin posiţiunea sa, a conlucrat pentru 
pacificarea spiritelor revoltate. Episc. N. a în- 
treprins şi o visitaţiune generală în eparebia sa, 
luând notiţe protocolare în fiecare comună de
spre resultatul visitaţiunii. Acest protocol se 
păstrează în original şi este instructiv cu pri
vire la starea culturală a clerului şi a popula- 
ţiunii. Acest archiereu zelos şi activ reposâ după 
păstorire de 5 ani şi fu înmormântat în comuna 
Reşinariu, Trans.

Nicoară, Moise, n. 1785 in Giula magh., cott. 
Bicbiş (Ung.); studiile gimnas. şi le-a făcut la 
Sarvaş şi Oradea mare, iar cele filosofice la Viena. 
Ca absolvent de filosofle a fost cbiemat ca in
structor al archiducelui Perdinand, împăratul 
de mai târziu Ferdinand V. Terminând cu succes 
această misiune, a intrat în armată şi a fost 
înaintat la treapta de căpitan în garda imperială 
din Viena. In această calitate a fost trimis în 
Ung., ca să adune voluntari pentru resboiul în 
contra lui Napoleon I; aci s’au înrolat o mul
ţime de Români ca voluntari din cott.-le: Bi- 
chiş. Arad şi cele învecinate. Vaza şi trecerea 
de care s’a bucurat la curtea împ.-regală din 
Viena a folcsit-o şi în interesul bisericei şi nea
mului său; la stăruinţa dînsului, împ. şi reg.

26
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Franoisc I a concea a ae înfiinţa cea dintâiu 
şcoală româneaacă pentru creacerea de înveţă- 
tori, veohia preparandie românească din Arad. 
După congresul naţional sârbesc, ţinut în Ti
mişoara la 1790 a luptat din toate puterile pentru 
despărţirea ierarchică de Sârbi şi pentru reîn- 
temeiarea mitropoliei rom. In urma stăruinţelor 
sale neobosite, curtea din Yiuna a dispus, ca 
pe viitor în eparchia Aradului să se instituie 
numai episcopi născuţi Rom., ceea ce se realisâ 
numai la 1829, când fu instituit de episcop în 
Arad, Nestor loanovici. Până la data aceasta, 
dela moartea episcopului Pavel Avaoumovici, 
întâmplată la 1815, episcopia Aradului s’a admi
nistrat prin episcopii sârbesci din Timişoara şi 
Verşeţ. După multe lupte cu Sârbii, în decursul 
cărora a fost arestat în doue rânduri, dar după 
scurt timp eliberat la ordinul curţii împ. din 
Viena, N. a trecut în România, unde a func
ţionat ca profesor la Bucuresci până la moartea 
sa întâmplată la 1862. N. într'un timp de grea 
încercare a contribuit cu mult succes la rede
şteptarea simţului bisericesc naţional în poporul 
român din părţile ungaro-banatioe.

Nicobare, grupă de insule în partea sud-estică 
a Golfului bengalic (Asia), compusă din 8 insule 
mai mărişoare şi 12 mai mici, 1772 km*, cu 
6000 loc. malaiezi; sol foarte roditor, climă ne
sănătoasă; până la 1848 au fost sub suzerani
tatea Olandei, de atunci încoace sunt sub a En- 
gliterei.

NIcodIm, Sfântul, de ori^uă slavă şi rudă cu 
cneazul sârbesc Lazăr. Avu deci prilegiul de a 
căpeta o educaţiune îngrijită, dar firea lui îl 
trase cătră viaţa monachală, ce o şi îmbrăţişă pe 
muntele Atos; se hirotoni repede preot şi fu 
ales chiar stareţ. In această calitate el mijloci 
împăcarea lui Lazăr cu patriarchul din Con- 
stantinopol, care rostise anatema pe toată ţeara 
sârbească, pe semne din aceleaşi motive inte
resate, ca mai târziu în Moldova în 1394. Drept 
resplată, cneazul umbla cu gândul, să numească 
pe N. de mitropolit al Sârbiei; dar acesta prin
zând veste, şi despreţuind onorurile, fugi în 
taină şi îşi fundă o mică mănăstire lângă Cla- 
dova, faţă cu Severin. Astfel el se apropia de 
România, în care şi trecu puţin mai în urmă, 
după ce fusese făcut archimandrit de cătră pa- 
triarch. Antâia mănăst. ce o fundă în ţeai'ă, era 
Fbdtfa. Destinul seu de ctitor de mănăstiri însă 
nn-i lăsă mult repaus, căci punând în locul lui 
alt egumen la Vodiţă, el înfiinţă o mănăstire 
nouă la confluenţa rîurilor Jiu şi Motru. Ne- 
mulţămindu-se nici cu aceasta, el dete în fine 
de un loc admirabil în munţii Oorjului, şi îl 
alese pentru vestita mănăstire Tistnana. Cu 
ajutorul voivodului muntenesc Radu Basarab, el 
întemeiă această mănăst. la 1372, care se împoporă 
repede ou foarte mulţi călugări. Acolo N. muri în 
26 Dec., iar moaştele lui nu se scie ou siguranţă, 
unde sunt; se crede însă că ar fi acele ce se conservă 
până a(ji în biserica cea mare. Din causa vieţii 
sale perfecte şi a minunilor, ce i-se atribue, s’a 
numărat între sfinţii bisericei ort. române. Avem 
despre N. o biografie amănunţită, lucrată de 
ieromonaohul Ştefan din Tismana pe la 1839 
după cea tipărită la 1763; din nefericire, această 
din urmă a dispărut împreună cu multe hrisoave 
domnesci reproduse de Ştefan, astfel încât acea

biografie e lipsită de un control critic (Biografia 
publicată de ep. I. Bobulescu, Buc. 1882; Al. Ste- 
fulesou, măn. Tismana. T.-Jiu 1896, p. II—15).

Nicolae, Sfânt mult venerat de biserica orto
doxă, n. probabil în cetatea Patera a Lyciei, pe 
la sfîrşitul seci. II. Alegând dînsul statul preo
ţesc, a fost ales episcop în Myra Lyciei. Fu 
întemniţat pe timpul persecutării creştinilor sub 
domnia împ. Diocleţian. Fiind eliberat de înjp. 
Constantin cel Mare, a luat parte la sinodul I 
dela Nicea (325), combătând pe Ariani. Intru me
moria lui biserica a aşezat o serbătoare legată, 
ce se celebrează în 6 Dec.

Nicolae, biserica sf. N. domnesc din laţi, a 
fost zidită de Ştefan cel Mare în 1491. La 1676 
Antonie-Vodă Ruset a rezidit turnul şi a reparat 
biserica, făcându-o în acelaş timp catedrala mi
tropolitului Moldovei. Ea păstra însă numai scurt 
timp această onoare, căci deja cu 5 ani mai în 
urmă doamna Anastasia, so^a lui Duca-Yodă, 
reclădi din temelie o biserică veche a Sf. loan 
Botezătorul, şi dedicându-o Intimpinării Dom
nului (Stretenia) o declară de mitropolie. De atunci 
biserica Sf. N. a remas simplu parochială. (Er- 
biceanu. Ist. mitr. Mold. Buc. 1888, T.XXVII 
şi 3; Melchisedec, Notiţe as. 48 măn. şi bis. 
Buc. 1885, p. 250—6.) (v. şi art. Braşov.)

Nicolae, mai mulţi papi :1)N.I(Sfânt) 858 până 
867, n. în Roma din o familie patriciană. El a 
excomunicat pe Fotie, pentru că a alungat pe Sf. 
Ignatie şi s’a întrodus în scaunul patriarchal al 
Constantinopolului. Pe timpul seu s’au încie- 
ştinat Bulgarii. 2) N. II (1058—61) a osândit doc
trina lui Berengar despre Sf. Eucharistie şi a 
regulamentat alegerea papilor, dând dreptul ale
gere! numai cardinalilor. 3) N. III (1277—80) din 
vestita familie Orsini. A împăcat pe Rudolf de 
Habsburg cu Carol de Anjou şi a recâştigat te
ritoriul pierdut al statului papal. 4) JY ÎF (1288 
până 1292). 5) N., antipapă contra lui loan XXII, 
căruia însă i-s’a supus. 6) N. V (1447—55) prin 
recunoascerea lui de cătră antipapa Felix V a 
încetat schisma occidentală. A ajutat cu bani pe 
Greci în contra Turcilor şi s’a ostenit mult, dar 
în zadar, pentra înfrângerea Osmanilor. A fost 
un mare mecenate şi întemeietoml vestitei bi
blioteci din Yatican.

Nicolae, împeraţi şi mare duci ruşi: 1) N. I 
Pavlovici. Al treilea fiu din căsătoria a doua 
a împ. Pavel I, n. 6 Iulie 1796 în castelul 
Gacina lângă Petersburg. Fratele seu Constantin 
renunţând la tron, urmă la 1 Dec. 1825 lui Ale
xandru I, înăbuşind conjuraţiunea militară a 
Decabriştilor, isbucnită cu această ocasiune, şi 
sciu să susţină de aci înainte cu multă conse- 
quenţă autoritatea sa de domnitor; lărgi teri
toriul ţerii sale la 1828 prin pacea dela Tuic- 
mancin cu Persia şi prin cea dela Adrianopole 
cu Turcia; Polonia o declară provincie rus. şi 
impune rusificarea celorlalte naţionalităţi, precum 
şi convertirea catolicilor şi protestanţilor la or
todoxism; intervine în Europa ca apărător al 
legalităţii contra revoluţiunei şi întră Iunie 1849 
în Ungaria în favorul Austriei; 1853 începe un 
resboiu de cucerire (resb. de Crimeea) contra 
Turciei, f 2 Martie 1855. 2) N. II Alexan- 
drovid, n. 18 Maiu 1868, fiul cel mai mare al 
lui Alexandru III, a călătorit 1891 prin India şi 
Asia resăriteană, fiind rănit în Japonia de cătră
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un fanatic. 1 Nov. 1894 urma tatălui seu pe 
tron. încheie alianţa cu Francia şi în 1898 pro
voacă puterile la o desarmare generală. 3) N. 
Nicolaemd, mare duce rus., al treilea fiu al lui 
N. I, n. 8 Aug. 1831, 1855 inspector gen. al 
corpului de geniu, 1865 inspector gen. al cava
leriei şi comandor al gardei, 1876 comandant 
snpr. al armatei rusesci dunărene, exoperează 
ÎD Iunie 1877 trecerea preste Dunăre şi a dovedit 
o mare nepricepere înaintea Plevnei. Memo
rabilă va remâne telegrama ce a adresat de pe 
câmpul de luptă regelui Rom. ca să-i vină in 
ajutor, causa creştină fiind pierdută. Dela suirea 
pe tron a lui Alexandru III fără influinţă, 1882 
din causa stării sale mintale pus sub curatelă. 
t 25 Apr. 1891 în Alupca (Crimeea). 4) N. 
Nicolaevici, mare duce rus, n. 18 Nov. 1856, 
fiul celui precedent; în resboiul cu Turcii din 
1877—78 oficier în statul maior, 1890 comandor 
unei divisii de cavalerie, 1895 inspector general 
al cavaleriei.

Nicolae I, prinţul Muntenegrului, numit şi 
Nichita Petrovici Niegoş, n. 7 Oct. 1841. In 
14 Aug. 1860 începe a domni şi întră în res- 
boiu (1862) cu Turcii, cari ocupă Cetinie, şi numai 
prin intervenirea marilor puteri obţine condi- 
ţluui mai favorabile. S’a alipit de Rusia, dela 
care pritnesoe o rentă. In resboiul din 1876 ia 
parte, şi prin pacea din Berlin obţine indepen
denţa şi lărgirea teritoriului (v. Muntenegru). 
In anii din urmă a devenit mai însemnat prin 
căsătoria ficei sale Elena cu actualul rege al 
Italiei şi prin protecţiunea Rusiei. E şi poet.

Nicolae, loan, major rom., n. 2 Dec. 1827, 
t 7 Nov. 1877; intrat în armată la 1850, a fost 
avansat la gradul de major în 1868. In resb. inde
pendenţei a comandat batalionul 2 din reg. nr. 15 de 
dorobanţi, care s’a distins la asaltul dela Griviţa. 
A eă(}ut mort în şanţurile redutei. (Dicţ. Cont.)

Nicoiaev, oraş în guvernamentul Cberson din 
Rusia sudică, la gura rîului Bug, 67,249 loc., 
port de resboiu, reşedinţa admiralităţii pentru 
Marea Neagră; port comercial; export însemnat 
de bucate (622,000 tone în 1890) ; importul e 
de puţină însemnătate.

Nicolaevici, mare-duci ai Rusiei, 1) Alexandru 
N., V. Alexandru II (voi. I, pag. 103); 2) Mi- 
hail N., V. Mihail N., 3) Nicolae N., v. Nicolae.

NIcoIae-Voevod, fiul lui Mibaiu-Vodă Viteazul, 
care e lăsat câtva timp domn al Munteniei, pe 
când tatăl seu cucerea Ardealul (Nov. 1599), şi 
dela care au remas mai multe documente.

NIcolau, Dobre, întreprinselor de lucrări de 
arohitectură, n. 1821, f 6 Iulie 1894. Fără in
strucţiune specială, s’a distins prin numeroase 
zidiri importante, între cari: Biserica Doamna 
Balaşa, Ateneul român, Ministeriul Domeniilor, 
Hotelurile Bulevard şi Imperial, etc., toate în 
Bucuresci. (Dicţ. Cont.)

NIcole, Pierre, unul din cei mai însemnaţi 
conducetori ,ai Jansenismului din Port-Royal, 
cari au fost însărcinaţi, pe la mijlocul seco
lului XVII, cu combaterea eresiei calvinistului 
Claude cu privire la presenţa reală a corpului 
şi sângelui lui Cbristos în taina împărtăşaniei, 
şi peutru care combatere a fost ajutat şi de în
văţatul spătar N. Milescu.

NIcoleanu, Nicolae, poet, n. 1833 în Săcele 
(Trans.), venit de mic în Buzău şi apoi la Cra-

iova. A fost pe rând redactor la Siarul »Românul«, 
director al liceului din Iaşi, secretar la archiva 
statului şi şef de biurou la miuisteriul instruc
ţiunii. t 1870. A colaborat la Siarul umoristic 
»Satirul« şi a publicat un voi. de poesii 1865, 
pline de simţire poetică reală, de melancolie şi 
pesimism, dar cam obscure şi nu de ajuns de 
artistice. (Biogr. de St. Velescu în Rev. Nouă I, 
p. 441. Cf. şi Noua Rev. Rom. nr. 6 din 1900.)

Nicolesci, com. rur. în Rom., j. R.-Sărat, 
compusă din 2 căt., cu 1428 loc. (Dicţ. geogr. 
1896), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor, 2 biserici şi 1 şcoală.

Nicolini, Giambatlista, (1782—1861), critic 
literar ital. şi poet tragic de şcoala clasică, 
semnalat prin liberalismul ideilor literare şi po
litice, desvoltate, primele, în studiile sale (»Dis- 
corsi sulla tragedia greca«, »Sul sublime e Mi- 
cbelangelo<, «Lezioni sulla Mitologia^, ş. a.) şi 
cele politice în tragediile sale, mai ales în »Ar- 
noldo da Brescia».

Nicolinţ, comună mică în Bănat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1312 loc. Rom. (1891).

Nicoliţel, com. rur. în Rom., j. Tulcea (Do- 
brogea), cu 1167 loc. (Dicţ. geogr. 1896), loc. 
se ocupă cu agricultura, prăsirea vitelor şi cu 
cultura viilor, cari produc vin uşor de bună ca
litate ; com. are 2 biserici şi 1 şcoală cu 2 în
văţători. Urme de ruine vechi.

NIcomedia, capitala Bitiniei (Asia mică), acum 
Ismid.

Nicon, Sfântul, Armeanul, supranumit Po
căitul, pentru exerciarea şi vestirea cu zel a vir
tuţilor de pocăinţă. A trăit pe la finea seci. IX.

Nicopoli, cetate în Bulgaria, la revărsarea 
rîului Osem îu Dunăre, în faţă cu portul român 
Turnu-Măgurele, 4652 Ioc.; episcopie; oomerciu 
pe Dunăre. Această cetate a fost ridicată de 
marele împărat Traian, în amintirea victoriei 
repurtate contra Dacilor. Aci se dede în 1396 
faimoasa luptă între Turci şi aliaţii creştini, 
dimpreună cu Mircea, care se sfîrşi atât de 
rău pentru aceştia, graţie nerăbdării Francezilor. 
In resboiul ruso-rom.-turc a fost ocupată de Ruşi. 
16 Iulie 1877.

Nicopoli, Elpiaeopia, erau foarte multe în Eu
ropa, Asia şi Africa. Unica ce stă în relaţiune 
cu istoria română e cea de pe Dunăre în Bul
garia, faţă cu Turnu-Măgurele. Acolo era o epis
copie străveche, ocupată de Români, după cum 
judecă Petru Maior, avend în vedere numele 
şi subscrierile latinesci, dar nu grecesci, ale mai 
multor episcopi de acolo. Cu timpul scaunul în
cetase de a fi, şi episcopii titulari aveau reşe
dinţa aiurea. Chiar administratorii apostolici ai 
Munteniei purtau dela începutul veacului acest 
titlu. După ce însă fii înfiinţată archiepiscopia 
latină de Bucuresci, episcopii titulari ai N.-ei stau 
la Rusciuc. (Cf. Erbiceanu, Ist mitr. Mold. Buc., 
1888, XXIV; A. Abt, Die kath. Kircbe in Ru- 
mănien. Wiirzburg l879, p. 19.)

Nicoresci, com. rur. în Rom., j. Tecuciu, com
pusă din tîrgul N. şi âncă 6 căt. ou 3869 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897), dintre cari preste 300 Ovrei; 
9 biserici şi 3 şcoale. Loc. se ocupă cu agri
cultura şi vieritul; podgoriile dela căt. Piscu- 
Corbului şi Coasta-Lupei produc vin negru de 
calitate superioară. Com. N. e reşedinţa plăşii 

I cu acelaşi nume; oficiu postai, farmacie, spital.
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Nlooreţe, numirea populară a ciupercei co
mestibile Lentinus cochleatus Fr. (sin. Aga- 
ricus coohleatus Fr.)

Nloot, Jean, ambasador franc, la curtea por
tugheză, n. 1530, 1 1600. Se presupune că el a 
introdus tutunul (nicotiana) în Francia.

NIcotlanaL., (botan.)gen de plante din fam. So- 
laneelor, cu speciile N. tdbacum L., N. macro- 
phylla Spreng. şi N. rustica, numite rom. tutun, 
tabac, baconiţă, duhan, plante anuale cu 
foi mari, cultivate în o mulţime de varietăţi. 
Se cultivă până la 50° lat. nord., cele mai fine 
varietăţi reuşesc însă mai bine între 15 şi 
35° lat. nord.; recolta 900—2000 kg. pe hectar. 
Conţine materia foarte veninoasă Nicotină (0'68 
până 4'5%), nicotianina, corpuri reşinoase, acide 
organice, etc. Fenti'u fabricaţiunea tutunului foile 
uscate la aer se pun în grămedi pentru a fer
menta, cu care ocasiune prin infiuenţa unor 
bacterii se produce o schimbare a aromei, apoi 
se usucă repede, şi se moaie într’un amestec 
de sirop, extract de stafide şi diferite săruri şi 
materii aromatice, apoi sunt iarăşi uscate şi re- 
Bucite în suluri pentru a fi tăiate în fire pentru 
ţigarete, sau se folosesc pentru ţigări de foi. 
Tabacul de prisat se prepară din foile mai 
grase şi grele, uscându-le şi tratându-le cu di
ferite materii şi apoi fermentate lung timp în 
aşanumite păpuşi bine legate. In fine se usucă 
şi se macină. Băgăul sau tutunul de mestecat 
(Kautaback) se fabrică din foi subţiri de tutun 
resucite. Producţiunea anuală a tutunului în 
1000 tone este în termen mediu în ţerile extra- 
europene 795. In Europa 239, din care: Au- 
stro-Ung. 63, Rusia 52'6, Turcia 36'4, Ger
mania 33, Francia 22'8, Grecia 8, Belgia 4'5, 
România 38, Bulgaria 3’4, Bosnia 3-2, Ţerile 
de jos 2'9, Italia 1'9, Elveţia 1-4, Serbia 1'4, 
Svedia 1. Consumaţiunea tutunului de persoană 
şi an în kgr.: Ţerile de jos 3,311, Belgia 2150, 
Elveţia 2‘ 100, Grecia 1-790, A u a t r o - U n g. 1-732, 
Danemarca 1.704, Germania 1-500, Francia 1-076, 
Serbia 1-000, Bulgaria 0-950, Svedia 0-949, Nor
vegia 0-846, Eo mânia 0-800, Italia 0-690, An
glia 0-670, Rusia 0-565, Portugalia 0-455. Istoric. 
Fumatul era în us în America âncă mult îna
inte de descoperirea ei. In 1558 se aduse în 
Europa pentru prima oară semenţă de tutun şi 
fu semănată în Portugalia, unde tutunul fu în
trebuinţat la început numai pentru prisat şi ca 
medicament. Jean Nicot (v. ac.) l-a introdus în 
Francia şi numirea tutunului s’a luat după numele 
seu (cuvântul tabac aparţine limbei vechi din 
Haiti sau San-Domingo). Olandezii au cultivat 
tutunul în Europa pentru prima oară la 1615, 
Saxonia 1631. Toate legile riguroase de a opri 
fumatul au fost zadarnice.

Nicotianina, materia aromatică în foile de tutun.
Nlcoţlanism, mania de a fuma mult; otrăvire 

prin tutun.
Nicotină, (C10 Hl4 N,1 alcaloid, basă puter

nică, principiu organic găsit în tutun în proporţ. 
de 0-68—4-5. E un lichid incolor uleios, înbru- 
nându-se în contact cu aer, miros neplăcut, iute, 
ameţitor, gust arcjetor. Solubilă în apă, alcool 
şi eter, mai greu în cloroform şi sulfur de carbon. 
E unul din toxicele cele mai violente. Se în- 
ti-ebuinţează în medicină în dose de 0-001 până 
0 003 gr. contra palpitaţiunii.

Nicovala, Hău, unealtă a lucrătorilor de metal; 
servesce ca suporţi a ciocănirea pieselor de lucrat; 
de regulă de fier bătut, arareori de fontă, mon
tată pe deasupra cu o placă de oţel. După me
nire are diferite forme şi mărimi.

Nictheroy, (Niihei-oy), capitala statului brasilian 
Rio de Janeiro, la intrarea în sinul Rio 20,000 loc., 
numeroase vile, fabrică de iarbă de puşcă.

Niculescu loan, actor comic, societar al tea
trului naţ. din Bucuresci. Născ. 20 Aug. 1863,''a 
urmat mai ântâi cursurile şcoalei de comerciu, 
apoi la conservatorul de mus. şi declam, din 
Buc. Prin jocul seu firesc, a isbutit să capete 
un loc printre fi-untaşii teatrului naţ. şi s’a distins 
cu deosebire în rolurile din repertoriul lui Mo- 
liere, precum şi în rolurile de mahalagii, baba- 
lîci, etc.

Nicusia, Panaite, primul dragoman al Porţii, 
care deschise prin aceasta drum de mărire Grecilor 
din Fanar (f 1683).

Nidhoggr, în mitol. nord.-germ. şerpele, care 
roade la rădăcina arborelui lumii, numit Yggdrasil, 
şi pentru aceasta partea roasă putre4esce.

Nlebuhr, Barthold O., (1776—1831), istoric 
german, de origine danez, n. în Copenhaga; re
formatorul istoriei romane. Opera sa principală: 
Istoria romană, 1811, refăcută în a Il-a edi- 
ţiune, revarsă o nouă lumină asupra primelor 
veacuri ale Romei. Are âncă: Lecţiuni de istorie 
şi filologie, 6 voi.; Mici scrieri istorice şi filo
logice, 2 voi.. Istoria eroilor greoi, ş. a.

Niederwald, partea vestică din Taunus, cu 
monument naţional în amintirea resboiului din 
1870/71.

Niello, (ităl.) gravuri pe aur, argint, ai-amă, 
bronz, cositor şi desenurile umplute cu un email 
negru. Artă foarte veche practicată ou deosebire 
în evul mediu în Italia (Florenţa), astăzi mai 
ales în Rusia (argint i-usesc).

Nlemen, rîu in Rusia vest., isvoresce spre sud 
de Minsk, trece sub numirea Memel, nu departe 
de Schmalleningken, în Prusia; 788 km. lung 
(din cari 112 km. în Prusia); basinul 90,548 km*. 
Pe N. se face comerciu însemnat.

Nlemeyer, Aug. Hermann;(\7ă4—1828), rector 
perpetuu al universităţii din Halle şi director 
al seminar, pedag. şi al institutelor Franke-ane. 
Distins teolog şi pedagog. Scrieri: Principii de 
educaţie şi instrucţie. Manual penti-u catecheţii 
creştini. Poesii religioase.

Niepce,(pron. nieps).lJosepheNicephore,&sic'mo 
franc., n. 1765 în Châlon sur Saone, -f- 1833 în 
Gras lângă Châlon. 1789 a intrat în armată, 
mai târziu însă s'a retras în viaţa privată, de- 
dicându-se sciinţelor. Dela 1811 se ocupă cu 
litografia, dela 1814 cu fotografia. La 1824 îi 
succede să fixeze imaginile camerei obscure pe 
plăci de aramă. La 1829 s’a însoţit cu Daguerre 
ca să lucreze împreună la perfecţionarea foto
grafiei, dar moare înainte de a pute afla o pro
cedură mai practică.

Nietzsche, Friedrich Wilhelm, filosof şi poet 
german, de origine polonă, n. 1844 la Rbcken, 
1869—79 profesor de filologie clasică ja univ. 
din Basel, ducând o viaţă singuratică în prie
tenia lui Richard "Wagner şi Burckhardt. Im- 
bolnăvindu-se, se duce în sudul Franciei şi în 
Engadinul de sus (satul Sils-Maria), unde, re
nunţând cu desăvîrşire la prietenia adâncă ce-1
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de "Wagner, scrie operele lui mai în

semnate, în cari filosofia lui luâ o formă defi
nitivă (1881—88). In 1889 fu atins de nebunie, 
in care stare îşi trăi ultimii ani ai vieţii, în
grijit de mama şi de sora sa, în Weimar, unde 
muri în 1901.

N. nu este un filosof sistematic. Poet şi mu- 
sicant, el nu se poate adstrînge la disciplina unei 
composiţiuni sistematice. Bl judecă cu inima, 
afirmările lui sunt aforisme şi imnuri, iar de
monstraţiile şi polemicele lui sunt poeme şi 
satire. Toate scrierile lui sunt in prosă, dar 
stilul seu este atât de strălucitor şi impetuos şi 
în acelaş timp atât de original, încât necontestat 
este cel mai mare scriitor german dela sfîrşitul 
seci. XIX. Desvoltarea cugetării lui N. presintă 
mai multe perioade. In prima perioadă (1869—76) 
se află sub influenţa lui Richard Wagner şi 
Schopenhauer. Operele sale se refere cu deo
sebire la materia cursului seu, ceea ce nu îm
piedecă, ca ideile sale filosofice, în prima lor 
schiţare, să iese la lumină. Astfel în »Die Phi- 
losophie im tragischen Zeitalter der Griechen*, 
»Die Geburt der Tragedie oder Griechenthum 
und Pessimismus» şi în sUnzeitgemăsse Be- 
trachtungen< (în cari se cuprind şi studii asupra 
lui David Strauss, Richard Wagner şi Schopen- 
kauer), N. adoptă pesimismul lui Schopenhauer, 
susţine ca şi el, că lumea nu e decât o forţă 
oarbă care, desfăşurându-se, isbesce în om şi-l 
face să ducă o viaţă de suferinţă; însă, în loc 
să îndemne la suicid ca măiestrul seu, el din 
contră propoveduesce lupta înverşunată şi en- 
tusiastă în contra forţei oarbe şi redutabile a 
lumii. Nu toţi însă pot lupta, ci numai cei aleşi. 
Aceştia se pun mai pe sus şi de legile naturii 
şi de legile oamenilor, se luptă, fără mustrare 
de cuget în contra tuturor, şi înving. Nu re
semnarea creştinească, nu renunţarea buddhistă, 
ci îndrăzneala plină de viaţă a Elenului de di
naintea epocei socratice sau a barbarului blond, 
care a pus stăpânire pe Europa, este legea lor. 
Pentru ca ei să isbutească, trebue toţi ceilalţi 
să lucreze pentru dînşii. Sclăvia este una din 
condiţiile esenţiale ale înaltei culturi, cătră care 
trebue să tindă omenirea. Artistul, care i-se 
pare că realisează tipul omului ales şi pe care 
mai tnr(Jiu îl va numi supra-om (tJbermensch), 
este Richard Wagner în tragediile sale musicale.

In a doua perioadă (1876—81) scrie aforisme 
şi bucăţi fără legătură, în care predomină analisa 
psichologică şi critica sinceră şi fără milă. In 
•MenschTiches Allzumenschliches, ein Buch fiir 
freie Geister», în »Vermischte Meinungen und 
Spi iiche», în »Der Wanderer und sein Schatten« 
şi în sMorgenrote» el accentuează deosebirile 
dintre ideile sale şi ale măiestrilor sei. Condamnă 
cu violenţă resemnaţia creştină a lui Wagner, 
care se manifestă cu deosebire in Parsifal, 
condamnă resemnarea Schopenhauriană. El pune 
(înta vieţii în- acţiunea eroică şi în triumful 
forţelor noastre pentr u satisfacerea plăcerii. Cri
tică religiunea, careîndeamnălaresemnare, meta- 
liaica şi pe toţi filosofii, cari vor să raţionaliseze 
lumea şi să o reducă la o «apariţie ilusone«, cri
tică morala, care încătuşează activitatea printr’un 
ideal, străin de om şi de propriile sale tendenţe. 
A crede în cele ce spun religia, metafisica, morala, 
eate a fi sclav. Dar omul trebue să fie-liber, şi

de aceea trebue să le despreţuiască pe toate, 
desvoltând forţa firească în afară de ele şi dea
supra lor. Aceasta este partea de anarebism în 
filosofia lui N.

In a treia perioadă N. îşi întemeiază definitiv 
teoria supraomului, schiţată în scrierile 
anterioare, şi anume prin analisa istorică şi printr’o 
teorie asupra cunoscinţei şi a evoluţiunii. Ceea 
ce face originalitatea lui N. nu sunt totuşi aceste 
teorii (căci acestea se găsesc cu deosebire în 
Spencer şi Darwin; astfel de pildă în loc de se- 
lecţiunea prin lupta pentru existenţă, ne vor- 
besce de selecţiunea prin lupta pentru domi- 
naţiunej, ci conclusiile la care ajunge şi pe care 
le vedurăm, analisând scrierile-i anterioare. 
Scrierile din această perioadă sunt: »Wiederkunft 
des Gleichen», »Die frbhliche Wissenschaft», 
»Jenseits von Bose und Gut«, »Zur Genealogie 
der MoraU, »Der FaU Wagner», «Gotzendăm- 
merung oder wie man mit dem Hammer philo- 
sophiert», »Der Wille zur Macht», »Versuch einer 
Drawertung aller Werte», »Der Antichrist» şi cu 
deosebire poema în prosă »Also sprach Zara- 
thustra», capod’operă a prosei germane.

[Dragomirescu.]
Nieuport, (Nieuwpoort), oraş în prov. belg. 

Flandria vestică, 3300 loc (1891). 2 Iulie 1600 
învingerea Olandezilor asupra Spaniolilor.

Nievre, departament fro. (Nivernais), 6887 km’., 
cu 343,581 loc. (1891); capitala Nevers.

Niewiasta, în mit. slav. ciuma în chip de 
femeie. Ea apare înaltă, învelită în pânzării.

Niflheim, în mit. nord-germană, ţeara norilor. 
La facerea lumii în ambii poli ai chaosului s’au 
format doue imperii; în nord a fost N. un teren 
întunecos, gheţos şi rece, iar în sud a fost 
Muspelheim (v. ac.l.

Nifon, pafrtorcă de Constantinopole, mitrop. 
Ungro- Vlachiei. Sub Baiazet, pe la 1500, găsim 
pe N. ca patriarch, din care demnitate însă a 
fost destituit chiar de cătră sultanul, fiindcă 
uneltise să-şi aproprie averea decedatului pa
triarch Simeon, cu care se pretindea rudă prin 
mărturii mincinoase. Radu IV cel Mare cunos
cuse însă pe N. de mai înainte, şi din compă
timire îl chiemă în ţeară, după ce obţinuse dela 
sultan eliberarea lui din Adrianopole, unde fu
sese exilat. Radu îl numi îndată mitropolit, şi 
aduuându-se un sobor mare, se hotărî prefa
cerea mitropoliei Severinului într’o episcopie 
sufragană la Râmnicu-Vâlcea (de aceea se 4ice 
a noului Severin) şi înfiinţarea unei alte epis
copii sufragane la Buzeu. Chiar N. hirotoni pe 
cei doi titulari. In curând însă se ivi o adâncă 
neînţelegere între dînsul şi Radu-Vodă. Anume 
acesta voia să-şi mărite sora după Bogdan, lo
gofătul seu cel mare, şi deoarece Bogdan era 
însurat, trebuia mai ântâiu să se pronunţe di
vorţul. N. nu se înţelese la una ca aceea, şi 
atunci a trebuit să părăsească ţeara. El ee re
trase la muntele Atos, unde f 1508. Neagoe-Vodă 
însă, celebrul ctitor al bisericii dela curtea de 
Argeş, voind să satisfacă oarecum pentru pur
tarea lui Radu, aduse cu cheltuieli colosale moa
ştele lui N., care într’aceea căpătase epitetul de 
sfânt. Capul şi o mână a lui fură depuse în ca
tedrala de Argeş, iar amintirea i-se serbătoresce 
la 11 Aug. Avem o biografie a lui N., scrisă de 
Gavril Protul, egumenul măn. Atosului. Cineva
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a intercalat alocurea notiţe asupra domnilor con
timporani, şi astfel a ajuns până la noi sub titlul 
de cronică anonimă publicată în Mag. ist. p. 
Dacia, IV, 234—67, Buc. 1847. (Cf. Xenopol, Ist. 
Rom. II, 466—69, 477—82; III, 451; IV, 623 
până 624; Lesviodax, Ist. bis., Buc. 1845, p. 397; 
Şincai, Cron. Rom., Buc. 1886, I, 146.)

Nifon, mitropolitul Ungro-Vlachiei (1850 
pună 1875), administra dela 1843 ca simplu ar- 
cbiereu episcopia Râmnicului, dela care mitro
politul Neofit nu abdicase. După demisiunea 
acestuia, întreg episcopatul Munteniei fu re- 
înoit, şi cu această ocasie se alese şi N. de mi
tropolit. Păstorirea lui cade în timpurile recente, 
cari au schimbat faţa României, ca nici o altă 
epocă antecedenţă. Influenţa lui insă ca mitro
polit deveni neînsemnată faţă cu representaţia 
naţională şi respândirea ideilor liberale. A luat 
şi dînsul parte la Unirea Principatelor şi la re
generarea tronului printr'o dinastie străină, dar 
avu şi durerea să-şi vadă oposiţiunea neputin
cioasă în afacerea secularisării averilor mănă- 
stiresci, cu care nu s’a putut împăca nici odată, 
■f 5 Maiu 1875, dar amintirea lui va remâne 
vecinică prin fundarea marelui seminar »Nifon<, 
căruia lăsă mai toată averea lui foarte însem
nată. (Cf. Bnăceanu, Album mitrop. Ungro-Vla- 

.chiei. Buc. 1880.)
Nifon, schit de călugări în corn. Măgura, j. 

Buzeu, Rom., fundat la 1811 de ierodiaconul 
N. Alăturea băile N. ou apă sulfuroasă, cu iod 
şi sare. Astă4i în părăsire.

Nlgella L., (botan.) gen din fam. Ranuncula- 
ceelor, cu mai multe specii cunoscute sub nu
mele rom.: Nigeluţa, Negruşca, Chimion 
negru, Barba boierului, Bparza, eto. 
N. damascena L., N. saliva L., se cultivă ca 
plante de ornament.

__ Niger, după rîurUe Nil şi Congo cel mai mare 
rîu din Africa, isv. din trei ramuri: Tamin- 
cono, Falico şi Tembi, ieşind din reg. muntoasă 
Mandingo şi Bambara, dă de şesurile Sudanului, 
unde devine navig. la Marabu. La început ia 
direcţiune nord-estică, apei ia spre nord, atin
gând marginile Saharei, ia direcţiune estică, apoi 
est-sudică, până unde primesce rîul Binue; stră
bate munţii Congo, ia direcţiune sud-vestică şi 
se varsă în sinul dela Guinea în mai multe 
braţe formând delte estinse. Lung. 3940 km. Până 
1796 nici un european nu a avut cunoscinţă de 
acest rîu. La 1832 i-a fost descoperită vărsarea 
lui în sinul dela Guinea şi atimci au plecat 
primele corăbii cu abur pentru cercetarea lui.

Niger, teritoriul, locurile, prin cari trece rîul 
N. Francezii şi Englezii au exploatat mai mult 
teritoriul rîiUui N. şi fabricele de tot soiul de pe 
ţermurii rîului până unde e navigabil au devenit 
un bogat isvor de venite pentru aceste ţeri.

Nlgldlus Figulus, Publius, enidit roman, amic 
al lui Cicerone, 45 a. Chr. în exil; a scris trac
tate despre animale, 4ei, vânturi, auguri, gra
matică. Au remas numai fragmente, colectate 
de Rutgersius »Variae lectiones».

Nlgrim, pseudonimul lui Mihăesou N. G. (v. ac.).
NIgrosIn, materia colorantă din grupul in- 

dulimlor, preparată sintetic din Nitrobenzol, 
anilină, acid chlorhidric şi răzătură de fier. Se 
întrebuinţează la fabricarea cernelei şi la văp- 
sirea stofelor în negru.

Nlhll {nU, lat.) e tot una cu nimic şi denotă 
negaţiunea ori şi cărei existenţe.

Nihilismul ('lat.J sub raport filosofic este teoria 
care neagă: a) existenţa reală a existenţelor din 
natură: JV. metafisic-, b) valoarea obligatoare a 
ori şi cărei legi morale: N. etic; o) ori ce po
sibilitate de a pute cunoasce lucrurile din lume 
şi de a ajunge la adevăr: N. logic; d) basele 
istorice ale societăţii şi ale .statului şi care într’un 
mod pesimist pune la îndoială realitatea bi
nelui public şi a ordinei sociale: N. politic. Doc
trina aceasta a luat nascere printre studenţii 
universităţilor rusesci şi fu descoperită în 1869 
la Moseva. Ea fu încălzită de ideile anarcbistului 
Bakunin (v. ac.). A(}i ea e foarte respândită în 
Rusia chiar în rândurile armatei. Adepţii acestei 
doctrine se numesc Nihilişti.

Nlhllum album, acelaş cu oxid de ziuk.
NIJnl-Novgorod v. Novgorod şi Nişni-Novgorod.
NIjopolle, sat curat arămânesc cu 2000 loc., 

în apropiere de Monastir în Macedonia, cu şcoli 
român esci.

N. I. K. A. (grec. I nvingetor.) După tra- 
diţiune, împăratului Constantin cel Mare i-s’a 
arătat pe ceriu semnele crucei pe cari era scris: 
Isus, Xios, Nika. De atunci inscripţiunea aceasta 
s'a început a se aplica pe cruci.

Nika, rescoala din Constantinepcle (13—19 lan. 
532) contra lui lustinian. Măsurile luate contia 
turburătorilor din circ, unesc pe cele două par
tide, Ver(ji şi Albaştri la o mişcare comună contra 
împăratului. Cu strigătul »N.« (victorie) dau foc 
oraşului, vor să depue pe lustinian şi atacă pa
latul. Armata fu învinsă, dar Belisar isbuti a 
atrage pe Albaştri, închise pe Vereji în hipodrom 
şi măcelări la 30,000 din ei.

Nlkaria, (IkariaJ, insulă turc. la ţermurul 
nord-estic al Asiei mici, 140 km*., muntoasă 
(Melissa 1033 m.), capitala Kothelo.

Nike, în mitol. greacă (Jica învingerii, identică 
cu Victoria la Romani. N. a fost fata lui Pallaa 
gigantul, născută de Styx, şi fiind-că în lupta 
Titanilor a ajutat (Jeului Zeus, acesta a dus-o 
în Olimp.

Nikephoros Phokas, împărat roman de est, 
V. Niohifor 2).

Nikias, general atenian, care a luat parte la 
resboiul peloponesiac, numele său s’a dat pâcei 
dela 425 a. Chr. El era unul din puţinii bărbaţi 
cinstiţi ai decadenţei eline. [Caion.]

Nikoisburg, oraş în Moravia, 8210 loc. (1890); 
posesiunea principilor Dietrichstein, ou castel 
zidit pe o stâncă; vii multe. Acî a încheiat 
pace Gavrilă Bethlen cu Ferdinand II la 1621; 
26 Iulie 1866 Austria încheie acî armistiţiu şi 
pace preliminară cu Prusia.

NikeI, V. Nichel.
Nikon, patriarch în Rusia 1652—66, n. 1605, 

t 1681 în laroslav; prin îmbunătăţirea cărţilor 
bisericesoi N. dădu ansă la apostasia Resool- 
nioilor (v. ac.).

Nil, (mitol.) (Jeul rîului Nil. Grecii l-au făcut 
fiul lui Okeanos, 4eul mării, şi al dinei Tetbys. 
O statuă colosală îl presintă ca pe un bărbat 
puternic, zăcând dealungul, şi încungiurat de 
16 copii mici. Aceştia represintă cele 16 isvoare 
ale Nilului. Statua de marmoră se află în Va
tican (Roma).
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Nil, cel mai mare fluviu al Africei, întrecut 

ca lungime numai de fluviul Mississipi-Missouri, 
el se formează la oraşul Cliartum în Nubia din 
doue braţe puternice: 1) Fluviul alb (Bahr el 
Abiad), care îşi are originea din lacul Alexandra 
(Akenjaru) şi se varsă sub numirea de N. Ale
xandra (Kagera) în lacul Victoria (Ukereve), pe 
care îl părăsesce îndreptându-se spre nord sub 
numele de N. Somerset, trece cataractele Ripon, 
apoi prin Ghita-nsige (nsige = Iac) şi lacul Kodja 
(Kioga), apoi preste cataractele Murohison şi în 
fitie prin Iacul Albert (Moutan), din a cărui parte 
nordică iese sub numele de Băhr el Djebel 
(Bahr = fluviul; bifurcându-se mai înspre nord 
ramura estică, ia numirea de Bahr el Seraf. 
Primind de partea stângă rîul Bahr el Gazai 
(rîul Gazelelor) şi de dreapta rîul Sobat, ia nu
mirea de Fluviul alb (Bahi1 el Abiad). 2) Fluviul 
albastru (venet) (Bahr el Azrak) sau N. abe- 
sinian (Abai), isvoresce în munţii Godşam, trece 
prin lacul Tana şi într'un arc mare se îndrep- 
tează spre nord, unde se împreună la Chartum 
cu N. alb. De aci înainte ia numirea proprie 
de N. In tot parcursul seu de aci înainte pri- 
mesce numai unsingur afluent, Atbara(în dreapta), 
trece preste 6 cateracte şi ajunge la Assuân în 
Egipt, se împarte din jos de (3airo în două braţe, 
vorsându-se în Marea Mcditerană la Damiette 
în est şi Rosette în vest, formând o deltă ro
ditoare, întretăiată de o mulţime de braţe se
cundare şi canale. De însemnătate mare sunt 
exundările anuale ale N.-lui pentru Egipt, adu
când solului umezeala necesară pentru cursul 
anului întreg. N. este aproximativ 5920 km. 
lung, din cari pe 5200 km. navigabil. Problema 
pentru descoperirea isvoarelor N.-lui datează de 
aproape două mii de ani şi abia în ultimii ani 
a fost resolvată prin Speke şi Grant (1860—63) 
şi Baker (1863—65). Isvoarele lui Kagera au 
fost descoperite de Baumann 1893.

Nil, lacurile, situate pe ambele părţi ale ecua
torului, din cari se credea că îşi are originea 
fluviul N., şi anume: Victoria Nianza, Albert 
Nianza şi lacul Albert-Eduard. v. N. fluviu.

Nil admirări, (lat.J a nu admira nimic; sen
tinţă de Pitagoras, comentată de Horaţ în 
Epist. I, 6, 1.

Nllles, Nicolaus Enrie, iesuit, profesor la 
Innsbruck, erudit, n. 1828înRupweilerben (Tirol). 
A publicat: Kalendarium manuale utriusque ec- 
elesine, orientalis et occidentalis, Academiis cle- 
licoruiu accomodatum, Oeniponte 1879. Sym- 
bolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis 
in tenis coronae Sancti Stephani, Oeniponte 1885. 
Do principe loanne Stephano Moldaviae et no- 
mine Voivoda ritus graeci, 1885. Calendrier do 
l'Eglise copte d’Alexandrie, Paris 1898.

Nimb, coroană de lumină zugrăvită în jurul 
capetelor sfinţilor şi ale (jeilor. In iconografia 
creştină sunt mai multe feluri de N.-uri: tri
unghiular (pentm D(jeu), cruciform, cir
cular, etc.

Nimfa, (Crisalida), se numesce un stadiu în 
desvoltarea metamorfosei insectelor şi anume: 
(Im oul de insectă nasce larva (omida), după 
câtva timp larva se transformă în N. (Crisalida, 
gogoaşe, păpuşă, pupă), iar N. după ce sufere 
iincă câteva schimbări ne dă animalul adult sau 
insectul deplin desvoltat. [I. Popescu-Voiteşti.]

Nimfe, (Nymphae), la Greci (}ine, cari per
sonificau puterile naturei şi se arătau pe tot 
terenul ei, când de sine stătătoare, când în 
suita altor 4oi, mai ales în a lui Dionysos, Ar- 
themis şi Aphrodite; N. erau considerate ca spi
rite binefăcetoare şi erau de multe feluri: Oreade 
(ale dealurilor). Driade Hatnadriade (ale arbo
rilor şi pădurilor), Leimoniade (ale live4ilor), 
Napâe (ale văilor), Limnade şi Naiade (ale la
curilor şi apei). Nereide (ale rîurilor), Oceanide 
(ale mărilor). N.-le se numeau şi dela locurile, 
pe unde se credea că locuiau, astfel: Peliade (de 
pe muntele Pelion), Ideice (de pe muntele Ida). 
N. se închipuiau ca nisce fete tinere şi fru
moase, cu păr des şi lung, împodobit cu flori 
de primăvară, (v. pine.) [Atm.]

Nîmes, (NismesJ, vechiul Nemausus, capitala 
depărtăm, franc. Gard, 68,735 loc. (1891); ca
tedrală; citadelă, folosită acum ca închisoare; 
episcopie; fabrici de mătasă şi ciorapi, covoare, 
articli de metal, etc.; comerciu cu vin. de Lan- 
guedoc, cocos şi mătasă. Numeroase antichităţi ro
mane : amfiteatru pentru 24,000 persoane, templu 
corintic, templul Dianei, apaduct.

NImigean, Die, prof. şi scriitor, n. 1841 în 
Tereblecea în Bucovina; studiile univ. filosofice 
le-a făcut în Viena, cualiflcându-se pentru istorie 
şi geografie în 1869; fu numit prof. la şcoala 
reală din Cernăuţ, unde a remas până la moartea 
sa Sept. 1893. A publicat în programul şcoalei 
reale în 1875: Ist "Wallenstein ein Verrăter 
gewesen? în 1879: tlber die Herkunft der Ro- 
mănen, şi în 1883: Die Festfeier der gr.-or. 
Oberrealschule anlâsslich des 600-jăhrigen Ge- 
denktages derBegriindung der glorreichen habsb. 
Dynastie, şi în 1888 un op separat: împăratul 
Francisc losif I. Viaţa unui domnitor nobil. (Cf. 
Morariu C., Părţi din istor. Românilor bucov., 
Cernăuţ, 1893, p. 251.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Nlmirov, localitate, unde se deschise, după stă
ruinţa Austriei, un congres (Apr. 1737), cu scopul 
real de a se dărăpăna Turcia în favorul Rusiei 
şi Austriei. Tratările neisbutind, s’a început res- 
boiul sfîrşit prin pacea dela Belgrad (1739), fo
lositoare Turciei.

Nimrod, descendent din seminţia lui Ham (v. 
Noe), fiul lui Cuş, vânător dibaoiu, după tra
diţia biblică fundatorul împărăţiei babilonice. 
(1 Moise, 8—10).

Nimrud, ruine in apropiere de Ninive.
Nimwegen, (oland. NijmegenJ, oraş în prov. 

oland. Gelderland, 32,101 loc. (1890); casa ora
şului cu antichităţi romane; port, numeroase 
fabrici; comerciu cu bucate şi de transit. Aci 
s’a încheiat pace la 12 Aug. şi 13 Dec. 1678 
între Francia, Spania şi Ţerile de jos; la 5 Febr. 
1679 între Francia, Germania şi Svedia.

Nlngpo, oraş comercial în prov. chineză Ce- 
kiang, 250,000 loc.; port bun; centrul industriei 
chineze de mătasă.

Ninive, oraş pe malul stâng al Tigrului, la 
întâlnirea lui cu afiuentul Coser, este unul din 
cele mai vechi centre culturale, cu toate că 
asupra originelor sale nu se cunoasce nimic. Era 
celebra însă pe timpul regelui Samsi-Rammau 
(1821 a. Chr.), pentru templul străvechiu al 4eiţei 
Iştar. Cu regele Sinacherib, N. ajunge la finea 
seci. VIII a. Chr. capitala imperiului; atunci 
oraşul s’a reclădit după un plan cu totul nou.
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întărit on şanţuri largi şi ou ziduri puternice 
şi înfrumseţat ou j>alate şi cu temple, a căror 
strălucire n’a fost întrecută decât numai de cele 
clădite mai în urmă de cătră Assurbanipal. La 606 
oraşul este luat cu asalt de cătră armatele Me- 
zilor şi Babilonienilor şi prefăcut în ruine. De 
atunci încoace nici urme ve^ute, nici amintiri 
nu mai remaseră despre această cetate. Tocmai 
la jumătatea veacului trecut englezul Layard 
(Austen Henry) întreprinse săpături prin partea 
locului şi reuşi să desgroape întreg palatul lui 
Sinacberib, ale cărui ruine formau colina din 
Kuyungik. Mai târziu Hormuzd-Eassam, tova
răşul lui Layard, scoase la lumină rămăşiţele 
palatului lui Assurbanipal. Aici descoperi el bi
blioteca acestui rege cultivat, bibliotecă alcă
tuită din tăbliţe de lut ars cu scriere cuneiformă 
şi cari conţineau o întreagă comoară de cunos- 
oinţe omenesci. Oraşul avea forma unui patni- 
later cu feţe neregulate, dintre cari cea de re- 
sărit cu şanţuri cu mult mai adânci şi ziduri 
ou mult mai puternice decât ale celorlalte feţe. 
Porţile de sud-est şi de nord-vest erau cele mai 
monumentale şi aveau la intrare de o parte şi 
de alta câte un taur înaripat, cari sprijineau 
capetele unei bolţi uriaşe. Uliţe largi şi case 
înalte, unele de trei şi patru etage, lipite unele 
de altele, temple numeroase în formă de pira
mide cu ti-epte colorate, palate cu columne de 
piatră şi cupole aurite, iată care trebue să fi 
fost înfăţişarea mândrei cetăţi, înainte de a 6 
prefăcută în cenuşă de mânia popoarelor dim
prejur. (Cf. Layard, Discoveries in the mins of 
Niniveh and Babylon. London, 1853; şi The 
Monuments of Niniveh; prima şi a doua serie, 
London, 1853; Monument de Ninive, decouvert 
et deorit par M. Botta, mesure et dessine par
M. Flaudin. Paris, 5 vols. in 2°, 1849-51; V. 
Place, Ninive et Assyrie, avec des essais de re- 
stauration parFelix Thomas. Paris, 1867,3 tomes.)

[Teochari Ahtonescu.]
NInos, întemeietorul legendar al împărăţiei 

asiriene, soţul Semiramidei, ca. 2000 a. Chr.;
N. se presupune a fi fost întemeietorul oraşului 
Ninive.

Ninsoare, identic cu neaua (v. ac.) şi cu că
derea ei.

Nlobe, în mitol. greacă fata lui Tantalos, sora 
lui Pelops, soţia lui Amphion, rege în Theha, 
căruia i-a născut 50 fete şi ficiori. Făloasă cu 
atâţia prunci se ţinea mai presus de Leto (lat. 
Latona), care avea numai doi prunci, pe Apollon 
şi Artemis. Aceştia au pedepsit pe N. şi cu să
geţile i-au omorît toţi pruncii. Atunci Amphion 
s’a sinucis, iar 4eii au prefăcut-o pe N. într’o 
stâncA care pentru durerea după prunci nici 
atunci nu a încetat de a vărsa lacrămi. N. a 
fost şi numele unui isvor în Argos şi după alt 
mit., N. ca (jină de isvor a fost prima amoresă 
a lui Zeus şi cu el a născut pe Argos. Pruncii 
ei se 4>c a fi fost rîurile, cari vara (Apollon cu 
săgeţile) sacă. [Atm.]

Nloblu, metal, simb. Nb., gr. at. 94'2, se găsesce 
jirin minerale ijise Columbita şi Tantalita de prin 
Norvegia şi America de nord; coloarea oţelului, 
greut. speo. 7-06. Element foarte rar.

Nlort, capitala depărtăm, franc. Deux-Sevres, 
22,313 loo. (1891), biserică gotică; industrie de 
pielării şi mănuşi; grădinărit.

NIpa frutieans Wurmb., (botan.) palmierul N. 
cu fructe comestibile din care se prepară vin 
de palmier, cresce în Archipelagul Malaic şi 
India posterioară; din frunze se confecţionează 
rogojini.

Nipon, insula principală şi cea mai mare in 
Japonia (v. ac.).

Nippes, (mere.) mici obiecte şi figuri de deco
raţie, ce se aşează pe masă, dulapuri, etc. .,

Nlprala, planta Lupinus luteus L. (v. ac.).
Nipru, vechiul Borysthene, rîu în Rusia su

dică, isvoresce în pădurea Volchonskij; din gu
vernam. Smolensk devine navigabil şi se varsă 
în Marea Neagră, după ce a făcut un parcurs 
de 2036 km. Afluenţi de-a dreapta: Berezina, 
Pripet şi Ingulez; în stânga: Desna şi Samara. 
Canalul Nipru-Bug leagă Marea Neagră cu 
Marea Estică.

Nlrdu, în mitol. germ. pămentul sau (jina pă
mântului, ce stă în oposiţiune ou cerul. De o 
parte de Germani se numea Nertha (Erde = pă
mânt), şi a fost (jina păcii.

Nirwâna, în sfera buddhismului, înseamnă 
ţinta supremă a tuturor nisuinţelor religioase şi 
morale ale omului, care însă nu se poate ajunge 
decât prin cea mai înaltă cunoscinţă şi prin 
practicarea tuturor virtuţilor. N. după explicarea 
celor mai competenţi filologi sanscriţi şi misio
nari denotă nimicirea persoanei umane şi trans
punerea ei în stare de un absolut quietism în 
cerul ultim, unde nu există nici consciinţă nici 
neconsciinţă şi extasul devine leşin. [PI.]

Nlş, oraş şi fortăreaţă în Serbia, lângă rîul 
Nişava, 19,970loc. (1890); reşedinţa unui episcop; 
centru de căi ferate. In antichitate Naiasua, a 
fost patria lui Constantin cel Mare.

NIsam, (ind.) 1) titlul lui Radşa din Haida- 
rabad. 2) în Turcia: armata regulată, contrar 
celei neregulate: Başibozuci. ^ tea

Nlsami, poet, v. Nizami.
NIsan, a 7 lună a anului civil şi cea dintâi 

a anului bisericesc evreesc (Martie—Aprile).
Nişan, (ordine), 1) N.-Iftikar (ordinul gloriei), 

turc., fond. de Mahmud II în 1831. O singură 
clasă. In 1852 a fost înlocuit cu Medgidie. 2) 
N.-Imtiaz, turc., fond. în 1879 de Abdul-Hamid. 
Are trei categorii. 3) N.-i-Shefkiat, turc., fond.- 
în 1878 de Abdul-Hamid pentru doamne şi fapte 
caritabile. 4) N.-JfHkar din Tunis. Fond. 1837 
de Beyul de Tunis, Ahmed, spre a se conferi 
la străini. Reorganisat în 1844, 1855 şi 1857. 
Are cinci clase. [O. L.|

Nişapur, oraş în prov. pers. Chorasan, 11 ,(XX) loc. 
Odinioară oraş înfloritor şi capitala Selgiuoilor.

NIsard, Disiri, istoric franc., n. 1806 in 
Châtillon-snr-Seine, 1844 prof. în Paris, 1850 
membru al Academiei, 1867 senator; f 1888. 
Scrieri princ.: >Etudes de moeure et de critique 
sur Ies pcetes latins de la decadenoe» (5 ed. 1888, 
2 voi.); >Histoire de la litterature frangaise« 
(8 ed. 1881, 4 voi.), etc. — Fratele seu Charles, 
n. 1808, t 1889, membru al Academiei, de ase
menea a fost un scriitor cu renume.

Nişcovu, afluent pe dreapta al rîului Buzeu 
(Rom., j. Buzeu); îşi ia nascere în corn. Lapoş 
şi se varsă în Buzeu în corn. Vemesci. Valea 
ce o străbate N., din punct de vedere istoric şi 
archeologic presintă un deosebit interes; aici se 
găsesc ruine de cetăţi, urme de fcrtificaţii, mă-
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năstirile: Grăjdana, Barbu, Isvoranu, Ciolanu, 
Bradu, din cari unele încungiurate de ziduri tari.

Nişcovului, Gura, corn. rur. în Rom., j. Buzeu, 
aitnată pe ambele maluri ale rîului Nişcovu; 
teren accidentat de numeroase dealuri, din cari 
Săsenii şi Cârlomănescii sunt renumite prin 
viile ce le acoper şi calitatea vinului ce produc. 
Corn. e formată din 8 căt. cu 2100 loc. (Dicţ. 
geogr. 1892), 4 biserici şi 1 şcoală. Intre anii 
1823—34 corn. Gura Nişcovului era centru de 
cultură, cu renumita şcoală a lui Codru.

Nisetru, pesce, v. Acipenser.
Nishne Tagllsk, localitate cu băi şi usine în 

guv. rus. Perm, în apropiere de Tagil, 30,000 loc.; 
cele mai însemnate mine din Ural (aur, platină 
şi aramă).

Nislb, sat în vilaietul turco-asiatic Âleppo, 
lângă rîul Eufrat; aci au bătut Egiptenii sub 
Ibrahim paşa pe Turci sub Hafls paşa, la 24 Iun. 
1839.

Nisip, rocă, deposit elastic necimentat, format 
de grăunţe mici, isolate, aparţinând în majori
tate quai-ţului. Mărimea gr. e variabilă, forma 
lor rotundă, uneri colţurată. Pe lângă quarţ se 
găsesc mai întotdeuna lamele de moscovit şi gr. 
de feldspath, apoi minerale resistente ca zircon, 
grenaţi, turmalină, rutil, epidot, etc. Uneori N. 
conţine afarăde mineralele citate şi pietri scumpe 
şi minereuri, ce pot fi chiar exploatate. N.-uri 
cu pietri scumpe (diamant, diferitele varietăţi 
nobile de corindon şi spinel, berii, etc.) se cu
nosc din Brasilia, India, Ceylon, Ural, Africa 
de sud, etc.; N. aurifer în Klondyke, Africa 
de sud. California, Australia, etc., cu platină mai 
ales în Ural, cu casiterit la Ccrnwm, Malaka, 
Bumatra, etc. In Rom. şi Trans. aurul se gă- 
sesce în N. pliccenic, pleistocen şi în cel mo
dern al rîurilor actuale. Cantităţile sunt de obi- 
ceiu prea mici pentru o explcataţie. N. e un 
deposit fluviatil, marin sau aeolian. N. mohil 
sau aburător este format do grăunţe mici, ro
tunjite şi cari pot fi uşor transportate de vânt. 
N, vulcanic este format de capiii fcarte mici. 
Prin cimentarea grăunţelor N.-ul se transformă 
în gresie. N.-uri se găsesc mai ales în depo- 
sitele actuale ale rîurilor, pe bordul mărilor, în 
stepe şi deşerturi; e foarte respândit în terţiar 
(România pliocen, chiar oligcoen), mai rar în 
oretncio şi jurasic; dar se cunosc N.-uri şi în 
permo-carbon, în cambriu şi silur inferior. In agro- 
logiese numesc terenuri N.-oase acelea, cari conţin 
preste 60% N.; ele în genere tânjosc de secetă, 
(iind-că nu au c putere de absorbţiune deosebită 
pentru apă şi disoluţiuni, nici consistenţă, prin 
urmare nu formează bulgări şi nu ţin umejeala. 
Ele preste tot sunt terenuri sărace, şi puţine 
plante reuşesc pe ele; reuşesce bine numai secara, 
lupinul, cartofii şi câteva ierburi de o calitate 
inferioară; dintre copaci reuşesc în N.-uri me
steacănul, pinul silvestru, viia şi cu deosebire 
salcâtnul (acaţul), care se şi plantează anume 
pentru a lega N.-urUe sburătoare.

Nisipuri, corn. rur. în Rom., j. R.-Sărat, si
tuată pe malul drept al rîului Buzău şi compusă 
din 3 căi, cu 1302 loc. (Dicţ. geogi'. 1896), 
2 biserici şi 2 şcoale.

Nlţni] Novgorod, guvern. în Rusia, 51,274 km*., 
uu 1.600,304 loc. (1897). Capitala N. (Nishe- 
gorod) la confluenţa rîului Oka cu Volga, 95,1241oc.

Emporiul comercial între Europa şi Asia; ar- 
ticoli principali: bumbac, lână, mătasă, blănării, 
fier, aramă din Rusia, apoi: articoli de modă, 
maşinerii, cereale şi speţerii din Europa, teă din 
China; 1895 a fost schimbul de 155-5 mii. ruble. 
1896 exposiţie. In apropiere se află o mănăstire 
renumită.

Nistolul, (geogr.) lac în Rom., j. Dolj, pl. Ama- 
radia, corn. Tălpaşiu, cu o suprafaţă de 800 m*., 
e 10 m. adânc.

Nistru, fluviu (la cei vechi Tyras, Danaster, 
Danastris, turc. Turla), isvoresce din Carpaţii 
galiţieni, curge spre resărit, desparte Bucovina 
de Galiţia dela satul Babin până la satul Cnut, 
trece la oraşul Hotin pe teritoriul rusesc, des
parte şi aici guvernamentul Podoliei şi al Cher- 
sonului de al Basarabiei, şi se varsă între Ce
tatea Albă şi Ovidiopclea în Marea Neagră, 
făcând acolo un liman de 28 km. lung şi 7 km. lat. 
Cu cotituri cu tot are o lungime de 1040 km. 
şi este navigabil în partea lui mijlocie şi infe
rioară; curge repede şi are o mulţime de stânci 
în albie; ici colo e foarte adânc şi plin de pesci 
feluriţi. Ca rîuri laterale mai mari are în stânga 
sa din Podolia pe Podhona, Racica, Irva şi 
Smotriţa, şi din Cherson pe laurlicul şi Curciu- 
ganul, iar în dreapta, din Basarabia, pe Reutul 
şi Botna. [Dr. I. G. Sbiera.]

Nisuinţe sau ntlsuinţe devin fenomenele voli- 
ţionale când, îndreptate fiind asupra unui efect, 
sunt împiedecate în acţiunea lor. N.-le sunt stări 
psichice subiective, dar cu pornire obiectivă; 
sunt stări active a căror acţiune se afirmă tot- 
deuna în tendenţa de a înlătura causa împiede- 
cătoare întru ajungerea efectului. Efectul, ce 
N.-le tind a ajunge, se numesce obiectul lor. 
N.-le sunt de două feluri, positive şi negative. 
Cele positive tind a procura o stare de plăcere, 
ce nu era, şi astfel, mulţămind trebuinţe flsioe 
ori morale, promovează interesele vieţii. Cele 
negative tind a depărta dela sine şi a se scăpa 
de tot, ce se pare stricăoios. (Cf. Pletosu, Psichol. 
pag. 74.)

Nitrarla Schoberi L., plantă din fam. Zyo- 
phyllacee, cresce prin deşeriurile Rusiei de sud, 
ale Asiei, Australiei, unde aduce mari foloase 
oamenilorşi animalelor prin fructele sale zămoase.

Nitrate, (Nitrite), se numesc sărurile acijilor 
azotic ori nitrio, respective a acidului azotos sau 
nitros. N.-i se obţin direct dela tratarea meta
lelor ori a oxijilor lor cu acidul nitric. Ei toţi 
sunt solubili în apă. Unii au reacţiunea acidă, 
ca N.-ul de plumb şi de cupru, alţii neutrală, 
ca N.-ul de potasiu. Cei mai întrebuinţaţi în 
industrie şi laboratoare sunt cel de potasiu numit 
salpetru, apoi de sodiu şi de plumb. Sunt 
corpi oxidanţi. N.-i se obţin dela calcinarea azo
taţilor. Ei sunt asemenea fără excepţie solubili 
în apă.

Nitratul de Ghili (pron. Şili) (salpetru sau salitră 
de Chili), îngrăşământ chimic în formă de sare, 
ce se impoartă în cantităţi mari din America 
de sud, unde se găsesoe în pământ sub numirea 
de Caliche. El conţine 14—16% azotînformă 
uşor solubilă şi se dă Ia toate plantele fără 
deosebire. Avantagele lui sunt solubilitatea uşoară, 
şi efectele momentane ce le obţinem în urma 
lui. Dat însă în mesură prea mare, plantele se 
deşvoaltă prea mult în foi şi cerealele cad, Re
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terenurile năsipoase ae disoalyă prea repede şi 
se strecoară cu apa în subsol ori in tuburile 
de drenagiu.

Nitroacetonitril, acid care ou metalele for
mează săruri explosibile numite fulminaţi s. e. 
de argint, de mercur, etc. CAg,(NO,')—CN.

NItrobenzol (Cg EB NOs), oleu de mirbana sau 
de migdale amare artificial. Se obţine dela fienzol, 
tratfindu-1 cu acid nitric fumant. Lichid galbeu, 
miros caracteristic de migdale amare, insolubil 
în apă dar uşor în alcool, eter, cloroform, etc. 
E usitat mult în parfumerie şi în fabricarea 
săpunurilor.

NItrocelulosa, y. Celulosa.
NItrofosfat, un amestec de superfosfat de 

calciu şi salpetru întrebuinţat ca îngrăşământ 
în agricultură.

Nltrogelatlna, (Abelită), un amestec de piroxî- 
lina (fulminat) cu nitroglycerină.

Nitrogen, y. Azot
Nitroglycerină, un eter al glîcerinei cu acidul 

azotic, dis Şi trinitroglicerină (NOs)a Cg H5. Se 
prepară ou mare precanţiune după o anume 
prescripţiune dintr’un amestec de acid azotic 
(10%), acid sulfuric (26%) şi glicerină (4%)- 
E un lichid cleios, inodor, gălbui, se solidifică 
la — 20°, solubil uşor în eter şi alcool, insolubil 
în apă. Prin ciocnire ori încăldire produce o 
mare explosie. Amestecată cu năsip formează 
dinamita (y. ac.), care explodează numai prin 
aprindere şi seryă cu deosebire la spargerea 
stâncelor. Ea a fost descoperită de Nobel, in
giner syedez.

Nltroleum, identic cu Nitroglycerină (y. ac.).
Nltrollgnose, amestecul de nitroglicerină cu 

nitraţi alcalini pentru prepararea capselor dela 
arme.

Nitromannlt, un deriyat nitric dela manita, 
C. H8[0 N0,]8.

Nltroprusidl, deriyaţi obţinuţi dela compuşi 
cianhidrici şi în special dela tratarea Ferocia- 
nurei de potasiu cu acidul azotic fumant. Cel mai 
important e Nitroprusiatic de sodiu Na, Fe (CN)t 
N()-|-2H,0, care cristalisează în roşu rubin; 
solubil în apă şi care e un reactiy special pentru 
sulfuri, ■ colorfind soluţia acestora în purpuriu.

Nitrum, identic cu salpetru, nitratul de potasiu.
Nltzulescu, Nicolae, teolog, n. 19 Sept. 1837 

în com. Burduşepi, j. Ialomiţa, Rom.; doctor 
in filosofic şi licenţiat în teol., prof. de limba 
ebraică, de exegesă şi de archeologie bibi., numit 
la facuit. de teol. din Buc., a fost decan al ace
stei facultăţi. Scrieri: Compendiu de ist. bise- 
ricei (1875), Contra pseudo-ortodoxiei (1876), 
Elemente de gramatica ebiaică (1877), Noul aşe
zământ (1897).

Nlucluang, oraş în prov. chineză Şinking, lângă 
sinul Liatong, 60,000 loc., port convenţional.

Nivel, instrument, ce servesce a fixa o linie 
sau un plan într’o stare orizontală. Cel mai pri
mitiv este aşa numita «cumpena zidarului*, un 
triunghiu isocel de lemn sau metal in al cărui 
crescet este aplicat un fir cu plumb. Mai exacte 
sunt N.-le cu »bulă de aer«, (libela); un tub de 
sticlă umplut nu deplin cu apă sau alcool, etc., 
lăsând un gol mic pentru aer, se închide erme- 
ticesce şi se fixează pe o placă de alamă în 
sens orizontal. Bula va fi totdeuna Ia mijlocul 
tubului când N. stă pe un plan orizontal. Pentru

lucrări gecdesice mai însemnate se aplică la o 
lunetă (diopter). N. »cu apă* se basează pe prin
cipiul vaselor comunicante. A nivela se mai fo- 
losesce ca termen inpropriu pentru netezirea 
terasamentelor între doue puncte, cari însă nu 
trebue să fie in acelaş plan orizontal.

NIvernals, cândva provincie franc., actualul 
departament Nievre şi părţi din Loiret şi Cher.

NIxe, în mitol. germ. spirite bărbătesci şi 
femeiesci ale apei, de origine spirite ale apelor 
oeresci (nori cu ploaie), (y. Nimfe, pine.)

NIzam, y. Nisam.
Nizaml, (1100—1180), celebru poet persan, cel 

mai popular intre scriitorii orientali, considerat 
ca creatorul epopeei romantice. Opera sa prin
cipală: Cele cinci ccmori, e o reunire de cinci 
mari poeme.

NIzza, (franc. Nice). capitala depart. franc. 
Alpes-Maritimes, pe marginea OoUului Genua. 
76,263 loc. (1896); se împarte în oraşul nou şi 
vechiu dimpreună cu mai multe suburbii lângă 
mare; staţiune climaterică de primul rang, cu 
deosebire de iarnă pentru bolnavii de piept (temp. 
med. an. 15 6°, dile de ploaie în sesonul de 
iarnă (Nov.—Aprile) 36, înourate 42, iar cele 
cu soare 103); băi de mare, terase ca aperă- 
toare contra furtnnelor de mare, ou promenăcji 
splendide. Fabricaţiuni de esenţe, conserve de 
fructe. Export de unt de lemn, parfumării, fiori 
naturale, mai ales pentru Europa nordică, pesce 
(anchovis şi thun). Până 1860 capitala provinciei' 
sardinice N. (4179 km*.).

Njam-Njam, popor, v. Niam-Niam.
Niegoş, numele familiei domnitoare Petrovici 

în Montenegro din neamul N. Străbunul lor 
Danilo Petrovici N. în 1711 ales vlădică al 
ţerii; N. cumulau atât puterea bisericească cât 
şi cea lumească (dela 1516).

Njeshin, oraş in guvern. Tşernigow, Rusia, 
32,108 loc. (1897). Catedrală, cultură de tutun, 
comerciu.

Njordr, în mitol. nord-germ. tata ()inei Freyr 
sau Freyja, 4eu din viţa "Warnlor, până ce cei
lalţi doi erau din gintea Aşilor.

Noac-3/bise- Soranui, v. Sora-Noao-Moise._
Noapte, restimpul intre un apus de soare până 

la un resărit imediat.
N.polară, în regiunile polare restimpul ce trece 

presto 24 ore fără a se ivi soarele preste orizont.
Noaptea Sf. Bartolomeu, v. Bartolomeu.
Nobel, 1) N, Ludwig, mare industriaş, n. 

1831 în Stockholm. Organisator al mai multor 
fabrici de vapoare şi de alte vase de marină, 
cu deosebire de resboiu, pe lângă şi a nume
roase fabrici de petrol atât în Europa la Bacu 
cât şi în America. 2) N., Alfred, inventatorul 
nitroglicerinei şi al dinamitei. Averea acestuia 
constând în mai multe milioane, a lăsat-o ca 
premii pentru descoperiri sciinţifice.

Nobil, Nobilime, v. Nobleţă.
Nobili, Insele lui, (chim.) fenomene de in

terferenţă analoage inelelor lui Newton, obţinute 
pe cale electrolitică într’o soluţie de acetat de 
plumb, care în presenţa curentului electric se 
oxidează faţă de oxigenul aerului şi peroxidul 
format se depune în straturi foarte fine colo
rate în sensul curcubeului.

Noble, (Nobel), moneta engl. de aur, 1343—1550 
ecldvident «galbinului*,
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Noble Le9on des Vaudois, parafrasă de ma

xime evangelioe, unul din cele mai vechi mo
numente de limbă romană, cam de pe la 1100. 
Mai vechi sunt numai Jurămentul lui Ludovic 
Germanicul şi nisce glosse şi fragmente.

Nobleţă, calitatea nobililor. N. e representată 
în istorie prin casta celor privilegiaţi, cari aveau 
de drept puterea şi averile. Aceştia acaparaseră 
armata, preoţia şi magistratura. La Greci N. era 
representată prin aristocraţi; la Roma prin pa
tricieni. La Roma N. a fost distrusă de cătră 
plebe în timpul celor doue secole după retra
gerea poporului pe Muntele Sacru. In Galia N. 
exista chiar înaintea cuceririi romane. N. a 
început în Francia ca şi în întreagă Europa 
prin ingenuitate (v. Ingeniu). N. a devenit hie- 
rarchică îndată ce s’a organisat regimul feudal, 
transforinându-se într’o instituţie armată. N. 
şi-a pierdut ori ce importanţă militară, când 
regalitateaa reunit sub un sceptru marile domenii 
feudale (fiefuri) ale monarchiei. Richelieu o în- 
genunohe la picioarele lui Ludovic XIV, iar re
voluţia din 1790, prin decretul din 17 Iunie, o 
suprimă cu totul. N. fu mai apoi creată de cătră 
Napoleon I. Titlurile nobilare au fost ştei'se de 
republică în 1848 şi restabilite de cătră Louis- 
Napoleon la 24 Ian. 1852. A4i în Francia ca 
şi în România N. nu mai e decât posedarea unui 
simplu titlu ereditar fără nici un privilegiu.

[Nigrim.]
Nobleţă română, v. Boieri.
Nocrlchiu, (magh. Ujegyhdz, germ. Lesch- 

IcirchJ, corn. mare în Trs., colt. Sibiiu, 1061 loc. 
(1891) Rom. şi Saşi, cu pretură, judec, cerc., 
postă şi telegraf. N. a fost sediul scaunului cu 
acelaşi nume, cu un teritor de 287 km2., care 
în urma art. de lege XXXIII ex 1876 a fost 
împăi-ţit parte la cott. Sibiiu, parte la cott. Târ
nava mare.

Noctambullsm, este o formă particulară de 
îmbolnăvire psichofisică şi care se manifestă 
prin faptul că cel cuprins de el, nu numai se 
mişcă şi umblă noaptea şi dormind, ci şi săvîr- 
şesoe lucruri, pe cari omul uumai în stare de
şteaptă, în deplină ounoscinţă ar pute să le facă, 
ba âncă şi mai cutezătoare. Lucrările săvîrşite 
în N. se caracterisează prin faptul, că fiind lip
site cu totul de consciinţâ, ele totuşi se presintă 
ca voluntare şi intenţionate; chiar şi vorbirea nu 
e lipsită de legătura logică. Noctambulismul se 
ia identic cu somnambulismul (v. ac.), cu luna- 
tisinul (v. ac.), deşi prin anumite particularităţi 
se deosebesce de acestea, deoarece noctamb. 
nu împiedecă desvoltarea crganică şi nu are 
sfîrşit letal. [PI.]

Nocturna, composiţiune musicală, vocală sau 
instrumentală destinată a fi executată seara sau 
noaptea, şi astfel e acelaşi lucru cu Serenada. 
Cum scopul acestor bucăţi nu poate fi altul decât 
a mări farmecul unei frumoase nopţi, ele trebue 
să fie de un caracter liniştit, dulce, de o factură 
melodioasă. S’a dat âncă numele de N. unor mici 
composiţiuni scrise în acest caracter, uneori chiar 
triste, destinate pianului (Field, Chopin, ş. a.); 
nu au o formă hotărîtă, dar constau cele mai 
de multe ori din desvoltarea a doue teme con
trastante. [T. C.j

Nocturna, e numirea ce sădă tluturilor denoapte, 
ca fluturele gândacului de mătasă, Striga, etc.

Nocturnus, la Romanii vechi steaua de noapte, 
adecă luceafărul de seară, identic cu steaua 
Vesper sau Vesperugo (Hesperos la Greci).

Nod, în marină, este unitatea de măsură 
pentru a determina iuţeala navelor; un N. are 
lungimea de I4'52 m. şi corespunde la o di
stanţă parcursă de una milă = 1852 m.; astfel 
când (jicem că un vas filează 10, 20, 30 de N. 
înseamnă, că el percurge într’o oră 10,20, 30 mile 
marine. Cea mai mare iuţeală actuală e de 36 N.

[Const. B.]
Nodul Gordian, v. Gordios.
Nod -vital, un punct la începutul măduvei 

spinării, la originea părechii a 7-a a nervilor 
cranieni, a cărui lesiune omoară numai decât 
omul sau vieţuitoarea rănită. Acest punct gu
vernează toate mişcările respirătoare, şi o simplă 
tăietură în el nimicesce numitele mişcări.

Nodier, Charles, (1780—1844), scriitor franc., 
crescut în ideile revoluţiunii din 1791, deveni 
pe urmă regalist. Cunoscător al literafurei germ. 
şi engl., contribui mult la respândirea acestora 
şi la introducerea romantismului în Francia. 
Operele sale, în 12 voi., cuprind romane, studii 
estetice, filologice şi de zoologie, memorii şi su- 
veniri istorice.

Nodule de minereuri, sunt nisce concreţiuni 
ce se găsesc în diferite straie geologice şi cari 
sunt alcătuite din diferite minereuri, ca fierul, 
pirita, etc.

Noe, după tradiţia evreică al doilea protopă- 
rinte al omenimei; N. a scăpat cu ai săi de 
potop în corabia făcută de el la porunca lui 
Dumnezeu; el a descoperit viţa de vie; tatăl 
lui Sem, Ham şi lafet, protopărinţii popoarelor 
semitice, africane şi indo-germane.

Noels, cântece sau idile religioase pentru cră
ciun, în limba franceză.

Noema, (grec.) sciinţă, raţiune, noţiune.
Noemin, (ist. bibi.), v. Rut.
Noetica, (lat.) sau Gnoseologia, (grec.) dis

ciplina filosofică care are de obiect condiţiunile, 
principiile şi legile după cari se produce cu- 
noscinţa şi după cari se întemeiază certitudinea 
şi adevărul (teoria cunoscinţei). Cf. "Wundt., 
Log. I, Absoh. V-VI. [PI.]

NogaianI, seminţie tătară în guv. rus. Tauria 
şi Cauoasia, 57,000 capete. Stepele N.-ne. şesuri 
secetoase însă fertile la partea de jos a Niprului.

Noglorld, (magh. Nagy- UrBgdJ, numirea veche 
Irugd, corn. mică în Ung., cott. Bihor, cercul 
Grăbii mari. Apare în actele publice la 1273. 
Are 870 loc. Rom. gr.-cat. Lângă comună se află 
ruinele unei biseriei vechi zidită în seci. XIII.

Nogrâd, comitat ung. în partea stângă a Du
nărei, se mărginesce cu cott. Zolyom, Gombr, 
Heves, Pest-Pilis-Solt-Kiskun şi Hont. Supra
faţa de 4355T8 km2., este muntoasă şi deluroasă. 
Rîuri mai însemnate Dunărea şi Ipoliul. Dintre 
minerale se află în mesură mai mare cărbuni 
de piatră; dintre cereale se cultivă: grâu, secară, 
orz, ovăs şi cucuruz, apoi cartofi, napi de zahăr, 
in, cânepă, rapiţă, păstăioase, tutun şi viţă de 
viie. Loc. 214,444 (1891) Maghiari, Slovaci şi 
Germani. Oeupaţiunea principală a locuitorilor 
e agricultura. Cott. N. se împarte în 7 cercuri. 
Capitala Balassa-Gyarmat.

Nogrâd, comună mică în cott. Nogrâd, 1507 loc. 
(1891). Magh.
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NohI, O. Fr. Ludmg, musicograf german, n. 
1831 în Iserlohn, f 1886 în Heidelberg. A stu
diat dreptul şi musica, şi a scris mai multe vo
lume, biografii, ş. a., ale diferiţilor compositori ai 
şcoalei germane, mai cu samă consacrându-se 
lui Mozart şi Beethoven. [T. C.]

Nolr6, Ludwig, filosof germ., n. 1829 în Alzey 
(Hessa renană), 1 1889 la Mayence, unde a fost 
profesor de gimnasiu. Sprijinindu-se pe filosofia 
lui Spinoza, Schopenhauer şi pe teoriile naturali- 
ştilor moderni, N. a căutat să stabilească o con- 
cepţiune monistică a lumii. A publicat: Lumea 
ca desvoltare a spiritului, Basele unei filosofii 
moderne, Idea monistică, Dubla causă a cau- 
salităţii. Fundamentul unei teorii monistice a 
ounoscinţei, etc.

Nolrmoutler, insulă la coasta Franciei, dep. 
Vendee, 58 km*., 4 m. sub nivelul mării, apă
rată prin zăgazuri; loc. se ocupă cu pescuitul 
de stridii.

Noissevllle, sat spre nord-est dela Uetz; în 
timpul asediului cetăţii Metz, s’au dat la N. lupte 
între Francezi (Bazaine) şi Germani (Manteuffel), 
31 Aug. şi 1 Sept. 1870.

NoJIac, (Nagylah), comună mică în cott. Alba 
de jos, cerc. Mureş-tlioara, cu 1048 loc. (1891), 
617 Kom., 373 Magh., 58 de alte naţ.

Noia, oraş în prov. ital. Caserta, 7496 loc.; 
unul din cele mai vecbi oraşe ale Campaniei; 
aci a murit împăratul August (14 d. Chr.). In 
N. s’au folosit prima dată clopote la biserică.

Noiens volens, (lat.) vrend nevrend.
Noii me tangere, (lat.) nu te atinge de mine; 

lasă-mă că te las, lasă-mă în pace.
Noilendorf, sat în cercul boem Aussig; 30 Aug. 

1813 învingerea Prusienilor sub Kleist (de aci 
numit »de N.«) asupra Francezilor sub Van- 
damme.

Noma, (med.) proces gangrenos, care se ivesce 
după morbi gravi (pojar, soarlatină, tifus, etc.) de 
preferinţă pe mucoasa gurei, şi nimicesce rapid 
toate ţesuturile învecinate, chiar şi osul. N. se 
observă cu deosebire la copii mai mărişori. Te
rapia: cauterisări, remedii antiseptice, nutrement 
şi aer bun; defectele ulterioare se pot delătura 
prin operaţiune plastică.

Nomad, (grec., popor de păstori), popor care 
se ocupă în prima linie cu crescerea vitelor şi 
trece cu ele dela o păşune la alta. Ce privesce 
starea culturală a N.-lor, ea este superioară 
pop. ce trăiesc numai din venat şi pescuit, însă 
este inferioară pop. agricole şi industriale. In 
Europa îi mai găsim prin stepele din jurul Mării 
Negre şi în nordul extrem (Laponi).

Nomada, (Nomada Boberjeotiana), albină din 
ord. Hymenopterelor, clasa Insectelor.

Nomarchie, Nomos, (grec.) numele unui cerc de 
administraţie în Egiptul vechiu şi în Grecia de a(}i.

Nomenolator, (lat.) la Romani sclavul care 
însoţia pe stăpânul seu la plimbare avend să-i 
spună numele celor ou cari se întâlnia. Astăcji N. 
este titlul cărţii, care înşiră cu numele pe toţi 
bărbaţii, cari s’au distins într’un ţinut oarecare.

Nomenclatura, totalitatea numirilor întrebuin
ţate în vr’o specialitate a sciinţei, industriei sau 
artelor. (N. geografică, [v. Toponomastica], chi
mică, agricolă, musicală, ş. a.)

Nomen et omen, (latj nume şi cobire; citat 
din »Persa« (IV, 4, 74), a lui Plautus.

Nominalism, (neolat.) teoria filosofică, care sus
ţine că noţiunile generice, ca producte ale ab
stracţiunii, nu au realitate obiectivă, ci sunt 
numai pure numiri (nomina rerum, fiatus vocis); 
realitate au numai indivizii. întemeietorul N.-lui 
a fost loan Roscellin (v. ac.). Formula N.-lui 
sună: universalia post rem. [PI.]

Nomina sunt odiosa, (lat.) «numele sunt odi
oase» (urîte); va să 4ică: când e vorba de o1 
faptă slabă, numele făptuitorului causează ne
plăcere.

Nominaţia, figură oratorică, când în locul unui 
nume de persoană sau de localitate, se pune o 
caracteristică a aceluia. [*]

Nominatio auctoris, (lat.) instituţiune de drept, 
în sensul căreia posesorul unui lucru este în
dreptăţit ca apărarea în contra pretensiunilor 
altora să o cedeze acelei persoane, dela care a 
primit posesiunea lucrului.

Nominativ, v. Caşuri.
Nomocanon, colecţiune de legi, cari pe lângă 

legile bisericesc! cuprinde şi legile civile date 
de cătră împăraţi în căuşele bisericesci la cari 
se referesc canoanele. N. este compilat din: 
«Concordia canonum», o colecţiune a lui loan 
Scolasticul, preot în Antiochia apoi patriarch 
in Constantinopole (564), şi dintr^o altă coleo- 
ţiune a aceluiaşi, care pe scurt, în 87 capete, 
cuprinde cele tractate în «10 novele ale lui lu- 
stinian». N. se numesce şi partea II a Pravilei 
(v. ac.). (Cf. Dr. I. Raţiu, Dreptul biser. Blaj 
1877, p. 33.) [Dr. lacob Radu.]

Nomocraţle, (grec. domnia legii), forma de 
domnie, în care se ţine samă de legi şi toate 
se execută numai în cadrul lor.

Nomol, V. Nămolire.
Nomos, (grec.) lege; ordine, origine; în Grecia 

de acji provincie (v. Nomarchie).
Nona, la Romani parca (orbitoarea) care s’a 

îngrijit, ca pruncul sa se nască în a noua lună.
None, la Romani a cincia ori a şeptea 4' a 

fiecărei luni, totdeuna era a noua 4' în iunâ, 
numerându-se dela Idus (v. ac.) înderăt.

Nonet, (ital. Nonetto), nume dat unor com- 
posiţiuni musicale scrise pentru 9 voci sau 9 in
strumente concertante. [T. C.]

Nonlus, instrument cu care se pot măsura 
exact dimensiuni mai mici decât un milimetru 
sau părţi de arc mai mici decât un grad ori 
chiar decât o minută. Numit după inventatorul 
instrumentului, prof. portughez Nonius.

Nonlus, Marcellus, gramatic latin, a scris în 
seci. ni d. Chr. «Compendiosa doctrina per lit- 
teras, ad filium», un fel de lexicon enciclopedic, 
cu puţine cunoscinţe, însă foaite însemnat pentru 
resturile din operele de literatură latină dispă
rute. Ultimele ediţiuni sunt de Gerlach şi Roth, 
Basel 1842, Quicherat, Paris 1861 şi L. Miiller, 
Ijeipzig 1898.

Nonnus, poet grec din seci. V d. Chr., a scris 
o epopee, «Dionysiaca», în 48 de cărţi, fără sim- 
ţement poetic, nici religios, despre eipediţiunea 
lui Bachus în India; «Parafrasa evangeliului dela 
Ioan« (MevaPoXî]), în hexametro, după biblie, tra
dusă in franc, de contele Marcellus.

Nonparellle, litere, v. Caractere tipografice.
Non plus ultra, (lat.) neîntrecut; care nu 

poate fi făcut mai bine; nu poate fi întrecut.
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Non possumus, (lat.) nu putem, nu se poate. 

Formula de care se servesce curia romană, când 
nu încuviinţează pretensiunile vre-unei puteri 
liimesci.

Non ocholae, sed vitae discimus, (lat.) >nu 
înveţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă», citat 
din Seneca junior.

Non sens, (lat.) fără înţeles; prostie; neghiobie.
Nonte, (Nănte, turc. Notie), coin. rur. cu 

3900 loc. Eomâni mohamedani, în Vlaho-Meglen 
în Macedonia. N. e singura corn. română, ai 
cărei loc. sunt Eomâni mohamedani. Se crede, 
că N. e aceeaşi localitate cu ’Eptoxia, menţionată 
do Eedrenos, (ed. Bono. II 462), dar aceasta 
nu e probabil, (v. Meglena.)

Noologia, (grec.) direcţia filosofică, care sus
ţine, că cunoscinţele noastre îşi au originea 
numai in raţiune şi în afară de ori şi ce ex
perienţă. Ca teorie, această direcţie se numesce 
Noologism. Noologist, care împărtăşesce vede
rile neologismului şi profesează în acel înţeles. 
N. însemnaţi au fost: Plato, Leibnitz, Berkley, 
Fichte. [PI.]

Noosuliţa, V. Novoseliţa,
Nopal, plantă, v. Opuntia, Coccus şi Coşenila.
Nor, aglomerări de picături merunte de apă 

sau firicele de gheaţă suspendate în aer; se deo
sebesc de negură prin înălţimea la care stau. 
Dacă condensarea vaporilor înaintează, atunci 
se formează picături mai mari şi cad la păment 
sub formă de ploaie. După clasificaţiunea inter
naţională deosebim următoarele forme princi
pale ale N.-lor: 1) Cirrus, N. singuratici, rari, 
asemenea unei pene de pasere şi de coloare albă; 
2) Cumulus, grămecji mari de N., întunecaţi, 
cu basa orizontală, acoperind adese întregul cer, 
mai ales iarna; 3) Nimbus, N. de ploaie, strat 
gros de coloare închisă, diformă cu marginile 
sdrenţuite; 4) Stratus, cu stratificare orizontală, 
observăm adeseori spre vest la apunerea soarelui.

Nord, (miază, noapte), partea orizontului, în 
cătro cado umbra la amiazi; unul din cele patru 
puncte cardinale.

Nord, (Departament du Nord), depart. franc, 
în Flandria, 5773 km», cu 1.736,341 loc. (1891), 
7 arond., capitala Lilie.

Hori, Marea de, (Oeeanus Germanicus,Nord- 
See), sin al Oceanului Atlantic între Francia, 
Belgia, Olanda, Germania, Norvegia şi Anglia, din 
care Skager Rak conduce în Marea Baltică, Pas 
de Calais însă în Canalul La Manche. Ca limită 
spre nord se privesce cercul de lăţime 61° dintre 
Uiist şi Sognefjord, unde lăţimea este 300 km. 
Ţermurii de est, sunt sfîrticaţi de fjorduri (si- 
nuri mici) în o mulţime de insule şi peninsule. 
Fjorduri mai mari: Hardanger, Bukke, Lyse, Li- 
8tor, ş. a. Insule: Uthland şi grupul Halligen. Dela 
acest grup spre sud sunt peninsulele: Eiderstedt 
şi Dithmarschen. Dealungul fermurilor de sud, 
sunt insule mai mari: Wangerooge, Spiekeroog, 
Laogeoog, Baltrum, Norderney, Juist, Memmer, 
Borkum şi Helgoland, ş. a. In ţermurii Olandei 
străbat 2 sinuri: Zuidersee şi delta Rinului. Zui- 
dersee este mărginit de un grup de 7 insule mici; 
insulele deltelor Rin, Maas şi Schelde, Rosen- 
durg, Tsselraonde, Pulten Schouwen, ş. a. Spre 
Belgia şi Francia ţermurii descriu o linie aproape 
dreaptă. Ţermurii de vest. In sud-estul Angliei 
peninsula Kent, unde se varsă Stour în mare;

spre nord Chatam şi Gravesend, împreună cu 
insula de odinioară Thanet, cuprind jurul deltei 
Tamisa. De aci spre nord ţermurii Angliei descriu 
formă de semicerc până la sinul Wasb. Dela 
"Wash până la delta Humber, ţermurii sunt for
maţi din piatră de var. Până la delta Tees sunt 
mai multe golfuri mai mici, cu mici insule. Gol
furile ţermilor scoţieni: Firth of Forth, Moray 
Firth, Aberdour, ş. a. Porturi. Pe ţermii M. de 
Nord se află ca. 400 porturi, dintre cari cel mai 
însemnat şi totodată cel mai mare de pe roto
golul pămentului este portul oraşului Londra, 
apoi New-Castle-Dpon, Tyne, Hamburg, Anvers, 
Liibeck, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, ş. a. 
şi cu vr’o 92 fare.

Nord, Besboiul de N., resboiul dela 1700—21 
între Svedia de o parte. Polonia, Rusia, Dane
marca, Prusia şi Hanovra de altă parte, şi în 
urma căruia Svedia a pierdut preponderanţa în 
nordul Europei. In Svedia era rege Carol XII, 
care merge în contra Danemarcei şi o constringe 
a încheia pace (18 Aug. 1700) la Travendal. 
Bate pe Ruşi la Narva (30 Nov.); întră apoi 
în Polonia şi după mai multe victorii face dieta 
să alunge pe August şi să dea coroana lui Sta- 
nislas Leczinski. Se îndreptează apoi prea târziu 
contra lui Petru cel Mare, apucă greşit spre 
Ucrania şi pierde totul la Pultava (8 Iulie 1709). 
Se refugiază în ţerile române, unde provoacă 
un resboiu între Ruşi şi Turci şi întâr(ţiază până 
în 1714. Când se întoarse în ţeară, posesiunile 
fuseseră pierdute, el cre(Ju a se despăgubi ocu
pând Norvegia, dar peri la asediul cetăţii Fre- 
dericshald, 11 Dec. 1718. Lupta se urmă neno
rocoasă pontru Svedezi, cari lăsară Hanovrei 
Brema şi Verden, primind 1 mii. taleri (pacea 
din Stockbolm 20 Nov. 1719), Prusiei Pome- 
rania anterioară până la Peen, primind 2 mii. 
taleri (pacea din Stockholm 1 Febr. 1720), Ru
siei livonia. Estonia, Ingria cu ţinuturile Kex- 
holm şi Viborg (pacea din Nystad 10 Sept. 1721),

Nordamerlca, America de nord, v. America.
Literatura Nordamericană, are 3 perioade: 

timpul colonisării (1620—1775), timpul de tran- 
siţiune (1775—1820) şi seci. XIX. Prima epocă 
nu cuprinde decât scrieri religioase, cronice şi 
monografii istorice, şi prea puţine de alt gen. 
In epoca a doua se publică mai mult scrieri 
politice, cari vulgarisează ideile lui Rousseau şi 
ale enciclopediştilor francezi şi contribuesc mult 
la întemeiarea republice!. Foarte populare sunt 
din acest timp operele lui Franklin (v. ac.), tra
duse în toate limbile culte europene; la noi de 
I. Rîureanu, «Opere alese». Adevărata literatură 
naţională, independentă, în care se oglindesce 
spiritul şi caracterul poporului american, deo
sebită prin urmare de literatura engleză, deşi 
scrisă în aceeaş limbă, începe cu independenţa 
Americei, şi mai ales dela 1820. Notele ei ca
racteristice sunt originalitatea, francheţa, umorul 
vesel şi vioiciunea simţeinentului; iar din punctul 
de vedere moral, altruismul ;sau iubirea deaproa- 
pelui în mai mare măsură decât în literatura eu- 
ropeauă. Dintre scriitorii mai însemnaţi amintim 
aici pe următorii: în istorie: G. Bancroft, W. 
H. Prescott, J. L. Motley şi Francis Parkman; 
în roman şi novelă: Washington Irving (1783 
până 1859), cu care începe epoca actuală, I. 
F. Cooper, Harriet Beecher Stowe, al cărui

jvş; v:ON\- • r' ''' !
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•Uncie Tom’s cahin< a contribuit Ia desfiinţarea 
Bolăviei Negrilor, ş. a. Cei mai renumiţi poeţi 
lirici sunt: Lon^ellow, W. C. Bryant, R. H. 
Dana, distins prm intimitatea şi adâncimea sim- 
ţementului, I. G. Percival, pesimist, Edgar Poe, liric 
şi novelist fantastic, F. Greene Halleck, unul din 
cei mai populari şi mai realişti, quackerul I. 
G. Wbittior, care pentru puterea şi adâncimea 
simţemiutelor morale, e privit de unii, poate cu 
mai mult tomeiu decât Longfellow, ca primul 
poet american. Epopeia şi drama sunt puţin cul
tivate. Bine representate sunt ancă jurispru- 
denţa, (ţiaristica, filosofia, sciinţele şi mai ales 
pedagogia şi economia politică (Carey, Horace 
Man, ş. a.). Americanii se disting însă mai mult 
priu iniţiativa şi spiritul practic decât prin teoria 
Bciinţei.

Nordau, Max, scriitor, n. 29 Iulie 1849 în 
Pesta, fiul unui ovreu erudit; studia acolo me
dicina. După mai multe călătorii, stabilindu-se 
ca medic în Pesta, se făcu cunoscut ca foile
tonist al (Jiarolor »Pester Lloyd«, »Frankfurter 
Zeitung», »Vossische Z.t A scris în limba germ.: 
Din adevărata ţeară a milioanelor, 2 voi. 1878; 
Beşioi de săpun, 1879; Parisul sub a treia 
republică, 1880; Minciunile convenţionale ale 
civilisaţiunii, 1883; Paradoxe psichologice şi 
sociologice, 1885; Degenerarea, ş. a., cele din 
urmă publicate şi în românesce.

Nord-oanal, (Nordhollăndischer Kanal), unul 
din cele mai importante canale ale Olandei, dela 
Helder până la Buiksloot pe Y; 52 km. lung, 
38 m. lat.

Nord-cap, promontoriu pe insula norv. Magero, 
cel mai nordic punct al Europei; situat sub 
71l> 12' lat. nord.

Nord-carolina, v. Carolina.
Nord-Dakota, v. Dakota.
Nordenskjiild, Adolj Eric de, explorator polar 

svedez, n. 1832 in Helsingfors, a studiat geo
logia; în expediţiunile sale între 1858—1876 
a explorat ins. Spitzborg, coasta vestică a Gron- 
landei, Marea Carică şi gura fluviului Jenisei, 
prin cari s’au dovedit posibilitatea comunica- 
ţiunii pe apă între Europa şi Siberia; 1878—80 
a resolvat, prin încungiurul Asiei, vechea che
stiune a aşa numitei: »trecători de nord-est« 
(trecătoarea Behring); 1883 explorează interi
orul Gronlandei dinspre coasta vestică a ei. A 
scris: Ocolirea Europei şi Asiei pe (nava) Vega. 
Gronlanda (1886).

Nordhausen, oraş în guvernam, prus. Erfurt, 
26,847 loc. (1890); gimnasiu clasic şi real; filiala 
hăncii imperiale, cameră de comerciu; vinăr- 
sării grandioase, etc.

Nordholland, (Olanda nordică), prov. oland., 
2770 km*., cu 829,489 loc. (1890); capitala 
Haarlem; oraş comercial: Amsterdam.

Nordica, literatura şi limba. Sub nume de 
limba N., în oposiţiune cu limba gotică, diu care 
se trag limbile germanice sudice şi apusene, se 
cuprind limbile daneză, svedeză, norvegiană şi 
islandeză. Ele erau la început dialectele unei 
singure limbe, numită N., normană, norrenă, 
scandinavă sau islandeză, pentru că în Islanda 
s’a păstrat mai bine limba vechilor monumente 
literare ale popoarelor scandinave, deşi aci ele 
s’au întrodus după compunerea lor. Asemănarea 
limbilor N. cu gotica se vede în tulpine şi în

semnarea lor. Ele se deosebesc de limbile ger
manice de sud şi vest prin bogăţia vocalelor, 
care le face mai puţin aspre, priu postpunerea 
articlului care se contopesce cu numele, prin 
o declinare mai simplă, prin forma simplă a 
conjugării pasive şi deponente, ca şi cea latină 
şi elină; ba în norvegiana poporană s’au păstrat 
multe forme nemodificate din sanscrita. Ele se 
despărţiră pe încetul de când începură a ave o 
literatură scrisă, prin influenţa literaturei germ', 
âncă de priu seci. XIII, şi mai ales prin reforma 
religioasă din seci. XVI, şi prin influenţa liter. 
franc. Monumentele vechi ale liter. şi limbei 
scandinave sunt Edda (v. ac.), colecţiune de 
cântece mitologice şi eroice ale Scaldilor Scan- 
dinaviei, reunite în Islanda in seci. XI, şi S aga, 
colecţiuni în prosă de tradiţiuni istorico, legende 
şi basme poporane. Afară de acestea sunt unele 
cronici, omilii, cărţi religioase, cărţi de legi şi 
documente, din cari cea mai veche Gragas 
(Grane Gars), şi o interesantă carte fllosofică- 
morală de prin seci. XII, Speculum regale.

Nordica, mitologia, germană, scandinavă. Trei 
sunt (}eii principali ai acestor popoare: Odin sau 
Votau, identificat de Tacit cu Mercur, Tyr, Tiwas 
sau Zio, identic cu Zeus sau vedicul Dyaus, după 
Tacit acelaş cu Marte şi în fine Thor sau Donar, 
la Tacit Hercule. După cei mai noui şi mai au- 
torisaţi mitografi, Tyr este părintele celorlalţi 
4ei, dar a fost curând deposedat de Odin, ca şi 
Chronos de Zeus. In ce prive.sce atribuţiile, 
Odin este (Jeul furtunei, al resboiului, al înţelep
ciune! şi al bogăţiei. Tyr al resboiului şi Thor 
al trăsnetului şi al furtunei. Afară de aceştia, 
Germanii mai adorau pe (jeiţele Nerthus = Terra 
mater, Freia = Venus şi Holda, pe (}e>i Freyr, 
Beowulf, Aegir, Loki, Heimdallr. Mai cunoscute 
sunt Walkiirele, ficele şi tovarăşele lui Odin, cari 
ajută pe eroi în lupte şi duc în Walhalla pe cei 
căijuţi. Principalele isvoare pentru mitologia N. 
sunt Eddele şi Nibelungenlied. întemeietorul 
acestor studii este lacob Grimm; lucrări mai 
noue sunt cele ale lui Bang, Bugge, Hoffory, 
H. Meyer.

Nordkyn, cel mai nordic punct al continen
tului Europei, sub 71° 6' lat. nord.

Nordiand, comitat în Norvegia, 40,724 km8., 
cu 132,588 loc. (1891); capitala Bodo; bogat în 
stânci, fjorduri şi insule.

Nordmann, JoA, (Rumpdmeier), scriitor austr., 
n. 1820 în Laodesdorf lângă Xrems. In 1848 
membru al legiuuii academice, apoi redactor al 
(Jiarelor »Der Salou», »Der Wanderer» (1859—69), 
•Neue freie Presse» dela 1869, »Die lUustrirte 
Zeitung«. Autorul mai multor romane.

Nordvest Provincii, nume dat de Englezi unui 
district administrativ în Estindia, cuprimjeud 
partea de mijloc a Hindostanului, 274,816 km8., 
cu 46.922,690 loc. (1891); la N. mai aparţin 
state tributare de 13,273 km8., cu 799,160 loc. 
Capitala Allahabad.

Nordvestică, trecătoarea, calea maritimă, care 
duce din Oceanul Atlantic pe la nordul Ame- 
ricei la Pacific, căutată de prin seci. XVI, dar 
descoperită abia la 1850 de M’Clure; acum sunt 
cunoscute două astfel de trecători, dar ambele 
nepracticabile din causa raasselor de ghiaţă.

Norfolk, 1) N., comitat engl., 5488 km8., cu 
456,474 loc. (1891). 2) N., oraş în Virginia
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(America de nord), 34,871 loc. (1890), una din 
staţiunile principale ale flotilei Uniunii; co- 
merciu însemnat.

Norfolk, Toma Howard, duce de, n. ca. 1474, 
sub Heuric VIII om cu mare influenţă, catolic 
zelos, a stat 8 ani în Tower, f 1554. Nepotul 
seu cu acelaş nume fu executat 1572 pentm 
conjurare cu Maria Stuart. Casa ducilor de N. 
şi acum e sprijinul principal al bisericii catolice 
în Anglia; capul ei e Henry Fitz-Alan-Howard, 
al XV-lea duce de N., n. 27 Dec. 1847.

Norla, (spân.) un aparat destinat a urca apa; 
el e format dintr’un lanţ continuu (interminabil), 
pe care sunt fixate nisce găleţi, cari se urcă 
încărcate cu apă şi coboară goale.

Noric, (geol.) sau Norianul împreună cu Car- 
nianul, sunt doue subdivisiuni ale etajului Ty- 
rolian din Tryasul alpin.

Norici, Alpi, t. Alpii.
Norlcum, în antichitate ţinutul Alpilor estici 

(Saizburg, Carintia şi Stiria de aiji); capitala 
Noreia, acum Neumarkt.

Norlta, rocă emptivă formată de plagioclaşi 
şi piroceni rombici; câte odată conţine şi olivin.

Norma, în Ung. nume dat cursurilor de în
văţăm ent de 6 septemâni ţinute în vacanţe, pe 
la începutul seci. XIX, cu înveţătorii şcoa- 
lelor poporale, sub conducerea inspectorilor di
strictuali şcolari şi în cari li-se propunea: Doc
trina religiunii, Interpretarea Sf. Scripturi, Istoria 
biblică, Aritmetica şi Metodica. Cu ocasiunea 
acestor cursuri se conferiau şi posturile înve- 
ţătoresci.

Normal, (lat. norma, model, regulă, măsură), 
tot ceea ce e făcut după regulă şi măsură; N. 
ca Bubst. măsură normală, contr. anormal.

Normala, şcoală, organisată astfel ca să poată 
servi de model altor şooale, îndeosebi penti-u 
prepararea personalului didactic (preparandie, 
seminar pedagogic). In Austro-Ungaria numele 
acesta s’a păstrat pentru şcoalele primare ur
bane, cu o programă mai desvoltată. In Franci a 
şi România se deosebesc Ş. N. primară şi su
perioară, cari ţin locul unor institute sau se
minalii pedagogice, pentru pregătirea corpului 
didactic primar şi secundar.

Normalii, o colecţiune de acte relative la des- 
voltarea bisericei bucovinene. v. Calinescu.

Normandia, veche prov. franc., cuprimjend ţi
nutul dela gura Seinei, acum împărţită în de
partamentele Seine infer., Eure, Orne, Calvados 
şi Manche, 29,545 km*. Capitala Rouen. Ducii 
de N. dela 1066 încoace (Wilhelm Cuceritorul) 
au fost şi regi ai Angliei până ce Henric III la 
1529 abdică de N. în favorul lui Ludovic cel Sfânt.

Normani, popor de origine germană, care în 
seci. IX şi X plecând din patria lor străbună, 
peninsula Scandinavia, fac invasiuni în Europa 
vestică şi sudică, mai târcjiu chiar până la mij
locul Mării Mediterane. N., constrînşi de lipsa 
mare, în seci. IX pleacă din ţeara lor spre ţer- 
murii Franciei. Conducătorul lor a fost contim
poranul lui Carolcel Mare, RagnarLodbrok. După 
moartea lui Carol, care şi-a apărat ţeara contra 
lor prin forturi, intrară în Francia, o devastară 
Şl duseră cu sine mulţi locuitori ca sclavi sau 
II uciseră. Sub domnia neputincioşilor Carolingi 
se întăriră în Francia, cu deosebire pe insula 
Oissel, în Noir-Montier, de unde plecară în di

recţiuni deosebite spre a devasta şi prăda Francia. 
Ocupară de trei ori Parisul (845, 857, 861), 
înaintară spre Oaronne în sus până la Toulouse, 
859 străbătură şi preste Rhone. Carol Pleşuvul 
numai cu sume mari de bani fu în stare a-i 
îndupleca la i'etragere. Sub Carol Grosul au 
atacat şi Germania, cu deosebire oraşele Aachen, 
Kbln, Trier, Metz, Bingen, Worms. Acesta âncă 
numai prin bani şi prin cedarea unui teritor a 
scăpat de ci. împăratul Arnulf (891) i-a înfrânt 
însă şi a scăpat imperiul de invasiunile lor. 
Acum năvăliră din nou în Francia, Carol Simplul 
(912) a scăpat numai aşa de dînşii, că şi-a mă
ritat fiica sa Gisela după ducele lor Rollo, căi-uia, 
după ce s’a încreştinat şi depus jurământul de 
vasal, i-a cedat un teritor (Normandia, v. ac.) 
spre a se stabili cu oamenii săi. De aci încolo 
N. serviră spre apărarea Franciei şi în scurt 
timp însuşind limba franceză, se amalgamisară. 
Anglia a fost de N. prădată şi mai des. După 
moartea regelui Egbert se aşezară în Northum- 
berland şi Murcia. Alfred cel Mare i-a reţinut 
dela devastarea ţerii, dar după moartea lui cu 
atât mai des devastară Englitera. După moartea 
lui Eduard Confesorul, se urcă pe tronul Angliei 
un urmaş al lui Rollo din Normandia (1066). 
Deci Vilhelm, principele Normandiei anexă En
glitera la Normandia. In urmă N. se contopiră 
şi aci, dispărându-le numele de N. In seci. IX 
străbătură până la peninsula iberică, Baleare, 
ţermii Africei, Italiei, Asiei mici, devastând pe 
tot locul. In Italia s’au întărit mai stabil (seci. XI), 
când principele de Neapole, Sergius, din recu- 
noscinţă pentru ajutorul dat contra rivalilor săi, 
li-a dat un teritor, unde au fundat un ducat cu 
oraşul Aversa. Când Grecii le-au refusat partea 
de pradă câştigată cu ocasiunea ocupării Siciliei, 
ocupară Apulia şi o împărţiră între ei. După 
aceasta, în legătură strinsă cu papii, se extind 
tot mai tare, primind vasalitate faţă de curtea 
papală. Robert Guiscard (1056—85) ocupă toată 
peninsula, fratele său Roger I, Sicilia. Roger II 
unesce toate posesiunile normane sub sceptrul 
său şi 1130 fu încoronai rege al Neapolei şi 
Siciliei de pontificele Anaclet U; stîngendu-se 
seminţia Normanilor, toate acestea trec în po
sesiunea Hohenstaufilor. Sub ducele Rhos, au 
atacat N. şi ţermurii mării estice, subjugând po
poarele din jurul Mării Baltice, cunoscuţi sub 
numele Varegi (Wareger). Ruşii se supun lor. 
De aci au făcut invasiuni dese şi în imperiul 
roman de est, primiţi mai târ4iu în armată sub 
numele »Papaffoi». In jurul Oceanului Atlantic 
ocupară insulele Orkney şi Shetland, descoper 
insulele Faroer şi Islanda. De aci străbat spre 
Gronlanda, ba chiar până la ţermii Araericoi, 
prin Scoţia nouă, ş. a. Prin seci. XIV şi XV 
aceste colonii, atacate do Indiani şi Eschimoşi, 
au dispărut. [M. Bodiu.]

Normanlce, insule, ins. engl. în La Manche, 
la ţermurul vestic al Normandiei, 195 km*, cu 
92,272 loc. (1891); importante puncte strategice.

Nome, în mitol. nordică 4>Qolo timpului şi 
sorţii, în număr de trei; Urd (trecutul), Ver- 
dandi (presentul) şi Skuld (viitorul), cari petrec 
la fântâna sfântă a (Jinei Urd, sub arborele 
Tggdrasill în Asgard, şi spun soartea oamenilor, 
ba şi a (ţoilor; ele sunt şi genii apărătoare ale 
oamenilor.
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Noroc, în înţeles obiectiv mersul indepen
dent de voinţa omului a întemplărilor externe, 
încât resultatele lor sunt in consonanţă cu do
rinţele şi speranţele unui anumit om. în înţeles 
subiectiv N. insemnează fericirea (v. ac.).

Norocosul, eroul unei poveşti, v. Fortunatus.
Noroiul, (agric.) ca şi praful de pe drumuri 

şi şosele şi nămolul de piin bălţi ancă dă un 
amendament bun pentru diferite terenuri, de
oarece ol conţine atât săruri minerale provenite 
din sfărimarea rocelor, cât şi resturi organice 
(humus), provenite din feoaliile vitelor şi resturile 
plantelor ce au ajuns în el. Unde însă N. a stat 
mult timp sub apă, poate să conţină şi corpi 
toxici, vătemători plantelor. Do aceea nămolul 
şi N. scos de sub apă nu se întrebuinţează numai 
decât, ci se pune grămadă şi se lasă mai mult 
timp să stea la soare şi aer, ca să se usce şi oxi
deze şi să se reducă corpii toxici din el. Pentru 
a grăbi uscarea şi oxidarea lui, se sapă şi ame
stecă de 2—3 ori, înainte de a-1 căra pe arături. 
Praful de pe şosele se poate îndată căra pe te
renurile arabile, fiind deja uscat.

Norrbotten, cel mai nordic şi mai puţin populat 
comitat (Lan) sved., 106,818 kms., cu 104,783 loc. 
(1891); bogat în fier. Capitala Luleă.

Norrige, (sved.) Norvegia (v. ac.).
Norrkoping, oraş în Svedia, 32,826 loc. (1891); 

însemnată industrie de postav, hârtie, zahăr, 
tabac, bumbac; şantier; comerciu maritim.

Norters, vent de nord de iarnă, dela Missouri 
până în Golful de Mexic.

Northampton, l).^^., oraşin Augliacu61,0161oc. 
(1891); locul principal al fabricaţiei engl. de în
călţăminte. Aci a învins Richard de York pe 
regele Hernie VI la 10 Iulie 1460. 2) N., oraş 
în statul Massachusetts (America de nord), lângă 
Connecticut, 19,990 loc. (1890).

Northamptonshire, comitat engl, 2549 km9., 
cu 202,238 loc. (1891).

Northumberland, comitat în nordul Angliei, 
cu 506,030 loc. Mare parte compus din coline 
neroditoare; nutresce numeroase turme de oi; 
industria de maşini foarte desvoltată.

Nortla, la Etrusci şi la Romani 4ina sorţii; 
în templul ei în tot anul se bătea câte un cuiu. 
Cuiele numerau anii dela consacrarea templului.

Norvegia, (şved. Norrige, dan. Norge), regat 
situat în partea nordică şi vestică a peninsulei 
Scandinavia, intre Marea gheţoasă de Nord, 
Marea Norvegică, Marea de Nord, 8kager-Rak, 
Svedia, Finlanda şi Rusia, cu o suprafaţă de 
322,304 km9, şi 1.988,674 loc. (1891), (6 pe 
1 km9.). Relief şi Idrografie, v. Scandinavia. 
Producte: Solul stâncos, câmpii de ghiaţă, si
tuaţia înaltă fac N. mare parte o ţeară nefruc
tiferă, adecă 75%, 22% păduri şi numai 3% 
este păment cultivat şi păşuni. Mările din veci
nătate fiind abundante în pesce (hering, ostrigă, 
raci de mare, foca, chit, ş. a.), pescăritul aduce 
venit anual de 41 mii. (1896). In minerale N. 
este săracă, se exploatează: argint, aramă, fier, 
piatră de var, pirit, etc. Industria este primi
tivă ; cemerciul însă, fiind loc. navigatori buni pe 
mare, este înfloritor. Centrul comerciului este 
capitala N.-ei: Christiania, apoi Bergen şi Frond- 
hjem. Importul în 1896, 240V6 mii. cor.. Ex
portul 147% mii. cor. Instrucţiunea este desvol
tată, analfabeţi sunt foarte puţini, universitate în

Christiania,cul300 ascultători.
N. este regat independent, stând cu Svedia în 
uniune personală. Puterea legislativă o exer- 
ciază membrii din camera deputaţilor (storthing); 
Regele are dreptul de veto. N. este împărţită în 
20 comitate (amt) şi 56 districte (fogderier), 
acestea în 39 oraşe şi 511 comune. Serviciul 
militar este obligator şi durează 13 ani; în timp 
de resboiu cel apt de a purta arma, este înda,- 
torat dela 18—50 ani a lupta pentru patrie. In 
timp de pace armata constă din 180,000 militari.

Istorie. N. joacă' rol în seci. IX (năvălirea 
Vikingilor). Loc. erau popor de mare, în care ca
litate au înfiinţat ducate mici in Irlanda şi Scoţia. 
Imperiul N. fu înfiinţat de Harald Hârfagr, care 
in lupta dela Hafi'sfjord (872) a supus toate 
voevodatele mai mici. Fiul seu, H. Hakan Bunul 
(936—960), a împărţit ţeara în 4 districte le
gislative. O lege uniformă pentru întreagă N. 
s’a introdus numai sub Magnus Lagabote (1263 
până 1280). Cu finea seci. X străbate în N. cre
ştinismul sub regele danez Harald Blaatand. In 
1000, sub Olaf Tryggfasson şi Olaf Haraldsson, 
der Digre, (der Dicke) Grosul, păgânismul s'a 
stîns cu totul, astfel ca sub Olaf Kyrre, N. are 
primate şi creştinismul se organisează pe basa 
independentă naţională. In urma constituţiunii, 
ca şi fiul legitim să aibă drept la tron, începutul 
evului mediu al N. este plin de lupte pentru 
tron, ceea ce slăbise autoritatea regelui şi dă 
uascere partidelor aristocratice şi hierarchice. 
Luptele acestea se curmă numai sub domnia 
lui Sverre, care a supus aristocraţii, a şters feu
dalismul şi a organisat ţeara din nou. 1319 s’a 
stîns familia lui H. Hârfagr şi tronul trece în 
mana regelui de origine svedez, Magnus Eriksson. 
In seci. XIV N. prin luptele sale interne sân
geroase cade în letargie, aristocraţia, odinioară 
atât de puternică, se nimicesce. Cu ea se nimi- 
cesce şi simţul naţional şi astfel N. devine in urmă 
dependentă de Danemarca. Eriksson (1319—43) 
abdică de coroană în favorul fiului seu Hăkan. 
Acesta (1343—80) ia de soţie pe Margareta, fina 
regelui din Danemarca, WaJdemar Atterdag. 
Margareta, ca unica fică, unesce N. şi Svedia 
cu Danemarca, prin faptul, că câştigă tronul 
Danemarcei fiului ei Olaf. Uniunea aceasta a 
produs supremaţia Danemarcei, de care Svedia 
scapă, N. însă nu. Cu acestea se începe în N. 
epoca daneză. 1450 N. pierzând lupta de eli
berare din uniune, este constrînsă se recunoască 
de rege al seu (în contractul de Bergen) pe Chri- 
stian, regele Danemarcei. La început pare a ave 
oare oare independenţă, dar dela 1536 devine o 
simplă provincie daneză. Supremaţia daneză a 
ameninţat nu numai independenţa N.-ei, dar era 
să suprime şi limba, cultura ei. In seci. XVI 
biserica devine daneză prin infiuenţa reformată; 
în seci. XVII prin legislaţiunea daneză, limba 
daneză devine chiar limbă a aristocraţiei. 1813, 
când Napoleon pierde lupta la Lipsea, regele 
Svediei, loan Carol, asigurându-şi sprijinul Ru
siei, Austriei şi Engliterei, spre a ocupa N. dela 
regele Danemarcei, Frideric VI, aliatul lui Napo
leon, atacă pe acesta şi prin convenţiunea dela 
Kiel 11814) îl constrînge să predee N. Svediei. 
Astfel N. întră în o nouă epocă. După o luptă 
de independenţă cu Svedia, condusă de admi
nistratorul Danemarcei, Christian, 1814 se re-



Norvegiană — Nostradamus. 417
ÎDOesce pactul dela Kiel, N. se unesce cu Svedia, 
obţine dreptul de independenţă în cele interne, 
având numai rege comuu şi un storthing (par
lament) comun cu Svedia. Relaţiunile dintre N. 
şi Svedia nefiind clar stipulate, în N. s’au ivit 
des curente contra uniunii. Acestea n’au în
cetat nici când regele Oscar I (1844—59) a în
fiinţat un ord norvegian, stindard şi pajură 
separată pentru N. 1859 storthingul N.-ei res
pinge dreptul regelui de a numi pontm N. ad
ministrator, tot atunci respinge proiectul, care 
ţintea la consolidarea uniunii. Luptele acestea au 
avut resultatul, că N. a pretins revisiunea ac
tului de uniune. Aceasta după multe încercări 
zadarnice, s’a resolvat în 1872, când regele 
Oscar II a ab(Jis de dreptul de a numi admi
nistrator în N.

Norvegiană, literatura. Până Ia înfiinţarea uni
versităţii din Cristiania, în 1811, şi până la des
părţirea Norvegiei de Danemarca şi unirea ei cu 
Svedia, în 1814, scriitorii de origine norvegiană, 
ca Arreboe, Holberg, Tuiliu, "Wessel ş. a., scriau 
în limba daneză. Lucrările filologului I. A. Aasen 
şi tradiţiunile şi cântecele poporale, culese de
I. Moe, sunt primele producte, cari arată tendinţa 
de a forma o literatură naţională, în care s’au 
distins apoi poeţii H. Vergelând, I. Velbafen, 
Andr. Munoh. Aceştia avură mai mulţi imitatori. 
Astăcji Bjornsou şi Ibsen (v. ac.) fac epocă în 
literatura dramatică. Camilla Collet şi Magd. 
Tboresen sunt bune romanţiere. Asemenea istoria 
şi geografia N., filosofia, teologia, jurisprudenţa, 
soiinţele exacte, toate au representanţii lor. Dar 
limba literară N. se deosebesce puţin de cea 
daneză, mult mai puţin decât limba vorbită, 
foarte asemenea celei islandeze.

Norwich, oraş şi comitat în estul Angliei. N. 
posede un castel normand, o primărie zidită la 
1453 şi vr’o 34 biserici, dintre cari cea mai re
numită este catedrala construită 1096—1510, şi 
palatul episcopal, zidit 1318, o şcoală înte
meiată 1325, un museu şi o bibliotecă. N. are 
100,970 loc. (1891).

Nosce te ipsum, (lat.) (cunoasce-te pe tine 
însuţi), era insoripţiunea pusă la întrarea în 
templul lui Apollo din Delphi; se considera ca 
cel mai bun îndemn pentru începutul înţe
lepciunii. [PI,]

Nosean, mineral, silicat aluminos şi sulfat de 
sodiu, în cristale cubice, cenuşii până negre. 
Se găsesce în roce eniptive, însoţind mai ales 
leucitul şi nefelinul.

Nosema bombycis Năg., ciupercă saprophytă 
piiiasită in sângele şi tubul digestiv al gânda
cilor (viermilor) de mătasă, produoend boala 
Pebrina (v. ac.) .sau Gattina.

Nosleviclu, Ştefan, prof. gimn. şi componist,
II. 1833 în Sadagura, Bucovina; a studiat teo
logia în Cernăuţ, apoi filosofia în Viena, oalifi- 
cându-se ca profesor pentru studiile matematice 
şi sciinţilice., 1864 numit prof. la gimn. gr.-or. 
din Suceava, unde -ţ 1869. Avea un rar talent 
mnsical; a înfiinţat în Suceava o societate mu- 
sicală, a compus o mulţime de cântece după 
melodii naţionale rom. A publicat în Foaia So
cietăţii pentru cultura şi literatura română în 
Bucuresci în 1868 un comentar asupra poesiei 
•Tătarul» de V. Alexandri şi o melodie pentru 
cântarea ei, şi în 1869 altă melodie pentru poesia

Enciclopedia română. Voi. Cil.

»Drum bun, doba bate». (Cf. Foaia Societăţii 
pro 1869, p. 215.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Nosocomlu, (grec.) ospital, spital; Gangrena 
nosocomială, G. ospitală.

Nosogenesls, (grec.) originea morbilor.
Nosogeografla, (grec) expunerea respăndirii 

geografice şi climatice a morbilor.
Nosografla, (grec.) descrierea unui morb.
Nosologla, (grec.) sciinţa, care se ocupă cu 

desvoltarea morbilor.
Nosophthoria, (med.) extirparea morbilor prin 

o igienă şi profilaxie consequentă, energică.
Nossairi, sectă mohamedană între lâbanon şi 

Antiochia, care se pare înrudită cu Druzii. Ade
renţii sei (ca. 80,000) se numesc Mu’mixum 
(credincioşi). Constă altcum din şiitismul moha- 
medan şi gnosticismul creştin şi din alte ele
mente necunoscute. (Cf. Niebuhr, Reisebeschrei- 
bungen nach Arabien; De Sacy, La religion des 
Druzes. Paris, 1838.) [M. Bodiu.]

NossI-Be, (Nosti- Varin), insulă mare, 136 km*., 
9000 loc. în părţile nordice din Madagascar; din 
1840 în posesiunea Francezilor; foarte fructi
feră, se cultivă orez şi cafea.

Nostalgia, (grec.) tristeţa produsă prin plecarea 
de pe pămentul natal, însoţită de dorinţa impe
rioasă de a se întoarce acasă. Sufer de prefe
rinţă adolescenţi, indivizi blâmji, sensibili şi de 
un temperament nervos; ţerani, soldaţi şi oameni 
puţin instruiţi sunt mai predispuşi. N. e consi
derată de unii drept o monomanie, de alţii drept 
o novrosă a imaginaţiunei; în realitate ea este 
o tulburare psichioă, care în formele grele poate 
fi originea unei depresiuni considerabile morale 
şi fisice, şi să fie însoţită de astfel de disordine 
grave ale nutriţiunei, încât să se termine prin 
moarte. Suferinţele morale duc pe nostalgici la 
sinucidere. Mulţămită progreselor civilisa^unei, 
a respăndirii culturei şi a tratamentului mai 
blând în casarme, formele grave ale N.-ei sunt 
foarte rari. Tratamentul raţional constă în în
toarcerea la cămin şi dacă aceasta nu e posibil, în 
susţinerea moralului, distracţiuui, exerciţii mus
culare, tonice şi idroterâpie. [V. Imerwol.j

Nostoc commune Vauch., algă din fam. Cyano- 
phyceelor, se ivesce în toată Europa pe pământ 
umed, mai ales după ploaie, ca o massă gelati
noasă de coloare verde.

Nostocacee, (botan.) familie de Alge Schizo- 
phycee (Cyanophycee, v. ac.), cu mai multe ge
nuri, Nostoc (v. ac.), Anabaena Bory, Cylindro- 
spermum Kiitzing, ş. a. Trăiesc prin locuri umede, 
malurile mlaştinilor, băltoace, ape dulci ori puţin 
sărate şi lin curgătoare, asociate cu Lichenii sau cu 
alte plante (Azola, Gycas, Gunnera, Sphagnum).

[S. Şt. R.]
Nostradamus, (Michd de Notredame), vestit 

astrolog franc. (1503—1566), n. la Saint-Remy, 
în Provence, din o fam. ebreă, creştinată. Medic 
şi astrolog, publică primul almanach cu preijicerea 
vremii, după care se făcură apoi alte calendare 
asemeni. N. însă se făcu celebru prin «Pro
feţiile» sale despre faptele şi înteraplările ome- 
nesci, publicate în 1555, în strofe de câte 4 ver
suri rimate, împărţite în 7 «Centuri», pe urmă 10. 
Ediţ. cele mai bune sunt cea dela Lyon, 1568, 
şi cea dela Amsterdam, 1668. Următoarea epi
gramă din acel timp arată, că nici atunci nu
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credeau toţi în asemeni profeţii: >Nostra damna, 
cum falsa damus, nam fallere nostrum est.€ — 
Fratele acestuia, I. de Notredame, magistrat, 
a scris: Vieţile celor mai renumiţi şi mai vechi 
poeţi provensali. Un fiu al seu, Gesar de N., 
a scris între altele: Istoria şi cronicele Pro- 
vansei. Un alt fiu, Michd de N., un tratat de 
astrologie.

Nostrifioare, procedura de îndeplinit pentru 
a se recunoasce valoarea legală unui document 
liberat de un alt stat sau instituţiune străină. 
N.-a diplomelor cari dau dreptul la practicarea 
unei profesiuni liberale e condiţionată adeseori 
şi de supunerea candidatului la un ncu examen.

Nota, în genere este semnul distinctiv (în
suşirea), prin care un obiect se poate deosebi 
de altul. La fiecare obiect de gândire se pot 
deosebi doue grupe de note: a) esenţiala şi acci
dentala, b) comune şi proprii. Esenţiale sunt 
acele, cari fac pe obiectul care le are să fie 
ceea ce este şi dela cari atîrnă existenţa, va
loarea şi însemnătatea lui. Accidentale se 
numesc acele, cari pentru esenţa obiectului şi 
pentru cugetarea lui, ce e drept, nu sunt ab- 
solnt necesare, servesc însă la caracterisarea 
lui, decsebindu-1 în mod individual de cătră 
altul. N. esenţiale luate laolaltă constitue esenţa 
sau substanţa obiectului. Dintre aceste pe unele 
le are îndeccmun cu alte obiecte de acelaş fel. 
Aceste se numesc N. comune. Sunt apoi unele 
pe cari le are numai pentru sine; aceste se 4io 
proprii. (Cf. Maiorescu, Logica; Pletosu, Lo
gica, pag. 9.)^

Notă mai însemnează ancă: a) explicaţiune 
sumară a unui pasagiu scris sau tipărit; b) gradul 
de clasificaţiune ce se dă unei prestaţiuni inte
lectuale şi însemnarea gradului de merit în 
şcoală; c) comunicaţiune scrisă cu caracter cfi- 
cial, s. e. N. diplomatică; d) memoriul comer
cianţilor şi a profesioniştilor; nume dat biletelor 
de bancă (v. Banca de emisiune). [PL]

Notă diplomatică. In diplomaţie N.-le sunt 
modul de corespondenţă cel mai întrebuinţat, 
în deosebite împrejurări, atât pentru afacerile 
curente cât şi pentru a trata pe cele mai im
portante. N.-le confidenţiale sunt oele ne
semnate, sau N.-e verbale, ce se usitează 
pentru afacerile lăsate în uitare, sau afaceri a 
căror importanţă presintă vreme să o relevăm. 
Totuşi în acest cas nu i-se dă un caracter oficial 
sau imperics, nici urgent. [0. L.]

Notă, (mus.) nume dat în notaţiunea musi- 
cală în special semnelor prin cari se represintă 
grafic sunetele musicale; N.-le în musică .sunt 
prin urmare ceea ce sunt literile în scrierea 
ordinară. Cuvântul latin Nota (= semn) a fost 
întrebuinţat în acest sens pentru pima oară de 
scriitorul Fab. Quintilianus (seci. II). Mai târziu 
Boctius (seci. VI) numesce astfel literile grece 
întrebuinţate ca notaţiune musicală. La apari- 
ţiunea neumelor (v. Neuma), între altele li-se 
dă acestora şi numele de N. romana şi tot nu
mele de N. se dă semnelor mici pătrate, ce 
înlocuiesc neumele (N. quadrata sau quadri- 
quarta). Aceasta ne arată că în cursul seci. 
numele de N. a fost dat la semne foarte deo
sebite între ele, până ce a ajuns a fi dat la 
semnele de aiji. Acestea sunt în general rotunde 
sau puţin ovale, pline sau deşarte 9} şi mai

totdeuna avend lângă ele o liniuţă verticală nu
mită coadă (JJ sau ^ j3 ). Numai în mu-
sica veche a bisericei occidentale (cânt plan) s’a 
păstrat forma pătrată a N.-lor şi la figura ex
cepţional întrebuinţată, valorând doue întregi. 
N.-le au dublul rolde arepresenta, prin posiţiunea 
relativă ce li-se dă pe portativ, înălţimea sune
telor, şi prin figura lor durata acestora. Acest9r 
figuri de durată li-se dă numele ăo întreagă (o ),
jumătate ( J ), pătrime ( J ), optime ( ş. a.,
nume cari arată şi relaţiunile de valoare între 
aceste note.

In tratatele vechi găsim adese cuvântul N. 
împărechiat cu diferite calificative, astătji eşite 
din us. Asemenea în studiul composiţiunii găsim 
întrebuinţat cuvântul de N., însoţit de diferite 
epitete, după rolul armonic ce îndeplinesoe sau 
după caşul particular în care se presintă su
netul representat de această N. [T. C.]

Nota bene, (lat., scurtat NB., nb.) înseamnăţi-o 
bine, grijesce.

Notabil, flat.J fruntaş.
Notalgia, (med.) dureri în spinare.
Nota notae est etiam nota rei, înseamnă că 

nota P a notei M, care aparţine subiectului S 
este totodată şi notă a subiectului S. Acest 
principiu logic este o altă formulare a princi
piului dictum de omni et nullo, a cărui formulă 
este »quidquid de omnibus valet, valet etiam de 
quibusdam et singulis.» Ceea ce are valoare faţă 
de gen, are valoare şi faţă de speciile cuprinse 
în el, precum şi faţă de indivicjii cuprinşi în 
specii. [PI.]

Notar, 1) persoana însărcinată cu redigiavea 
procesului verbal al unei şedinţe; 2) funcţionar 
public, care primesce spre păstrare şi redigează 
acte (v. ac.) despre afaceri de drept sau relaţiuni 
de drept privat, pentru a le da un caracter de 
autenticitate.

Notar comunal, în Rom. seoretaiml primă
riilor rurale, ales de consiUul comunal şi con
firmat de prefect, este capul cancelariei şi contra
semnează toate actele şi lucrările primăriei; în 
Ung. alegerea notarului se face (pe viaţă) prin 
consiliul comunal, având pretorele a nomina cel 
puţin trei candidaţi dintre concurenţii cualilicaţi 
conform cerinţelor legii.

Notar public, în Ung. persoană încredinţată 
din partea autorităţilor statului cu redigiarea şi 
autenticarea actelor. Această instituţiune a fost 
creată prin art. de lege XXXV: 1874 (inedit, 
prin art. de lege VII: 1886). N. publ. este numit 
de ministrul de justiţie şi are să primească dela 
părţi anumite taxe pentru intervenţiune şi lu
crările sale. In anumite afaceri de drept inter- 
venţiunea N.-lui publ. este Pbligătoare, s. e. la 
acte între fidanţaţi, căsătoriţi, la ale orbilor, 
surcjilor, muţilor, etc.

Notara, Erisant, archimandrit al sf. mormânt, 
care a intrat în cercul istoriei române din causa 
relaţiunilor sale cu eruditul spătar Niculan Mi- 
lescu, ambasador rusesc la Peking. După indi- 
caţiunile acestuia (1693), N. a scris o carte asupra 
cuceririi Chinei de cătră Tătari. (Xenopol, Ist. 
Rom. IV, 617.)

Nothnagel, Herm., medic germ., n. 1841 în 
Alt-Lietzegorike (Brandenburg). 1872 prof. de
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medicina internă în Freiburg, 1874 în Jena, iar 
dela 1882 în Viena. Scrieri: Diagnostik der Ge- 
hirnkrankheiten, 1879; Beitrăge zur Physiologie 
und Pathologie des Darmes, 1884; în colaborare 
cu alţi cliniciani a publicat, începend dela 1894, 
iSpezielle Pathologie und Therapie».

Nothocordul, v. Chorda dorsală.
Notificatiune, notificare, (lat.) însciinţare, 

aducerea unui lucru la cunoscinta cuiva, sau: 
aducerea la cunoscinţă a unui lucru. (v. Nota.)

Notig, (Nagy-SzegJ, protopopiat gr.-cat., apar
ţinător diecesei de Gherla, compus din 12 pa- 
rochii şi 8 lilii, cu 9438 suflete gr.-cat.

Noţiunea. Asupra unui obiect de gândire se 
pot exprima mai multe judecăţi. Prin aceasta 
este posibil, ca să se constate tot ceea ce se ţine 
de substanţa lui. Şi de substanţa unui obiect se 
ţin şi o formează acele note, cari îl fac să fie 
aceea ce este atât în sine şi pentru sine, cât şi 
în raport cu altceva. Şi aceste sunt notele sale 
esenţiale. Ca atari se consideră mai ântâi notele 
pe cari le are comune cu alte obiecte de felul 
său, apoi notele sale proprii şi specifice. Toate 
aceste se pot afla isolând cu mintea mai ântâi 
prin abstracţiune notele comune de toate cele
lalte. iar apoi prin un act de reflexiune oombi- 
nnndu-le într’o nouă unitate noţională. Resul- 
tatul acestor operaţiuni, ca product, este şi se 
numesce N. Deci a) sub raport psichologic 
N. nu e decât »o representare, ce conţine partea 
comună mai multor representări relative la o 
anumită clasă de obiecte.* De comun se cjioe 
că avem N. despre vr’un obiect atunci, când, fie 
pe calea experienţei, fie prin cugetare şi cer
cetări sciinţifice, am ajuns ca să-i cunoascem şi 
să-i înţelegem fiinţa, substanţa şi însuşirile. Deci
Îsub raport logic numim N. »acel conţinut 

consciinţei, câştigat prin cugetare, în care 
cunoascem realitatea substanţială a unui obiect 
după notele sale esenţiale.* In procesul de formare 
al N.-lor, cugetarea aplică următoarele operaţiuni 
particulare: a) comparaţiunea, în vîrtutea 
căreia multele şi variele obiecte de gândire, fie 
că sunt date prin experienţă ori sunt câştigate 
prin cugetare sau sunt producte ale fantasiei, 
se pun în raport unele cu altele în scopul de 
a constata momentele de asemănare şi diferinţă 
dintre dînsele, adecă notele comune şi cele 
proprii; b) abstracţiunea, prin care notele 
comune ale mai multor obiecte asemănate se 
i.solează şi se consideră în parte; c) combi
na ţ i u n e a, prin care notele comune, câştigate 
prin abstracţiune dela mai multe obiecte ase
mănate se combină într’o unitate noţională, care 
va conţine numai partea.comună acelor obiecte şi 
va representa idea despre fiinţa sau substanţa lor.

La fiecare N. se deosebesce conţinutul şi sfera. 
Conţinutul îl formează totalitatea notelor, pe 
cari le are şi prin cari devine obiect de gândire. 
Sfera unei N. însă o formează totalitatea obiec
telor, cari au pe acea N. ca o notă în conţi- 
nutiii lor. Semnul exterior al N.-lor sau echi
valentul limbistic sunt cuvintele după deosebitele 
lor categorii, (v. Art. Nota; apoi cf. Maiorescu, 
Logica; Pletosu, Logica 7.) [PI.]

Notochiaena R. Br., (botan.) gen de Ferige din 
fam. Polypodiacee, cu preste 25 specii xerofile, 
adecă de locuri uscate şi stâncoase expuse la 
soare; cele mai multe cresc în America vestică

şi Africa sudică. In regiunea mediterană şi în 
orientul Europei oresoe N. Marantae (L.) R. Br.; 
ea se află şi în România la Yerciorova şi în 
munţii dela Greci (Puţuiatu, Consul) din Do- 
brogea. In Europa, tot în regiunea mediterană, 
se mai află şi N. vellea (Ait.) R. Br. [S. Şt. R.]

Notorhize, (botan) unul din cele cinci triburi 
în care împărţea De Candolle Cruciferele, acelea 
la cari radicula embrionului e îndoită şi se aplică 
pe spinarea unuia din cotUedoane, cari se (jlo 
atunci ineumbente (v. ac.).

Notorie, cunoscut de toţi; învederat; public.
Notos, la Greci ventul de ameacţi, la Romani 

Auster.
Notre-Dame, (pron. notr-dam), la Francezi nu

mirea Sf. Vergure Maria.
Nottara, 1) N., Constantin, artist dram., so

cietar al teatrului naţional din Bucur., n. 5 Iunie 
1859 în Buc.; a urmat la liceu până la clasa V. 
1877 a întrat în conservatorul de mus. şi declam, 
din Buc., unde şi-a terminat studiile luând pre
miul I în clasa prof. Yellescu. A fost trimis 
apoi de direcţia teatr. naţ. din Bucur, la Paris, 
unde a urmărit cu multă rîvnă representaţiile 
dela comedia franceză Odeon şi alte teatre în
semnate. N. e un stîlp puternic al teatrului 
nostru, el a contribuit mult ca să ridice nivelul 
artistic al scenei rom. Posedă o dicţiune clară: 
gesturile, mişcările figurii sale, întregul joc al 
scenei dela cel mai simplu până la cel mai com
plicat, sunt lămurite şi analisate. El a făcut o 
sumă de creaţiuni: Pe Radu din Fata dela 
Cozia; Horaţiu din Fântâna Blandusiei; Pyg- 
malion; Don Juan;Tartuffe; Petru cel 
Mare din Ţarina; Kamlet, ş. a. In fine putem 
dice că astădi din toţi artiştii dramatici ce po
sedă Ţeara-Român., N. este cel mai de samă.

2) Nottara, Elena, n. Bogdan, artistă drama
tică, soţia lui Const. Nottara, este o actriţă de 
merit, jucând ingenuităţi şi amorese.

Nottlngham, capitala cottului Nottinghamshire 
în centrul Angliei. 229,775 loc. (1896); multe 
biserici vechi şi frumoase, cum e bis. Sf. Maria; 
universitate, bibliotecă, museu; multe fabrici de 
dantelă renumită, ciorapi, velocipede, maşini.

Nottinghamshire, comitat în centrul Angliei, 
2184 km1., cu 445,823 loc. (1891). Capitala 
Nottingham.

Notturno, (ital) v. Nocturna.
„Noua Revistă Română" pentru politică, lite

ratură, sciinţă şi artă; publicaţiune periodică 
bimensuală, apare în Bucuresci cu începere dela 
1 Ian. 1900. Fundatorul şi directorul seu este 
C. Rădulescu-Motru, prof. la facultatea de litere 
şi filosofie din Buc. „N. R. R.“, este o pubU- 
caţiune care ţine in curent pe cetitori cu toate 
chestiunile de actualitate. Păstrează o direc
ţiune independentă atât în politică cât şi în li
teratură. Publică cu preferinţă studii referitoare 
la originea şi caracteristica poporului român.

Noumenal, (grec) termin filos. introdus şi în
trebuinţat de cătră Eant pentru a arăta, că sub
stanţa lucrurilor nu este ceva dat prin expe- 
rienţă, şi prin urmare nu este obiect al intuiţiunii 
(fenomen), ci este product al raţiunei, dedus 
prin cugetare. Drept-aceea se şi face deosebire 
între realitatea fenomenală, în care cunoascem 
obiectele după a lor înfăţişare externă, şi între 
realitatea noumenală sau substanţială, în care cu-
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Doascem substanţa, adeoă aceea ce într’un obiect, 
ou toate schimbările calităţilor sensibile, remâne 
neschimbat. [FI.]

Noumenon, (gree.J termin nou întrebuinţat de 
Eant pentru a designa existenţa în sine 
(Das Ding an sioh) şi a o deosebi de existenţa 
fenomenală (Phenomenon), care cade sub 
simţuri, v. Eant. [FI.]

Novac, hraada lui, numită şi Troianul sau 
Valea lui Troian, urmele unui val de păment 
cu şanţ, începe în j. Olt şi Romanaţi şi treceud 
Oltul continuă în j. Teleorman spre nordul ora
şului Alexandria şi întră în j. Vlaşca. Lărgimea 
lui variază între 14 şi 16 m. Provenienţa lui 
fincă nu este bine definită, dacă a fost destinat 
pentru oale de comunicaţie sau ca apărător contra 
inimicilor. Legenda spune că un uriaş cu nu
mele Novac ar fi tras aceasta cu uu plug tras 
de doi bivoli albi.

Novac Baba, v. Baba Novac.
Novaci, corn. rnr. în Rom., j. Gorj, situată 

pe ambele maluri ale Oilortului şi compusă din 
4 căt. cu 1484 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 5 biserici 
şi 2 şcoale.

Novac Molse Sora, v. Sora Noac Moise.
Novaooviciu, Bionisie, episcop şerb. în Buda 

şi primul administrator episc. al eparchiei ort. 
rom. a Transilvaniei, remasă vacantă dela unirea 
unei părţi a Românilor la 1700 sub mitropolitul 
Atanasie. El a fost numit adm. al acelei epis
copii în 1759, dar şi-a început funcţiunea numai 
în 1762. Odată cu numirea sa de adm. căută 
mai mult a promova interesele unirei, ordonând 
în scris preoţimei, sub urmare de pedepse grele, 
a nu se împotrivi unirei, producend mare des- 
amăgire în poporul român. Mitropolitul serbesc 
Nenadoviă, nemulţămit cu purtarea necorespun- 
(ţetoare şi ambiguă alui N., a întrevenit la curtea 
împer. pentru delăturarea lui din eparchia Ar
dealului. Episcopul N., ca să-şi salveze posi- 
ţiunea sa, .s’a aruncat în braţele episcopului latin 
din ArdeM, Baitay, care a stăruit ca în interesul 
unirei N. să nu se delăture din eparchia Ardea
lului. Cu toate acestea N. ve^end posiţiunea sa 
nenaturală, îu care ajunsese, a renunţat a mai 
administra eparchia Ardealului şi s'a mărginit a 
fi numai episcop în Buda, unde retrăgendu-se, 
a murit nu după mult timp. [Dr. I. P.]

Novaja-SemIJa, (Neva Zembla, >ţeara nouă«), 
insulă IU Marea gheţoasă de Nord, aparţinând 
guvernamentului rus Archangel, 91,070 km8.; 
este împărţită în doue prin strîmtoarea Ma- 
toşkin; populată cu reni, urşi de ghiaţă, vulpi, etc. 
Sta(iune meteorologică. Colonii de Samojeiţi.

Novalls, V. Hardenberg.
Novara, prov. ital. în Piemont, 6614 km*, cu 

732,359 loc. (1890). Capitala N. are 19,577 loc.; 
reşedinţa unui episcop; castel, catedrală din 
seci. El. Aci a repurtat Radetzky învingere 
decisivă asupra Sardinienilor la 23 Martie 1849.

Nova Scoţia, colonie engl. în America de nord, 
aparţine la Dominion of Canada, 54,146 km*, cu 
450,523 loc. (1891). Capitala Halifax.

Novaţlune, (drept.) unul din modurile prin 
oare se stinge o obligaţiune, şi constă în a stinge 
o obligaţiune prin crearea alteia. N. are loc in 
trei moduri; sau se schimbă obiectul datoriei, 
o datorie nouă înlocuind pe alta veche, credi
torul şi debitorul remânend aceiaşi; sau se

schimbă debitorul, sau în fine creditorul, prin 
substituire. Condiţiunile principale ca o N. să 
fie valabilă sunt: ca părţile să fie capabile a se 
obliga, ca obligaţiunea ce se stinge să fie va
labilă şi voinţa părţilor de a face N. să resulte 
evident din act.

Nova Zagora, orăşel în Bulgaria numit turc. 
Jeni-Zagra. 17 Iulie 1877 învingerea Ruşilor 
(Gurko) asupra Turcilor.

Novela, e o povestire poetică în prosă. Se 
deosebesce de roman numai prin scurţimea şi 
simplitatea sa. Pe când romanul ne dă tabloul 
unei vieţi întregi, N. ne dă numai un episod, 
numai o întâmplare din viaţa eroului seu. Ca 
şi romanul, N.-le pot fi istorice (Asachi, C. Ne- 
gruzzi, Odobescu); de moravuri (N. Eilemon); 
psiehologice (Slavici, Vlăhuţă); flosofice (Vol- 
taire); morale (Fr. Soave); satirice («Copii de 
pe natură», de I. Negruzzi), ş. a. Măiestrul nove- 
listicei e Boccaccio (v. ac.). Intre noveliştii rom. 
mai amintim pe N. Ganea, Delavrancea, Leon 
Negruzzi, V. A. Urechie, ş. a. N.-le îşi au ori
ginea în basme şi în naraţiunile versificate ale 
trubadurilor.

Novele, legi, v. Corpus juris civilis.
Novelor, (Novae, ad Novas), Episcopia în Mo- 

esia, era ocupată de Români, după cum permite 
a se judeca numele mai multor episcopi şi un 
pasagiu din Teofan (Chronographia). (Erbiceanu, 
Ist. mitr. Mold. Buc., 1888. XXIII—XXIV).

Novembre, (lat.) a unspreijecea lună în an. 
La Romani a noua, de aci numele, v. Calendar.

Novgorod, guvernament rus., 122,339 km*, cu 
1.392,933 loc. (1897); cuprinde platoul waldaic şi 
lacul Ilmen. Capit. N. (N. Weliki) la ieşirea rînlui 
"Wolchow din lacul Ilmen cu 20,095 lec. (1897).

Novlbazar, (Novipasar) fost sangeac în vi- 
laietul turc. Bosnia, acum ocupat milităresce de 
Austro-Dngaria, 7350 km*, cu 153,000 loc. Ca
pitala N. cu 12,000 loc., loc strategic important

Novletunensls, oraş vechiu în Dacia, dela care, 
după istoricul got Jordanes, spre est şi nord 
până la Nistru şi Vistula se întindeau Sclavini.

NovI LIgure, oraş în prov. ital. Alessandria, 
9917 loc. Aci a învins Suworow pe Joubert la 
15 Aug. 1799.

Noviodunum, numele roman al oraşelor Isaccea 
şi Nevers. (v. ac.)

Noviţiat, gradul prim de pregătire pentru 
statul călugăresc, iar cel ce în acest grad înde- 
plinesce actul de pregătire spirituală se numesce 
Novifiu.

Novius, MarceUus, poet comic lat, contem
poran cu Sulla, unnl din cei mai renumiţi au
tori de Atellane. Fragmentele păstrate de X. M. 
se află în «Fragmenta poet. scenic, latinorum».

Novo Cercase, un orăşel în ţeara Cazacilor 
de Don, însemnat prin remăşiţele de artă antică, 
descoperite prin movilele din preajma locului. 
In una din aceste movile, cea numită Holilaci, 
s'a aflat pe la 1863 o sumă de podoabe şi unelte 
de aur de o importanţă archeologică extraordi
nară. învăţatul Al. Odobescu, studiând «Cununa 
de anr< din acest tesaur, ajunge la conciusia, că 
în sudul Rusiei a luat nascere în primele veacuri 
ale erei noastre o întreagă şcoală artistică cu 
un sistem de decoraţiune a giuvaerelor, cu pietri 
de diverse colori încastrate şi alipite în foiţe 
de aur, şcoală născută din eleinente locale sd-
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tice, presctiimbate sub infineuţe persane şi eline. 
In sudul Rusiei, Goţii au făcut cunoscinţă cu 
această artă (Jisă a aurfăurăriei îngrădite, şi 
adoptând procedeurile şi elementele formale des- 
copeiite aici, an purtat-o cu dînşii pretutindeni 
prin călătoriile lor depărtate în Europa. (Cf. Al. 
I. Odobescu, Cununa mare din tesanrni dela 
N. C. în Analele Academ. rom. t. XI, secţ. II, 
pag. 197 urm.)

Novogeorgievsk, (mai nainte Modlin), fortă
reaţă puternică în guv. Varşovia, Rus., la văr
sarea rîului Bng în Vistula. 1830 ocupată de 
Polonii revoltaţi, 7 Oct. 1831 cucerită de ge
neralul rus Golovin.

Novoseliţa, CNoosuliţaJ, odinioară Stroieştii 
de jos, corn. rur., atenenţă la parochia Gogolina, 
moşie boierească în căpit. Cernăuţ, jud. Sada- 
guraîn Bucov.; 719 loc. (507 ort.-or., 60rom.-cat. 
şi uniaţi, 152 mos.); şcoală prim., postă, tele
graf, staţ. de cale fer., vamă.

Novoselo, (Nosdo, slov. Novavas, ital. ViUa- 
novaj, sat cu 37 fam. rom., pe lângă lacul Cepici 
in Istria.

Novum organon, numele uneia dintre princi
palele scrieri ale filosofului englez Baco de Ve- 
rulam (v. ac.), întemeietorul empirismului filosofic. 
In această scriere, apărută 1620 Ia Londra, Baco 
dnsvoltă vederile sale metodologice cu privire 
la cunoascerea naturei şi a lucrurilor din ea. 
După aceste vederi, omul pentru a pute studia 
şi înţelege natura, trebue să se desbrace mai 
ântâi de toate falsele representări, idei şi în
chipuiri, cari nu-şi au isvorul în realitatea obiec
tivă. Aceste representări Baco le numesce «idola*. 
Şi anume: acele cari provin din natura ome
nească se 4ic idola tribus; cele ce provin din 
natura individuală a omului, idola specus; cele 
ce îi vin omului din comerciul (Jilnic şi prin 
limbă, idola fori; iar cele ce provin din tradiţii, 
idola theatri. Tot în această scriere se cuprind 
şi vederile lui Baco cu privire la inducţiune ca 
metod euristic. [PI.]

Nowairl, celebru istoric şi jurisconsult arab 
(1281—1331), n. la Atawaireh, în Egipt. A scris 
o enciclopedie istorică, »Nihayat«, însemnată mai 
ales pentru antichităţile arabe; resumată de 
Reiske în »Pfodidagmata ad Hadgi Calefae ta- 
bulast, tipărite după «Abulfedae-tabulae Syriaec, 
de Kiihler. Leipzig, 1766. Canonicul Gr. Rosario 
a publicat în a sa »Collezione di cose arabe», în 
h arabă şi lat, partea relativă la donmia arabă 
în Sicilia, trad. ital. de Caussin de Perceval, în 
•Voyage en Sicile»a baronului Riedesel. Paris,1802.

Noyade se numiau executările în massă prin 
înecare a aousaţilor politici în timpul revolu- 
ţiunei prime franc., a. e. în 1793 în Nantes.

Noyon, oraş în departamentul franc. Oise, cu 
6812 loc. (1891); locul natal al lui Calvin.

Nuanţa, diferitele grade ale unei colori; deo
sebire foarte mică ce abia se observă.

Nubia, un, teritoriu de 864,500 km8, dela ca
taractele Assuan până în Sudanul nordic, va să 
()ioă paralel dela Chartum şi dela Marea Roşie 
până în Abessinia nord-vestică, apoi prin pustia 
libică dela Nil spre oaze. Rîul Nil percurge 
acest teritoriu în forma unui S dela sud spre 
nord, oare în sud atinge deşertările Baiuda, în 
nord pustiile nubice. Prin pustia din urmă trece 
drumul caravanelor dela Xoroko spre Abu-

Hammed. întreg teritoriul este pustiu, numai 
ţermurii Nilului, afară de provincia Dar-Dongola, 
formează o făşie de păment roditor, unde se 
întinde un şes fertil în lungime de 220 km. 
Dintre popoarele indigene cel mai puternic este 
pop. Barabra, celelalte sunt parte Hamiţi, parte 
Arabi. In seci. VI popoarele N.-ei s’an încreştinat 
şi până în seci. XIV a înflorit bis. creştină, de 
atunci a început preponderanţa arabă. A()i N. 
aparţine Sudanului.

Nubil, cel care a ajuns vîrsta de a pute fi 
însurat.

Nuc, (luglans regia L.), arbore din ordinul 
Amenthaceelor, fam. luglandeelor. Frunzele pe- 
nate-compuse; florile monoice, cele masculine 
în amente (măţişoare), cele femine ou ovarii 
subpuse şi 2 stigmate. Se eultivă mult în Europa 
de mijloc şi sud şi în Asia. Miezul fructelor lui 
(numite nuci) se mănâncă şi sunt folosite şi 
pentru extragerea untului (oleiului) de nucă 
(35—50°/o), întrebuinţat ca comestibil şi în pic
tură. Lemnul N.-ului este foarte preţios pentru 
mobile. Frunzele ver(ji sau uscate sunt între
buinţate ca medicament cu deosebire în băi.

Nucariii, (Nucifraga caryocataetes), pasere 
din fam. Corvidelor, ord. Cântătoarelor. Penele 
brune cu pete albe; coadă neagră, la capot albă; 
ciocul şi picioarele negre. Lung. corpului 36 cm., 
a aripelor 19 cm., a coadei 12 cm. Trăiesce în 
pădurile de bra(Ji din Europa, Asia şi Africa.

Nucel, (botan.) o parte a ovulului (v. ac.); 
înlăuntru N. se formează sacul embrionar unde 
se produce oosfera, apoi oul, embrionul şi albu- 
menul sau endospermul permanent sau tran- 
sitoriu.

Nucet, fostă mănăstire în j. Dâmboviţa, Rom., 
apoi o herghelie a statului, a(ji în urma ivirei 
răpciugei între cai, desfiinţată. Acum o şcoală 
inferioară de meserii şi agricultură. Staţiune de 
cale ferată.

Nuci de TahitI, (N. de Tagua, Corosos, Co- 
rusco), sunt nucile mari cât un ou de găină ale 
plantei sudamericane Phgtelephas macrocarpa, 
precum şi ale palmierului brasilianManicaria sac- 
cifera Gărtn., şi ale unor palmieri de Sago de pe 
malul Mării de Sud (Sagus amiearum Wendl.). 
N.-le de T. ne dau aşa numitul fildeş ve
getal, o massă albă asemenea osului, ce se fo- 
losesce cu deosebire la confecţionarea nasturilor.

Nudei complicaţi, nomenclatura lor, în ge
neral se înţeleg în chimie aceia cari se deo
sebesc de ai Benzenului, fie prin faptul unirei 
acestuia cu un altul, fie prin introducerea chiar 
în nucleu a altor elemente in afară de carbon; 
aşa avem N. Piridinei, Chinoleihei, Purinei, etc.

Nucleina, substanţă albuminoidă ce conţine şi 
fosfor, amorfă, incoloră, insolubilă în apă şi 
aoiiji minerali diluaţi. In contact cu alcaliile se 
descompune în albumină şi în aci(ji (jişî nucleici. 
Ea ia parte constitutivă la formarea celulelor 
animale şi vegetale, (v. Chromatina.)

. Nucleu, (botan.) parte fundamentală din corpul 
tuturor plantelor. împreună cu protoplasma con- 
stitue cea mai simplă unitate morfologică şi fisio- 
logică, (Jisă de Sachs Energidă. Când, în afară, 
energida îşi formează o membrană limitantâ, în- 
velitoare, ce cuprinde înlăuntru protoplasma şi 
N., atunci devine o celulă (v. ac.). Există plante 
sau părţi din plante cari conţin mai mulţi N.
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(b. ex. taburile cu latex dela Euphorbiacee, IJr- 
zioi; Algele Siphonee; thalal macegaiurilor, ş. a.). 
Atunci elementele multinucleate se chiaină plas- 
modii, sifobii sau aitiunle, după cum se presintă 
ou anumite caractere. Rare sunt plantele (unele 
Bacterii, Alge albastre) la cari până adi nu s’a 
dovedit ou siguranţă existenţa N. Rolul N. este 
mare, în nutriţia, orescerea şi reproducerea ce
lulei sau energidei, şi acest rol nu şi-l poate 
îndeplini in absenţa protoplasmei, după cum 
nici ea nu poate vieţui în lipsa N,, încât am
bele aceste părţi, N. şi protoplasma, apar a<}i 
absolut spooialisate şi intim asociate pentru în
deplinirea fenomenelor caracteristice vieţuitoa
relor. (V. şi oelula animală, bipartiţiune, amitosă, 
ohromosome, mitosă, diaster.) [S. Şt. R.J

Nuoleus, (Tot.) sîmbure, miez.
Nucşoara, (botan.) v. Myristica. — N., (zool.) 

V. Codoroş.
Nud, Nuditate, gol, desbrăcat, goliciune.
Nuevo-Lcoa, stat în Mexico, 62,381 km*, cu 

236,074 loo. (1890); sol roditor, bogat în metale. 
Capitala Monterey.

NufXr, (plumână galbenă), este planta Nuphar 
luteum Snuth., face parte din Nymphacee. Cresce 
în Europa pe locuri mlăştinoase; rădăcina lui 
se întrebuinţează la argăsit şi la îngrăşarea 
pomilor.

Nuiaua, bâtoa, vergea; sinonim ou răchita de 
împletit dela SaJix viminalis, 8. purpurea, etc.

Nufts, oraş în depărtăm, frano. Cote d’Or, cu 
3662 loo. (1891); renumit vin de Burgnnd.

Nul, nula, eero, în aritmetică atâta cât: ni
mica; diferinţa între doue mărimi egale.

Nullfloare, nimicire, scoatere din valoare.
Nalltate, nimic; fără valoare.
Nanantia, în antichitate oraş al Celtiberilor în 

Spania, lângă rîul Durins (Duero), lângă Soria 
de adi; N. a fost dărîmată de Scipio cel Tiner 
la 133 a. Chr. (resboiul N.-ei).

Numa Ponplllus, al doilea rege legendar al 
Romei de origine Sabin; la 714 a. Chr., se suie 
pe tron la vîrsta de 40 ani; N. este un rege 
liniştit j în timpul domniei sale se construiesc 
o mulţmie de temple şi se întemeiază multe 
asocia^uni religioase. Lemnda ne arată pe acest 
rege primind sfaturi dela nimfa Bgeria într’o 
pădure vecină cu Roma. Critica modernă crede 
că acest rege n’a existat şi că personifică numai 
o epocă rodnică cu legi, şi după această teorie 
numele lui N., se derivă dela grecescul n o m o s, 
oare înseamnă lege. Pentru prima oară această 
teorie a fost exmisâ de oătră Niebuhr şi Beaufort.

Num, vorba prin care se fixează o persoană 
sau un lucru. In gramat cuvent, ce exprimă 
noţiunea de fiinţe sau du calităţi. N. de botez, 
de familie (poreclă). [*]

Nuuielt, mineral, v. Oamierit.
Numen, la Romani se credea a fi are tar ea pu

terii unui deu în natură. Pe timpul împeraţilor, 
aceştia aveau numenul lor, s. e. N. Augusti. 
Mai îndatinat era înţelesul cuventului, ca o ac
tivitate nevedută a deilor. Inscripţiunile de pe 
monumentele romane din Dacia uneori arată de
dicarea; Diis et numinibus. [Atm.]

Numenins, filosof grec. din seci. n d. Chr., 
n. la Apameia, în Siria; unul din primii, cari 
încearcă a împăca creştinismul ou filosofia elină.

pe care o credea împrumutată din biblie. Eclectic, 
predecescr al necplatcnicilor. Fragmente din 
scrierile sale s’au păstrat la Origene şi Eusebiu, 
editate în urmă de Thedinga. Bonn, 1875.

Numenlus arquatus, pasere, v. Culiciu.
Număr, este o adunare de mai multe unităţi, 

părţi de unitate sau chiar unitatea singură. N-i 
sunt de mai multe specii: a) N. concreţi, când 
exprimă specia de cantitate care represintă; b) 
N. abstracţi, când nu exprimă specia de can
titate ; c) N. întregi, când exprimă un numor 
exact de unităţi; d) N. fracţionări, când ex
primă unităţi şi părţi de unităţi sau numai părţi 
de unităţi; e) N. raţionali sau comensurabili, 
când au o mesură comună cu unitatea; f) N. 
iraţionali sau incomensurabili, când nu au o mă
sură comună cu unitatea; g) N. părechi sau 
nepărechi, după cum sunt sau nu divisibili cu 2; 
h) N. primi sau simpli, când nu sunt divisibili 
decât prin ei însuşi sau prin unitate; i) N. ne
primi sau compufi, când sunt productul mai 
multor numere; j) N. complexi, când cuprind 
mai multe specii de unităţi, cari depind unele 
de altele, şi cari pot fi reduse la aceeaşi specie 
de unitate; k) N. positivi, în calcul obicinuit 
şi algebră, represintă căţimi de felul celor ce 
avem în vedere să aflăm, iar cele negative, de 
felul opus sau de sens opus cu cele dintâiu. 
N. negativ se mai poate considera: mai mic 
decât zero (nula), însă nu prin mărimea ci prin 
felul lui; 1) N. reali, în algebră sunt expre- 
siunUe, cari represintă numeri positivi sau ne- 
gativi iar cei imaginari, cari nu posed această 
însuşire, cum este rădăcina pătrată a unui N. 
negativ (s. e. j/ — a*), care nu poate exista, 
deoarece fiecare N., fie pos. sau neg., are pătratul 
seu totdenna pos.; m) N. figurat, v. Figurate 
numere (voi. II, pg. 414); n) N. ludolfie, v. Cerc.

Numerale, în gramat. vorbele, cari arată nu
mărul sau şirul fiinţelor ori lucrurilor.

Numeraţla, (matern.) este de două feluri: vor
bită şi scrisă. N. vorbită se ocupă cu nomen
clatura numerilor, adecă cu metodul după care 
se poate da numire la toţi numerii posibili cu cât 
se poate mai puţine cuvinte. In N. decimală, cu 
care suntem obicinuiţi, se admit mai multe ordini 
de unităţi astfel, că d^ce unităţi dintr’un ordin 
formează o unitate de un ordin imediat superior. 
Prin acest mod lista numerilor este nemărginită, 
adecă numerii nu au sfîişit şi ori cât de mare 
ar fi un număr i-se poate da numire. N. scrisă 
are de scop de a se scrie toţi numerii cu cât 
se poate mai puţine semne sau caractere nu
mite cifre. (v. ac.).

Numărător, v. Fracţiune.
Numerii, (ist. bibi.), v. Arithmi.
Nu mă uita, plantă, v. Myosotis palnstris 'With.
Numida, pasere, v. Bibilica.
Numidia, în vechime o împărăţie în Africa. 

Spre nord se mărginea cu Marea Mcditerană, 
în est cu rîul Tuşea (adi Wadi el Berber), care 
o despărţia de Carthago, în vest cu liul Mulucbat 
(adi Muluya), spre sud munţii Atlas şi Libia. 
Popoarele N.-ei ca şi cele ale Mauritaniei s’au 
susţinut în Berberii de adi. Regele Masinissa 
a întrunit deosebitele rasse nomade într’un stat 
puternic, ai cărui regi între alţii au fost Jugurtha 
şi Juba 1, 46 a. Chr. Cesar învinse pe Juba 1 şi
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N. devine provincie romană. Oraşele principale 
erau Hippo lângă rîul Ubus (a4i Lebos), Lam- 
bese şi Cirta, care după Constantin a primit nu
mirea Constantina.

Numismatica, dela cuvântul numisma, este 
sciinţa, care studiază monetele fie în ele însăşi, 
valoarea, greutatea şi raporturile lor metrice, 
fie în raport cu societatea şi cultura în sinul 
cărora au apărut. Prin mijlocul ei, multe pro
bleme de mitologie, iconografie, politică, artă şi 
chronologie sunt resolvate şi limpeijite. N. deci 
este o ajutătoare minunată a istoriei. De aci şi 
importanţa şi interesul ce se pune astăcji în 
formarea colecţiilor de monete şi medalii. Se 
cere multă agerime de minte pentru descifrarea 
şi clasarea tipurilor monetare, remase din vre- 
mile trecute şi pentru întrebuinţarea lor la des
luşirea raporturilor interne şi externe ale statelor. 
Mai ales asupra lumei antice N. ne dă sciri si
gure, cari sunt cu atât mai preţioase, cu cât 
celelalte sciri ajunse până la noi sunt neîn
destulătoare. De altminteri şi din punctul de 
vedere al frumseţii artistice, N. antică este fă
cută să ne atragă. Uneori tipurile săpate pe 
monete sunt de o perfecţiune desăvîrşită, şi nu 
rareori se întâmplă ca lacune simţitoare în des- 
voltarea sculpturii să fie împlinite .prin mode
lările gravorilor de medalii şi chiar de monete. 
Nu tot acelaş lucru putem spune însă despre 
N. medievală şi modernă. Pentru aceste tim
puri documentele sunt foarte bogate, încât mo
netele nu împlinesc nici un gol în cunosoinţele 
noastre; iai pe de altă parte tipurile monetare 
iinobilisându-se sunt uniforme şi fără interes 
pentru desvoltarea artistică.

Asupra N.-ei s’a scris foarte mult, începând 
ou archeologii din timpul Imperiului roman şi sfîr- 
şlnd cu cei din timpurile noastre. După publi
caţiile extravagante şi pline de fantasie ale în- 
veţaţilor moderni din seci. XV, XVI, XVII şi 
chiar al XVIII, apare în fine opera capitală a 
lui P. Joseph Eckbel, Doctrina numorum ve- 
teiTim, Viena, 1792—98, 8 volume în 4°, care 
şi astădi este socotită cu drept cuvânt ca o lu
crare de prima ordine. In N. greacă şi romană 
mai ales, avem operile lui Brandis, Das Miinz-, 
Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien. Berlin, 
18()6 ; Th. Mommsen, Histoire de la monnaie 
romaine, trad. parBlacas et de Witte, 1866—75; 
Fr. Lenorinant, La monnaie dans l’Antiquite. 
Paris, 1879, în 3 voi., cari împreună cu De- 
scription de medailles antiques, de T. Mionnet 
(1806—37,15 voi. cu suplement), cu Description 
des monnaies de l’Empire romain de H. Cohen 
(1880—92,2 ed. în 8 voi.) şi cu Monnaies grecques 
şi Griecbische Miinzen, de Imhoof-Blumer (1883 
şi 1890, în 4°), formează călăuza cea mai sigură 
pentru studiul monetelor antice. Academia din 
Berlin de altminteri este pe punctul de a în
treprinde un Corpus numorum.

Atât în ce privesce studiul monetelor antice, 
cât şi al celor medievale şi moderne, avem astăiji 
aproape mai în fiecare ţeară mai civilisată a 
Eui'opei reviste de N. şi cataloage ale colec
ţiilor mai bogate din Berlin, Paris, Viena, Londra 
şi Pctersburg, cari îmbogăţesc pe flecare (}i cu- 
noacinţele noastre asupra acestei ramuri de studiu.

Numismatica română. Vorbind în rândurile 
următoare asupra N.-ei rom., se înţelege dela

sine, că vom lăsa de o parte toată perioada cea 
veche a formării naţionalităţii noastre. Prin ur
mare nu va fi vorba aici nici despre minunatele 
giurele de aur din comoara dela Turnu-Măgurele, 
nici despre ori ce alt obiect din timpurile pre
istorice sau pre-romane, cari au avut odată o 
valoare oarecare monetară şi asupra cărora în- 
veţatul numismat M. Sutzu a pubUcat mai acum 
15 ani aşa frumoase studii. (Sutzu M. C., Tesaurul 
dela Turnu-Măgurele; Lanţul de aur dela Gră- 
diştioara şi Tesaui'ul din Maramureş, în Revista 
pentru Istorie, Archeologie şi Filologie, de Gr. 
G. Tocilescu, anul I, voi. I, fasc. 1 şi II. Bu- 
curesci, 1883). De asemeni vom lăsa de o parte 
şi perioada vieţii poporului nostru, care stă cu
prinsă între colonisarea Daciei de cătră Romani 
şi fundarea Principatelor românesci. Toată atenţia 
noastră va fi îndreptată numai asupra monetelor 
cu adevărat românesci, cele cari apar deodată 
cu primii fundatori.

Faptul cel mai curios, care ne isbesce studiind 
N. noastră, este existenţa unei bănării foarte 
active la noi âncă din primele timpuri ale sta
tului nostru, ceea ce dovedesce âncă de pe atnnci, 
precum spune D. Sturdza, o stare de lucruri 
înaintată. Tot această sciinţă a N.-ei rom. ne 
arată, că din punctul de vedere artistic, monetele 
noastre formează un grup a parte, cu totul 
deosebit do acela al popoarelor resăritene, cari 
ne înconjoară, precum s. e. pe alt teren de ac
tivitate architectura bisericească medievală ro
mână are un caracter de frumseţe propriu sie-şi 
şi cu desăvîrşire superior arohiteoturii contim
porane a popoarelor dimprejur. Acestei superio
rităţi, precum şi faptului raporturilor întinse 
comerciale cu statele din orientul şi sudul Europei, 
se datoresce respândirea cea mare a monetelor 
noastre pe la popoarele dimprejur; aşa se explică 
pentru ce monetele noastre âncă pe timpul lui 
Mircea cel Bătrân aveau curs în Polonia, Ungaria 
şi chiar şi în Italia.

Pe de altă parte această activitate a visteriei 
statului nostru n’a durat numai în timpurile de 
independenţă, ci s’a urmat şi până tânjiu sub 
stăpânirea turcească. Aşade pildă, Neculai Mustea, 
ne spune lămurit, vorbind despre domnia lui 
Iliaş-Vodă (1667—69), feciorul lui Alexandru 
Vodă lliaş, că »era bănărie în cetatea Sucevei, 
care era dela Dabija-Vodă şi făcea şialăi de 
aramă, cari numai aici în ţeară umblau, patru 
şialăi la un ban bun.« Numai cu domnii străini 
fanarioţi încetează pentru multă vreme această 
activitate, pentru ca să reînceapă în timpurile 
noastre cu mai multă viaţă. Cu toată această 
durată lungă de viaţă a vistieriei noastre, şi cu 
toate soirile remase dela cronicarii noştri asupra 
monetelor bătute de domnii români, nimeni to
tuşi n’avea până în timpurile din urmă vr’o 
scire exactă asupra acestor rămăşiţe preţioase 
ale trecutului nostru. E drept că Melohisedec, 
fostul episcop al Dunării de jos, în Cronica 
Huşilor, întemeiându-se pe documente, pe Le
topiseţe, etc., găsise denumirea multora dintre 
aceste monete, cari umblau prin Moldova, dar 
asupra tipurilor lor şi asupra legăturilor lor cu 
domnii noştri nu spusese nimic precis. Audiam 
vorbindu-se despre ort, ugm, jolt, taler de argint, 
florint, costanta, patronic, leu bătut, leu prost, 
zlot, zlot tătărăsc, zlot bătut, rublă, aspru, tult,
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copeică, dutcă, simt, şialău, ban, etc. fără des
luşire asupra legendelor şi tipurilor de pe monete.

Dintre învetatji străini au fost totuşi trei mai 
de seamă, cari şi-au dat osteneală să introducă 
o ordine în N. română, şi anume aceşti înveţaţi 
sunt: Kohne, directorul museului Numismatic 
din Petersburg, care publică un memoriu în
titulat: Die Miinzen der Moldau und Walachei, 
unde descrie un numer destul de mare de 
monete atât moldovenesc! cât şi muntenesc!. 
Apoi F. de Timoni, un fost consul general al 
Austriei în Bucuresoi, care nu numai a scris 
o monografie, âncă netipărită, asupra monetelor 
românesc!, dar chiar şi-a alcătuit o colecţiune 
frumoasă de monete, astăzi proprietatea gim- 
nasiului Schottenstift din Viena. In fine Ouvaroff 
(Comte Alezis), preşedintele soc. archeologice 
din Petersburg, care face descrierea amănun
ţită a multor monete românesc!. Totuşi sistemi- 
sarea numismaticei noastre era greu de făcut, 
şi aceasta din pricina lipsei de material studiat. 
Colecţii bogate nu apar decât tocmai în timpurile 
din urmă, şi anume avem: Colecţiile Academiei 
române, ale museelor din Berlin, Bucuresci, Iaşi, 
Londra, Pesta, Petersburg, Viena, ale lui Do- 
boczky la Pesta, Montenuovo şi Schottenstift la 
Viena, şi Sturdza Skeieanu la Skeie.

In urma formării acestor colecţii a putut în
treprinde D. A. Sturdza studiile sale asupra N.-ei 
rom., studii cari, prin valoarea lor, lasă cu de- 
săvîrşire în umbră tot ceea ce s’a scris mai 
înainte atât la noi cât şi în străinătate asupra 
acestui subiect. Pe temeiul acestor studii ne re- 
zimăm şi noi în expunerea noastră.

Metalul întrebuinţat de cătră domnii ţerilor 
noastre la baterea monetelor, era de preferinţă 
argintul, ceva mai rar arama şi din când în 
când aurul pentru medabi comemorative. Totuşi 
să nu uităm că monetele de aramă, pe cari le 
cunoascem sunt mai ales dela Bogdan I, lonaşcu- 
Vodă, Alexandru cel Bun şi Ştefan Locustă, toţi 
domni moldoveni, pe când în Muntenia exem
plarele în acest metal sunt printre cele mai rare. 
Să fie aceasta un semn de stare economică in
ferioară la Moldoveni, precum şi de raporturi 
comerciale externe mai restrînse, decât la fraţii 
lor din Muntenia? Nimic positiv nu putem spune 
în această privinţă. E drept că Buşii, petruncţend 
în principate la 1771—74, în raporturile lor cu 
locuitorii au întrebuinţat monetele de aramăj 
cari fuseseră bătute la Sadagura din tunuri 
turcesci, precum ne spun notiţele cronicarilor 
noştri; un semn că în vremuri grele oamenii 
se mulţămesc şi cu metal mai ordinar.

Mai instructive sunt legendele săpate pe monete. 
Acestea, cu cât monetele sunt din timpii mai 
apropia^ de fundarea principatelor noastre, au 
legende latinesoi, cari fără a fi cu totul înlocuite 
cu cele slavone, pierd totuşi mult din impor
tanţa lor. Pe de altă parte, suntem isbiţi şi de 
faptulj că domnii Moldoveni, fiind mai apropiaţi 
de cultura apuseană prin atingerea lor cu regii 
poloni, sau din alte motive necunoscute noue, 
se folosesc mai des de inscripţiile latine decât 
domnii din Muntenia. Totuşi numărul monetelor 
cu legendă latinească a trebuit să fie şi în Mun
tenia cu mult mai mare decât ni-1 arată colec
ţiile existente, deşi astăzi nu cunoascem monete 
muntene cu legende latine decât dela Vlad I

(1360-74), Radu I Negru (1374-83), Dan I 
(1383—86), Mihail Radu (1418), Mibai Viteazul 
şi Brâncoveanu; restul sunt numai cu inscripţii 
slavone. Iar literile de cari se folosesc gravorii 
sunt mai întâi literile monachale, descoperite şi 
întrebuinţate de călugări pentru inscripţii, şi. mai 
în urmă cele lapidarii. De altminteri în această 
privinţă nu găsim nici o deosebire între in
scripţiile monetelor noastre şi acelea de pe mo
netele popoarelor contimporane, săsesci, ungu
resc! şi germane.

Cu totul altfel stă lucrul, îndată ce considerăm 
tipurile monetelor românesci, cari sunt aşa de 
caracteristice ţerilor noastre, încât cu toată in
fluenţa străină ungară, totuşi ele formează o grupă 
a parte în N. popoarelor din Orientul Europei.

Tipul monetelor moldovene constă dintr’un 
cap de bour cu o stea între coarne; cele mai 
multe însă mai adaugă de o parte a capului o 
stea, iar de cealaltă pătrarul lunei. Cele cari 
poartă urmele influenţei maghiare, anume cele 
mai vechi dela Bogdan I până la Alexandru cel 
Bun, au pe revers şi scutul casei de Anjou, adecă 
un scut împărţit în doue: de o parte ou trei 
grinzi, de altă parte cu doue sau mai multe 
flori de crin. Pe cele dela Bogdan II, tatăl lui 
Ştefan cel Mare, încoace găsim crucea patriar- 
chală, adecă crucea cu doue bare.

Tipul monetelor muntene constă din: aquila 
pe un coif de cavaler mai mult sau mai puţin 
ornat şi scutul casei de Anjou fără flori de crin.

In urma cercetărilor lui D. A. Sturdza cunoascem 
cu totul 65 tipuri diferite de monete şi medalii 
şi anume; 38 dela domnii din Moldova şi 27 dela 
domnii din Muntenia. Iată descrierea acelor 
câteva mai însemnate dintr’însele:

Petru Muşat (1374—90).
Monetă do argint a colecţiunii soc. Academice rom.
Av. * SI M PETRI WOIWODI, între doue 

cercuri de perle; tipul monetelor moldovene 
descris mai sus.

Rev. * SI MOLDAVIENSIS, între doue cercuri 
de perle; în mijloc un scut despărţit în doue, 
în dreapta griniji, în stânga flori de crin.

Alexandru cel Bun (1401—33).
Moneta de argint a colecţionii soc. Academice rom.
Av. t MONE (TA) ALEXANDRI, acelaşi tip 

ca şi mai sus.
Rev. t WD : MOLDAVIENSIS, identic cu re

versul monetei lui Muşat; se adaugă deasupra 
scutului un cap de bou.

Iliaş I (1433—34).
Monetă de argint a colecţiunii boc. Academice rom.
Av. t ELIAS WOIWODA, tipul identic ou 

aversul monetei lui Muşat.
Rev. t ELIAS 'W'OIWODA, între doue cercuri 

de perle; în mijloc un scut, în care un semn 
în formă de U deasupra căreia o cruce. Un A 
deasupra scutului şi în dreapta scutului o cruce.

Bogdan II (1454—55).
Monetă de argint a colecţiunii boc. Academice rom.

Av. t IO BOrA^H BOeBOAfl rOG,
tipul identic cu aversul monetei lui Muşat.

Rev. t nOA<lfSe/04H
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între doue cercuri lineare: AP şi AS. unite în 
monograme; în mijloc un scut cu crucea pa- 
triarchală.

Ştefan cel Mabe (1456—1604).
Moneta de argint a colecţîunii soc. Academice rom.
A.V. *■ MONETA MOLDAV, tipul ca la Muşat.
Rev. * STEPANUS VOIEV, tipul identic cu 

reversul monetei lui Bogdau II.

Ştefan Loousta (1538—40).
Av.t IO GT6*âHfl JK08fi0Afl*r0Cn0,

tipnl monetei lui Muşat.
Rev.tAHP 36/HJH GKOH,

tipul monetei lui Bogdan II.

loAN Eraclide Despot (1561—63).
Moneta de aur a colecţiunii Doboczky dîn Pesta.

Av. * HERACLIDIS * DESPOTE PATRIS * 
PATRIAE * 1563, în mijloc capul bărbos şi în
coronat al lui Despot, spre stânga, la gât şi pe 
umeri cu lorica de fler, în dreapta 6, în stânga 3, 
adecă anul 1563.

Rev. VINDEX ET DEFENSOR LIBERTAT 
PATR, între doue cercuri de perle, în mijloc 
un scut împărţit în 4 şi avend şi el în centru 
un scutişor cu un cap de bour, în dreapta sus 
un turn, jos un leu păşind spre dreapta, în 
stânga sus un arbore cu un şerpe împrejur, jos 
un pesce spre stânga cu un inel în gură. Preste 
scutul principal o aquilă cu doue capete şi cu 
aripile întinse, preste care o coroană deschisă.

loNAŞcn-VoDĂ (Ivonia) (1572—74).
Moneta do aramă a colecţiunii soc. Academice rom.
Av. OT62 /HOJAOSei, cercuri perle 

în mijloc capul bărbos al lui lonaşcu cu căciulă 
de blană spre stânga, împrejurul gâtului lorica.

Rev. ^K,ie • rxepene • <K04AOBei,
cercuri de perle, în mijloc un cap de bour, 
între coarne o stea, în dreapta Q, în stânga ndj 
adecă 7081 sau 1573. Oteţ Moldovei înseamnă 
»tatăl Moldovei», iar acce ghereghie Moldovei, 
se traduce prin »ban cu marca Moldovei».

Monete muntenesci;
Vlad V (1479—92).

Moneta de argint a colecţiunii soc. Academice rom.

Av. t IO SdflA HGdlI BOHA,în miiloc 
un coif pe care siă o aquilă spre dreapta cu 
capul spre stânga.

Rev. t IO SAAISGM EOHBO^, FHB
tipul monetelor muntene deecris mai sus.

Mihai Viteazul (1593—1601).
Medalie de anr în cabinetul imperial din Yiena.

Av. MICHAEL : VAL(achiae) ; TRANS(alpi- 
nae); ■WAl'\V(oda) : S(acrae): C(aesareae) : RE 
(giae) : M(ajestatis) : CONS(iliarius) : PER, în 
mijloc bustul principelui, manta cu guler de 
blană pe umere, pe cap căciulă de blană cu 
Burgiuc Cu pietre scumpe.

Rev. 5 TRANSTL(vaniam);LOCVMT(enens); 
CIS; TRAN(sylvaniam): PAR(tesque): El(usdem); 
SVP(remus): EXER(citus): GE(neralis): CAP(ita-

neus); iar în mijloc, A(nno) D(omini); VIGILAN 
TIA : VIRTUTE : ET : ARMIS : VICTORIAM: 
NACT ^ VS 3 1600.

Mihai-Radu sau Mihnea cel Reu (1658—59).
Av.t IO MICHAEL ■ RAD • D ■ G • VL • TR • PR • 

= loannes Michael Radul Dei Gratia Valachiae 
Transalpinae Princeps, bustul principelui, capul 
încoronat, ţiind sceptrul cu dreapta, sabia cu 
stânga; în câmp la dreapta 16, in stânga 58.

Rev. t SI DEVS (nobisc) VM • QVIS CON(tra) 
NO(s), în mijloc aquila ou doue capete, deasupra 
o coroană deschisă.

Constantin Bbanooveanu (1688—1714).
Medalie de aur din colecflunea soc. Academice rom.
Av. CONSTANTINV8 • BASSARABA • DE • 

BRANUOVAN •, în mijloc bustul prinţului spre 
stânga, căciulă de blană cu surgiuc pe cap, de 
umere manta cu guler de blană, încheiată la 
gât cu agrafă.

Rev. D • G • VOIVOD A • ET • PRINCEPS • VA
LACHIAE • TR ANS • ALPIN AE, în mijloc un 
scut oval, decorat cu flori şi cu doi balauri, în 
mijloc o aquilă cu o cruce în cioc, în dreapta 
are soarele, în stânga luna, iar jos în dreapta 17, 
în stânga 13. Sub scut în dreapta C, în stânga H, 
deasupra scutului coroana princiară.

Din această expunere scurtă a N.-ei româ- 
nesci, reiese pentru ori ce minte importanţa şi in
teresul cel mare pentru trecutul nostru naţional.

Bibliografia: Kbhne (Di-. B.), Miinzen der 
Moldau und "Walachei, în Zeitschritt fiir Miinz-, 
Siegel- und "Wappenkunde. Berlin, 1841—42; 
F. de Timoni, Essai d’une monographie sur Ies 
monnaies des Voivodes de Moldavie et de Va- 
lachie, manuscript din 1847; Ouvaroff (Comte 
Alexis), Recherches sur Ies Antiquites de la 
Russie meridionale et des cotes de la mer Noire. 
Paris 1860, 2 voi.; Sturdza, (îbersicht der 
Miinzen und Medaillen des Fiirstentums Ru- 
mânien. AVien, 1874; Id., Memoriu asupra Nu
mismaticei române. Bucuresci, 1878; Numis
matica română, în Convorbiri literare. 1878, 
p. 101 şi 117; Bibliografia Numismaticei rom., 
în Analele Academiei rom., t. XI, p. 105 sq.

[Teohari Antonescu.]
Numitor, după legendă despre fundarea Romei 

părintele Rheei Silviei şi moş al lui Romulus 
şi Remus.

Numitor, (mat.) în fracţiunile ordinare numeral 
ce arată în câte părţi egale s’a împărţit unitatea; 
se sciie dedesubtul numeratorului, despărţindu-i 
priutr’o linioară orizontală, v. şi Fracţiune.

Numullţl, sunt foraminifere lentiliforme sau 
în formă de monetă, de unde numele lor. Co
chilia lor, a cărei mărime variază îutre 2 mm. 
şi 6 cm., are iuteriorul împărţit într'o mulţime 
de mici camere dispuse pe mai multe tururi de 
spirală. Cei mai vechi N. se cunosc din epoca 
carboniferă. Desvoltarea lor mai mare a avut 
loc însă în timpul eocenului, când aceste fora
minifere formau numai ele aproape în totalitate 
roca, cum e s. e. calcarul numulitic dela Albesci 
(România), din care s'a construit mănăstirea 
Curtea de Argeş. Astăzi mai trăiesce o singură 
specie. Ei se subdivid în doue grupuri: Assilina şi 
Numuliţii propriu ijişi. [D. Popovici-Hatzeg.]
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Numus bigatus, t. Bigatus.
Nun, V. Naş.
Nun, unul dintre ramurile rîului Niger, la văr

sarea lui în mare.
Nun, Wad-Nun, oraş în Marocco de sud la 

40 km. de Oceanul Atlantic. Locul de plecare 
al caravanelor spre Timbuktu. N., promontoriu 
în vestul Africei, în faţă cu insulele Canare.

Nunclu, (Nonce), se chiamă ambasadorii papei 
în străinătate. Până in 1870 rolul lor era analog 
cu al trimişilor diplomatici ai unei puteri, dar 
do când papa nu mai comptează ca un suveran 
temporal, misiunea lor e simplu eclesiastică, re- 
presentâiid pe papă ca şef al bisericei catolice. Mi
siunea N.-lor se chiamă nunciatură. (v. şi Inter- 
nunţiu.) Nunciaturile din Paris, Madrid, Lisabona 
şi Yiena se (ţie cardinalice, pentru că titularul lor 
e desemnat a fi creat cardinal. [O. L.]

Nundina, la Romani a fost (ţină care se venera 
după nascere a noua (ţi, când pruncul căpăta 
numele. N. înseamnă a noua (ţi.

Nundinae, la Romani septămâna. care cătră 
finea seci. II dela fund. Romei, era de nouă 
(ţile. Romanii lucrau şepte (ţile, a opta (ţi era 
serbătoare, îndeosebi la patricii, iar în a noua 
(ţi mergeau la Roma sau şi la alte cetăţi, ca să 
vendă şi să cumpere, şi astfel N. (a noua (ţi) era (ţi 
de tîrg. Şi însuşi tîrgul s’a numit N. v. Calendar.

Niinqiiam retrorsum, flat.J »nici odată înderăt<, 
devisa casei de Welf şi a ordului George din 
Hanovera.

Nunta, sărbătorirea solemnă a actului reli
gios al căsătoriei.

Nunta, la Bomâni. Una din cele mai însem
nate tradiţiuni, prin care se poate dovedi'ori
ginea şi latinitatea poporului româneso, este N. şi 
obiceiurile ce se fac la această ocasiune. Pentru 
ca să se însgbebe o căsătorie, de obiceiu se trimit 
de cătră feciori sau părinţi la casa fetei aşa numiţii 
peţitori (lat. peiiioresj, cari se duc să ispitească 
şi să propună căsătoria. In cas favorabil cel mai 
fruntaş dintre ei propune căsătoria. Dacă se 
face învoiala în mod definitiv, se stabilesce şi 
(ţiua logodnei (la Romani SponsaliaJ, serbare ce 
preceda nunţii. Această solemnitate avea tot ca
racterul unui contract, ca şi la noi Românii. 
Atunci se alcătuiesc toate condiţiunile zestrei, 
ce o va primi fata, tot atunci se săvîrşesce şi la 
noi ca şi la Romani, schimbarea inelelor. Pentru 
serbarea cununiei se trimit aşa numiţii ehiemă- 
tori sau colăceri pentru invitări şi pentru pre- 
paraţiunile nunţii. Iu (ţiua cununiei ambele fa
milii atât din partea mirelui, cât şi din paitea 
miresei se întrunesc la biserică, unde se să
vîrşesce de cătră preot actul cununiei cu asi
stenţa nunilor sau naşilor (v. ac.). Principele 
Cantemir în descrierea Moldovei amintesce, că 
la punerea cununilor nuntaşii aruncă în jurul 
lor nuci, alune, parale mărunte, spre a areta 
timpuri roditoare. întoarcerea dela biserică se 
face cu alaiu, cu chiote şi cu împuşcături. Lu
minările de cununie se poartă aprinse până la 
casa miresei, tocmai cum se ducea la Romani 
făclia de nuntă ca emblema consacraţiunii hi- 
menului, ce întovărăşea pe soţi, după cum spune 
Virgil, Oraţiu şi Ovidiu. La masa cea mare, unde 
se aşază mirii alături cu nănaşii şi socrii, se ro
stesc apoi cuventăriile aşa numite orăţii. In 
multe părţi se aduce până astă(ţi un cocoş fript

la masă. Tot în (ţiua aceasta se face aşa numita 
îmbrobodiră a miresei de cătră naşe. La această 
ceremonie mireasa se împotrivesce şi numai cu 
greu primesce să fie acoperită cu gimhir sau cu 
ţtergar la cap. La Romanii cei vechi se înfă
şură mireasa cu o pânză numită flameum. In 
România se numesce şi hohot sau văl. Ru
dele şi toţi asistenţii dau daruri tinerei părechi. 
A doua (ţi se face transportul zestrei mai toţ- 
deuna într’un car încărcat cu aşa numita ladă; 
tot atunci pleacă şi mireasa însoţită de rudenii 
la casa noului ei tovarăş. [M.B.]

Nunta de argint, împlinind soţii aniversarea 
a 25-a dela (ţiua căsătoriei, serbează această (ţi 
solemnă în mod intim, încungiuraţi de familie, 
sub numirea de N. de argint. Ospăţul se pre
cede mai totdeuna prin mergerea la biserică 
unde se săvîrşesc anumite rugăciuni.

Nunta de sânge, v. Bartolomeu.
Nunta din Cana, v. Cana.
Nuovina, (Zîna) pseudonimul artistic al pri

madonei Margareta lamandi, n. 1865 în Iaşi. 
A fost crescută la Sacre-coeur din Lemberg, 
de unde s’a rentors la Iaşi; studiile musicale 
şi le-a făcut la Paris, după care a debutat patru 
ani în Bruxelles, creând rolurile principale de 
primadonă în Lohengrin, Gavalleria Rusticana, 
Artnide, L’attague du moulin, apoi a trecut la 
opera comică din Paris; 1889 a cântat pe scena 
teatrului naţional din Bucuresci.

Nuphar, v. Nufăr.
Nupţial, (lat.) ce se ţine de nuntă, de căsătorie.
Nupţialitate, se numesce numărul căsătoriilor 

contractate într’un timp determinat în raport cu 
numărul total al locuitorilor; în regatul României 
acest număr este de 8 căsătorii (de 16 căsăto
riţi) pe au la câte 1000 locuitori, mai mare decât 
N. poporaţiunii a Marei Britanii de 7, a Italiei 
de 7'45, a Belgiei de 7'60, a Germaniei şi Au
striei de 6'90 căsătorii la 1000 locuitori; egal 
cu al Pranciei de 8 la 1000; mai mic decât al 
Ungariei cu 9'50 şi al Serbiei cu 11 căsătorii 
la 1000 locuitori. Proporţiunea căsătoriilor nu 
determină singură cresoerea populaţiunii prin 
nasceri, căci fecunditatea familiilor variază foarte 
mult după rassă, condiţiunile economice, obiceiuri, 
şi ea depinde şi de voinţa femeilor. Nu posedăm 
statistica concubinatelor, ele sunt însă nume
roase în multe corn. rur. şî urb. La noi în corn. 
urb. proporţiunea căsătoriilor este mai mică, şi 
ele sunt mai puţin roditoare decât în com. rur. 
Din numărul total al căsătoriilor din corn. urb. 
numai 730/0 se celebrează în legea ort.

Nureddln Mahmud, sultan din dinastia Seldşuc, 
n. 1116, 1146 sultan de Moşul, 1154 cuceresoa 
Damascul, 1169 Egiptul, f 1174.

Niimberg, oraş în distr. bavarez Franconia 
medie, lângă Pegnitz; 162,336 loc. (1895). In
dustria şi eomerciul este însemnat. Articlii 
principali de industrie: lemnării, (jucării, re
numitele mărfuri de N.), instrumente mechanice 
şi optice, ultramarin. margarin, ghete, bronz, 
brooate, ş. a. Articoli principali de comerciu: 
hemei (40—80 mii. mărci), cereale, fier, pe- 
troleu, ş. a. InsHtuţiuni culturale. Afară (le di
feritele şcoli medii şi poporale amintim: mu- 
seul naţional german, biblioteca oraşului, cu 
80,000 voi., museul industrial, ou o mulţime de 
colecţiuni. Istoria. Documentele istorice fac
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amintire de N. numai la 1050. Frideric II, 1219 
investesce oralul ou privilegii foarte însemnate. 
In seci. XV şi XVI N. ajunge culmea desvol- 
tării sale. In resboiul de 30 ani a fost de mai 
multe ori silit a solvi tribut, ceea ce a fost 
causa decadenţei sale. 1806 a fost anexat Ba- 
variei şi de atunci a început a înflori de nou, 
devenind astfel oraşul cel mai însemnat indu
strial al Bavariei. [M. Bodiu.]

Nus, (grec.) raţiune, (v. ac.) Cf. şi Intelect.
Nut, o (Jină la Egipteni (teremul), soţia lui 

Seb (pământul), mama lui Osiris şi Isis. N. e 
personificaţiunea boitei ceresci.

Nutaţiune, (lat.) oscilaţiunea periodică a axei 
pământului; este a se atribui influenţei lunei 
asupra suprafeţei turtite a pământului.

Nutaţiune, (botan.) curbură de crescere a 
membrelor dela plante; resultă dintr’o crescere 
neegală a diferitelor axe longitudinale ale lor. 
N. poate fl revolutivă (v. Circumnutaţiune) sau 
plană (v. Epinastie, Hyponastie).

Nutreţuri, producte cari servesc la brana ani
malelor domestice. A(ţi avem şi întrebuinţăm 
la vite N. ver(}i (trifoiu, lucernă, porumb verde 
de nutreţ), N. uscate (fân şi cosituri diverse, 
uscate la soare, apoi paie şi coceni), în fine N. 
murate şi îndulcite (v. Ensilagiu). N. ver(Ji se 
cosesc (jiluic, se taie merunt şi se dau ver^i 
la vite, pure ori amestecate cu paie şi fân uscat. 
Fânul şi cositurile se dau la vite vara şi iarna 
şi ele se fac prin cosirea şi uscarea plantelor 
la soare şi vânt.

Nutria, (Coipu), piele de Bibru (Castor), v. ac.
Nutriment, cuvânt astăzi sin. cu aliment; în 

trecut acest din urmă cuvânt era întrebuinţat 
numai pentru materiile hrănitoare cari sunt di
gerate în stomacb, iar cu cuvântul N. s’au în
semnat corpurile capabile a fl asimilate fără 
ca să treacă prin tubul digestiv, s. e. peptonele 
injectate direct într’o vână. (v. Alimente.)

Nutrlţlunea, (Nutrirea), are un sens îndoit, 
pe de o parte se întrebuinţează ca sinonim cu 
hi'ănirea unui vegetal sau animal, cu ingerarea 
sau cu absorbirea de alimente; pe de alta se 
înţelege sub N. numai procesul de endosmosa 
şi exosmosa a elementelor anatomice, a celulei 
organice, prin care proces ea absoarbă şi asi
milează materiile ce îi sunt necesare pentru 
viaţă, se combină cu substanţa celulei corpurile 
cari pătnmd într’însa şi se eliminează din ce
lule materiale, devenite netrebuincioase in urma 
composiţiunii şi descomposiţiunii chimice petre
cute în celula vie. N., act vital al celulei, constă 
dar în absorţiune şi secreţiune.

Nutriţiunea plantelor. Din punct de vedere 
al N. lor, plantele se pot deosebi în mai multe 
categorii. 1) Cele mai multe au în corpul lor 
chlorophylă (v. ac.). Acestea pot, în anumite 
condiţiuni (v. Asimilatorie), să sintetisese, în 
frunze mai ales, corpuri organice ternare sau 
cuaternare dintre cele mai complexe (s. e. al- 
bumina), având la disposiţie numai elemente mi
nerale, (carbon, oxigen, hidrogen, săruri mine
rale disolvate în apă). Aceste plante sunt deci 
capabile, mai bine (Jis adaptate, ca să organiseze 
prin sintesă materiile minerale. Ele nu depind 
de alte organisme; dimpotrivă, animalele herbi- 
vore şi indirect cele carnivore, depind şi dato- 
resc existenţa lor acestor plante, (Jise autotrofe,

autophyte (v. ac. şi Alimente la plante), sau cu 
mod de nutriţie adeverat vegetal, holqphytic. 
Din această primă categorie fac parte arborii, 
ierburile, cele mai multe plante din ape dulci 
şi din mări. 2) Alte plante sunt lipsite de chlo
rophylă, nu pot sintetisa compuşi organici, ca 
cele din prima grupă. Ele trăiesc pe corpuri 
moarte de animăe sau de plante, sunt adaptate 
să ia compuşii organiui gătiţi deja, parte să-i fo
losească la crescerea lor, parte să-i reducă în 
compuşi mai simpli, apă, anhidrid carbonic, ş. a. 
Acestea sunt (ţise plante saprotrofe, saprophyte 
(v. âc.). 3) Alte plante trăiesc pe socoteala ani
malelor sau altor vegetale vii, simt părăsite 
(v. ac.). 4) In fine, sunt alte categorii de plante 
cari sunt mai special adaptate pentru a vieţui şi 
pnn urmare peutru ase nutri. Aşa sunt cele cari 
trăiesc în symbiosă (v. ac. şi Licheni), cele hemi- 
aaprophite (v. ac.), insectivore (v. ac.), myrmeco- 
phyte (V. ac.), cu mycorhiza (v. ac.). [S. Şt. R.]

Nyangve, odinioară cea mai expusă colonie 
arabică spre vest, pe malul drept al rîului Congo 
în ţeara Manjema. De aici plecau caravanele 
cu negoţ spre Carema la ţermurii lacului Tan- 
ganyica. A(Ji aparţine statului Congo. (Cf. »Dui'ch 
den dunklen "Welfteil» de H. M. Stanley.)

Nyanza, (Nyansa = lac), numirea a trei lacuri 
mari în Africa ecuatorială. 1) Albert Eduard N., 
la ecuator între gradurile 1 lat. nord. şi 1 lat. 
sud. şi 29—31 loiig. estică, 1008 m. altitudine. 
O mulţime de rîuleţe, cari vin din partea sud- 
vestică a munţilor Ruvenzori nutresc acest 
lac. Numirea indigenă e Muta-Nsige. Din 
partea uord-vestică a lacului A. E. N. iese rîul 
Semliki, care după un curs de 240 km. se 
varsă în Iacul: 2) Albert N., (Mwuta-Nsige), 
între 30—32° long. est. şi 1—3° lat. nord., 
829 m. altitudinea. In partea sud-vestică pri- 
mesce rîul Semliki, şi în cea nord-estică rîul 
Nil, care vine din lacul: 3) Victoria N., 
descoperit de Baker, la 14 Martie 1864, (nu
mirea indigenă Ukereve), între 00 50' lat. 
nord. şi 2° 14' lat. sud. şi 31'/a—35 long. est., 
descoperit prin căpitanul Speke la 30 Iulie 1858. 
Ocolit jur împrejur prin călătoriul H. M. Stanley 
în 1876. Cel mai mare din cele trei lacuri, prin 
cari trece rîul Nil. Suprafaţa este 215,00() mile 
engl. pătr., altitudinea 4168 urme. Graniţele 
acestui lac sunt: în sud Usukumaşi Usinsa, în 
vest Caragve şi Uddu, în nord Uganda şi Ugana 
în est Ugejeja şi Ururi. Rîuri cari se varsă în 
acest Iac sunt: dela sud-vest Kagera sau Ea- 
tingula (Nilul Alexandra), despre vest Eatonga, 
care isvoresce din munţii Ruvenzori.

Nyassa, lac în Africa de sud, între 14° 25 şi 
9° 30 lat. sud. şi 51° 55' şi 63° 20' long. est., lă
ţimea lui de 96 km., lungimea de 355 km.; fu 
descoperit la 1859 de cătră Livingstone, oare 
i-a percurs ţermurii spre est; în 1875 a fost 
explorat jur împrejur de oficierul engl. C. D. 
Toung. Din lacul acesta spre sud isvoresce rîul 
Sohire, care se varsă în Zambesi. (Cf. »Durch 
den dunkleu Welttheil» de H. M. Stanley.)

Nyborg, oraş cu port, întărit, pe insula da
neză Fiinen, lângă Beltul Mare, 6049 Ioc. (1890); 
20 Nov. 1659 învingerea Olandezilor, Dane
zilor, etc. asupra Svedezilor.

Nyctaginaoee, (botau.) fam. de plante dico- 
tiledonate, din ord. Centrospermelor, herbacee,
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se găsesc cn deosebire în America tropicală. 
Plante de ornament.

Nyctalls Fr., (botan.) ciupercă din fam. Agarici- 
neelor; arevr’o 10 specii, cari trăiesc pe alte Agari- 
cinec vii, fără să le vatome, mai ales pe specii de 
Agaricus şi Ruasula. AşaN. pai'aaUica (Bull.) Fr., 
trăiesce pe Russula adusta, N. microphylla Cda. 
pe Russula ntgricans ş. a. [S. Şt. B.]

Nyotalopla, (med.) contrarul dela Hemeralopia 
(v. ac.); morb la care suferindul vede mai bine 
la întunerec decât la lumină. De obiceiu se ob
servă la albinism, mydriasă, afecţiuni ale retinei 
şi nervului optic, la cataracte.

Nyoteos, (Noptatecul), în mitol. grec., fiul lui 
Poseidon, (jeul mării, cu Kelaene (întunecoasa), 
şi fi'atele lui Lykos (luminos). Numele N. din 
Nyx (noapte).

Nyetltropice,(hota.n.)mi^căriparţiale executate 
de frunze sau de flori şi provocate de succe
siunea dintre (Ji şi noapte ori de alternanţa între 
lumină şi întunerec; variaţia de lumină trebue 
însoţită şi de o variaţie de temperatură. Un 
exemplu de mişcări N. e la frunzele tinere de 
Salcâm: ()iua şed întinse faţă de peţiolul prin
cipal, au posiţie diurnă, de veghe; seara se lasă 
în jos, îşi apropie feţele lor inferioare, iau po
siţie de somn, nocturnă. Aceste doue posiţii se 
obţin şi (jiua, dacă ducem planta la întunerec 
şi receală. Se mai observă la frunzele de Tri- 
foiu, Luţernă, Mimosa, Macriş ş. a.; la florile 
de Şofran, Lalea, etc. Aceste mişcări se dato- 
resc variaţiei de turgescenţă (v. ac.) din lăunti ul 
organului ce se mişcă, iar rostul lor e să micşoreze 
pierderea de apă şi de căldură din frunze, flori, 
în timpul nopţii. [S. Şt. R.]

Nyăn, corn. mică, v. Teliu.
Nyerges, munte în Secuime (1128 m.) preste 

care duce o cale serpentină din Cason în Ciucul 
inf. Pe terasa din coasta resăriteană a acestui 
munte a fost aşezată artileria insurgenţilor ma
ghiari, comandaţi de Gal Săndor (Iulie 1849) spre 
a opri înaintarea armatei conduse de Clam Gallas. 
Istoricii maghiari (Orbân B., A szekelyfbld le- 
irăsa II, 1869), susţin că nisce păstori români, 
(în adever însă corporalul Tima, a cărui familie 
există şi a()i în Cason-Imper), a condus armata 
austriacă la spatele insurgenţilor, cari apoi au 
fost alungaţi. (Cf. Bariţiu, Părţi alese II, 596.)

Nyerd, (Dugoselo), corn. mare in Bănat, cott. 
Torontal, cu 1511 loc. Rom. (886) şi Germ.

Nyk—, V. Nyo—.
Nyiregyhăza, oraş cu magistrat regulat, dela 

1876 capitala cott. Sabolciu (Ung.), cu 27,014 loc. 
(1891), afară de miliţie; loc. .se ocupă mai ales 
cu agricultura şi prăsirea vitelor, dar industria 
şi comerciul ancă e destul de desvoltat; gim- 
nasiu ev.-aug. subvenţionat de stat, şcoală 
comercială, orfelinat, mai multe reuniuni şi in
stitute de credit. N. e unul din cele mai fru
muşele şi desvoltate oraşe pe Alfold.

Nyitra, v. Neutra.
Nyland, guvernam, finland. la litoralul Golfului 

finland., 11,872 km*, cu 264,243 loc. (1896), teri- 
torul cei mai impop. al Finlandei. Cap. Helsingfors.

Nylander, William, botanist, n. 1822 în Fin

landa, t în Martie 1899 la Paris. Fost profesor 
de botanică la Helsingfors. Dela 1863 îşi pă
răsise patria şi se stabilise la Paris. A fost cel 
mai profund cunoscetor al Lichenilor, din punct 
de vedere sistematic, şi duşmanul cel mai crâncen 
al teoriei lui Schwendener, teorie susţinută de 
acesta şi şcoala sa, după care Lichenii (v. ac.) 
sunt plante resultate din asociaţia, pentru un 
traiu comun şi în basa mutualismului, a unei 
Ciuperci cu o Algă. In operele sale lichenb- 
logice N. a descris un foarte mare numer de 
specii. Opere mai principale; Synopsis metho- 
dica Lichenum (voi. I 1858—60, voi. II necompl. 
1888), Lichenes Scandinaviae (1861), Lichens 
des environs de Paris (1896 supl. 1897), Addenda 
nova adLichenograpbiam europaeam (1865—88), 
Lichenes exotici (1888) ş. a. [S. Şt. R.]

Nymphaeacee, (botan.) familie de plante dicoti- 
ledonate din ord. Renalelor; plante aquatice, res- 
pândite în zonele temperate, mai puţin în cele 
tropicale. De remarcat este genul Nymphaea L. 
cu speciile N. alba L. (Plumâna albă, Plumiera 
albă. Nufărul alb. Pluta, Titva de apă), cresce 
în Europa; rădăcinile ei se mănâncă şi se fo
losesc şi la argăsit şi văpsit, semenţa prăjită 
ca surogat pentm cafea şi ca afrodisiac. N. 
Lotus L. şi N. coerulea Şav., cu rădăcini şi 
seminţe comestibile, cea dintâiu consacrată lui 
Isis, iar cea a doua lui Osiris.

Nymphomania, înclinaţie iresistibilă şi nesă
ţioasă cătră săvîrşirea actului veneric, la femei. 
Simptom comun mai multor boale, foarte dife
rite prin sediul şi natura lor. N. se desvoaltă 
în cursul boalelor, care ocupă mitra, organele 
vecine de aceasta, precum şi unele regiuni ale 
axului cerebro-spinal.

Nyrop, Ghristofor, romanist danez, n. 11 Ian. 
1858 în Copenhaga. Publicaţii: Istoria epopeei 
franceze în evul mediu. Copenhaga, 1885, trad. 
şi în ital.; Gramatica istorică a limbei franceze, 
1899 trad. şi în franc.; Studii asupra adjectivelor 
din limbile romanice, 1886; Mai multe studii 
istorice şi literare asupra României şi Provenşoi 
modeme, 1885. Mai multe studii de etimologie 
populară şi de folklore.

Nystad, oraş cu pert în guvern, finland. Abo- 
Bjorneborg, situat la Golful botnio, cu 3984 loc. 
10 Sept. 1721 s’a încheiat aici pacea între Svedia 
şi Rusia, prin care s’a terminat resboiul nordic.

Nystagmus, (med.) mişcări tremurătoare in
voluntare, asociate, ale ochilor. Mişcările pot fi 
dela dreapta la stânga, din sus în jos (N. osci
latoriu), sau rotatoare (N. rotatoriu). Căuşele 
N.-lui suut anomalii de inervaţie. Se observă 
des la mineri. Terapia e fără succes.

Nyx, la Greci, (Nox la Romani), o (Jină care 
personifică noaptea, carea cuceresce pe 4eb 
precum şi pe oameni prin somn. N. e fata lui 
Chaos (V. ac.) şi soţia lui Erebos (v. ac.), că
ruia i-a născut pe Aether (aer) şi Hemera (^iua), 
iar din sine a născut (Jinele sorţii (v. MoerilSj 
Parcele, Ursitoarele), pe Thanatos (moartea) şi 
somnul şi visul. N. S'ua locuîesce în palatul seu 
din Tartarus (iad), ce e încungiurat de nori în- 
tunecoşi, iai' noaptea se arată pe păment.
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o, vocală deschisă în limba rom., a 13 literă 

în alfabetul latin, de ori^ne feniciană. La Grecii 
antici s’a diferenţiat mai târziu în o scurt (omi- 
cron) şi u) lung (omega). Ca numer la Greoi: 
o = 70, CI) = 800. (ia prescurtare în chimie: O = 
Oxigen. [*]

O în logică este simbolul judecăţilor parti- 
oulnr-negative după formula SoP sau 1/s < — P, 
adecă unii S nu sunt P., s. e. unii oameni nu 
sunt crudeli.

Oala, COvia h-J, gen mamifer, fam. Rumegă
toarelor. Speciile selbatice mai însemnate sunt: 
Mufloni (0. Vignei Blyth, în Tibet şi Persia, şi 
0. musimon Schreb. în Sardinia şi Corsica) produc 
bastarcji (corcituri) cu 0. domestică şi ne dau 
carne, lână şi corn, tot asemenea şi ArgaK cele 
de talie mare (O. Ammon L., A.sia de nord şi 
medie; O. nivicola Eschsch. în Kamoiatca; (). 
montana Geoffr., Bighorn în America de nord). 
Din aceste şi alte specii se crede a ave originea 
O. domeaiică (O. aries L.) ou o mulţime de rasse, 
dintre cari notăm: oi cu deposit de grăsime până 
Ia 20 kg. cu coada scurtă în Asia şi Africa de 
nord; bucălae, cu coada lată şi grasă în Asia 
anter.. Africa de nord, în col. Cap şi Europa 
de sud; cu coada lungă în Siria, Egipt, Abisinia; 
cu coada scurtă în Islanda, Scandinavia, Ger
mania de nord-vest (Heidschnuoke, etc.). Olanda; 
0. ţurcană în întreg sud-estul Europei cu va
rietăţile; bârsane, ung.-serbească, rusească; O. 
bleagă (de Bergamasc) în Italia de nord; O. de 
Frisia, foarte prolifică; O. merinoa (spaniolă, 
spanoă), cu lâna creaţă, originară din Spania, se îm
part în trei grupe: Electoral (0’7—1'2 kg. lână şi 
25—30 kg. came); Negretti (Infantado 1—2'5kg. 
lână şi 30—40 kg. carne) şi Rambouillet (2—3'5 kg. 
lână, numită în Germania Kammwolle); O. ţigae, 
proprie teritoriului locuit de Români, (2—3-5 kg. 
lână de fineţă mijlocie); O. Leicester (6 kg. lână 
şi Ci()—70 kg. carne); O. Southdovna (2 kg. lână 
şi până 150 kg. carne). Masculul se numesce: 
berbece; cel castrat: berbece bătut (batal); fe
mela : oaie. Feţii până la un an; miel; în al 
doilea: mior, mioară şi cârlan, cârlană; oile bă
trâne: babane; iar cele ce nu au fătat: sterpe. 
0. se crede să fi fost primul animal domesticit 
pentru lâna, carnea şi laptele ce ne dă. (Cf. Dr. 
O. Maior, Zootechnia. Buc., 1899.)

Oale seacă, bir scos de Alexandru-Vodă III, 
fiul lui Mircea Ciobanul şi domnul Munteniei 
(15G8-77).

Oajaca, fOaxacaJ, stat în sudul Mexicului, 
lângă Oceanul Pacific, 91,664 km>., cu 882,529 loc. 
(1895); capitala O. are 32,641 loc.

Oale de pământ, oale de lut (higienă). Vasele 
de^ cari ne servim pentru gătirea şi păstrarea 
mâncărilor şi beuturilor pot deveni vătămătoare, 
dacă sunt fabricate din materii otrăvitoare, ca

pabile a fi soluto în acidele conţinute în alimente 
şi beuturi. Tocmai O.-le de p., pe cari le între
buinţează oamenii mai săraci, produc câte odată 
intoxicaţiuni. Aceste 0., după ce au fost formate, 
se usucă, se presară ou pulvere fină de oxid de 
plumb ori de carbonat de plumb, sau se toarnă 
preste ele oxid de plumb diluat cu apă, apoi ele 
se aşează în cuptor şi se ard. La ardere plumbul 
se combină cu lutul (cu argila) şi O. se îmbracă 
cu aşa numitul smalţ, cu un strat subţire de 
sticlă construită din silicat de plumb şi de alu
miniu, insolubilă în acidele alimentelor şi beu
turilor. Acest smalţ, această îmbrăcăminte sti
cloasă este indispensabilă,' căci oala de lut 
nesmălţuită este poroasă şi nu se poate ţine 
curată, porii ei se îmbibă cu părticele din bucate 
cari fermentează. O.-le nu se fabrică totdeuna 
în mod corect: din causa de economie de com
bustibil ori din causa calităţii rele a lutului, 
care nu supoartă temperaturi înalte, olarul nu 
produce totdeuna în cuptor căldura suficientă, 
pentru ca tot plumbul cu care a presărat 0. să 
se combine cu lutul şi să formeze sticla, şi partea 
din plumb nevitrificată, netransformată în sticlă 
se poate disolva în acidele alimentelor şi beutu
rilor şi poate produce intoxicaţiuni. Plumbul 
remas liber pe supi'afaţa internă a O.-ei se poate 
depărta, dacă se fierbe într’însa timp de Va oară 
oţet tare (de 4—5°/o aci<i acetic). Lucrătorii 
ocupaţi cu pulverisarea şi cu alte manipulări cu 
preparate de plumb, trebue să ia precauţiuni 
speciale, să observe curăţenia scrupuloasă, pentru 
ca să nu se otrăvească prin pulverea de plumb 
inspirată ori depusă pe corpul lor. O.-le de p. 
mai resistente, numite O. de piatră (Steingut, 
Steinzeug), sunt totdeuna nevătemătoare, fiind 
arse la temperatură mai înaltă şi smălţuite obici
nuit cu silicat de sodiu produs prin presărarea 
O.-ei crude cu sare de bucate (chlorur de sodiu). 
V. Vasele de bucătărie. (Cf. I. Felix, Rapoarte 
generale; Buletinul direcţiune! generale a ser
viciului sanitar a. V; N. Manolescn, Igiena ţe- 
ranului român. Bucuresci, 1895; G. Crăiniceanu, 
Igiena ţeranului român. Bucuresci, 1895; D. I. 
Buzeu, Igiena şi arta medică. Bucuresci, 1897; 
S. Argeşianu, .Noţiuni de igienă şi de medicină 
populară. Bucuresci, 1898.) [I. Felix.]

Oancea, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, si
tuată pe malul Prutului şi compusă din 2 sate: 
O. şi Slobozia Oancea sau Onesci, cu 2231 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892), cari se ocupă cu agricultura, 
prăsirea vitelor şi puţin cu comerciul; femeile 
cultivă pe o scară întinsă viermii de mătasă; 
corn. are 2 biserici şi 2 şcoale. Satul O. are în
făţişarea unui orăşel şi servesce ca mic port pe 
Prut şi ca trecătoare în Basarabia.

Oanties; (Oan), în mitol. babilonică o fiinţă 
jumetate pesce, jumetate om, care ieşind din
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mare a învetat pe Babilonieni limbă şl scri
soare, sciioţă, artă şi agricultură. [Âtm.]

Oara, (Ceas), este a 24 parte a unei 4ile (v. ac.). 
Cele mai multe popoare civilisate îucep a nu- 
mera oarele cu cea dintâi după miezul nopţii 
numai până la 12, şi la amiazi îucep dela în
ceput; astfel ()>ua cuprinde de doue ori câte 
12 oare. 0. se împarte în 60 minute şi minuta 
în 60 secunde. Sunt unele popoare cari âncă nu 
cunosc împărţirea 4ilei în O.-e. Astronomi ca şi 
Ptolomeu încep a număra O.-ele dela amiazi. 
Impăi'ţirea dilei în 24 oare o găsim deja în 
antichitate la Ovrei şi Babilonieni. Vechii Greci 
şi Romani împăi^eau 4>ua propriu 4<să în 12 
şi noaptea deasemenea în 12 oare, astfel că în 
diferite anotimpuri şi O. era de diferită durată.

Oare de rugăciuni (Ceasuri). După norma 
împărţirei 4'Ie> în anumite părţi sau secţiuni 
la Romani şi Israiliteni, creştinii dintâi urmând 
şi mărturisirei psalmistiilui, că »De şepte ori pe 
(}i te-am lăudat Doamne» (Ps. 118, 164), s’au 
îndatinat ca rugăciunile publice şi private să le 
săvîrşească in anumite oare ale 4îlei. In cele 
două secole dintâi ale creştinătăţii pentru rugă
ciuni publice erau destinate oara IlI-a, VI şi 
IX-a a 4ilei. La aceste, în seci. III, s’a mai 
adaus rugăciunile de seara, de noapte, de miază
noapte şi de dimineaţa (utrenia) ou oara I. Oara I 
de rugăciune corespunde la 6 oare dim., oara IU 
Ia 9 oare, oara VI la 12, oara IX la 3 p. m.

Oarda de sus, (Felsd-Maros-Vdradja), corn. 
mică în cott. Albei de jos, Trane., cu 1350 loc. 
Români.

Oaş, Ţeara Oaşului, (Avas, magh. = vechiu, 
bătrân), se numesce teritorul din nord-est al 
cott. Satmar, un platou de 204 m. înalt, de 
preste cinci mile pătr., încungiurat de munţi 
împăduriţi, remânend deschis numai de cătră 
sud. Aici locuesc preste 17,000 Români, des
părţiţi de secoli de ceilalţi fraţi de sânge ai lor, 
susţinendu-şi totuşi legea, graiul, portul şi da
tinile lor strămoşesci şi caracterul naţional ro
mânesc. Când s’a aşezat aici acest popor, nu se 
scie; dar că acest popor a trebuit să aibă mare 
şi grea parte în susţinerea şi apărarea patriei 
şi a tronului, cu tot dreptul se poate deduce 
din mulţimea familiilor nobile, ce locuesc aici, 
între cari s. e. fam. Eecskes alias Bercse îşi are 
diploma nobilitară din 1500 de sub Vladislau II. 
Familiile Finta, Tătar, Danu s’au distins în luptele 
cu Tatarii. Apoi: Berende, Fanea, Pop, Stetz, eto. 
Graiul, portul oşanului sunt toate originale româ
nesc!. Accentuarea graiului rom. neamestecat cu 
3gy« ori »ty« maghiar. Prima numire oficioasă a 
Ţerii Oaşului se află în o diplomă donaţională 
a lui Leopold din anul 1668, în care dăruiesoe 
contelui Ştefan Csâky >Districtus Avassdgh^, 
adecă acele 16 comune, cari formează şi adi Oaşul 
şi cari pe atunci se ţineau de cetatea Zothmâr 
(Satmar). Ocupaţiunea principală a loc. e eco
nomia de câmp, având hotare întinse, prăsirea 
vitelor, pomăritul, lucratul viilor. Poporul e re
ligios, deştept, vînjos, sănătos, dar trecut preste 
foarte multe experienţe triste, are puţină încre
dere în intehginţă. Bărbaţi de valoare naţională 
n’a avut. Tot teritoriul e plin de isvoare şi rîuri 
precum: apa Turul şi Taina, etc., apoi ape mine
rale la Bicsad, Tur, Vama, Certere şl Ujvâros. 
Comune cu locuitori de preste 1000 sunt: Ne

gresei, Cămerdana, Bicsad, Tivsolţ, Călinesci, 
Racşa şi Certeze. Sunt şi două sate unguresci: 
Ujvâros şi Remetea. [G. Szabă.]

Oastea, reunirea tuturor cetăţenilor validi, 
educaţi şi instruiţi în vederea resboiuluî şi în
tocmi^ pe arme şi serviciu. Intr’un sens mai 
restrîns se dics O. la un corp de trupă de toate 
armele, dirijat prin voinţa unui şef unic. In 
Rom. tot cetăţeanul valid la etatea de 21 ani, 
este dator să facă parte din O. Serviciul militar 
în 0. permanentă durează şepte ani, din cari 
trei în activitate şi patru în reservă. La tru
pele cu schimbul, serviciul militar durează cinci 
ani la infanterie şi patru la călăraşi (cavalerie). 
După reservă trec în gloate. In Ung. militarii 
servesc trei ani în activitate, apoi şepte în re
servă, doi în teritorială şi în fine trec în gloate 
până Ia vîrsta de 40 ani. v. şi art. Armata, 
Militar.

* Oastea în dobândă^ sau gloatele, unul din 
elementele • cari compuneau oştirile române în 
primii timpi ai Principatelor. Se forma la vreme 
de nevoie din tot felul de oameni, cari n’aveau 
ca resplată de cât prada făcută de la duşman.

* Oastea de ţearăt, denumirea dată oştirii 
române de baştină, spre deosebire de lefegii, 
adecă străinii plătiţi cu leafă, âncă din cel din- 
tâiu timp al întemeierii Principatelor.

Oaxaca, stat, v. Oajaca
Oaze, locuri fructifere şi locuite, situate în mij- 

iocul deşertului (ou deosebire în nordul Africei) 
ca nisce însule în marea de năsip.

Ob, (Ohi), rîul principal al Siberiei, isvoresoe 
în Altai, se varsă în sinul O.; în mare parte 
e navigabil, dar numai 146 dil® P® an e liber 
de ghiaţă; lung. 5200 km., basinul 2.980,650 km*.; 
aflnent principal Irtiş.

Obada, bucăţile curbate ale colacului roţilor 
de car. Se fac de regulă din lemn de fag.

Obadja, profet ovreu, pe timpul dărîmării 
Ierusalimului de Nabucadnezar.

Oban, (Ohang, OhobanJ, cea mai mare monetă 
de aur în Japonia, un aliagiu de aur cu argint. 
Kioho-0.=329‘88,Şin-0. = 122-45,Tempo-Gori-0. 
= 80'60 maree germ.

Obârşia, 1) O., munte în Rom., j. Dâmboviţa, 
aproape de graniţă, al cănii vîrf îl formează 
piscul Omul. 2) O., corn; rur. în Rom., j. Me
hedinţi, pl. Câmpu, cu 1400 loc. (Dioţ. geogr. 
1894), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; trei bâlciuri anuale. La 1854 Ruşii au 
fost bătuţi aici de Turci.

Obducţiunea, înmedicinalegală disecarea 
unui cadavru pentru determinarea causei moiţii; 
în farmacie îmbrăcarea pilulelor cu foi de 
aur sau de argint, cu un balsam, un gumi sau 
cu o altă substanţă care să înlesnească conser
varea lor şi să le dea un aspect mai plăcut.

Obedeanu, veche familie boierească din Ol
tenia, unde îşi avea reşedinţa din seci. XVII. 
Armaşul Fârvu O. trăia pe la 1650, şi 1688 
Petru O. se distinse ca căpitan mare pe timpul 
lui Vodă Brânooveanu, şi apoi la 1710 ca 
mare serdar în capul trupelor oltene, îm
preună cu Bengescul şi Brăiloiul, fu unul din 
promotorii acelei celebre revoluţii, care avii de 
resultat detronarea lui Nicolae Mavrocordat. Tot 
el a rezidit celebra biserică Sf. Dumitru din 
Craiova şi a fundat măn. Cioclovina din Gorj.
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Nicolae O., fratele seu, fu Ban al Craiovei Ia 
1716. Constantin O., fiul lui Petru, a fost con
silier imperial în timpul cesariceseei administraţii 
a Bănatului Olteniei de Austria (1732). La 1740 
era caimacam al Craiovei. El zidi cu soţia sa 
Stanca Brăilei, măn. Stănesci, şi la 1748 biserica 
Obedeanu din Craiova, pe lângă care se alipi 
Ia 1774 de cătră Vodă Ipsilante, o şcoală oare 
poartă tot numele de Obedeanu. Ambele fură 
înzestrate cu 9 moşii din cele 100 ce poseda 
fundatorul. Din această familie se trage: Colo
nelul Vasile O., militar şi om politic. S’a distins în 
resboiul Crimeei în armata turcă, şi apoi la 1878; 
fiul acestuia Oscar Obedeanu pictor, n. 1868 
în Bucuresci. Talentul lui se pronunţă deja în 
frageda copilărie. In 1878 a pus pentru priina- 
dată mâna pe penel în atelierul lui Predelean- 
Şincai din Botoşani. Pe când se afla în clasa III 
liceală Bârlad, i-s’a acordat dela oxposiţia coop. 
ţinută în Iaşi medalia de bronz pentru portretul 
în oleiu a M. S. Eegelui Carol I. In 1886 a 
intrat în şcoala de arte frumoase din Bucuresci, 
pe care o absolvii 1889 cu recompensa: medalia 
de argint. In 'acel'aş an a expus vr’o 20 tablouri 
în Ateneu, aproape toate subiecte militare, dintre 
cari două fură alese de juriu pentru exposiţia uni
versală din Paris! In acelaş an, Begele şi Re
gina României au luat pe O. sub protecţiunea 
lor, trimiţendu-1 la studiu în Miinchen, acor- 
dându-i o bursă. Academia regală din Miinchen 
a absolvat-o cu succes, dobândind 1893 pentru 
operile sale medalia de argint pentru aita de a 
compune şi executa. De present atelierul seu 
se află în Miinchen şi este acelaş care era odi
nioară al renumitului Kaulbach. Lucrările prin
cipale; Regele Carol I în faţa Griviţei, (propr. 
Stat. rom.). Muma Răniţilor (Carmen Sylva, propr. 
M. 8. Reginei), Portretele principilor: Dimitrie 
Ghica, George Cantacuzino, Mihaiu Bravul (ori
entat după o miniatură de Pranken, Praga 1600). 
Triptic: In tranşeu, la atac, etc. In lucrare; Ştefan 
cel Mare la Rahova (tablou istoric, 8 m. lung, 
5 m. înalt), supunerea lui Soliman după bătălia 
dela Racova.

Obedenam, 1) O., Georgiade Mihail, medic, 
publicist şi diplomat rom., n. 5 Nov. 1839 în 
Bucuresci, t 9 Iulie 1885 la Atena. Şi-a făcut 
studiile în ţeară şi la Paris, unde ajunse intern 
al spitalelor în urma unui concurs strălucit. 
Dela 1866—74 practică medicina la Bucuresci, 
şi fu medio primar al spitalului de copii şi prof. 
la şcoala de medicină. Dela 1874 întră în di
plomaţie, ocupând pe rând posturile de prim- 
seoretar de legaţie la Roma, la Constantinopole, 
iarăşi la Roma şi în fine ministru la Atena. O. a 
fost şi membru al Acad. rom., căreia i-a lăsat 
întreaga sa avere de aproape 500,000 de lei, 
precum şi o bogată colecţiune de manuscripte, 
una de vr'o 200 de arii românesci şi alta de 
documente istorice. O. a tradus pentru teatru 
Amorul doctor, al lui Moliere şi a publicat o 
sumă de articole prin reviste sciinţifice franceze, 
cum şi mai multe broşuri: Region du Bas-Da- 
nube: la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie, 
Paris Cercetări asupra intoxioaţiunii palustre, 
Bucuresci 1873. Despre friguri: Mic tractat po
trivit pe înţelegerea poporului român pentru a 
servi în localităţile unde nu sunt medici, 1873. 
La Roumanie economique d’apres Ies donnees

Ies plus recentes: Geographie, etat economique, 
anthropologie, aveo une carte de la Roumanie, 
1876. La religion chez Ies peuples latins: la re- 
ligiosite des Eoumains, Montpellier 1878. L’ar- 
ticle dans la langue roumaine, Montpellier 1884. 
Necrologul lui Al. Parisotti, Roma 1885. Le 
cinq Mai, ode sur la mort de Napoleon par 
A. Manzoni, traduction litterale en roumain, 1885. 
Texte Macedo-Române, basme şi poesii poporale 
dela Cruşova, publicate de I. Bianu, 1891. (Cf. 
St. Orăşanu, Al. Obedenaru, 1891.)

2) O., Alexandru, publicist, n. 13 Iulie 1865 
în Bucuresci. A colaborat la Convorbiri literare. 
Revista nouă. Literatorul. A publicat: Spleen 
(1891), Rondele (1892), Poesii; a scris satire po
litice în câteva d'are cotidiane (1884—88).

Obedenii sau Obedeanca, corn. rur. în Rom., 
j. Vlaşca, compusă din 5 căt., ou 1279 loc. (Dicţ. 
geogr. 1890), subprefectură, judecătorie de ocol 
şi serviciu telegrafo-postal.

Obedienţa, ascultare, supunere, subordinaţiune 
la voinţa şi mandatul altuia; ascultare de supe
riorii legitimi şi de legile şi preoeptele emanate 
dela autoritatea legitimă. O. canonică, este re- 
cunoascerea faptică a legitimităţii cutărei per
soane eclesiastice în oficiul oe-1 ocupă; O. mona- 
chală, este votul prin care monachul se obligă 
înaintea lui Dumnezeu de a asculta de mai marii 
ordului religios, în care e primit. [i.—m.]

Obelisc, columnă înaltă de regulă dintr’un 
singur bloc de piatră în formă de piramidă trun
chiată, o specie a monumentelor antice egiptene.

Obelos, (ObelishosJ, semnele critice ale gra
maticilor greci, representate printr’o linioară 
orizontală.

Oberammergau, corn. în Bavaria super., lângă 
Ammer, 1340 loc. (1895); renumită pentru re- 
presentaţiunile teatrale (Pasaionsspiel) cu sub
iectul patimilor lui Chr., cari se dau tot Ia 10 ani 
(mai în urmă la 1900) şi cari datează de prin 
seci. XVII; teatru nou; monument uriaş (Chri- 
stos pe cruce).

Oberhausen, oraş în guvernam, prus. Diissel- 
dorf, 30,154 loc. (1895); progimnasiu real; in
dustrie de fier, oţel şi zinc; mine de cărbuni.

Oberon, în mitol. celtică, regele Elfelor (v. ac.), 
bărbatul Titanici; se amintesce mai ântâiu în 
poesia franc. »Huon de Bordeaux», după care a 
compus Wieland poema sa «Oberon»; e identic 
ou Alberioh la Germani.

Oberzell, fostă mănăstire în guvernam, ba
varez Unteriranken, lângă satul Zeii; renumită 
fabrică de prese tipografice.

Obesltate, atâta cât corpulenţă (v. ac.).
Obiceiu, V. Obicinuinţa.
Obiceiuri morale, sunt un complex de cali

tăţi sau de viţii sufletesci, prin cari se mani
festează individualitatea omenească. Când în 
acel mănunchiu de calităţi sufletesci, cari for
mează fondul caracterului distinctiv al omului, 
întră mai ales spiritul de ordine, prevederea şi 
cumpătarea, atunci ne aflăm faţă de aşa numi
tele O. m. bune; când din contră, sunt viţiile 
şi îndeosebi neprevederea, desordinea, lăcomia şi 
risipa, în acest cas, avem a face cu O. m. rele, 
cari duc pe om în prăpastie. (Cf. N. E. Idieru, 
«Studii de econ. pol. şi fln.« Buc., 1895.)

Obicinuinţa, devine în genere disposiţia, carea 
născută din repeţita încercare şi deprindere în
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acelaş mod a unei luorSri, ne pune în posiţie 
CB tot aceeaşi lucrare să o putem de nou începe 
cu plăcere şi să o isprăvim fără greutate. O. 
se extinde atât asupra lucrărilor trupeşei cât şi 
asupra celor spirituale, şi ea devine un fel de 
a doua natură prin faptul că introduce în lu
crări un fel de mechanism. Se poate extinde 
asupra luorărilor bune ori rele, morale ori ab
jecte, etc. Când O. se extinde asupra unei grupe 
mai mari de indivieji şi asupra unor generaţiuni 
următoare, atunci devine datină sau obiceiu, 
iis sau consuetudine; şi dacă ea, pe lângă acestea, 
mai cuprinde şi anumite norme întemeiate tn 
mod nemijlocit în consciinţa unui întreg popor 
şi prin cari se regulează şi anumite referinţe 
de drept, atunci devine şi se numesce drept 
conauetudinal (obiceiul pămentului). Puterea O.-ei 
se descopere aproape în toate lucrările omenesci 
şi aproape în toate domeniile de activitate, fie 
fisică, fie spirituală. [PI.]

Obiect, (lat.) 1) în genere înseamnă tot ce 
are şi se pare că are existenţă de sine afară 
de noi; tot ce stă în faţă cu acţiunea unui subiect, 
se oferă sensurilor şi poate fi perceput; apoi 
înseamnă ancă ori ce lucru, in genere nede
terminat. 2) Introdus în cercetările sciinţifice 
»obiectum«, se pare a fi traducerea grec. ăvri- 
xstpsvov, ceea ce înseamnă oposiţie, pe când după 
înţelesul de aeji ar corespunde la ânoxeljxevov 
alaâvrtdv, adecă ce este substrat al percepţiunei 
sensibile. Studiat filosoficesce şi anume: a) sub 
raport >psichologic< se numesce O. acea causă 
permanentă diutr’un anumit loc al spaţiului, care 
provoacă deosebitele noastre stări psichice (sen- 
saţiuni, intuiţiuni), iar «empiric» luat O.-ul nu e 
decât conglomeratul compus din deosebitele sale 
însuşiri; b) în sens logic se consideră şi este 0. 
tot ce cugetai'ea recunoasce ca de sine stătător, 
fie aceea fiinţă ori lucru, fie acţiune, stare ori 
însuşire, fie O. al credinţei ori al speculaţiunei, 
indiferent dacă are un echivalent real în lumea 
reală externă; c) în sens «ontologic» O.-ul este 
însăşi realitatea substanţială, adecă ceea ce O.-le 
(fiinţele şi lucrurile) sunt ele în sine, indepen
dent de voinţa noastră, ba chiar să fie perce
pute, simţite, representate sau cugetate; d) O. 
se mai numesce şi ţinta finală spre care tind 
toate lucrările omenesci. 3) In gramat. O. se 
numesce partea proposiţiunei, caro designează 
fiinţa sau lucnil asupra căruia este îndreptată 
şi trece acţiunea unui verb activ trausitiv. 4) In 
înţeles pedagogic şi noetic, U. se numesce tot 
ceea ce poate provoca o cercetare sciinţifică, 
ori ce O. de studiu sau material de predat 
dintr’o disciplină sciinţifică, în fine tot ce servă 
ca substi'at al unei conversaţiuni ori al unei com- 
posiţiuni stilistice. [PI.]

Obiectiv, este şi se numesce mai ântâi tot ce 
se rapoartă la un obiect, tot ce îi aparţine; apoi 
tot ce există în afară de subiectul cugetător şi 
observator, în oposiţie ou subiectiv (v. ac.). Mod 
O. de a vede şi judeca lucrurile şi faptele este 
acela, care e liber de ori şi ce disposiţie sub
iectivă. O. se mai (J'ce şi despre tot ceea ce 
are valoare pentru toate fiinţele raţionale.

Obiective, sentimente, sunt acelea, cari constau 
în anumite şi determinate stări de cousciinţă şi 
se pot reduce la anumite i-epresentări sau idei. 
Ele se mai numesc şi calitative, particulare şi

fixe. La grupa acestor sentimente, cari sunt 
deosebite de grupa sentimentelor subiective, nu
mite şi formale, universale şi vagi, aparţin ur
mătoarele specii: Sentimentele sensuale, cele in
telectuale; sent. estetice, religioase şi morale; 
apoi sent. egoiste şi altruiste; sent. de onoare; 
sent. dreptului şi al echităţii. (Cf. I. Popescu, 
Psichol.; Pletosu, Psichol., pag. 63 seq.) [PI]

Obiectiva, (optică), se numesce lentila cea mjcă 
dela microscoape, asemenea şi lentila cea mare 
dela telescoape, sau preste tot lentila aşezată 
cătră obiectul fixat.

Obiectivitate înseamnă mai ântâi calitatea lu
crurilor obiective, ce preste tot există afară 
de noi. In sens ontologie, 0. este complexul 
existenţelor ce au realitate afară de noi şi in
dependent de voinţa noastră. In sens estetic se 
numesce obiectivitate expunerea, care cores
punde pe deplin realităţii. In sens etic se nu
mesce obiectivitate ţinuta şi conduita omului în 
gândiri, vorbe şi fapte întru cât se arată liberă 
de oii şi ce disposiţie subiectivă, de ori ce pre- 
ocupaţiune fără de nioi un interes şi lipsită de 
părtinire fie aceasta vedită oţlaŞ^nsă. [PI] 

ObllescI, corn. rur. în Rom$ni^, j. K.-Sărat,

cu 941 loo. (^ţ. geogr. 1892); la 1807 s’adat 
aici o luptăintre Turoi, Ruşi şi Români. Pe 
dealul Beoij^ui de pe teritoriul corn. a avut pe 
la 1712 Const. Brfincoveanu un palat, din care 
şi a(ji se mai ved urme.

ObltiisLVîuf..) serviciul divin în biserica ca
tolică înainte de înmormântare.

Oblânoi partea dinainte dela o şea, aveud o 
formă rotunjită şi convexă în exterior;[el aco
pere greabănul calului, când şeaua este [aşezată 
pe el. 0. formează corp comun cu şeaua, este 
de lemn şi îmbrăcat cu piele.

Oblatluni, (jertfe, daruri), se (jic lucruri, pe 
cari poporul credincios le ofere pentru cultul 
divin, pentru susţinerea clerului, ajutorarea să
racilor şi pentru alte lipsuri ale bisericei creştine.

[i—m]
Oblic, posiţiunea unei linii faţă de altă linie 

sau a unei linii sau plan faţă de alt plan în aşa 
mod, ca punctul sau linia lor de întretăiere şă 
nu formeze un unghiu drept sau egal cu zero,

Obligat, (lat.) neapărat de trebuinţă. In musică' 
acompaniamentul vocei cu instrumente.

Obllgatar, posesor de titluri sau obligaţiuni.
Obligaţiune, a) In genere înseamnă ori ce în

datorire, pe care şi-o impune cineva de bunăvoie 
şi pentru a cărei împlinire so leagă spontan; 
înseamnă apoi expresiunea raportului de înda
toriri împrumutate, ce se află între doue per
soane, cari pe temeiul unui drept au devenit 
factori ai acelui raport; înseamnă apoi o înda
torire impusă prin vr’o necesitate naturală ori 
morală; in fine ori ce îndatoriri impuse prin 
legi, fie naturale ori positive, dumnecjeiesci ori 
omonesoi. b) Sub raport etic, O. reiese din în
datorirea de a asculta de legea morală. Căci legea 
morală, naturală ori positivă, ca normă, ce re
gulează faptele libere, impune omului necesi
tatea absolută de a-şi împlini cele ce se rostesc 
prin lege, şi nu stă în bunul seu plac a se 
sustrage dela împlinirea acelora, deşi, în vîr-
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tutea libertăţii sale, poate eâ le calce, dar în 
ori ce cas remanend respunijetor. Această ne
cesitate se numesce O., iar acele lucrări, spre 
a căror săvîrşire omul este obligat prin lege, 
se 4io O.-i morale. O.-i morale, după natura lor 
sunt sau stricte sau numai sfătuitoare; sunt O.-i 
ale dreptăţii, cari pe temeiul unui drept se cer 
dela noi şi le cerem noi dela alţii, şi sunt apoi 
O.-i ale dragostei creştinesc! (frăţesci). c) 0. mai 
înseamnă ancă şi ori ce îndatorire de plată, 
titlu de rentă emis de o persoană ori societate 
şi plătibil la un termin, şi îndeosebi: un titlu la 
purtător, producând un interes fix, garantat, în 
general, prin bunuri imobile ale unei societăţi 
sau ale statului, care pune în circulaţiune ase
menea O.-i.

Obligativitatea învăţământului, este disposiţia 
legală, prin care statul impune îngrijirea de 
instrucţia şi educaţia copiilor. El prescrie, până 
la care vîrstă şi în cari materii copiii au să 
primească instrucţie. Spre acest sfîrşit statul 
aduce legi şcolare, îngrijesce de pregătirea şi 
examinarea corpului didactic, subvenţionează sau 
întreţine însuşi şcoale, cari servesc instrucţiei 
de interes public şi general. Obligat, privesce 
numai înveţămentfil. primar. In . Bomânia ea e 
pronunţată prin art. 1 al legii actuale despre 
inveţămentul primar şi normal-primar, votată 
în 1893 şi modificată în 1896 şi 1898.

Obligator, ce este cineva silit să facă.
Obllgeana, (Calm, calmeana, speribana, spe

teaza pestriţă, trestia mirositoare, rădăcina de 
papurăj, nume românesc al plantei Aoorus ca- 
lamuB L. (v. ac.).

Obllgo, (iial.J obligăment, garanţie ţ, termen 
usitat în limbagiul comercial. Făr3y obligo, 
V. Gir.

Obllteraţiune, astuparea unui conduct sau canal 
prin adunare de substanţe solide, sau pian ade
renţe între păreţii canalului; ştergerea cu în
cetul a manuscriselor; anularea vre-unui timbru.

Oblojeala, cataplasmă; învelirea udei părţi 
inflamate a corpului cu o materie caldă, lichidă 
sau groscioară ca aluatul sau cu buruiene opă
rite, calde. In Banat se (}ice acestei operaţiuni 
şi ipăliturit, ceea ce în Moldova ar însemna 
lovitviri.

Oblomovism, numirea naturelului rusesc, ca- 
racterisat prin o lene visătoare şi nehotărîtă; 
numire dată după romanul »Oblomov* de Gond- 
şarov.

Oblon, se numesce o fereastră la grajd, astu
pată cu o scândură, pe care se dă hrana vitelor 
din faţa şurei (arie), oare servă totodată de ca
meră de nutreţ.

Oblong, în planimetrie un patruunghiu drept
unghiular (paralelogram), în care doue laturi 
sunt mai lungi ca celelalte doue.

Oboare, munte în Rom., j. Dâmboviţa, numit 
şi Pietroşita, al cărui vîri îl formează piscul 
Vîrful ou dor.

Obol, instrument musical, de suflare, cu tub conic 
şi ancie dublă. Timbrul seu caracteristic, câmpe
nesc oarecum, ceva cam nasal, cere ca partia 
ce îi e încredinţată să aibă un caracter hotărît, 
excludându-se banalităţile cari nu-i convin de loc. 
Aceasta e causa pentru care O.-ul prim joacă 
un rol aşa de important în musioa aşa (}isă 
descriptivă, şi în acelaşi timp cel secund e in- 
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strumentul care numeră mai multe pause. In 
musica religioasă O.-ul a fost totdeuna preferat 
clarnetei.

In afară de O.-ul ordinar, instr. sopran, s’au 
mai întrebuinţat în diferite timpuri altele mai 
mici, sunând quinta sau chiar octava notei scrise. 
Altele mai mari, ca:

O.-ul de amor, instrument mezzo-sopran, în 
la, sunând o terţă mai jos.

O.-ul de vânătoare, sunând o quintă mai jos, 
instrument care transformat a dat instrumentul 
numit corn englez.

Instrumentul favorit al multor virtuoşi, mulţi 
compositori i-au dedicat concerte şi composi- 
ţiuni speciale, începând dela marele Hăndel şi 
până în (Jilele noastre. Metode celebre de O. 
sunt acele de Sellner, Barret, Garnier, ş. a.

In orgă se numesce O. un joc cu tuburi ci
lindrice, de ancie şi pavilion; e continuat în 
grav prin jocul numit fagot. In armoniu ase
menea se dă acest nume unui semi-joc amin
tind mai mult sau mai puţin timbrul O.-ului.

Oboist e ori ce instrumentist ce cântă din O. 
In Germania într’un timp se dădea acest nume 
oricărui instrumentist făcând parte dintr’o bandă 
musicală militară. [T. 0.]^

Obolos, monetă grecească antică, bătută în 
aur, argint sau aramă, având o greutate de 0'72; 
cât despre valoarea ei în raport cu monetele 
de astăzi, se poate (jioe că preţuia 16 centime. 
Moneta numită halhus avea valoarea unei optimi 
dintr’un obol, şi era de aramă.

Obongo, (Abongo, Mbongo), locuitori pitici în 
provincia africană Congo francez, în păduri din 
sudul rîuluî Ogove.

Obor, (de vite), se numesce un loc mic închis 
cu gard ori cu stobor, lemne lungi puse orizontal, 
pentru repausul şi închiderea vitelor.

Oboseala, v. Fatiga.
ObradoVici, Grigorie, pe la 1806 director al 

şcoalelor naţionale din districtul Caransebeş, iar 
mai apoi în al Timişoarei. El are cele mai fru
moase merite pentru înaintarea şcoalelor rom., 
nisuind a le înmulţi, organisa şi sistemisa. Dela 
el avem: 1) Carte de mână pentru bine orân
duita economie, lucrarea câmpului şi pentru plă
mădirea şi păstrarea vitelor şi a paserilor celor 
casnice, spre mare treabă a plugarilor celor Ro
mâneşti tradusă de pre limba cea serbească prin 
Grigorie Obradovici a şcoalelor director la an 1805 
La Buda 1807. 2) îndrumare cătră învăţătura 
tinerime! cei românesc!, ca un dar de amil nou 
prin Grigorie Obradovici crăescnl al şcoalelor 
de legea res. în bănat director dăruită în Ti
mişoara 31 Decembre 1810 Buda 1811. 3) Arit
metica, Buda, 1805. 4) Ortografie sau scrisoarea 
dreaptă pentru folosul şcoalelor nemcesti. Sau 
tipărit în împărăteasca cetate Viena prin boe- 
riul losif Curtibek Tipograful cărţilor lUricesti 
anul 1784. [Iul. Vuia.]

Obraţe, (Obraţuri), se numesc livezile ou pomi 
roditori, cari servesc la producţiunea de fân şi 
iarbă şi de fructe.

Obrăzar, v. Masca.
Obraznic, acel care îşi permite prea mult, de

păşind respectul şi bunacuviinţă. Sin. insolent.
Obregia, Alexandru, medic rom., n. 26 Iulie 

1860 în Iaşi, fiu al lui Alexandru O., fost sub
director al divanului Moldovei înainte de 1850

28
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şi apoi advocat în Iaşi. Studiile medicale le-a 
făcut la facultatea de medicină din Bucuresci, 
şi institutul de fisiologie (prof. Vitzu). 1888 ob- 
^nu diploma de doctor prin o lucrare asupra 
»Localisărilor cerebrale*, care a fost premiată 
de universitate. Pentru studii de specialisare fre- 
cuentă uuivers. din Berlin, şi apoi clinicele şi 
spitalele, mai ales Magnan şi Cbarcot din Paris, 
întors în ţeară, obţinu prin concurs catedra de 
istologie şi embriologie a facultăţii de medicină 
în Apr. 1893, şi în Dec. 1895, tot prin concurs, 
postul de medic primar al ospiciului >Mărcuţa«. 
In 1897 e numit medic-primar-director al ace- 
luiaş ospiciu şi în 27 Apr. 1899 director gen. 
al serv. sanitar. Membru al societăţii sciinţelor 
medicale, a fost ales secretar general în 1895 
şi vicepreşedinte în 1897. Membru al Ateneului 
rom. Scrieri; 1) Contribuţie la studiul experi
mental al centrilor cerebro-oorticali, motori şi 
visuali. Buouresci 1888 ; 2) tlber Augenbewe- 
gungen auf Sehspbărenreizung, în asociaţie cu 
prof. Munk, Berlin 1890. Du Bois Raymond, 
Archiv; 3) Serienschnitte mit Photoxylin (oder 
CeUoîdin), NenrologischesZentralbl. Berlin 1890; 
4) Fixierungsmethode der Golgischen Preparate, 
(Virohows Arch. 1890); 5) Nervenendigungen in 
den glatten Muskelfasern des Hundedarmes. 
(Berliner Kongres 1890, Mitteilungen); 6) To
xicitatea urinară în Psychose, comunic, societ. 
so. med. 1894; 7) Studiu chimic şi isto-patologic 
asupra paralisiei generale, a) Fenomenul Cubital, 
b) Lesiuni corticale faţă cu teoria neuronelor; 
8) Influenţa excitaţiilor electrice asupra celulei 
nervoase, în asociaţie cu Dr. Besnea. Spitalul 
1897; 9) Asupra aşa (Jisului pigment al celulelor 
nervoase; în asociaţie cu Dr. Tatuşescu. Spitalul 
1898; 10) Ipercbromatosa în Paranoia; în aso
ciaţie cu Dr. Sumda, 1899.

Obreja, comună rurală în Ungaria, cott. Caraş- 
Severin, cu 1808 loc. Eom.

Obrenovicl. Familia regală serbă actuală, îşi 
trage originea din Techo Michaîlovici din Do- 
brinie (1780), care se căsători cu Yişnia, soţia 
veduvă a lui Obren. Urmaşii lui Teco şi ai Yiş- 
niei luară numele de Obren-ovici. (Yişnia şi 
Obren nu avuseră decât un fiu Milan, f fără 
urmaşi). Ceilalţi copii ai Yişniei şi ai lui Teco 
au fost: lyioan, O. 2) Miloţ I O., (1780—1860), 
principe al Serbiei 1817—39; ai cărui doi fii 
domniră asemenea: Milan în 1839, şi Mihail 
(1823 ţ- 1868), principe dela 1839—42 şi apoi 
1860—68. 3) Efrem O. Kneajul, (1790—1856), 
e trunchiul actualilor Obrenovicl, regi ai Serbiei. 
Fiul seu: Milog ii O., (1830—61), se căsători cu 
Maria din familia rom. Catargi; avură de fiu pe: 
Milan I O., (v. ac.); abdică pentru fiul seu Ale
xandru 10., rege al Serbiei, actual (v. ac.). [L.]

Obrepţiune, ^at.) ca eroare contra corectei 
argumentări este o formă de paralogism ori so- 
fismă, oare se nasce atunci când se retace ceea ce 
de altcum am fi îndatoraţi a împărtăşi. [PI.]

Obretin, baltă însemnată in Rom. (Dobrogea), 
j. Tulcea, avend o întindere de 6 km*.; produce 
pesce bun şi în mare cantitate.

Obrlnteala, inflamaţia unei rane sau a unei 
bube, fie prin receal^ ori că a umblat suferindul 
ou partea rănită prin apă sau s’a lovit preste 
rană, eto. Poporului îi e frică a bea vin, când 
are vr’o rană pe oorp, pe când ceva rachiu crede

că nu strică. Sciinţa spune, că toate beuturile, 
cari înferbentă sângele, pot obrintî o rană.

Obrutoev, Nicolae, general rus., n. la 1829, 
intrat în serviciul armatei la 1848. In 1852 ab- 
solvează şcoala de stat maior, unde în 1857 
deveni prof. General-maior în 1866, şi numit 
preşedinte al comitetului sciinţiflc de resboiu. 
In 1881 deveni şeful marelui stat maior al ar
matei ruse. Este un panslavist înfocat şi partisan 
convins al alianţei franco-ruse.

Obscen, flat.J fără ruşine, măscăricios, murdar, 
necuviincios.

Obscene, publicaţiuni, acele publicaţiuni, cari 
ating bunele moravuri. Legea opresce asemenea 
publicaţiuni, şi contravenienţii sunt pedepsiţi.

Obscur, întunecat, încâlcit, necunoscut, nelă
murit, de rând.

Obscurantism, sistemul obscurantiştilor de pe 
timpul Restauraţiunei (v. ac.), cari îşi propu
seseră regenerarea moravurilor şi a instituţiilor 
în folosul bisericii şi al regalităţei, urmărind ca 
ultim scop absorbirea puterei de guvernament 
sub oea clericală. O.-tii erau contra respândirii 
culturei în masse şi contra întinderii libertăţei 
individuale.

Obsecraţiune, figură retorică prin care se cere 
ajutorul (jeilor sau a unei persoane.

Observanţa, obiceiu, datină (jus consultudi- 
narium), conformarea ou legea. 0. e şi virtutea 
morală, oare ne înduplecă a da onoarea cuve
nită persoanelor aşezate în dignităţi, ori di
stinse prin sciinţe, pietate, înţelepciune şi alte 
calităţi alese. O. deşartă, o specie de supersti- 
ţiune, care consistă în aplicarea de mijloace 
neproporţionate spre a afla viitorul, spre a des
coperi lucrurile ascunse, sau spre a se scăpa de 
cutare morb. La O. deşartă se reduce magia, 
descântecele, cercarea în păscălie şi alte mijloace 
superstiţioase, de a da de noroc şi a descoperi 
lucruri ascunse şi cele viitoare. [i—m.l

Observaţlunea, în genere este o lucrare psicoo- 
flsiologică, pe care o îndeplinim de câte ori, in
tenţionat şi cu încordare, ne îndreptăm aten
ţiunea asupra unui obiect cu gândul hotărît de 
a-i afla şi cunoasce fiinţa, natura şi însuşirile 
ce are. De aceasta O., care servesce numai sco
purile comune ale vieţii, se deosebesce O. me
todică sau scîinţifică, care se întâmplă după 
anumite şi determinate principii şi regiile şi în 
vederea scopurilor de studiu ale sciinţei. O. şi 
experimentul sunt mijloacele principale şi factorii 
cercetărilor empirice şi exacte. In psichologia 
empirică O. este mijlocul şi calea, pe care putem 
ajunge, ca să aflăm şi să cunoascem în mod 
nemijlocit stările de consciinţă; ea deci se con
sideră ca isvorul psiohologiei. Este observare 
proprie şi străină, subiectivă şi obiectivă. Pro
prie e, pe oare o facem, subiectiv asupra 
noastră, obiectiv asupra altora; străină e, 
pe care o face altul, subiectiv asupra sa, obiectiv 
asupra altuia. Terenul de aplicare a O.-ei preste 
tot sunt sciinţele naturii. [PI.]

Observator^ (neolat.J instituţiunc cu scop de 
a observa şi înregistra toate fenomenele fisicale 
ivite în univers sau numai pe pămentul nostru. 
Astfel avem 0. astronomice, meteorologice, mag
netice, etc.

„Observatorlulu", ijiar politic naţional-economic 
şi literar, înfiinţat de George Bariţiu (v. ac.) în
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Bibiiu cu începutul anului 1878 cu următorul 
program: »>0.« va tracta chestiuni politice, na- 
ţional-economice şi literare. Va insista pentru 
egalitatea de drepturi şi egala îndreptăţire între 
toate împrejurările, fără distincţiune de clase 
Bociale, de naţionalităţi, confesiuni şi provincii, 
prin urmare va lucra pentru păoiuita convie
ţuire a tuturor cetăţenilor statului. Chestiunile 
naţional-economice le va discuta în sensul şi la 
înălţimea sciinţei moderne. Pentru înaintarea 
înveţămentului şi a culturei genuine la cona
ţionalii şi compatrioţii săi va conlucra cu dili- 
genţă atât mai mare, cu cât lipsa lui se simte 
mai tare preste tot în patria noastră. Eveni
mentele 4ilci le va înregistra după înformaţiuni 
cât se poate mai sigure, şi le va comenta în 
mod obiectiv.» »0.< a apărut 8 ani (1878—85), 
de două ori pe seplămână, avend în acel timp 
pentru ţinuta sa 3 procese de presă, în cari 
insă juriul sibiian a achitat cu vot unanim pe 
editorul şi redactorul său. [nt]

Obses, îndrăcit, cuprins, împresurat de spi
ritul necurat, când demonul numai din afară in
festează pe energumen, (v. ac.).

Obsessi Daemoniaci, termin latin pentru acei 
bolnavi, cari suferiau de epilepsie, atacuri ma
niace, melancolie, crampi şi alte alteraţiuni, şi 
despre cari până în seci. XIX se credea, că 
sunt cuprinşi de diavolul.

Obsidian, o rocă eruptivă acidă, sticloasă, con
ţine câte odată şi ceva fenocristale; O. e liber 
de apă. v. şi Lava.

Obslga, numele popular al plantelor: Bromus 
secalinus L. şi Bromus sterilîs L. (v. ac.).

Obslgnaţiune, flat.J sigilarea judecătorească 
a unui lăsăment (moşteniri).

Obstacol, piedecă; ce stă in cale; fig. greutate.
Obstetrica, arta de asistare la nasceri, atât la 

faceri normale, precum şi intervenirea la faceri 
anormale prin ajutarea acţiunii naturei sau prin 
operaţiuni chirui'gicale, cu scopul de a apăra 
mama şi copilul în contra accidentelor pericu
loase cari pot însoţi facerile. 0. se exercită în 
caşurile obicinuite de moaşe, în caşuri grave de 
medioi-obstetrici, mamoşi. O. a făcut în cei din 
urmă 25 ani progrese însemnate, datorite mai 
cu deosebire asepsiei şi antisepsiei. v. Lăuzia.

Obstinat, (lat.) încăpăţînat, cerbicos, îndă
rătnic.

Obstlpaţla, (Constipaţia), raritatea evacua- 
ţiunilor intestinale şi învîrtoşarea lor, din causa 
retenţiunii în partea inferioară a intestinului 
gros, şi care causeaz^ o sumă de tulburări ca: 
balonarea pântecelui prin gazuri, colici, enterite 
muco-membranoase, voricasităţi, hemoroide, pro
lapsul rectului, inapetenţă, vărsături, ameţeală, 
durere de cap, congestii cerebrale, melanchoUe,etc. 
Căuşele O.-ei sunt diferite: inerţia musculaturii 
intestinale, diminuarea secreţiunii intestinale şi a 
bilei, mai rar compresiunea intestinului prin o tu
moare intraabdominală, spasmul sfincterului anal 
(hemoroide, fisura anală, etc.). Ori ce O. trebue 
îngrijită. Mijloacele la început sunt simple: pro
vocarea imei evacuaţiuni alvine prin mergerea 
cjiluică şi la aceeaş oară la privată, regularea 
alimentaţiunii, mişcare pentru cei cu o viaţă 
sedentară, luarea unui păhar cu apă zahărită de 
dimineaţă; apoi tratamentul medical prin me
dicamente purgative saline (sulfat sau citrat de

magnesiu, prafuri Seîdliz, apă de Buda); laxa- 
tive (tamarinde, rhabai'bara, grăunţe de muştar); 
drastice (aloes, scamoniu, jalapa, gumiguta). Ca 
medicament evacuant se poate administra şi oleul 
de ricină, podofilina, cascara sagrada; şi în fine 
clismele intestinale sunt adese de efect, când 
celelalte nu reuşesc, precum şi aplicarea elec
tricităţii. Trebue menţionat, că abusul purga
tivelor poate fi dăunător, căci poate agrava 0.

[V. I.]
Obstruantia, (med.) remedii obstipante.
Obstrucţlune, obstipaţiune (v. ac.), împiedecare. 

O. se numesce şi atitudinea partidelor oposiţio- 
nale în parlament, care abusănd în mod siste
matic de disposiţiunile regulamentului desbate- 
rilor, caută a împiedeca lucrările corpurilor 
legiuitoare, şi îndeosebi votarea budgetului şi a 
contingentiilui de recruţi (1879 în pari. Angliei, 
înscenată de Irlandezi, apoi în casa deputaţilor 
din Ungaria şi Austria).

ObatruepioniţU, sunt partisanii obstrucţiunei, 
membrii minorităţii cari usează de acest mijloc.

Obturaţiune, astupare. Starea unei cavităţi sau 
canal astupat prin o substanţă oarecare. O astfel 
de 0. este plombagiu dinţilor, v. şi Plombagiu.

[V. Im.]
Obtus, in geometrie se numesce unghiul mai 

mare decât unul drept (90°) sau un multiplu al 
acestuia.

Obuz, proiectil de fontă întărită sau de oţel, 
de o formă cilindro-ogivală, încărcat cu pulbere 
ordinară sau cu altă materie explosibilă. O are 
la vîrf un ochiu sau lumină în care se înşu
rubează un dispositiv numit >focos», prin care se 
comunică foc încărcăturei interioare. Pe corpul 
O.-ului sunt unul sau două brâuri de aramă, cari 
se împreună în ghinturile tunului pentru a lua 
o mişcare de rotaţie, O. se sparge sau când a 
lovit pămentul cu vîrful şi atunci se (Jice »0. cu 
focos percutant», sau în timpul mersului seu în 
aer şi atunci se 4ice »0. cu focos cu timpi.» Unele 
O. au păreţii căptuşiţi în interior cu o serie de 
inele stelate, cari se împrăştie în momentul 
spargere!, altele sunt încărcate cu gloanţe sfe
rice; acestea au focoase cu timpi şi când se 
sparg în aer, gloanţele se împrăştie, formând 
un snop sau con de împrăştiere; aceste O.-e^se 
numesc ţrapnele. Deosebit de aceste O.-e se în
trebuinţează în contra cuiraselor metalice O.-e 
de oţel turnat, forjat şi călit, cu vîrful de oţel; 
acestea se numesce O.-e de ruptură.

Oca, în Bom. veche măsură de capacitate şi 
greutate, care diferea însă în Muntenia de cea 
din Moldova. Astfel 1 0. de Muntenia era egală 
cu 1'288 litri, respective 1-272 kg. şi 1 0. de 
Moldova egală cu 1-520 1., respective 1-291 kg. 
O.-ua cuprinde 4 litre sau 400 dramuri. Greut. 
= 1282-05 gr.

Ocana, oraş în prov. spân. Toledo, 6046 loc. 
Aci au bătut Francezii pe Spanioli la 19 Nov. 1809.

Ocara, cuvânt insultător, batjocuri tor, ruşine. 
A face de 0. sau de ruşine, a insulta pe cineva 
în faţa lumei.

Ocarina, fital.J instrument musical inventat 
în timpurile moderne de un oarecare Donaţi din 
Budrio; e de ordinar de o formă ovoidală, făcut 
din teracotă şi aerul e întrodus printr’un plisc 
analog cu acel al fluierului. E de sigur o imi- 
taţiune a instrumentului chinez numit Hiven,

28*
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căruia i-se atribue o antichitate fabuloasă. In 
timpurile mai noul s’au adaptat chiar chei, s’au 
scris metode şi s’au scris musică specială până 
la potpuriuri pentru 8, 9 şi 10 O.-e. [T. C.‘

_ Ocasionalism, (Systema cauaarum, occasiona- 
liumj, acea teorie metaQsică, care faţă de ra
portul dintre trup şi suflet susţine şi învaţă, că 
ooncepţiunile în suflet şi mişcările în trup, deşi 
deodată, dar se produc independent unele de 
altele şi numai ocasional prin o nemijlocită asi
stenţă divină. Această doctrină a ieşit din şcoala 
lui Cartesiu, fiind susţinută cu deosebire de cătră 
Qeulincx (f 1669) şi de cătră Malebrahche ş. a.

OoaslonalIştI, susţinetorii şi propagatorii oca- 
sionalismului cu sistema căuşelor ocasionale. Cele 
dintâi urme se afla la arabicii Motu Kallimun, 
apoi la Duns Scotus, dar mai cu samă în şcoala 
lui Cartesiu. Aceste înveţături le-an cultivat 
apoi filosofi ca Clauberg, Luis de la Forge şi le-an 
aşezat în sistem Geulincx şi Malebranche (v. ac.). 
(Cf. Uiberweg, Gesch. der PhU. III; Eisler, 
Worterbuch.)

Oocam, Wilhelm, călugăr franciscan şi renumit 
teolog şi filos. şcol., n. 1270 în Occam, în Anglia, 
f 1347. Numit de cătră şcolastici doctor invin- 
eibilia şi singtilaris, 0. a fost acela, care a câ
ştigat nominalismului victoria asupra realismului. 
Dintre scrierile sale, cari au caracter politic- 
bisericeso, mai însemnată este »Summa totius 
logicesc sau »Tractatus logices in tres partes 
divisust (1488). ITl.]

Occident, apus, îndeosebi apusnl Europei, 
v. Apus.

Occipital, ce se referă la partea posterioară a 
capului (ceafă); osul craniului ce formează ceafa.

Occitana, limba, v. Provensala.
Ocean s’a numit în antichitate >marea lumii» 

ce se credea că înoungiură uscatul pe atunci 
cunoscut Astă()i se recunosc numai trei O.-e şi 
anume: cel Atlantic, Pacific şi Indic (v. ac.) ca 
de sine stătătoare, iar celelalte mări se consi
deră ca apendice ale acestora, (v. şi Mare.)

Oceania, (cu hartă), numirea colectivă a gru
pelor de insule situate în Oceanul Pacific între 
Australia şi America, între gradele 1341/! long. 
est. şi 109 long. vest. (Greenwioh), 32° 46' lat 
nord., 55° 15' lat sud. Teritoriul ocupat de aceste 
insule e de ca. 66 milioane km*., cu toate acestea 
suprafaţa lor abia face 1.255,240 km*. După 
mărimea şi situaţia lor, aceste insule din O. se 
grupează astfel: 1) Melanesia, sau cercul intern 
(faţă de continentul Australiei), cuprinde Guinea 
nouă, Archipelagul Bismarck, Insulele Salomon, 
Nonele Hebride, Noua Caledonia, Noua See- 
landa, etc.; 2) Mieroneaia, sau cercul extern, 
cuprinde Marianele sau Ladronele, Ins. Caroline, 
Mareşal, Gilbert, Lagune, Figl, etc.; 3) PoUnesia 
cuprinzând restul insulelor O.-ei resfirate prin 
Oceanul Pacific, ca: Hawaii, Samoa, Tonga, Ins. 
Amiciţiei, Societăţii, Tuamotu, eto. Insulele Me- 
lanesiei sunt aproape toate de provenienţă vul
canică, de aceea sunt mai înalte, muntoase, 
bogate în ape şi vegetaţie, pe când insulele 
Micronesiei şi Polinesiei în cea mai mare parte 
-sunt scunde, plane şi sărace în apă (Hawaii e 
■vulcanică), fiind ele de provenienţă animală (in
sule de corale, atoli). Hawaii are şi atji doi W- 
cani activi: Mauna Loa şi Mauna Kea. Clima 
fiu presintă mari variaţiuni din causa influenţei

apelor împrejmuitoare, care moderează căldura 
tropică a soarelui. Vegetaţiunea insulelor de co
rale e sărăcăcioasă, constând din puţine soiuri 
de plante (mai ales palmieri de cocus), a căror 
semenţă a fost dusă acolo de apă sau de paseri. 
Cu atât mai bogată şi frumoasă e flora insulelor 
vulcanice, unde se află şi numeroase specii proprii; 
plante nutritoare sunt palmierii de cocus, ar
borul pânei, taro, batata, banane, etc.; plantă 
industrială importantă e inul de Seelanda Nouă. 
Fauna O. âncă presintă specialităţi; mai bogată 
e în Guinea Nouă (marsupiale, paserea para
disului); paserile caracteristice ale Nouei 8ee- 
landa sunt Eivi şi papagalii; pe insulele mai 
merunte şi mai îndepărtate, dintre sugătoare 
abia se află câteva roZetoare şi lilieci. Insulele 
vulcanice au şi bogăţii minerale; în Seelanda 
Nonă sunt grandioase mine de cărbuni; aci se 
află şi aur; admirabile sunt gaisirele acestor 
insule. Populaţiunea indigenă se compune din: 
a) Papuani, cu coloarea pielei închisă, aproape 
neagră, buze cărnoase, nas lat, încovoiat, perul 
negru, creţ; oameni vioi, isteţi, viteji şi făloşi, 
buni marinari. Ei locuiesc pe Guinea Nouă, Ar
chipelagul Bismarck, Hebridele Noue, Caledonia 
Nouă, Figi, etc. b) Maori, cu piele de coloare 
brună ruginie, pei'ul negru, moale şi neted, nas 
scurt, lat, buze groase, ochi strălucitori şi dinţi 
frumoşi; oameni docili, blânZi, buni de inimă, 
marinari excelenţi. Ei locuiesc pe Seelanda Nouă 
şi pe insulele situate dela aceasta spre est-nord- 
est. c) Micronesienii, asemenători Malaiezilor, 
cu coloarea pielei mai deschisă; ei locuiesc pe 
insulele din apropierea equatorului. Numeral 
total al populaţiunii indigene este ca. 2'5 mi
lioane. Europenii expansivi au ocupat aproape 
toate insulele O.-ei, Americanii îi imitează, aşa 
că aZi numai ins. Hebridele Noue şi Tonga mai 
au oarecare independenţă faţă de suzeranitatea 
ce şi-o aroagă Olandezii asupra lor. Olandezii 
stăpânesc teritorii de 397,204 km*, cu 238,000 loc., 
Germanii 251,420 km*, cu 403,000 loc.. Englezii 
612,225km*, cul.521,000 loc.. Franc. 24,193 km*, 
cu 94,700 loc., eto.

latoria descoperirii. E interesant, că deşi 
Australia e legată de Asia prin.o punte de in
sule, totuşi descoperirea ei şi a insulelor O.-ei 
s’a început din altă parte, nu dinspre Asia. 
Prima descoperire în O. a făcut-o portughezul 
Magelhaens, care la 1521 descoperi Marianelej 
Guinea Nonă a fost descoperită la 1527 de cătră 
Menezes, a urmat apoi descoperirile lui Saavedra 
(Carolinele), Mendana (ins. Salomon, Marquesas), 
apoi la 1601 Eredia descoperi ţermul nord-vestio 
al continentului austral; de aci încolo descope
ririle urmară în şir una după alta (Quiros, 
Torres, Hartog, Nuyts, Tasman); cel mai în
semnat explorator şi descoperitor a fost englezul 
Cook, care primul a statorit conturele conti
nentului. In seci. XIX s’a explorat interiorul 
Australiei. (Cf. Descoperiri geografice mai în
semnate voi. n, pag. 140.) [I. P-]

Oceanide sau Oceanine, (mitol. grec.) ceţe 
3000 fete ale lui Ooeanos cu Tethys, sora lui; 
ele au representat toate Zeităţile apei de sub 
păment.

Ochelariţa, numele românesc al plantei Bis- 
cutella laevigata L. (v. ac.).

Ochi de găină, v. Bătătură.
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Ochi de rac, v. Lapidea.
Oohian, lunetă, telescop, perspectivă, instru

ment compus din doue sau mai multe sticle, 
ceri măresc şi apropie obiectele, v. şi Telescop.

Ochila, în basmele rom. un tovareş al lui Harap 
Alb. Acesta întâlni un om cu un singur ochiu 
mare, cu care şi dacă îl închidea, vedea până 
şi în memntaiele pămentului, acesta era O. Fata 
imperatului într’o noapte s’a prefăcut în pă- 
serică. 0. a ve(}ut-o. [Atm.]

OchIlarI, constau din lentile şi au menirea să 
vină într’ajutor celor ce nu ved decât de aproape 
sau numai de departe, adecă miopilor şi pres- 
biopilor. La miopi lentila ochiului e prea bulbu
cată şi razele trecute prin ea se concentrează 
inaintea retinei, la presbiopi lentila e turtită şi 
razele se concentrează după retină. Cei dintâi 
folosesc lentile concave, ca să împrăştie razele 
şi astfel să se împreune pe retină, cei din urmă 
lentile convexe, ca să adune razele asupra retinei.

Ochiu, organul vederii la om şi la animalele 
mai superioare. Partea lui principală este globul 
sau bulbul ocular. Acesta este ca şi camera ob
scură a fotografului, în fundul căreia (pe re
ţin ă = iîj se formează imagînele obiectelor ex
terioare, cari prin mijlocirea nervilor optici se 
comunică croerilor. Nedescriind părţile lui pro
tectoare, ca: orbită, pleopele, genele şi sprân
cenele, vom enumera dela partea sa anterioară 
spre cea posterioară: C= oornea sau sticluţa 
ochiului, ou totul transparentă, din ale cărei 
margini pornesce scleroiica=â', (jisă şi albul 
(albuşul) ochiului, care este foarte resistentă şi 
formează învelişul protector al globului, şi a 
cărei parte visibilă, ca şi faţa internă a pleo- 
pelor, este învelită de con j un o ti va = Ci. Sub 
Bclerotică se găsesce o a doua membrană, cho- 
r o i d e a = Ch, şi sub aceasta o a treia retina 
= R; acestea sunt aşezate în forma foilor de 
ceapă. Cboroidea sau membrana vaselor se con
tinuă în iris = J, cam la locul unde sclerotica 
se continuă în cornea, şi tot la acest loc se află 
aşezat, pe dinlăuntrul scleroticei, corpul şi 
muşchiul ciliar = Cl3. Retina se continuă 
înspre creeri în nervul op ti c= O, iar îna
inte ea merge până aproape de corpul ciliar, 
unde marginea ei se numesce ora serrata 
= Oa. Înapoia corneei se află umoarea apoasă 
a camerei anterioare = ji; vine apoi irisul 
ou gaură la mijloc, pupila sau omuşor, apoi ca- 
m e ra p osterioar ă = 5, tot cu umoare apoasă, 
apoi lintea cristalină sau cristalinul 
= L, în forma bobului de linte, avend împre
jurul seu ligamentul suspensor. Acest din 
urmă împreună cu muşchiul ciliar poate îngroşa 
şi subţia cristalinul (v. Acomodare). In fine în 
golul mare al bulbului este corpul vitros sau 
B t i c 1 o s = î). Toate aceste medii, dela corneă 
până la retină, trebue să fie absolut transpa
rente pentru ca vederea să fie perfectă. Ima
ginea ce se, desemnează pe retină este restur- 
nată (inversă), dar creerul o transformează în 
dreapta. Fovea centrală = J^c sau macula 
Iuţea este aceea parte a retinei, cu care vedem 
mai distinct obiectele şi cu care de obiceiu le 
fixă?n. (Cf. Helmholz, Physiologische Optik 1867 
(ediţ. II, 1896); «Lumina pentru toţi«, an. I. 
Colecţie de proverbe despre ochi; «Convorbiri 
literare» 1889, p. 929; Pip imperiul ochilor de

Dr. Crainicianu; «Ochiul», de Dr. Hrdăreanu, 
Buc. 1900, 55 pagini.) [Dr. C.]

Ochiu de mare, v. Iezer.
Ochiul boului, (botan.) numele popular al plan

telor: Aster alpinus L., Aster AmeUns L. şi Leu- 
oanthemum vulgare Lam. (sin. Chrysanthemum 
Leucanthemum L.) (v. ac.).

Ochiul boului, pasere, v. Bourel.
Ochiul păunului, (Saturnia Fyri), un fluture 

mare din fam. Saturnidelor, are aripile cenuşîi- 
brune cu margine albă şi cu câte un punct (ochiu) 
albastriu-negru, încungiurat de un cerc roşu. 
Lungimea 4 9 până la 6'8 cm. Omida este verde 
cugloburele albastre prove(jute cu perişori. Omida 
trăiesce pe meri, pruni, ş. a., în Iulie şi August. 
Se găsesce prin România, Transilvania, Ungaria, 
Austria.

Ochiul şerpelul, numele românesc al plantei 
Myoşotis palustris Roth. (v. ac.).

Ochlocratle, se numesce domnia plebei; de- 
generaţiunea statului democratic.

Ochrea, (butan.) mânecuţă, manşon mic ce aco
pere pe o oarecare distanţă basa întrenodurilor 
tulpinei dela plantele Polygonacee, cari din causa 
existenţei acestui 
organ constant la m 1 -î 
ele s’au numit şi

Ochreate. O. e 
constituită din sti- 
puli concrescuţi 
între ei şi în junii

basei întreno- 
dului. Se mai în- 
tâlnesce la Platan.

Ochrlda,oraşîn 
Macedoniai, v. Oh- 
rida.

Ochroma Lago-
pus Swartz, ar- 
Dore din fam. Mal- 
vaceelor, în India
de vest şi America miji., produce plută şi lână 
vegetală (Edredon vegetal, Patte de lievre).

Oclakof, oraş din guvern. Eerson, malul li
manului Bug-Ingul, unde se revarsă în Marea 
Neagră. Altădată a fost o fortăreaţă turco-tatară, 
dar sub Ecaterina II a fost cucerită de Rusia şi 
desfiinţată; 6984 loc. Despre O. sunt multe amă
nunte istorice în letopiseţele noastre naţionale. 

Oclmum, (botan.). v. Ocymum.
Ocina, corn. rur. în Rom., j. Prahova, compusă 

din 3 căt., cu 1342 Ioc. (Dicţ. geogr. 1897), cari 
se ocupă mai ales cu dogăria; 2 biserici şi 1 şcoală. 
In corn. se găsesce un isvor cu apă de pucioasă.

Oclusiune intestinală, (vulg. încurcătură de 
maţe), se numesc accidentele morbide produse 
prin un obstacol pe traiectul tubului digestiv, 
care opresce complet cursul masselor fecale. 
Aceste obstacole pot fi causate: prin torsiunea 
intestinului în jurul seu, prin compresiunea 
exercitată de o ansă intestinală sau o tumoare, 
prin o bridă cioatricială, prin introducerea in
testinului în un orificiu, prin invaginaţiunea unei 
porţiuni de intestin în o porţiune învecinată 
(valvulus). Porţiunea de intestin asupra căreia 
obstacolul are acţiune, se inflamează şi apoi se 
gangrenează, dând loc la peritonită. Massele fecale 
şi gazurile sunt oprite în cursul lor şi se adună 
deasupra obstacolului, destin(Jend această parte

Ochia.
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de intestin. Bimptoamele O.-ei int. sunt: consti- 
paţie rebelă, lipsa de daturi, balonarea pântecelui 
şi dureri mari. Prognosticul e grav şi tennina- 
ţiunea adesea mortală. Tratamentul: clisme mari, 
olisme electrice, laporatomia (deschiderea abdome
nului) pentru a înlătura obstacolul. [V. Im.]

Ocna, mină (v. ac), mai ales de sare; loc 
unde se închid făcătorii de rele, osândiţii la 
muncă silnică. O. părăsită, neexploatată, servea 
mai nainte ca închisoare tâlharilor celor moi 
cumpliţi.

Ocna, corn. rur. în căpit. Coţmanulni, j. Za- 
stavnei în Bucovina, are 2071 loc. (1717 gr.-or., 
138 rom.-oat. şi gr.-cat., 216 mos.), 1 şcoală 
primară, postă.

Ocna de fier, (Pieru), v. Moraviţa.
Ocna Dejului, v. Dej.
Ocna-SIblIulul, (Vieăkna, Sdlzburg), oraş în 

cott. Albei infer., Trans., cu 3772 loc., din 
cari 2414 Rom. Saline cu producţiunea anuală 
32,(XX) kgr. sare; ocnele vechi, deschise âncă de 
Romani, părăsite, şi acum pline cu apă, servesc 
ca băi de apă sărată. In jurul acestor lacuri, 
generalul magh. Bem a fost bătut la 4 Febr. 
1849 de armata austriacă, cu care ocasiune 
300 honvezi (soldaţi magh.) au fost ucişi şi apoi 
aruncaţi în salinele părăsite, dintre cari (1890) 
7 inşi au fost ridicaţi din profunzime prin is- 
bucnirea apei.

Ocna-Slatina, salină în Maramureş, numită de 
popor şi Sandal, în apropierea Sighetului, se 
exploatează dela 1789. Salinele părăsite şi acum 
pline cu apă, au fost exploatate şi în timpurile 
Romanilor; producţiune anuală de sare în va
loare de 12—14 mii. cor., lucrând cam 9(X) băieşi 
(şogăi), toţi Români. O.-S.- aparţine corn. Sat- 
Slatina, cu 2174 loc.

Ocna-Şugatag, salină în Maramureş, exploa
tată dela 1777. Urme de expl. veche rcmană. 
470 hăieşi rom. Producţiunea de sare anuală în 
valoare de 8—10 mii. cor. Comuna O.-Ş., cu 
1842 loc. gr.-cat. şi rom.-cat.

Ocnaş, (ccnar, hăieş, şogău sau şovagău = tă
ietor de sare [magh.]), numirea lucrătorilor în 
ocne (mine); criminal osândit de a tăia sare 
din oonă.

Ocnele, unul din veniturile domnesci, ven- 
Zarea sărei fiind un monopol al domnului, în 
vechile timpuri ale ţerilor române.

Ocnele Mari, (Salinele Mari, Ocna, Tîrgu 
Ocna), corn. urb. în Rom., j. Vâlcea, numită 
astfel dela ocnele, ce sunt în localitate; e si
tuată între doue lanţuri de dealuri, unul la nord 
numit Licura şi altul la sud numit Dealul Ocnei. 
Corn. numeră 4059 loc. (Dicţ. geogr. 1893); re
şedinţa unei subprefecturi, şcoale primare, 13 bi
serici, penitenţiar, băi cu apă sărată.

Ocnlţa, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, si
tuată la 10 km. spre nord-est de Tîrgovişte; 
com. se compune din căt. 0. şi Gorgota, avend 
în total 3946 loc. (Dicţ. geogr. 1890). Teren 
bogat în sare şi păcură.

Ocol, (în Rom.), împărţire de teritoriu din 
punct de vedere administrativ, judecătoresc, mi
litar sau religios. Autorităţile unui O. (circum- 
scripţiune), în general, au limitată competenţa 
lor numai pe întinderea O.-lui unde funoţio- 
nează, şi numai în mod excepţional pot întinde 
puterea lor în cuprinsul altor O.-le.

Ocolire, (militar.) schimbarea de direcţie a 
unei trupe, fără să părăsească formaţia primi
tivă; O. se face în jurul unuia din flancuri care 
servă ca pivot de învârtire.

O’Connell, Danid, celebru om politic irlandez, 
n. 1775. Membru al camerei comunelor la 1828, 
el a luptat din resputeri pentru ştergerea legii 
din 1801, care unia Irlanda la Marea Britanie. 
In 1835 alegerile generale aducând în parla
ment un numer aproape egal de liberali şi con
servatori, O. cu Irlandezii săi, deveniră ar
bitri camerei comunelor, Împrejurare de care a 
profitat el făcând să se voteze mai multe billuri 
în favoarea Irlandei. La 1840 O. începu marea 
agitaţie contra uniunii Irlandei cu Anglia, prin 
meetinguri monstre, în urma cărora guvernul 
emoţionat îl trase înaintea justiţiei sub cuvânt 
de «conspiraţie contra constituţiunii». El fu con
damnat la 1844 la un an închisoare şi la o mare 
amendă, dar camera LorZilor la care apelă, îl 
achită. In urma acelui proces popularitatea, şi 
mai ales autoritatea lui O. asupra Irlandezilor 
se micşorară; iar meetingurile monstre încetară 
de atunci de a mai fi un obiect de teroare pentru 
Anglia, t 1847 la Genua în Italia; O. poate 
fi privit ca unul din cei mai mari oratori poli
tici ai Angliei. (Bibi.; Discursurile lui politice au 
fost publicate în 2 voi. (Dublin, 1846). Asupra 
vieţii şi activităţii lui avem între altele : Percival, 
«Tribute to O'ConneU.» Dublin, 1844; Ludwig 
Schipper, «O'Connell. Sein Leben u. Wirken«, 
1844; Francheville, O'Connell. Paris, 1848; Glad- 
stone. Daniel O’Connell, etc.)

Ocra, (Ocru), mineral; de obiceiu se înţelege 
un oxid de fier mai mult sau mai puţin impu- 
rificat cu materii argiloase; O. galbenă conţine 
limonit, O. roşiu oligist. O. e foarte respândit, se 
întâlnesce în toate rocele feruginoase şi în toate 
gisemintele de fier alterate. Variei fine argiloase 
sunt întrebuinţate ca colori. O. fine se găsesc 
în Dobrogea la Defcea, unde însoţesc deposite 
argiloase. Numele de 0. se dă şi unor minerale 
cari prin coloare sau stnictură aduc aminte 0. 
de fier. Aşa e O. de antimon, 0. de bismut, 0. 
de telur, etc.

Ocrotire, patronagiu, proteoţiune, părtinire.
Octactinia, ordin de animale inferioare (po

lipi), reunite mai multe laolaltă în colonii. 
Specii mai însemnate sunt: corala roşie, corala 
nobilă sau mărgeanul, peana roşie de mare. Tră
iesc în mări.

Ootaedru, (geom.) corp geometric mărginit de 
8 triunghiuri equilaterale, iar O. piramidal, când 
aceste triunghiuri sunt isocele cu basa mai mică 
decât celelalte doue laturi.

Octametru, v. Dimetru.
Octant, (geom.) a opta parte din periferia unui 

cerc; instrument pentru măsurarea unghiurilor.
Octav, (în O.), format de tipăritură care cu

prinde 8 file sau 16 pagini de coală.
Octava (şi Ottava), în versificaţie ital. formă 

usitată pentru gruparea versurilor în strofe, de 
câte 8 versuri, dintre cari primele 6 versuri ri
mează variat, de obiceiu rima încrucişată, iar 
cele 2 din urmă cu rima îrapărechiată, s. e. 
Bpopea lui Tasso.

Octava in musică, interval pe 8 grade, rela- 
ţiune dintre fundamentală şi prima armonică, 
cuprinzând 6 tonuri (diatonic 6 tonuri şi 2 seini-
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tonuri) şi cu raport numeric Vi calculat pentru 
prima oară de Pitagora. B intervalul cel mai conso
nant, calificat de perfect, singurul interval pur 
întreliuintat în sistemul temperat modern (v. 
Temperament). Câte odată notele ce formează 
0. se presintă una ca naturală şi alta alterată, 
dând ceea ce se numesce o O. crescută sau o 
0. micşorată, intervale disonante.

Tot numele de 0. se dă uneori seriei diatonice 
naturale cuprinsă în limitele a 8 grade; de aici 
diferitele specii de 0. după locurile ce ocupă 
semitonurile în ele: O. majoră, 0. minoră, 0. 
dorică, 0. frigiano, ş. a. (v. Mod). [T. C.J

Octavia, 1) O., sora lui Ootavianus(înurmăîmp. 
August), mai ântâiu soţia lui Claudius Marcellus 
şi apoi a triumvirului Marcus Antonius. Femele 
inimoasă şi de o cinste extraordinară în so
cietatea coruptă cu care trăia, "f- 11 a. Chr. 2) 
0., fiica lui Claudius, împărat roman şi a Messa- 
linei, soţia lui Nerone, care o ucise la a. 62.

Octavianus, împărat roman, v. Augustus.
Octet (germ. Oktet, ital. ottetto, frc. Ootuor), 

composiţiune vocală sau instrumentală pentru 
8 voci sau instrumente, tratate însă ca un grup 
compact şi nu ca un dublu cor sau ca un dublu 
quaitet. [T. C.]

Octobre, din lat. October, luna a opta a anului 
roman, început cu luna lui Martie. [Atm.]

Octobre, diploma din 30 O. 1860. Calamită
ţile monarchiei austriece, ce au urmat după ne- 
iericitul resboiu ou Italia în 1859, siliră pe gu
vernul centralist la concesiunile ce le reclamau 
diferitele popoare alo monarchiei Austriei. Spre 
constatarea acestora se convoca senatul imperial 
înmulţit, la care se chiemară bărbaţi de în
credere din toate provinciile, şi între aceştia şi 
dintre Români episcopul Şaguna din Ardeal, 
Andreiu Mocsonyi din Bănat şi baron Petrino din 
Bucovina. Din desbaterile acestui senat imperial 
a resultat Diploma din 20 Octobre 1860, 
în sensul căreia toate afacerile comune impe
riului întreg se ţineau de competinţa senatului 
imperial, iar cele de interes special, de activi
tatea dietelor respective, ce se vor convoca în 
ţerile aparţinătoare de coroana Ungariei, în 
sensul constituţiunilor sale de mai nainte, iară 
în celelalte provincii în sensul statutelor sale 
speciale. Partida germană voind a da acestei 
diplome o direcţiune centralistă, exoperâ Patenta 
din 26 Februarie 1861, în sensul căreia aveau 
a trimite în Reichsratul din Viena, Ungaria 85, 
Croaţia şi Slavonia 9 şi Ardealul 26 represen- 
tnnţi. Pe basa acestor acte de stat. Ardelenii 
ţinură dieta din Sibiiu 1863—65, din carea tri- 
miseră şi în Reichsrat contingentul lor de re- 
presentanţi. Ungaria însă şi Croaţia denegară 
aceasta, până ce — după desastrul resboiului 
pruso-italian din 1866, se înaugurâ în 1867 si
stemul dualist de astăzi, prin care diploma din 
20 Oct. 1860, cu toate consecinţele ei, deveni 
obsoletă. , [I. c. d. P.]

Octoralieri, identic cu Octactinia (v. ac.).
Octofor, purtător de litieră.

A Octogon, (Ootagon, Octanglu), (geom.) figura 
închisă de 8 laturi.

Octolch, (grec. = opt tonuri), carte rituală în 
care se cuprind cântările sacre întocmite după 
8 glasuri şi pe 8 septămâni după olaltă; a fost 
compus de I. Damasoen în seci. VII.

Octuplire, (dela latinul bctuplex), de opt ori.
Ocular, ce se ţine de ochiu; în optică este 

sticla sau lentila prin care privesce ochiul la 
microscop sau la oohian. (v. şi Ochilar.)

Oculare, v. Altoire.
Oculi cancri astaci, v. Lapides.
Oculist, (oftalmolog, doctor de ochi), la Ro

mani «medici ocularii», cari se ocupă numai cu 
tratarea boalelor de ochi. Aceştia erau într’un 
timp vraci, şarlatani, ventură ţeara, iar în se
colul din urmă şi-au luat demnitatea sciinţei ade
vărate. In Transilvania trăia la finele seci. XVIII 
şi începutul celui trecut oculistul Dr. loan Molnar. 
In Craiova practica ca oculist Dr. losif Fabricius 
dela 1859 până Ia moartea sa 1888.

Ocullstica, (Ophialmologia), sciinţa despre 
boalele de ochi, care aci s’a alipit şi aci s’a se
parat de chirurgie. Facultăţile de medicină abia 
cu începerea secolului trecut au primit catedre 
de O., cea din Bucuresci la venirea actualului 
domnitor, cea din Paris abia la 1881, cea din 
Iaşi e tot numai suplinită. U.-i români sunt la 
Bucuresci: Manolescu, Petrescu şi Crăinicianu.

Ocult, flat.J secret, tainic.
Ocultism, (lat.J în fond ceva ascuns. Ca teorie 

înseamnă doctrina despre cele ascunse, necunos
cute şi tainice şi se dencată cu acest nume toate 
acele cercetări, cari, pe temeiul puterilor na
turale cunoscute, se ocupă cu fenomene în apa
renţă neexplicabile, cum e s. e. hipnotismul, 
somnambulismul, telepatia. O.-ul se deosebesce 
de spiritism prin aceea, că pe când acesta în 
amintitele fenomene vede oarecare manifestaţie 
a lumii spirituale, Q.-ul caută explicaţia faptelor 
şi a fenomenelor în însăşi firea ascunsă şi tai
nică a individului. Representantul principal al 
O.-ului modem şi care voiesce, ca pe cale expe
rimentală să cerceteze lucrurile suprasensuale şi 
subtrase dela experienţă, este Du Prel. [PI.]

Ocultaţiune, (astron.) trecerea unui corp ceresc 
dinaintea altuia, pe care îl ascunde cu totul.

Ocupant, care ocupă, care se află în posesiune.
Ocupaţiuni laterale, se numesc, în învăţă

mântul şcolar, toate lucrările ce ocupă pe şco
lari sau pe învăţători în ore libere, şi cari nu 
sunt impuse de planul de învăţământ, de pro
grama sau de orarul şcoalei. Ble au în vedere 
perfecţionarea învăţătorului sau a şcolarului în 
sciinţele ori artele ce corespund de preferinţă 
inclinaţiunilor lor personale, după liberă alegere. 
In unele locuri, înfiinţarea de bibliotecă ori ate
liere, pe lângă şcoale, au scopul, nu de a regu- 
lainenta, ci a înlesni mijloacele pentru O.-le 1., 
îndeosebi ale şcolarilor.

Ocymum Rivin., (botan.) gen din fam. Labia- 
telor. O. Basilicum L. (busuiocul, mălă- 
cina), cresce selbatic în India estică şi Africa, 
Ia noi cultivată prin grădini ca plantă aroma
tică. O. sanctum L. (Tulsi), cea mai însem
nată plantă medicinală în India.

Oda, (grec. ode, lat. carmen), cântec, numele 
ce se dădea de cei vechi tuturor poesiilor lirice, 
cu excepţia celor scrise în distich elegiac. Mo
dernii înţeleg prin 0. poesiile cari exprimă sen
timente de laudă, admiraţie şi entusiasm pentra 
D(j.eu (0. sacră, peasnă, imn), pentru frumseţile 
naturii, pentru faptele mari ale unui popor sau 
bărbat (0. eroică). Vestiţi autori de ode: Pindar 
la Greci, Horaţiu la Romani, Victor Hugo la
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Francezi, AI. Manzoni la Italieni, Ia Eomâni se 
poate cita Alexandri, v. şi Peasna.

0da-başl; (ture.) intendant al ospătăriilor sau 
caravansenilor turcesci.

Odapaclu sau Odogaci, numiri populare ale 
plantei Saponaria ofbcinalis L. (v. ac.).
' Odaia, corn. rur. în Rom., j. Teleorman, Iftngă 
T.-Măgurele, cu 1346 loc. (Dicţ. geogr. 1897),
1 biserică şi 2 şcoale.

Odăjdii, (ornate sacre), vestmintele bis. cu 
cari se îmbracă preotul, când îndeplinesce cultul 
dumneijeiesc. (v. Paramente.)

Odalisca, numele servitoarelor din haremul, 
îndeosebi al sultanului; dintre acestea îşi alege 
sultanul şepte cadîne.

OdănathuB Septimim, regele Palmyrei, la 261 
dobândi independenţa, 267 fu ucis. l-a urmat 
soţia sa Zenobia.

Odd Fellows, numele societăţii filantropice, 
întemeiată la liverpool în 1780, după modelul 
ordului francmason. Dela 1870 încoace şi in 
Germania.

Odenburg, numirea germană a oraşului şi cott. 
Şopron (v. ao.).

Odânse, capii, insulei daneze Fiineo, 30,268 loc. 
(1890); episcopie, dom (cu morminte regesci); 
castel, topitorii de fier, port.

Odera, rîu în Germania, 905 km. lung, isvo- 
resce în Moravia. Sub Oderberg, părăsind Au
stria, trece în Prusia, parcurge Silesia, Bran- 
denbur^I şi Pomerania, în 3 braţe se varsă în 
Marea Baltică. Lângă Kddiohow se împarte în
2 braţe, dintre cari braţnl estio: Reglitzul mare, 
în apropierea oraşului Stettin, se varsă în lacul 
Damm; braţul vestic, care poartă numele de O., 
se împarte din nou în 2 braţe: Parnitz şi Dunzig, 
cari asemenea se varsă în lacul Damm; braţul 
principal, care se numesce Papenwasser, în partea 
nordică a lacului Damm, întrunindu-se cu braţele 
sale laterale, după un curs de 8 km., ajunge 
în Hafful Pomeraniei. Din acesta, în 3 braţe: 
Dievenow, Swine şi Peene, se varsă în Marea 
Baltică. Afluenţi pe malul stâng: Oppa, Zinna, 
Hotzenplotz, Neisse de Silesia şi Glatz, Ohlau, 
Lobe, Weistritz, Katzbach, Boberş. a.; pe malul 
drept: Olsa, Buda, Birawca, Clodnitz, Malapane, 
Stober, "Weida, Bartsch, Wai-tbe; afluentul cel mai 
mare: Mietzel, lima ş. a. Navigarea se începe 
în Silesia superioară, lângă Ratibor, pentru nai 
mai mari lângă Breslau. Este legat cu Havel 
prin canalul Finow, cu Spree, prin canalul Fri- 
deric-Vilbelm şi O.-Spreehanal, numit şi canalul 
Fiirstenberg, leagă 0. ou Berlinul şi Hamburgul, 
ca şi canalul Frideric-Yilhelm. [M. Bodiu.]

Odessa, oraş din guvern. Herson în sudul 
Rusiei, aşezat pe malul Mărei Negre, avend un 
port deschis vânturilor şi furtunelor, şi din 
această oausă incomod pentru adăpostirea Unei 
flote. Cu toate acestea foarte important pentru 
oomerciul Rusiei. 405,041 loo. (1897); reşedinţa 
unui episcop, universitate, museu istoric şi de 
antichităţi, grădină botamcă. Malurile întărite 
ou baterii; staţiune balneară.

Odeum, (lat., grec. Odeion), la Greoi clădire 
rotundă destinată concursurilor musicale. Ca 
cele mai renumite se citează cele zidite de 
Perioles şi Herod Atious la Atena, de Apolodor 
şi Domitian la Roma, ş. a. In timpurile moderne 
âncă s’a dat numele de Odeon unor edificii

nediferind în nimica de teatrele ordinare. Astfel 
este 0. din Paris, construit la 1781, ş. a.’

Odgon, (marină) cuvânt popular întrebuinţat 
de plutaşi şi însemnând frânghie (v. Parâme).

Odihna, starea de nelucrare fie ă corpului în
treg fie a unui organ singuratic.

Odin, cel mai mare ()0u în mitologia scandi
navă, considerat în special ca (jeu al resboiului. 
Toate virtuţile şi calităţile omenesci superioare 
derivă dela el, care e principiul revelator al tu
turor lucrurilor. In mitologia scandinavă lui 0. 
i-se atribue o mulţime de aventuri.

Odlseu, V. Odysseos.
Odisea, v. Homer şi Odysseos.
Odis, (OdesmaJ, oraş vechiu al Moesiei infer., 

situat cam în locul oraşului bulgăresc de ncji 
Vama. In 0. era în vechime o episcopie ro
mână, supusă patriarchului Romei celei vechi, 
după cum se vede şi din o epistolă adresată de 
cătră episcopii Moesiei împer. Leon (474—491), 
în causa uciderei Sf. Proterie Alexandrinul. 
Acea epistolă, între alţii, este subscrisă, în limba 
latină, şi de cătră: Dittas sau Dizzas, (grec.) 
episcopus Odyssae Moesie. (Cf. Petru Maior, 
Istoria biser. a Rom., p. 177.)

Odiu, (odios), demn de ură şi scârbă, respingător.
Odoaker, fiul lui Edecon, ministrul lui Attila, 

devenind şeful Herniilor, ouceresce Italia în 
anul 476, după ce detronează pe Romulus Au- 
gustulus. O. guvernează Roma cu titlul de patri
cian, în 489 Theodorik năvălind cu Ostrogoţii, 
dînsul se apără doi ani închis în Ravena. In 
493 se predă, rugând pe Theodorik să-i cruţe 
viaţa, acesta îi promite şi învitându-1 la un 
banchet, îl ucide. Mormântul lui O. s’a desco
perit la Ravena în 1854.

Odoare biserieesci, sunt vestmintele ornate 
şi requisitele sacre liturgice, destinate şi între
buinţate exclusiv la serviciul divin.

Odobasca, com. rur. în România, j. R.-8ărat, 
compusă din 4 căt. cu 1425 loc. (Dicţ. geogr.
1896) , 3 biserici şi 1 şcoală.

OdpbescI, com. urb. în Rom., j. Putna, si
tuată pe malul stâng al Milcovului şi încungiu- 
rată de viile, ce formează vestita podgorie 0., 
renumită âncă pe timpul lui D. Cantemir prin 
calitatea şi cantitatea vinurilor, ce produce. Com. 
se compune din Tîrgul-0. şi cat. Grozesci şi 
Vineşesci, având în total 3594 loc. (Dicţ. geogr.
1897) , 2 biserici paroch. şi 5 filiale ort. şi 2 şcoale 
primare, spital comunal, farmacie, baie cu aburi, 
judecătorie de ocol, gară, birou telegrafo-postal. 
Tîrg septemânal se face Maiţia. Viile dela 0. 
au o întindere de 896 ha., iar produoţiunea 
medie la hectar este de 30 hl. vin.

Oddbesei, com rur. în Rom., j. Dâmboviţa ou 
1500 loo. (Dicţ. geogr. 1890), cari se ocupă cu 
agricultura.

Odobesou, 1) O. loan, general, n. 1793 în 
Craiova, f 1857 în Bucuresci. Cariera sa mi
litară a început-o prin a aduna cete de panduri, 
cu cari a participat în resboaiele din 1812 în 
Rusia. Apoi a întrat în armata rus., făcând 
campaniile din 1828—29. Odată Ruşii intraţi în 
ţeară, se reîntoarce şi 0. şi fu numit adjutant 
al lui Vodă Alexandru Ghica, dela 1834—42. La 
1848, cu ooasiunea mişcării revoluţionare, are
stează (19 Iunie) pe Eliade Rădulescu şi pe to
varăşii lui, cărora le succede ă scăpa şi fugi la
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Tîrgovişte. Tot în acest an a fost ministru al 
cultelor câteva luni.

2) O. Alexandru, primul prosator român, di
stins prin armonia, dulceaţa şi farmecul poetic 
al stilului, prin romanitatea, bogăţia şi frumseţa 
limbei, şi în acelaşi timp prin o întinsă şi variat 
erudiţiuue clasică. Născut la 1834 în Bucuresci, 
fiul generalului I. Odobescu, şi-a făcut studiile 
liceale în colegiul Sf. Sava din Bucuresci; la 
1851 a trecut la Paris, unde a luat bacalau
reatul şi a urmat cursurile facultăţii de litere. 
Ca student ancă publică în »Romănia literară» 
a lui Alexandri studii literare ca «Satira latină», 
şi după întoarcerea în ţeară doue novele isto
rice «Mibnea cel Beu» şi «Doamna Cbiajna». Ca 
adever istoric, ca formă poetică şi ca limbă po
porană şi archaică, aceste doue novele, făcute 
după modelul celebrei novele «Alexandru Lăpuş- 
neanu», a lui C. Negruzii, sunt nisce mărgăritare 
în literatura noastră. întors dela studii, O. fu, 
scurt timp, procuror al curţii de apel în Buc.; 
apoi membru al comisiunii documentale, post 
mai potrivit cu vocaţiunea sa. Atunci, în ex- 
cursiuni pe la deosebite mănăstiri, făcu cercetări 
şi studii despre felurite documente şi antichităţi 
ale ţerii. Dela 1861—63 publică, în asociaţiune 
cu mai mulţi literaţi «Revista română», în care 
scrise «Despre poesia poporană», «Poeţii Văcă- 
resoi», despre «Psaltirea lui Coresi», din care el 
găsi singurul exemplar ce mai există, şi despre 
alte cărţi tipărite şi manuscripte. După unirea 
ministerelor celor doue principate, la 1861, fiind 
numit director al ministeriului cultelor, iar la 
1862 ministru al acestui departament, se ocupă 
în special cu studiul mănăstirilor închinate, şi 
cu revendicarea lor pe seama statului. Insă, ne- 
primindu-i-se propunerea de a se destina venitul 
acestor mănăstiri numai pentru scopuri de cul
tură şi binefacere, conform dorinţei donatorilor, 
demisiona din minister. Atunci, pentru convin
gerea colegilor sei, publică, sub pseudouimul de 
«Agaton Otmenedec», interesanta scriere «Etudes 
sur Ies droits et Ies obligations des monasteres 
roumains dedies aux Saints Lieux.» La 1867, 
numit comisar general al României la exposi- 
ţiunea din Paris, obţinu dela guvernul francez 
dreptul României de a figura la această exposi- 
ţiune alăturea cu statele independente şi, îm
preună ou P. Aurelian scrise «Notice sur la 
Eoumanie», în oare se arată pentru ântâia dată 
pe larg starea agricolă şi economică a României 
şi se dau primele noţiuni lămurite despre anti
chităţile ei, mai ales despre frumoasa mănăstire 
dela Curtea de Argeş şi despre tesaurul dela 
Pietroasa. Despre acest subiect începu a publica 
mai târdiu (1882—85), ca secretar al legaţiunii 
din Paris, monumentala scriere; «Le tresor de 
Petroasa», care însă a remas neterminată. La 
1870 ales membru al Academiei române, când 
curentul direcţiunii latiniste, sub Laurian şi 
Maxim, era în vigoarea sa, propuse revisuirea 
dicţionarului şi glosarului Academiei, şi provocă 
un curent contrar celui latinist, din care ieşi 
ideia un^ui dicţionar, propus de M. 8. Regele, în 
care să între limba poporană, şi care-1 începuse 
P. Haşdeu subt titlu de «Magnum Etymologicum 
Roinaniae». Intre lucrările sale ca academician, 
menţionăm discursul despre «Petre Poenaru» cu 
ocasiunea aniversării a 25-a a Academiei şi in

structivul raport despre modul cum trebneso 
făcute traducerile. In 1874, pe temeiul studiilor 
sale archeologice, comuuicate în conferinţe la 
Ateneu şi în articole prin (Jiare şi reviste, T. 
Maiorescu, ca ministru al instrucţiunii publice, 
inflinţă pentru dînsul catedra de archeologie la 
universitate. Atunci publică: «Istoria aroheolo- 
giei», antichitatea şi renascerea, până la jume- 
tatea seci. XVIII, operă premiată de Academie 
cu marele premiu Năsturel-Herescu de 12,000 lei. 
Intre 1876 şi 1878 publică deosebite articole po
litice, relative la resboiul de atunci, şi doue fru
moase conferinţe «Moţii şi Curcanii» (cu Gr. Bor- 
govau), şi «Carte de cetire» (cu I. Slavici). Apoi 
funcţionă câtva timp ca director al şcoalei nor
male superioare. La 1874 un amic al seu, C. 
Cornescu, cerendu-i o prefaţă pentru un manual 
de vânătoare, în loc de o prefaţă scrise o carte 
întreagă, publicată sub titlul de «Pseudokynege- 
tikos» (Fals tratat de vânătoare), istoria vânătoarei, 
într’un şir de tablouri şi auecdoto amestecate cu 
vorbe de spirit, cu alusiuni la deosebite întâm
plări politice şi literare, ou notiţe despre artişti, 
cu descrieri de opere de pictură şi architectură, 
cu minunate fragmente de literatură poporană; 
un admirabil mosaio literar, plin de erudiţiune 
şi scris într’o limbă poporană plină de farmec. 
Scrierile sale sunt publicate în ultima ediţiune 
de Soceo, 3 voi. f 8 Nov. 1895.

Odogaciu, plantă, v. Saponaria.
Odolean, plantă, v. Valeriana.
Odometru, instrument pentru măsurarea di

stanţelor parcurse.
O’Donnel, Leopoldo, conte de Lucena, bărbat 

de stat spaniol, de origine dintr’o familie celebră 
irlandeză, n. 1809. f 1867. Preşedinte al con
siliului de miniştri dela 1856—58. In 1859 a 
fost însărcinat cu conducerea unei expediţii în 
contra Marocului, pe care sfîrşindu-o norocos, 
primi titlul de duce deTetuan. O’D. deveni 
din nou preşedinte de consiliu din Ian. 1863 
până în Febr. acelaş an şi din Iunie 1865 până 
în Iulie 1866.

Odontalgia, (durere de dinţi), se nasce la copii 
din eşirea grea a dinţilor, care se pare că e mai 
mult o mâncărime decât durere. Se dau copiilor 
lucruri tari de ţinut între gingei ca să ajute 
eşirea dinţilor. O. la un dinte sau măsea gău
noasă (cariate) provine ori din inflamaţia me- 
duvei (pulpei) dintelui, ori din lovitura cu ali
mente, corp străin, apă, etc. a numitei pulpe. 
O. există şi la infiamaţiunea rădăcinei dintelui 
şi a împrejurimii sale (periostită alveolo-dentară). 
Se aplică contra durerii medicamente amorţi- 
toare, iar când s’a format materie, i-se dă drumul 
prin înţepare. In caşuri cronice se plombează. 
Mai este şi o odontalgie nervoasă fără carie.

Odontioe, medicament ori preparat contra du
rerilor de dinţi ori pentru curăţirea lor. In acest 
din urmă cas se prepară din pulbere de piatră 
ponce, ori din cochile de stridii amestecate cu 
săpun şi extract de violete, esenţa de piperment 
(ismă) şi colorate cu carmin.

Odontograf, (mechanică), aparat pentru de
semnarea dinţilor pe roatele dinţate la confec
ţionarea acestora.

Odontologie, (prec.J tratat despre dinţi (Den- 
tistica),
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Odonfhornlte, (lohthyomite), grupă de paseri 
cu mandibule dinţate, perite. Bemăşiţele lor se 
găsesc în form. Cretacee din America de nord.

Odontotechnia, arta dentistului de a conserva 
dinţii (plombfindu-i), de a-i confecţiona şi pune 
artificiali în locul celor stricaţi cari se scot.

Odontotherapla, tratarea dinţilor.
Odor, (odoratus), lucru scump, juvaier, fiinţă 

iubită; miros, cu miros plăcut.
Odorant, (botan.) care respftnd. miros, parfum 

plăcut. Parfumul florilor, fructelor sau frunzelor 
se datoresoe de obiceiu unor uleiuri esenţiale 
(v. Esenţa), volatile, produse în anumite organe 
glandulare ale plantelor mirositoare.

Odorhelu, (magh. Udvarhely), cott. în Trans. 
(Ung.), 3417 km*, şi 110,132 loc. (1891); din 
cari 93'7°/0 Secui, iar restul ca. 6000 Rom., 
3CKK) Germ. şi 1()00 Ovrei; se mărginesce la 
est de cottul Ciucului, Ia nord Mureş-Turda şi 
Ciuc, Ia sud Treiscaune şi Temava mare şi Ia 
vest Temava mică şi Mureş-Turda. Se împarte 
în 3 cercuri adm. şi un oraş cu magistrat re
gulat; cercul Homorodului, al Cristurului se- 
cuesc, Odorheiului şi oraşul Odorheiul secuesc 
(v. ac.), reşed. cottului. Suprafaţa O. e deluroasă- 
muntoasă cu păduri extinse de stejar şi brădet, cu 
piscuri de înălţimi dela 835—1798 m. Aici isvo- 
resc riurile mai însemnate Temava mare, care 
strătaie cott. 0. dela est spre sud; la nord Temava 
mică, la est Homorodul mare şi mic, Vargyas, 
Kormoş şi Baraoltul. O. e bogat în ape mine
rale : sărate, femginoase, cu acid carb., bioarb., 
de natriu, magnesiu, calciu şi hidrate de sulf.; 
băile şi isvoarele de cură mai însemate la: O. 
secuesc, Korond, Homorod, Prajd, Szejke şi Sze- 
kely-Piired. Mine de sare la Prâjd, de fler Ia 
Lovete şi Szentkeresztbânya. Lacuri; Eâk, ochiu 
de mare de lângă corn. Nagygalambfalva şi lacul 
sărat (sosto) de lângă oraşul O. Peşteri la: Ho- 
morod-Almâs şi Prâjd. Poporaţiunea se ocupă 
ou agricultura şi în mare parte şi cu industria, 
mai cu samă cu industria de casă, şi comerciu 

,de export în toată ţeara şi chiar şi în România. 
Centrele mai însemnate în cott. sunt 0. secuesc 
(v. ac.) şi Cristurul secuesc (Szekely-Keresztur). 
(Cf. Geografia Ardealului. Blaj 1866, de I. M. Mol
do van; Ţeara noastră. Sibiiu 1894, de Silv. Mol- 
dovan; Szekelyfold 1879, de Koszma Ferencz; 
Orbân Balâzs: Szekelyfold leirăsa 1869; Hanko 
Szekelyfold 1896.) ' ţE. C.]

Odorheiul SSeuese, (inagh. Szekely-Udvarhely), 
oraş cu magistrat propriu pe ţermurul stâng al 
Ternavei mari în cott. Odorheiu. Cel mai însemnat 
loc al Secuilor dela aşezarea lor în Trans., ceea 
ce arată numele magh., tradiţiunile şi documen
tele istorice. Fiind sediul cott. O. şi ultima staţiune 
de cale ferată în aceste părţi, e totodată şi cen- 
tiŢil cultural, industrial şi comercial al Secuimii. 
Biserică pompoasă rom.-cat., seminar, şcoală de 
fete rom.-cat., gimnasiu complet rom.-cat. şi 
ev. ret. (colegiu) din 1672, cu bibliotecă vestită, 
claustru franciscan cu biserică frumoasă, şcoală 
civilă de fete, şcoală inf. şi sup. comercială- 
industrială. Băi sărate, alo. feruginoase renu
mite. Sediul protopop, rom. gr.-cat. Loc. 5476 
(1896) aproape toţi Secui, între cari şi mulţi 
Români maghiarisaţi, 191 Germani, 71 Români, 
81 Ovrei. Fabrici de spirt, cherestele, ţesătorii, 
cărămidării. [E. C.J

Odos, (botan.) v. Avena fatna L.
Odraslă, germen, mlădiţă, urmaş, progenitură.
Odrlsll, populaţia indigenă a Traciei, a cărei 

rescoală contra Romanilor, fiind înăbuşită prin 
consulul Sabinus în 26 d. Chr., aduce prefa
cerea şi a Traciei în provincie romană.

Odvoş, corn. rur. în Ungaria, cott. Arad, cu 
1087 loc. Români.

Odysseos, la Romani Ulixes, după mit. ggc., 
rege în Ithaka, fiul lui Laertes cu Antikleîa, 
fata lui Autolykos, bărbatul Penelopei, tata lui 
Telemach. Când Agamemnon, Menelaos şi Pa- 
lamedes au venit la Ithaka, ca să-l roage pe 0. 
să participe la resboiul cu Troja, pentru de a 
scăpa pe Helena cea frumoasă, O. s’a prefăcut 
nebun, dar descoperindu-i-se prefăcetura, a plecat 
Ia resboiu conducând 12 luntri, şi în timpul 
asaltului a excelat prin faptele sale eroice, (v. 
şi Homer.)

Oe —, V. şi E —.
Oecologla, v. Biologia.
Oeconomu, Oiru, jurisconsult, publicist, n. 1848 

în corn. Lunguieţi, Rom.; studiile şi le-a făcut 
în Bucuresci şi Paris. 1873—75 procuror la tri
bunalul Ufov, 1876 procuror Ia curtea de apel 
din Buo., 1878 consilier Ia aceaşi curte, 1879 
secretar general la ministeriul justiţiei, 1882—84 
procuror general pe lângă curtea de apel şi dela 
1884 procuror de secţie la curtea de casaţie, 
post care îl ocupă şi în present. Scrierile sale: 
Istoria dreptului român; Penalităţile în condica 
lui Mateiu Basarab şi Vasile Lupu; Legislaţiunea 
lui Lycurg; Vechile aşezăminte judecătoresci; 
Apele de domen public; apoi: Cronici şi Legende; 
Resbunarea lui Anastase, roman istoric. 0. a 
mai colaborat şi la «Revista Contimporană«.

Oedeiha, infiltraţie de serositate în ţesutul ce
lulelor, limitat la o porţiune a corpului; sero- 
sitatea poate umplea atât ţesutul celulelor sub
cutanat cât şi cel profund, precum şi acel al 
viscerelor (plumâni, creeri, ete.). 0. generalisată 
la toată suprafaţa corpului ia numirea de ana- 
sarea. In cas de O., apăsarea pielei cu degetul 
lasă o impresiune în ea; pielea este moale, pa
lidă şi păstoasă. Serositatea din ţesutul celular 
vine din sânge sau vasele limfatice. Căuşele pa- 
thogenice ale O.-ei sunt: 1) tulburări în oircu- 
laţiunea sanguină prin hyperamie arterială sau 
stasă venoasă (O. stenică şi astenică); 2) tul
burări în circulaţiunea limfatică; 3) alteraţiunea 
discrasică a sângelui, determinată prin o by- 
dremie (stare apoasă a sângelui), care măresce 
exosmosa serului din capilare în ţesutul subcu
tanat. O. se observă la maladiile rărunchiului, a 
inimei, unde poate fi generalisat la tot corpul; 
apoi la inflamaţiuni din profunditatea ţesuturilor 
(oaselor, etc.), în pielea oorespundetoare acelor 
inflamaţiuni (O. colaterală) sau in cas de obstacol 
în vasele sanguine (thrombosă, embolie). Trata
mentul variază după causa, care a determinat 0.

Oedem •pulmonar, colecţiune de serositate în 
alveolele pulmonare, transudate din sânge. Ex- 
pectoraţiunea e roşie spumoasă, dispnea e adese 
foarte pronunţată şi la auscultaţiune se aud raluri 
crepitante. Se observă în decursul boalelor de 
inimă şi de răiiinchi, şi e adese de un prog
nostic foarte grav. [V. Im.]

Oedogonlum Link., (botan.) gen de AJm chlo- 
rophycee, familia Oedogoniacee. Corpul seu e
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format din filamente celulare simple. Se în
mulţesc prin zoospori, de formă ovală, la capul 
mai subţiat avend o coroană de cili vibratili. 
Reproducerea se face la 0. prin oue resultate 
din fnsiunea unui anterozoid mobil ou oosfera 
imobilă; oul germinând dă 4 zoospori din cari 
iese câte un nou aparat vegetativ. Cele 138 specii 
trăiesc pretutindeni în ape dulci sau slab sărate; 
B. e. O. curvum Pringsh., O. capilare (L.) Kiitz. ş. a.

[S. Şt. R.]
Oegir, v. Egir.
Oelatid, 1) O., insulă svedeză în Baltica, 

1320 km*., cu 38,300 loc. 2) O., insulă daneză 
în Limfjord, 24‘7 km*.

Oenanth-ether, numire dată eterilor, acizilor 
caprinici şi caprilici, şi cari se găsesc în vin.

Oenanthol, identic cu aldebeido hiptilică CHg. 
(CHj)(. COH; se găsesce în oleul de ricin.

Oenanthe Phellandrium Lam., (botan.) plantă 
din fam. Umbelliferelor, cresce prin Europa şi 
Asia nordică. Seminţele se folosesc în medicină. 
Cotoarele şi foile sunt veninoase pentru cai. 
Numirile rom.: inate, mărăraş, mărarul bălţilor, 
chimion de apă.

Oeneos, (Eneus), în mitol. grec. regele din 
Pleuron şi Ealydon în Aetolia, renumit, pentru 
că el a fost cel dintâiu, care a plantat via. 0. 
întâriţiând a face sacrificiu dinei Artemis, aceasta 
a trimis un gligan asupra ţerii lui, dar Herakles 
(v. ac.) l-a omorît. [Atm.]

Oenomaus, (mitol.) v. Hippodamia.
Oenothera biennis L., (botan.) plantă dicoty- 

ledonee din fam. Oenotheracee, originară din 
Virginia, la noi eelbătăcită. Se cultivă pe alo- 
curea pentru rădăcinile sale comestibile (Ra- 
pontica). Numirea rom.; luminiţa, luminiţa nopţii, 
iarba asinului. Alte specii se cultivă şi ca plante 
de ornament.

Oersted, loan ChrisUan, fisician danez, n. 1777 
în Rudkjbbing, 1851 în Copenhaga. A fost 
profesor la univ. din Copenhaga, mai târdiu di
rector al politechnicului de acolo. La 1808 a 
ajuns membru al acad. de sciinţe din Copen
haga, la 1842 al acad. de sciinţe din Paris. Me
ritul seu principal e descoperirea (la 1820) le- 
găturei dintre electricitate şi magnetism. O. a 
mai făcut studii amenunţite şi relative la oom- 
presibilitatea lichidelor.

Oesophag, v. Esofag.
Oesophagotomla, operaţiune, care constă în a 

deschide prin o incisiune oesophagul în porţiunea 
sa cervicală. Ea se execută sau pentru a extrage 
un corp străin fixat în oesophag, sau pentru a 
trata o striotură (îngustare) oesophagiană oare 
resistă tratamentului prin sonde, sau pentru a 
crea o deschidere destinată alimentaţiunii în 
oas de strictură a porţiunii superioare a oeso- 
phagului. [V. Im.J

Oesophagosoopla, examinarea oesophagului cu 
un instrument (oesophagoscopul), care conţine o 
sorginte luminoasă şi care se întroduce în 
oeBophag spre a-1 lumina.

Oeta, şir de munţi în Grecia, continuarea Pin- 
dului până la sinul malic (Zituni), unde formează 
pasul Thermopilelor; acum Katavothra, 2158 m.

Of —, v. şi Oph —.
Ofanto (anticul Aufidus), rîu în Apulia, se 

varsă în Adriatica, 100 km. lung.
Ofenbala, (Offenbânya, Offenburg), corn. mică

în Trans., cottnl Turda-Arieş, cu 961 loo. Rom. 
şi Magh.; odinioară băi renumite de aur, argint, 
plumb şi telur.

Ofensa, injurie, insultă (v. ac.) adusă cuiva 
prin vorbe sau fapte.

Ofensiva, una din cele doue atitudine ale lup
tătorului. Atitudinea generală a acelui ce atacă. 
Tacticesce în lupta 0. se caută a se scoate ini
micul din posiţiunea ce ocupă, contrar luptei 
defensive (v. ac.). O. dă atacatorului ou iniţia
tivă posibilitatea de a-şi determina mult mai 
bine scopul şi mijloacele de acţiune; ea înalţă 
forţa morală a acestuia. O. caută a strica co- 
esiunea adversarului, a distruge figura tactică 
adoptată de armata inimică înainte de luptă. 
0. cuprinde de obiceiu patru fase: recunoascerea 
inimicului, preparaţiunea atacului, executarea 
atacului, urmărirea sau retragerea.

Oferta şi Cererea, fac obiectul unei legi eco
nomice în vîrtutea căreia atât mărfurile cât şi 
munca — care este şi ea un soiu de marfă — 
sunt cu atât mai ieftine cu cât se gfcesc oferite 
în mai mari oătăţimi, şi cu atât mai scumpe cu 
cât se cer mai mult. Richard Cobden a dat ăstui 
princip — cu privire însă la salarul muncito
rului — formula că: «salarul se coboară când 
doi muncitori aleargă după un stăpân şi că sa
larul se urcă, când doi stăpâni aleargă după un 
muncitor.* (Cf. N. E. Idieru, «Studii de ecou. 
polit. şi fin.* Bucuresci, 2 voi., 1895 şi 1896).

Offenbach, oraş în prov. hess. Starkenburg, 
aproape de Frankfurt pe Main, 39,408 loc. (1895); 
castelul Isenburg; cameră de comerciu, gimnasiu, 
şcoală reală, şcoală comercială; industrie înflo
ritoare de portofolii, pungi, utensilii de călă
torie, etc., apoi de chimicalii şi maşine.

Offenbach, Jaques, compositor franc., n. 1819 
în Colonia, t 5 Oct. 1880 în Paris; elev al con
servatorului din Paris, cunoscut prin operele sale 
burlesce (ca lâ 100): Orfeu în infern, Frumoasa 
Elena, Viaţa de Paris, Genoveva, Marea Ducesă 
de Gerolstein, Poveştile lui Hoffmann, etc. (Cf. 
Biografia de Martinet, 1892.)

Offenburg, oraş în Baden, 9727 loc. (1895); 
cameră de comerciu, gimnasiu; industrie de 
bumbac şi pânzării; mai nainte oraş liber imper.

Offertorium, ofertoriu, aducerea darurilor la 
Liturgie, sau partea primă a Liturgiei credin
cioşilor, în care după ritul bisericei noastre Sf. 
daruri, adecă pânea şi vinul, destinate spre a se 
consacra, se iau de pe masa de proscomedia (v. ac.) 
şi cu mare ceremonie se duc pe altar, anume 
în decursul acestei încungiurări solemne, corul 
cântă «cheruvicul*, iară preotul pomenesce pe 
episcopul seu, pe domnitorul ţerii şi pe cre
dincioşii vii ori morţi pentru cari se servesce 
Liturgia (v. ac.) (Cf. I. Boroş, Ritualul bisericei 
gr.-cat. Lugoş, 1881, § 98.) ['—ni ]

Officium, (lat.J obligament, îndatorire, slujbă, 
funcţiune. O. divinum,slujbaD-ijeiascăîn bis. cat.

>De offkiis< este numele unei scrieri a lui 
M. T. Cicero, în trei cărţi. Ea are conţinut filo- 
sofic-didactic şi tractează despre datoriile etice 
ale omului. Scrierea a fost adresată de autor 
fiului seu Marcu pe când studia la Atena şi are 
însemnătatea de a fi determinat limitea la care 
se opresce morala înainte de creştinism.

Oficalcită, rocă, un calcar compact cristalin 
conţinând vine şi cuiburi de serpentin, coloarea
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e un alb cenuşia ou pete verdi eau un verde 
deschis. 0. e piatră de ornament cunoscută sub 
numele de »verde antico«.

Oflcler, (milit.) conducătorii sau şefii diferitelor 
unităţi tactice. Sunt trei categorii de O.: a) 0. in
feriori, dela gradul de sublocotenent până la 
căpitan inclusiv; b) O. superiori, dela gradul de 
maior până la colonel inclusiv şi c) 0. generali. 
Şefii diferitelor servicii auxilare ale armatei, sunt 
cunoscuţi sub denumirea de O. asimilaţi sau ne
combatanţi.

Oficial, tot ceea ce emană dela o autoritate 
legal constituită: act oficial. Cel ce represintă 
pe o autoritate: delegat oficial.

Oficina, loc unde se lucrează; laboratoriu de 
farmacie.

Oficinal, produse naturale sau artificiale, cari 
se usitează în medicină şi, conform disposiţiu- 
nilor legale, trebue să se găsească în fiecare 
farmacie.

Oficios, îndatoritor, servitor; diar oficios, diar 
susţinut şi inspirat de guvern însă nu pe faţă, 
nu în mod oficial.

Oficiu, (lat.) quantul de activitate, pe care 
cineva, în vîrtutea vocaţiunii sale, a pregătirii 
anume şi a aplicării, o îndeplinesce în vederea 
ajungerii unor scopuri de interes public. In fie
care oficiu se poate deosebi o lăture •subiectivă» 
şi alta «obiectivă». In sens subiectiv se înţelege 
sub O. însăşi obligaţiunea celui angajat la îm
plinirea lucrărilor lu conformitate cu chiemarea 
sa; iar în sens obiectiv se înţelege cercul de 
activitate pentru care s’a angajat in mod obli- 
gător. Sunt 0. publice, în serviciul statului ori 
al corporaţiunilor, şi O. private, O. în serviciul 
justiţiei ori al administraţiunii; sunt apoi 0. ci
vile şi bisericesoi. De regulă cu O. publ. este 
împreunată şi o plată oarecare. Acele O., cu 
cari nu este împreunată nici plată nici remu- 
neraţiune, se d>° O. de onoare sau onorifice. 
Cel ce ia asupra-şi un 0. se numesce oficiant.

In înţeles etic se numesc O. toate obligaţiunile 
şi actele, pe cari omul, ca fiinţă raţională şi 
subiect al moralităţii, este ţinut a le îndeplini 
în conformitate cu legea morală şi cu referin
ţele sale sociale.

Oficiu iisericese se numesce câte odată can
celaria vicarului general sau capitular, dar în 
dilele noastre s’a restrins la tribunalul contenţios 
bisericesc. Preşedintele are titlul de oficial şi 
judecă singur sau cu asesori, după natura pro
ceselor şi constituţiunile locale. O. se mai nu
mesce şi partea (jilnică din ceaslovul (orologierul) 
latin, dis breviarum (v. ac.).

Oficleid, (Ophicleide), instrument musical, de 
sufiare, cu chei, derivat din vechiul instr. numit 
Serpentono, foarte întrebuinţat în bisericele occi
dentale, cari nu dispuneau de o orgă pentru a-şi 
susţine cântul plan. In prima jumetaţe a seci. XIX 
O. era principalul instr. grav al musicelor mi
litare franc, şi germ., şi a fost întrebuinţat şi 
în orchestra de teatru. 1848 a fost înlăturat 
prin apariţiunea instrum. din fam. saxhorn-ilor.

[T. C.]
OfidIenI, ord. de animale din clasa Reptilelor, 

cuprincjend toţi şerpii.
Ofinom, (SerpentariusJ, constelaţiune pe emis

fera nordică a globului ceresc.
Oflolatria sau cultul şerpilor, isvoresce parte

din cultul principiului rea, care este adorat de 
multe popoare păgâne, ca să nu-i vateme, parte 
ca personificaţie a forţelor misterioase ale na
turii, simbolisate aşa de bine de firea şi efectele 
şerpilor. Ântâia acceptaţiune e fundată probabil 
pe tradiţiunea genului omenesc despre chipul 
şerpelui, ce a luat diavolul în paradis şi în alte 
împrejurări; din această causă găsim mai Ia 
toate popoarele spiritele sau divinităţile rele .in 
trup de şerpe. Astădi O. se cultivă mai ales în 
India, de unde vin şi în Europa fermecătorii de 
şerpi ca să dea representaţiuni. Este curios, că 
întimpinăm şi o sectă gnostică creştină, cari se 
numiau Ofifi şi se închinau la şeipe. Această 
aberaţiune se datoresce dualismului, pe care 
mulţi creştini din Orient căutau să-l amalgameze 
cu doctrina evangeliei. (Cf. Fr. Schulze, Der 
Fetischismus. Leipzig, 1881; Kirchenlexikon, 
Freiburg i. B. 1895, voi. EX, art. Ophiten.)

Ofir, (Supără), ţeară bogată în aur, de care 
se vorbesce în biblie. Probabil Arabia de sud 
sau India anterioară.

OfiB, decret domnesc, regesc.
Ofita, rocă, numele ce a fost dat diabaselor 

din Pirenei; astă(Ji neîntrebuinţat.
Ofranda, dar în onoarea lui D(Jeu (v. Obla- 

ţiune); donaţiuni pioase.
Oftai —, V. şi Ophtal —.
Oftat, respiraţiune puternică, adâncă şi pre

lungită, provocată în mod refieotoric de un sen
timent dureros.

Oftica, V. Tuberoulosa.
Og, după tradiţia israelită un rege al Basa- 

nului, învins la oraşul Edrei de Israeliţii năvă
litori sub conducerea lui Moise în Palestina 
(Moise IV, 21, 33).

Ogar, rassă de câne pentru vânătoare, cu trup 
lung şi subţire, picioare lungi şi venjoase, ca 
cel mai iute în fugă. Deosebim mai multe va
rietăţi cu perul scurt şi lung mătăsos puţin bu
clat, şi în fine cei ou per aspru. Pe la noi vâ
nătoarea cu O.-i fiind interzisă, se ţine mai 
mult ca câne de lux.

Oger la Celţi, (Ogre la Francezi), un uriaş 
mâncător do oameni; fem. Ogresse.

Oglac, odinioară corp militar în Rom.; prin 
unele ţinuturi numirea coşului (hornului) dela 
sobă (cuptor).

Oginskl-canal, legătură între Nipru şi Niemen.
Oglinda, o tablă de sticlă poleită şi cositorită 

pe deoparte astfel, că resfrânge imaginele obiec
telor dinaintea ei. In acest scop turnăm pe o 
foiţă de cositor întinsă şi netezită mercuriu, pe 
care îl lăţim în toate părţile, apoi aşezăm tabla 
de sticlă şi prin ponduri o apăsăm bine de co
sitor; în urmă oglinda astfel pregătită o aşezăm 
în posiţie plecată, ca mercuriul de prisos să se 
scurgă în jos. In locul foiţei de cositor ca faţă 
refieotătoare, se folosesce cu succes şi o pătură 
de argiut depus pe sticlă pe cale chimică, ver- 
sându-se pe sticlă o soluţiune de nitrat de argint. 
De regulă O.-ile se fac pe sticlă cu suprafaţa 
plană; când ea este convexă atunci imaginea re
flectată devine mai mică decât obiectul de di
naintea sa şi invers, dacă este concavă, atunci 
ne dau aşa numitele O. măritoare, 0. concave, 
cari între anumite împrejurări dau imagini mai 
mari decât corpul luminător. In special la 0. 
sferice concave imaginea e mai mare decât corpul
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luminător, în caşul când corpul luminător se 
află între centrul geometric şi între oglindă.

Oglindile lui Fresnel, aparat optic pentru 
arătarea interierinţei luminoase. Numirea şi-au 
căpetat-o dela fisicianul francez Fresnel, inven
tatorul aparatului. Doue oglin(Ji negre, una fixă 
cealaltă mobilă, sunt puse lângă olaltă să for
meze unghiu aproape de 160°. Dacă asupra oglin
zilor lăsăm lumina trecută prin o linte, lumina 
reflectată de ele în locurile de întâlnire sufere 
interferinţă, adecă lumina albă arată faşe colo
rate, lumina colorată faşe negre.

Oglincjl, ape minerale în Rom., j. Neamţ, corn. 
Eăucesci (v. ac.), situate aproape de tîrgul Neamţ, 
intr’o posiţiune foarte frumoasă, avend mai multe 
isvoare. Aceste ape se recomandă tuturor afec
ţiunilor, în cari se recomandă apele de Bălţă- 
tesoi (v. ac.).

Ogllo, afluent pe stânga al Fadului, isvoresce 
în Alpii Ortler, formează lacul Iseo, 280 km. lung.

Oglu, V. Mitrale Oglu.
Ogor, (O. negru, O. sterp, toloaeăj, se nu- 

mesce lăsatul unui păment slăbit în forţa lui 
de producţiune un an întreg neseminat, în scop 
de a-1 pute ara de mai multe ori în decursul 
verei, pentru a-1 curăţi bine de buruieni şi in
secte, şi de a-1 readuce în starea de fertili
tatea de mai înainte. O.-le însă servă des şi 
CB loc de păşune pentru vite. Prima arătură a 
lui se numesce ogorire sau făcutul O.-lui, a doua 
întorsul O.-lui. O.-ul negru obligator tot al treilea 
an, la sistema trienală sau de trei câmpuri, este 
irraţional şi necompatibil cu progresul timpului, 
fiindcă este numai o sarcină pentru plugar, căci 
el îl frustează de ‘/s parte din moşia sa, care lui 
nu-i produce dar el trebue să plătească fon- 
ciera şi toate impositele cătră stat, judeţ şi co
mună. 0. deci să urmeze cât mai rar, la 6—10 ani 
odată. Semi-ogorul este mai de folos, când în O. 
semenăm o plantă de nutreţ oarecare; trifoiu, 
măzăriche, porumb de nutreţ, meiu, etc., pe care 
le cosim de timpuriu şi ne dau mari cantităţi 
do nutreţ verde şi uscat pentru vite, şi putem 
face şi 0. la timpul cuvenit pentru semenă- 
turile de toamnă.

Ogowâ, rîu în Africa vestică, în Congo franc., 
isvoresce dinspre sud-vest de Franceville şi se 
varsă în Oceanul Atlantic prin mai multe ramuri, 
formând o deltă cu o suprafaţă de 4800 km2. 
In cursul seu trece prin lacurile Eliva-Jonanga, 
Eliva-Anenge şi Asingo. Delta rîului o au ocupat 
în 1873 Francezii. Ţinuturile rîului slint ex
ploatate, cu deosebire se expoartă cauciuc în 
cantităţi însemnate.

Ogretln, com. rur. în Rom., j. Prahova. Are 
un singur sat cu 900 loc., cari se ocupă cu de- 
stilarea ţuicii; o şcoală şi o biserică. [A. M. M.]

Ogulln, capitala cott. Modrus-Fiume in Croaţia- 
Blavonia, lângă rîul Dobra; 4870 loc. (1890).

Ogyges, în mitol. grec. un rege autochton în 
Bbotia. Pe timpul lui a fost un potop numit Ogygie.

Ohaba, comună rur. în Trans., cott. Alba in
ferioară, ou 1468 loc. Români. Aite comune cu 
aoelaş nume se găsesc în cott. Caraş-Severin, 
Făgăraş şi Hunedoara.

Ohaba-Forgacl, comună rur. în Ung., cott. 
Timiş, ou 1790 loc. Rom.

OhabnIcI, (OhăbeniJ, în Rom. o categorie in
termediară de mici agricultori între foştii moş

neni şi foştii clăcaşi (iobagi). Ei aveau pămehturi 
cu drepturi de proprietate şi facultatea de liberă 
disposiţie asupra lor (păminturi ohabnice şi hav- 
nicej; aveau însă să dea unele daturi şi angarale 
cătră stăpânii moşiilor. Amintim aci vr’o 26 sate 
cu numele de Ohaba în Transilvania, Bănat şi 
în jud. Goij, Rom., apoi ţerani ohavnici pe malul 
Borcei, lalomiţei, şi proprietăţi ohavnioe la lo
cuitorii din Dîrstele Braşovului.

Ohio, 1) O., afluent al fluviului Mississippi în care 
se varsă la Cairo. Este format din rîurile: Al- 
leghany şi Monongahela, împreunate lângă Pitts- 
burg. E navigabil pe toată lungimea lui şi e legat 
cu lacurile Canadei şi cu Oceanul Atlantic prin 
canale; din punct de vedere comercial este foarte 
însemnat. 2) O., stat în Uniunea Americei de 
nord, între Indiana, lacurile Erie şi Michigan, 
Peunsylvania, Virginia de vest şi Kentucky, 
106,340 km2., 3.672,316 loc. (1890). Rîurile se 
varsă parte în lacul Erie, parte în 0. Cel mai 
mare este Maumee, în O. se varsă Scioto şi 
Miami. Clima este sănătoasă; pământul este fruc
tifer. Se produce porumb, grâu, oves, cartofi, 
tutun, vin ş. a. Prăsirea de animale âncă este 
însemnată. O. este abundant şi în minerale. Are 
700 mine cu 20,000 lucrători; se exploatează 
cărbuni de piatră, fier, peh-oleu, sare ş. a. In
dustria şi comerciul este însemnat; calea ferată 
de o parte, de alta canalul O.-Erie şi Miami-Erie 
contribue mult la prosperarealor. Corpul legislativ 
este format din un guvernator, 36 senatori şi 
camera deputaţilor din 114 membri, toţi aleşi 
pe 2 ani. La congres trimite 2 senatori şi 21 de
putaţi. La alegerea de president are 23 voturi. 
Este împărţit în 88 county, cu capitala Co- 
lumbus. Oraşe mai mari: Cincinnati şi Cleveland. 
1803 0. a fost anexat ca stat la Uniune.

Ohlenschiăger, Adam Gottlob, (1779—1850), 
celebru poet danez, n. la Fredericksberg, lângă 
Copenhaga, fiul intendantului unui castel. Studia 
limbile şi istoria popoarelor nordice, în ale căror 
legende (Saga) căută subiecte de poesie. Prima 
publicaţiune (1805), care întemeia reputaţiunea 
sa literară, cuprinde poema sa >Aladin<, însem
nată prin bogăţia şi coloritul seu oriental, apoi: 
O mile şi una de nopţi şi Poemele nordului. 
1810 fu numit prof. de estetică la Copenhaga, 
şi mai târziu consilier de stat. Mai scrise opere 
dramatice, comedii, cari sunt adunate sub numele 
de Tragedii în 10 voi. (1835); celelalte opere 
poetice: romane, nuvele, legende, călătorii, poesii 
diverse, etc., formează alte 10 voi., afară de 
Autobiografia sa, de Suvenir! din viaţa sa şi 
de traducerea germană a operelor lui Holberg.

Ohlocraţia, v. Ochlocraţia.
Ohm, George Simon, fisician şi matematician 

german, n. 16 Martie 1787 în Erlangen, f 7 Iulie 
1854 în în Miinchen. La 1817 prof. de fisică şi 
matematică în Koln, 1828—32 prof. la şcoala 
militară din Berlin, 1833 director al politech- 
nicului din Niirnberg, iar la 1849 a trecut la 
univ. din Miinchen ca prof. de fisică. După 0. 
intensitatea curentului electric într’un conductor 
închis e drept-proporţională ou puterea electro- 
motorică a elementului sau bateriei şi invers- 
proporţională cu resistenţa. Aceasta e renumita 
lege a lui O.

Ohnet, George, romancier franc., n. 1848 în 
Paris; se făcu cunoscut oa colaborator la deo-



446 Okrida.
Bebite jnrnale, apoi Ia 1875, prin o dramă în 
6 acte, Regina Sarpi şi prin o comedie, Marthe, 
(1877). Apoi urmară, sub titlul general »Bat- 
tailles de la vie«, o serie de romane, între cari; 
•Serge Panine« (1881), premială de Acad. franc.; 
»Le maître de f orges» (1 ®2) în preste 200 ediţ., eto. 
O. e cel mai cetit din toţi scriitorii contempo
rani, mai ales de clasa mijlocie a burghezime!, 
care nu şi-a putut forma prin cultură supe
rioară un gust mai rafinat, şi pe care O. vrea 
s’o arete moralicesce superioară clasei aristo
cratice. Puţin original, stil şi concepţiune vul
gară, opus cureutului naturalist şi fără idei mai 
înalte şi psichologicesce mai adânci, 0. pe cât e 
desconsiderat de critici şi scriitori, pe atât era 
iubit mai nainte de publicul pentru care scria.

Ohrida, (grec. Achrida, odinioară LychnidusJ, 
oraţ în vilaietul Monastir în Macedonia, aproape 
de graniţa Albaniei, pe malul nord-estic al la
cului O., cu 12,000 loc., în cea mai mare parte 
Bulgari, în al doilea rând Albanezi moh. şi 
ca. 700 de Arămâni, cari locuiesc în doue ma
halale cu doue biserici (slujba se face în 1. ro
mână) şi o şcoală rom. bine cercetată, fundată 
în 1868 de Tomara. Elementul turcesc afară de 
funcţionari şi militari e foarte puţin, şi cel gre
cesc lipsesce aproape cu desăvîrşire. In vechime 
O. era cunoscută sub numele de >Lychnidust 
şi prin situaţia sa lângă »Yia Egnatia» era de 
mare importanţă militară şi comercială. Multe 
şi frumoase amintiri de imperiul Romanilor s’au 
găsit acolo şi împrejur. (Cf. von Hahn, Reise, 
Drin u. "Wardar.) In seci. X era în mâna Bul
garilor, cari au remas acolo, apoi veni sub 
domnia Bizantinilor, Bulgarilor, Epiroţilor, Şer
bilor şi a Turcilor dela 1374 încoace. [G. W.]

Patriarehatul Ohrida. La început Lychnidul 
era o simplă episcopie, şi ântâiul titular cunoscut 
este Zosim pe la 344. Din intemplare, împăratul 
lustinian se născu nu departe de acolo, la Tau- 
resium, şi voind să onoreze satul lui natal, îl 
prefăcu în oraş sub numele de Prima lustiniana, 
mută acolo pe episcopul Castehan al Lychnidului, 
declarându-1 în acelaş timp de mitropolit şi su
punând jurisdicţiunii sale, pe lângă alte ţeri, şi 
toate DaciUe locuite de Romani. Ii obţinu chiar 
dela papa Yigiliu drepturi patriarchale, dar 
numai în limitele diecesei. Decât că noua pa- 
triarchie nu avu traiu lung. Urmaşii lui Ca- 
stelian, Benenat (550) şi loan I (592) vedură 
ţeara cotropită de Avari şi Bulgari, astfel încât 
Prima lustiniana a dispărut fără .urme şi cu 
dînsa episcopia ei împreună cu cea a Ljchni- 
dului. De abia după 300 de ani năvălitorii Bul
gari se creştinară, şi principele lor Mihaiu Bo- 
goris obţinu dela papa misionari, episcop! şi un 
mitropolit. Deodată însă acest principe, mai de- 
unăd.i vrăşmaş înverşunat al Grecilor, deveni 
prietenul lor cel mai devotat, şi merse aşa de 
departe în condescendenţa lui, încât gonî din 
ţeară pe mitropolitul numit de Roma împreună 
cu colegii şi cu tot clerul lui, punând Greci în 
locul lor. Politica lui Bogoris, în aparenţă ne
însemnată, avu de fapt nisce consecinţe uriaşe 
nu numai pentru Bulgari, dar şi pentru Români. 
In adevăr, acest eveniment întemplându-se în 
ajunul schismei lui Fotie, este foarte natural că 
Bulgarii să fie fost traşi şi dînşii de clerul gre
cesc pe partea bisericei orientale. Cât pentru

Români, ei cn întreaga lor ţeară erau supuşi 
Bulgarilor, şi aceştia nu dau înapoi de nici un 
mijloc, fie cât de draconic, pentru a-i slavisa 
şi a le contopi soartea cu a lor proprie. Astfel 
o tradiţie comună ambelor popoare, tradiţie cu 
fond istoric adevărat, după cum arată Xenopol, 
ne (jice că un rege bulgar, pe semne Bogoris 
sau fiul şi urmaşul său Simeon (893—927), a 
nimicit toate cărţile latinesc! la Români, impp- 
nend cu forţă limba slavonească. Mai mult âncă. 
Pentru ca nu cumva să se ivească vr’o împo
trivire serioasă. Bulgarii lăsară pe Români timp 
de seooli fără episcopi proprii şi supuşi dea- 
dreptul mitropolitului bulgăresc. Iată în ce mod 
Românii au fost despărţiţi dela Roma, ai cărei 
fii erau ca naţie şi ca religie. In acest restimp 
reşedinţa mitropolitană era în capitala regatului, 
la Preslav, vechia Marcianopolis (v. ac.) in Bul
garia resăriteană. Spiritul cuceritor al Bulgarilor 
înviase în curând vrăjmăşia cu Bizantinii, şi 
astfel Simeon cere dela papa coroana imperială, 
care i-se şi acoardă, bine înţeles cu condiţiunea 
reunirii bisericesc!. In ambiţia sa, Simeon merse 
mai departe, decât pare a-i fi permis concordatul. 
Deoarece, după ideile de atunci, un împărat 
trebuia să aibă lângă sine şi un patriarch, el 
se folosi de împrejurarea, că mitropolia bulgară 
se putea considera ca succecţend celei din Prima 
lustiniana, căreia papa îi acordase oarecari pri
vilegii patriarchale, şi declară deci mitropolia 
sa de patriarchat. Nu se scie, dacă papa a 
contestat acest fapt; în ori ce cas era mai 
mult o chestie de vorbă decât de faptă, căci în 
curând isbucni un resboiu crâncen cu împăraţii 
bizantini, şi aceştia cucerind provincie după pro
vincie, ţarul bulgăresc îşi mută reşedinţa ţerii 
sale tot mai restrînse după rând la Sofia, Mo- 
glena, Yoden şi Prispa, ducând după sine şi pe 
patriarchul său. In cele din urmă împăratul grec 
Tzimisces ocupă chiar Bulgaria dunăreană, şi 
atunci ţarul Samuîl se retrase în muntoasa Ma
cedonia, şi îşi făcu capitală din vechiul Lychnid, 
schimbându-i numele în 0. Astfel găsim pe pa- 
triarchi întitulându-se din nou după Lychnid şi 
ooârmuind de acolo şi biserica română după si
stemul şovinist inaugurat de întemeietorul lor. 
Se amintesc doi patriarchi din acel timp: Pilip 
pe la 1010 şi David între 1015 şi 1018. In acest 
din urmă an, împăratul bizantin Yasile II Bul- 
garoctonul îşi supuse şi restul Bulgariei. Acest 
eveniment, în contra ori cărei aşteptări, nu pro
duse mai nici o modificare pe teren religios. Se 
recunoscu chiar autocefalia patriaichului din 0., 
numai că se puse în scaun un grec, loan de 
Dibra. In special pentru »Yalachi« nu se schimbă 
absolut nimic, căci ei fură lăsaţi sub dependenţa 
acestei patriarchii, fără episcopi şi cu Uturgie 
bulgărească. Schisma însă prinse rădăcini tot 
mai adânci. Patriarchiul Leone I luă parte ac
tivă la desbinarea definitivă a lui Mihail Ce- 
rularie, şi dintre urmaşii săi au scris de ase
menea mai mulţi în contra Latinilor. Astfel al 
XIY-lea şi cel mai vestit dintre patriarchii din 
O., exegetul Teofilact (pe la 1078), urmaşul lui 
loan II; apoi, pe la mijlocul seci. XIY, Antim, 
care a publicat o disertaţiune »De processione 
Spiritus Sancti.» Constantinopolul însuşi a avut 
puţin folos din această conivenţă, căci nu a reuşit 
nici odată să-şi întindă jurisdicţiunea preste ri-
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valul seu, cu toate că din splendoarea acestuia 
DU mai remăsese decât o umbră. Exista numai 
între ambele patriarchii un antagonism tot mai 
pronunţat, de care vom vede biserica română 
trăgând folos cu multă dexteritate. Până atunci 
Bomânii înfiinţaseră doue state înfloritoare la 
nordul Dunării ^i aveau de mult episcopii lor. 
Muntenia încăpu fără resistenţă în mânile pa- 
triarchilor din Bizanţ, cari nu lipsiră să inunde 
ţeara de Greci. Nu era însă tot astfel cu Mol
dova. Acolo nu voia nimeni să scie ceva despre 
cler străin, şi eu toată afurisenia din Constan- 
tinopole. Moldovenii îşi chirotoniau episcopii când 
la Halici, când aiurea. Era însă evident, că de
pendenţa dela patriai'chia din O. avea un fun
dament istoric şi deci mai solid, şi de aceea o 
păşim în adevăr consfinţită de domnitorul luga 
Coriatovioi pe la 1374. Această măsură a fost 
decisivă pentru patriarchul bizantin; el se grăbi 
de a recunoasce dreptul unei naţiuni de a ave 
episcopii pământeni, şi atunci, deja după un sfert 
de secol, luga II, nu mai vă(}u nici un obstacol 
de a supune în mod oficial biserica Moldovei 
patriarchului constantinopolitan. Astfel încetă 
ori ce relaţiune cu O., şi numai spectrul ei obligă 
pe Greci să se ţină de cuvântul dat.

Cât pentru patriarchia din O., ea de acum 
încolo trăgea o existenţă precară. încercările de 
unire cu Roma sub Porflriu, urmaşul lui Antim, 
apoi sub Atanasie (1659), Abraham şi unul ne
cunoscut, nu avură nici ele trăinicie. In cele de 
pe urmă, patriarchul bizantin obţinu succesul 
stăruinţelor secolare ale scaunului său, şi un 
ordin ai sultanului Mustafa desfiinţa pe la 1767 
autocefalia bisericei bulgare, al cărei ultim pa- 
triarch a fost Arsenie. Mai este de adaus, că 
dela seci. XIV se aflau la O. şi archiepiscopi de 
rit latin, ca s. e. Nicolae pe la 1320. Seria ace
stor prelaţi a fost întreruptă şi în seci. XVII 
a încetat cu totul, remânend până a(Ji numai 
titlul de »0. in partibus«, conferit de sf. Scaun. 
(Xenopol, Ist. Rom. Iaşi 1888, I, p. 449—59; 
ll, 236; Le Quien, Oriens christ. Paris 1740, 
11,282—300; Pariaţi, Rlyricum sacrum, Venetiis 
1751, voi. VIII, 18 şi 158 uu.; Moroni, Dizion. 
storico-eocl. Venezia 1849, voi. 48, art. Ohrida.)

Ohrida, balta, suprafaţa 269 km*., lungimea 
de 20 km. dela O. până la Sveti Naum, cu mă
năstire veche şi renumită. Acolo este şi isvorul 
rîului Drin, care trece prin balta de O. şi iese 
la orăşelul Struga. Balta aceasta abundă în pesci 
mai ou samă în ţipar, dar cel mai bun e letniţa.

[G. W.]
Ohrwalder, losif, misionar, n. 1856 în Lan a 

lângă Meran, conducătorul staţiunei misionai'e 
austr. în Delen, provincia Kordofan; după ocu
parea Sudanului prin mahdişti a ajuns (1882) în 
captivitatea acestora, scăpând la 1890. 1892 s’a 
stabilit ea misionar în Kairo. (Cf. Eeuer und 
Schwert im Sudan de Slatin Pascha.)

OîdluDi Link., gen de Cryptogame, al căror mi- 
oeliu produce hyphe purtătoare de conidii (v. ac.) 
oviforme ca cele ale Perisporiaceelor (v. Pyreno- 
mycete) şi sunt înşirate în formă de lanţ. Specii 
mai însemnate sunt; O. albieana Rob., care 
produce la copii mici aşa numiţii bureţi (afte) 
in gură şi cari dispar prin întreţinerea cură
ţeniei în gura copilului; O. lactis Erei, se ivesoe

în forma unui mucigain pe lapte, vin şi bere 
acrită, şi care greşit s’a crecjiut mai nainte, că 
ar pricinui fermentaţiunea acidă a laptelui; O. 
Tuckeri Beck, care produce boala viţei de viie 
numită: mana viilor; ea atacă foile şi boabele 
necoapte încât cad de pe viţă. Ca mijloc în 
contra ei se folosesce prăfuirea foilor şi boa
belor cu praf de pucioasă sau chiar şi praf de 
pe drumuri; acestea însă s’au constatat că lu
crează mai mult mechanicesce. In timpi mai noui 
se usitează cu succes stropirea părţilor atacate 
cu o soluţiune de sulfat de cupru şi vai- ars.

Oiem, taxă, de regulă în natură, pentru mă
cinat (cjeoiuiala).

Oieritul, era taxa, care se plătia înainte în 
Rom. pentru păşunatul oilor, în special mocanii 
şi ţuţuienii ardeleni pentru turmele de oi ce le 
ţineau în Principatele rom.

Oieşea, una din numirile populare ale plantei 
Drtica urens L. (v. ac.).

Oinone, soţia lui Paris (v. ac.).
Oise, rîu, afluent pe partea dreaptă a Senei 

în Erancia; isvoresce din Ardenoii estici, la 
Chauny devine navigabil şi se revarsă din jos 
de Pontoise; 305 km. lung. 2) O., departament 
în Erancia, 5885 km2, şi 404,511 loc. (1896). 
4 arond.; capit. Beauvais.

Oiţă, oaie tinără; nouraş aducător de ploaie; 
botan. unul din numele plantelor: Anemonenemo- 
rosaL. şi silvatica; zool. numele paserei: scatiul.

Oituz, 1) O., afluent pe dreapta al Trotuşului, 
isvoresce din muntele Muşat, cott. Treiscaune 
(Trans.), trece prin pasul O.-lui în Rom., j. Bacău, 
şi la Onesci se varsă în Trotuş. Valea O.-lui în 
general strimtă şi încungiurată de înălţimi pă- 
duroase şi foarte puţin accesibile, până la satul 
Grozesci, e străbătută de calea naţională Onesci- 
Poiana sărată (Trans.) 2) O., punct vamal şi 
trecătoare din Trans. în Rom. 3) O., masiv 
muntos între rîurile Uz, Trotuş, Oituz şi Părăul 
Negru. 4) O., culme de munţi între rîurile 
Slănic şi O., despăi"ţind basinurile lor. 5) Pasul 
O.-lui (din punct de vedere militar), toată partea 
regiunei în oare şoseaua ce unesce Onesci (T. 
Ocna) cu Breţcu se află strînsă în defileul format 
de Valea O.-lui, începând chiar dela şeaua Mă- 
gheruşului, deasupra Breţcanilor. O.-ul, Poiana 
sărată, Grozesci sunt puncte de interceptare ale 
defileului, unde există urme de întărituri (Turnul 
Raooţi lângă satul O.; lucrările dela Poiana să
rată construite în 1877 de Austriac!; bateria 
din satul Grozesci în Moldova construită de Ruşi 
pentru închiderea gurii defileului). Pasul O.-lui 
e una din trecetorile seculare şi cele mai în- 
lesnicioase ce au legat Transilvania şi Moldova.

Ojogeni, sat pe apa Prahovei, unde în Dec. 
1639 Vasile-Vodă Lupul al Moldovei fu cumplit 
bătut, după cinci cjilc de hărţuieli, de Mateiu-Vodă 
Basarab al Munteniei, cu tot ajutorul căpătat 
dela Tătari şi Turci. După această luptă se în
cepe o perioadă de linişte între cei doi voivotji 
rivali (1640—52).

Oka, afluent pe dreapta al Volgei, isvoresce 
în guvernam. Orei, la Kaluga devine navigabil, 
la Nişni-Novgorod se varsă în Volga; 1495 km. 
lung, având afluent pe stânga pe Moscva.

0-Kanizsa, v. Eanizsa.
Okeanos la Greci, (Oceamis la Latini), unul 

din Titani; prin sora sa Tetys a fost protopă-
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rintele a 3000 de Oceanide (deităţile venelor de 
ape de sub păment). 0. în lupta fraţilor lui în 
contra lui Uranos, tatăl lor, ca feciorul cel mai 
mare, nu a luat parte. După Eomer şi Hesiod, 
0. e rîul mare ai lumii, care încungiură pă- 
mentul şi marea şi din sine curge în sine, şi e 
începutul tuturor (Joilor de apă. [Atm.]

Okiahoma, teritoriu al Uniunii nordamericane, 
101,080 km>. ou 61,834 loo. (1890).

Okros, rom. Ucurif, corn. rur. în Ungaria, 
ou 1063 loc. Români.

Oktastyloo, (grec.) clădire cu opt columne în 
frontispiciu.

Oktiilalcool, identic cu alcoolul caprilic, se 
găsesoe ca eter în planta Heracleum spondylium.

Olăh, (magh) = Român, românesc. Se gâsesce 
în multe nume de localităţi din Ungaria:

Oldh-Bogat, v. Bogata.
Olăh-Csăholy, (Cehalul rom), corn. mică în 

cott. Selagiu, Ung., cu 1010 loo. Rom. gr.-cat.
Oldh-Girio, corn. mică în cott. Albei infer., 

1191 loc. Rom. gr.-cat.
Oldh-Homorog, v. Homorog.
Oldh-Ketzel, (Căţelul rom), corn. mică în 

cott. Selagiu, Ung., cu 1382 loc. Rom. gr.-cat.
Oldh-Eocsdrd, (Cucerdea rom), corn. mică 

în cott. Târnava mică. Ung., cu 1024 loo. Rom. 
gr.-or. şi gr.-cat.

Oldh-Ldposbdnya, (Băinţ), corn. mică în cott. 
Solnoc-Dobâoa, Ung., cu 1186 loo. Rom. gr.-cat.

Oldh-Szt.-Miklds, v. Snnmiolăuş.
Olanda, regatul Ţerilor de jos în Europa de 

nor(i-vest, între Hanovra Prusiei, Vestfalia, Pro
vincia renană, Belgia şi Marea Nordului, com
pusă din O. de nord, 2770 kma., 933,692 loc. 
(1896), ou capitala Amsterdam şi O. de sud, 
3022 km*., 1.082,987 loc. cu capitala Haaga. 
Idrografie. O. este o continuare a şesului german 
de nord, pentru că mai toată ţeara este şesoasă. 
Spre nor(l este încungiurată de mare cu golfu
rile: Zuider-zee, DoUart şi Lauver-zee. Rîuri: 
Rinul, Maas şi Schelde. O parte a O.-ei fiind 
mai joasă ca nivoul mării, este des expusă ex- 
undărilor mării. Băncile de năsip însă,- ce se 
întind dealungul ţertnurilor şi întăriturile arti
ficiale, ridicate pe unde băncile de năsip sunt 
întrerupte, împiedecă exundările dese. Clima 
în părţile mai superioare este sănătoasă, în 
părţile mai inferioare, mocirloase, este nesănă
toasă. Flora este asemenea cu a Germaniei. Pro
ducte. Relieful, precum şi pământul O.-ei este 
acomodat mai mult pentru industrie, decât pentru 
agricultură. Cu toate acestea, sirguinţa mare a 
poporului, partea cea mai mare o prefăcu într’o 
ţeară productivă. Se produce grâu, secară, oves, 
orez, oves, in, cartofi, tutun, ş. a. Totuşi locuitorii 
sunt avisaţi a importa cereale din alte ţeri. Pră
sirea de animale âncă este însemnată. Pescă- 
ritul asemenea aduce un veuit înseninat. In 
Marea Nordului prind multe scumbrii (haringi), 
stridii, ş. a. Industria şi comereiul. Fiind pu
ţini cărbuni de piatră, industria nu este aşa 
desvoltată ca în Belgia vecină. Aci găsim ţe- 
setorii de postav, odinioară renumite, fabrici 
de săpun, porţelan, vinars, tutun, cacao, zahăr, 
bere, oţet, ş. a. Comereiul deja în evul mediu 
a jucat rol însemnat, mai cu samă pe mare, 
spre a cărui înflorire, în deosebire ou India, 1824 
0. a fundat societatea de comerciu: Maatschappij,

cu scopul de a aduce pe pieţele Europei toate 
productele coloniilor din India estică. Pieţele mai 
însemnate de comerciu: Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, ş. a. Importul este mai mare cu de
osebire în cereale şi cărbuni de piatră. Colonii. 
In Asia: India estică olandeză, cuprinde in sine: 
Sumatra cu ins. mici din jur; Bingtang sau Riau, 
grupul Lingga, Carimon, Tambeian, Anainba, 
Natuna; grupul: Banca şi Billiton, o parte din 
Borneo, lava cu Madura şi insulele mici din jur, 
Celebes, Sundele mici, afară de partea estică a 
insulei Timor; Moluccele, partea vestică a ins. 
Guinea nouă; Aru, Kei şi Tenimber cu areal 
1.873,061 km8., 33,000 loc.; în America de sud: 
Guyana olandeză sau Surianam şi Curaţao. Ad- 
ministraţiune. Pe basa legii din 1815, modifi
cată 1848 şi 1887, 0. este regat. Pretendenţii 
de coroană sunt descendenţii în linie bărbă
tească de primogenitură din familia regească 
Vilfielm I, stingându-se aceasta, dreptul îl are 
linia femeiască. Stingându-se ambele linii, corpul 
legislativ are dreptul de a designa rege. Corpul 
legislativ constă din camera superioară cu 
50 membri, aleşi pe 9 ani, şi camera inferioară 
cu 100 membri, aleşi pe 4 ani. Puterea supremă 
o exerciază regele prin miniştrii sei. Admini
strativ ţeara este împărţită în 11 provincii: 
Brabantul estic, Geldern, Olanda sudică. Olanda 
nordică, Zeeland, Utrecht, Frizland, Overyssel, 
Groningen, Drente şi Limburg. InsUtuţiuni cul
turale: preste 4320 şcoale poporale, aproape 
1000 şcoale pentru începători, 60 şc. industriale, 
62 element., 12 şo. sup. de fete ş. a.; 29 gimn., 
4 univ. (în Leyda, Utrecht, Groningen, Am
sterdam), dela 1880 o univ. privată, 3 academii 
de agronomie, musioă şi arte; mai multe semi- 
narie, şo. militară ş. a. Cu toate acestea cultura 
nu stă pe un grad înalt, numerul analfabeţilor 
între recruţi (1892) 5'4°/0; copii dela 6—12 ani 
10%. V. şi Ţerile de jos. [M. Bodiu.]

Istoria. Olanda se chiema la început Holt- 
land (Holzland), din pricina zăvoaelor din in
sulele dela gura Moselei. La început făcea parte 
din Lotaringia, apoi din Lotaringia inferioară şi 
apare în istorie în seci. X. Până atunci ţeara 
fusese împărţită într’o mulţime de seniorii (abaţii, 
episcopate, comitate, ducate) şi comunităţi (ru
rale şi urbane). Corniţele Dietrich I primi în 
a. 922 dela Carol cel Simplu mănăstirea dela 
Egmond cu bunurile ei şi aduse sub ascultarea 
sa pe locuitorii hoţomani dintre Zuiderzee şi 
Escaut. Succesorii lui au purtat lupte crâncene 
contra Frisonilor din nordul O.-ei. Dietrich IU 
(1004—39) se întinse spre sud şi întemeia ce- 
tăţuia Dordrecht, apoi bătu cumplit armata du
celui Lorenei inf. Dietrich IV fu nenorocit în 
lupta contra împ. Henric III. Dietrich V se 
susţinu cu multă greutate contra atacurilor epis
copului din Utrecht. Sub Florens II (1091 până 
1122) O. s’a bucurat de o pace binefăcătoare. 
Dietrich VI (1122—57) începe luptele contra 
Frisonilor şi moare la o întoarcere din cruciadă. 
Fiul şi succesorul seu Florens III poartă un 
resboiu nenorooos cu Flandria, cade prisonier şi 
se obligă a ceda o parte din posesiunile sale. 
Apoi plecă în cruciadă şi f la Antiochia 1190. 
Fiul seu Dietrich VII f 1203 după resboaie ne
fericite coutra fratelui seu 'Wilhelm, care-i urmă, 
şi aliat cu loan-fără-Ţeară atăcă pe Pilip August,
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regele Pranciei. învins la Bonvines, se alia cu 
Filip August contra Angliei, plecă apoi în cru
ciadă, iar la întoarcere f 1228. Fiul seu Flo- 
rens lY luă parte la o cruciadă şi muri într’un 
turneu (1234). Fiul seu Wiliielm II îi urmă, 
minor, apoi în 1247 fu ales de partidul papal 
rege german şi se înecă într’o baltă, pe când 
purta resboiu cu Frisonii (1256). Fiul seu Flo- 
rens V, remas minor de doi ani, la majoritate 
conduce statul cu succes. Supune Frisia vestică, 
ajută la prosperitatea comunelor prin acordarea 
de libertăţi. O parte din nobili, nemulţămiţi de 
el, îl omorîră (1296), apoi fiul seu minor f 1299, 
iar 0. trecu la loan de Avesnes, comite de Hen- 
negau, care uni, astfel, 0. cu Hennegau. Fiul 
acestuia, Vilfaelm III supuse episcopatul Utrecht 
şi ridică oraşele, pe ai căror delegaţi îi chiemă 
la conducerea statului. După el urmă fiul seu 
■Wilbelm IV (1337—45), care poartă lupte cu 
Frisonii. Stingendu-se familia de Hennegau, O. 
trecu la Margareta, soţia împăratului Ludovic 
de Bavaria. Iscându-se lupte intre Margareta şi 
fiul ei Wilbelm V, 0. a suferit mult de resboiul 
intern, pe care le înăspri moartea Margaretei 
şi boala (nebunie) lui Wilbelm (f 1389). Sub 
Albert (1389—1404) se continuă resboiul civil 
(Hoeks şi Kabeljaus). Wilbelm VI (1404—17) 
lăsa o fată lakobea, a cărei succesiune fu dis
putată de unchiul seu, loan, duce de Bavaria. 
Aceste neînţelegeri fură folosite de Fihp cel 
Bun, ducele Burgundiei, care isbutise prin că
sătorii şi negocieri să ocupe toată Belgia şi o 
parte din O., şi căruia lakobea îi dărui O. şi 
Zeelanda, păstrând pentru ea numai Hennegau. 
La moartea ei (1436) Filip luă şi Hennegau. O. 
împărtăşesce acum soarta Burgundiei. Intre cele 
11 provincii neerlandeze cea mai însemnată era 
Brabantul, şi ducele Apusului ţinea în Bruxel 
curtea sa strălucită. După moartea lui Carol cel 
Indrăsneţ (1467—77), 0. trecu la Maximilian de 
Austria cu Maria de Burgundia. Urmară dese 
rescoale contra lui Maximilian. După moartea 
lui Filip, fiul Măriei (1506), 0. fu administrată 
de sora lui Margareta în numele lui Carol, mai 
târijiu împărat. In timpul lui Carol, 0. şi pro
vinciile neerlandeze s’au bucurat de o mare 
prosperitate. Anvers devenise un centru co
mercial al Europei; artele, agricultura şi sciin- 
ţele erau cultivate cu ardoare. Dar reforma a 
fost persecutată cu asprime. Filip H aţîţâ 0. 
contra sa prin călcarea privilegiilor provinciilor 
şi prin asprimea persecuţiei contra, reformei. 
Filip numi guvernatoare pe sora sa Margareta, 
căreia îi dete consilier pe cardinalul Granvella. 
Nobilii şi fruntaşii ţerii înaintară regentei o 
plângere contra inquisiţiunii. Plângerea nu fu 
luată în samă şi isbuoni resboiul. Filip trimise 
pe ducele do Alba cu 10,000 de soldaţi. Acesta 
institui un tribunal, care trimise la moarte mul- 
ţirne de inocenţi (Egmond). In Germania fugise 
Wilbelm de Orania şi mulţime din popor. Aceştia 
ocupă oraşul Brielle (1 April 1572) şi apoi treptat 
cele mai bune porturi ale O. La 18 Iulie 1572 
deputaţii a 12 oraşe din O. recunoscură pe 
Wilbelm ca guvernator al O. şi proclamară li
berarea de cătră Spania. Pe uscat Olandezii cu
ceriră pas de pas teritoriul lor din niânile Spa
niolilor, iar pe mare flota spaniolă fu bătută pe 
Zuiderzee la 12 Oct. 1573. Ducele de Alba fu 
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rechiemat, Bequesens nu isbnti mai mult ca el, 
la provinciile din nord se adăogară cele de sud 
(1576). Don Juan D’Austria nu isbuti să atragă 
în partea Spaniei provinciile catolice, însă isbuti 
Alexandru Farnese. Contra ligei catolice Olan
dezii făcură (1579) uniunea din Utrecht, aleseră 
rege pe Francisc d’Anjou, care, arătându-se in
capabil, părăsi ţeara. Wilhelm fu omorît (1584), 
Olandezii cerură ajutorul Elisabetei din Anglia, 
care le trimise 6000 de soldaţi. Norocul res- 
boiului fu însă contra Englezilor, cari se în
toarseră în Anglia. Moritz de Orania, fiul lui 
Wilhelm, fu recunoscut guvernator, şi prin ta
lentele sale mihtare recâştigă cetate cu cetate, 
pe când Spania începea resboiu deodată cu Anglia 
şi cu Francia. In 1609 se încheie un armistiţiu 
pe 12 ani. Repubhca olandeză era o republică 
oligarchică, condusă de bărbaţi distinşi. La re
începerea resboiului, care se confundă cu cel de 
30 de ani. Spania fu învinsă şi prin pacea vest- 
falică (1648) 0. fu recunoscută ca stat inde
pendent.

In prima jumătate a seci. XVH 0. este cea 
mai bogată şi cea mai comercială ţeară din Europa. 
Avea 35,000 de corăbii comerciale în 1635. Se 
găsiau bani cu procent de 2 şi 3 pe an, sciin- 
ţele şi artele erau cultivate cu ardoare. La 
moartea lui Wilhelm II, partidul aristocratic, în 
cap cu loan de Witt, voi să înlăture familia de 
Orania şi desfiinţa statuderat-ul. De Witt sus
ţinu oontra Angliei doue resboaie (1652—54 şi 
1664—67), provocate de actul de navigaţie, care 
lovia în comerciul olandez şi recunoscu actul. 
In alianţă cu Anglia şi Svedia impuse apoi pace 
lui Ludovic XIV. Acesta se pregăti, câştigă de 
partea sa pe cele doue puteri şi năvăli în Olanda 
cu 100,000 de ostaşi (1672). Partidul aristocrat 
ceru pace oferind multe cetăţi, însă Ludovic în 
mândria sa nu primi şi Olandezii inundară ţeara 
şi cerură ajutor la statele europene. loan de 
Witt fu omorît cu cruijinie şi Wilhelm de Orania 
fu ridicat »statuder». La încheierea păcii nu pier
dură nimic. Wilhelm ajungând (1688) apoi rege 
şi în Anglia, Olanda urmă politica lui de a lupta 
contra Franciei. Insă fructele înfrângerii le-a 
cules Anglia, care s’a ridicat în paguba co- 
merciului şi navigaţiunii olandeze. Cu moartea 
lui Wilhelm III (1702), iar se desfiinţează statu
derat-ul. Spiritul resboinic slăbesce, flota se mic
şorează, armata de uscat era inferioară, ceea ce 
se vecţu în resboiul pentru succesiunea Austriei 
(1741—48), când Francezii cuceriră o parte din 
ţeară. Poporul se revoltă din nou, alungă pe 
aristocraţi şi ridică pe Wilhelm IV din casa 
Nassau-Dietz, ca statuder(1748—51). Wilhehn V, 
care fusese mult timp minor, fu nevoit să susţie 
un resboiu contra Angliei (1780). La sfîrşitul 
resboiului (1784) O. lăsă Angliei o parte din 
India. Această pierdere şi altele cătră Austria 
provoacă o rescoală populară, care ia lui Wilhelm 
demnitatea de guvernator (1786). Cumnatul seu, 
regele Prusiei, Frederic Wilholm II, interveni 
cu armele, ocupă Olanda şi-l ridică la statu- 
der-at (1788).

In timpul revoluţiunei, Wilhelm V se alia cu 
statele europene contra revoluţiunei, însă înfrân
gerile dela Hondsohoote (1793), Fleurus (1794), 
deteră 0. Francezilor. Pichegru şi patrioţii olan
dezi declarară statuderat-ul desfiinţat şi republica
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Batavă înfiinţată (1795). 0. dote Angliei insula 
Ceylon în 1802. In 1806 Napoleon o făcu regat 
şi o dete fratelui seu Ludovic, care abdică în 
1810, din pricina pagubelor ce aducea comerciului 
olandez blocul continental. Napoleon alipi atunci 
O. la Franoia. In acel timp s’a desfiinţat multe 
abusuri, s’a înlesnit egalitatea provinciilor şi s’a 
desăvîrşit unitatea naţională, totuşi O. a primit 
cu bucurie soirea despre căderea lui Napoleon. 
Fiul lui Vllhelm V, 'Wilhelm I (ca rege), întră 
în O., fu primit de locuitori şi recunoscut rege 
de congresul din Viena (1814) al O. şi Belgiei 
unite. Olandezii perdeau însă Africa sudică, pe 
care o luă Anglia (1815). Noul stat primi o con
stituţie cu doue camere, buna stare se ridică, însă 
deosebirile de interese şi de religiune aduseră 
în 1830 o revoluţie a Belgiei contra 0. Bel
gienii fură bătuti, dar intervenind Francia cu 
învoirea puterilor europene. Olandezii fură res
pinşi, Anvei'S fu ocupat, coastele blocate şi O. 
trebui să respecte noul stat, pe care însă nu-1 
recunoscu decât în 1838. Willielm I abdică 1840 
în folosul fiului seu Vilfielm II (1840—49). In 
timpul lui Wilhelm III, fiul lui W. II, se pro
duseră mari mişcări din pricina progreselor cato
licismului, apoi din cheltuelilo mari reclamate 
de colonii şi din lipsa unui moştenitor bărbătesc. 
Se regulă succesiunea în folosul ficei regelui, 
Wilhelmina, actuala regină, v. şi Ţerile de jos.

Olanda nouă, numele de odinioară al Australiei, 
dat de Tasman (1644) pe basa descoperirilor olan
deze, făcute deja la finea seci. XVI.

OlănescI, com. rur. in Rom., j. Vâlcea, com
pusă din 4 căt., cu 1459 loc. (Diot. geogr. 1893), 
3 biserici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agri
cultura şi prăsirea vitelor. In depărtare de 5 km. 
de com. se află stabilimentul balnear O., aşezat 
pe un platou încungiurat jur împrejur de dealuri 
înalte şi acoperite de o avută vegetaţie. Isvoarele 
minerale dela 0. se clasifică între apele saline cu 
iod, bromşisulfo-metalice. Stabilimentul balnear 
actual se compune dintr’un mare hotel cu doue 
etaje şi alt hotel mai mic.

Olănescu, familie veche originară din j. Vâlcea 
unde se află satul Olănesci. Boieri din acest 
neam sunt cunoscuţi âncă dela 1500, dintre cari 
de unii se vorbesce în cronici. (Cf. Lecca, Fam. 
boieresc! rom.) Genealogia lor se continuă până 
în (jilele noastre.

Olănescu, Constantin, om politic rom., n. 1845 
în Bucuresci, a studiat la Paris sciinţele exacte, 
îndeosebi ingineria; întors în România, a lucrat 
în serviciul căilor fer. 1891—95 a fost ministru al 
lucrărilor publice în ministeriul Catargi-Carp,
1899 president al Adunării deputaţilor, apoi mi
nistru de interne în cabinetul P. Carp dela 7 Iulie
1900 până în primăvara anului următor, (v. şi 
Ollănesou.)

Olanii, com. rur. în Rom., j. Argeş, compusă 
din 5 căt., cu 1309 loc. (Dicţ. geogr. 1888), 4 bi
serici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă mult cu plu
tirea lemnelor pe Olt.

Olărit, (Ceramica), arta de a fabrica, arde, 
smălţui şi picta oale şi obiecte de lut (păment), 
terracotta, faianţe, majolica şi porţelan pentru sco
puri practice, avend forme estetice şi impor
tanţă artistică. O.-ul este foarte vechiu. In ve
chiul Egipt, Asiria, Etruria, Grecia (la Corint şi 
Atena), Italia, O.-ul ajunge la mare perfeoţiune.

In evul mediu la Arabi, Indieni, în Persia şi în 
Spania (Alhambra, Brussa, Damasc, Ierusalim, 
Ispahan), apoi în Valencia şi insula Majorca (de 
unde numirea majolica). Palissy vestit ceramic, 
în Fraucia (Fayence), apoi în Germania (Niirn- 
berş). Elveţia, Rodos, Persia. In China şi Ja
ponia O. ajunse la mare importanţă âncă îna
inte de Chr. Cele mai vestite localităţi aiji sunt: 
Sevres (lângă Paris), Meissen (Saxonia), Delft 
(Olanda), Berlin, Bunzlau, Znaim, ş. a. In Ro
mânia O. începe să ia o desvcltare sistematică 
la Tîrgu-Jiu prin crearea «şcoalei ceramice», 
(Oct. 1900), subvenţionată de minister, instr. pu
blice, a oraşului Tîrgu-Jiu şi j. Gorju. Iniţiatorii 
acestei şcoale au fost îng. A. Diaconovici şi I. 
Moisil (v. ac.). [I. M.]

Olariu, luliu, Dr. în sciinţele teologice, n. 
5 Febr. 1859 în com. Maidan, cott. Caraş-Se- 
verin. Doctoratul în sciinţele teologice l-a do
bândit la facultatea teologică din Cernăuţ. După 
ce a ascultat un an şi Ia alte univ. în Germ. 
cursuri, a fost numit prof. şi apoi director la in
stitutul teol. din Caransebeş. Scrierile sale sunt: 
Introducere în cărţile Test. Vechiu şi Nou; Scrie
rile părinţilor apostolesci; Evangel. după Mateiu, 
Marcu şi Luca; Manualul de tipicul bisericesc. 
O. este membru ord. al secţ. şcolare a >Aso- 
ciaţiunii» din Sibiiu.

Olbertin, sat în Pocuţia, unde în 22 Aug. 
1531 Petru-Vodă Rareş al Moldovei fu învins 
de Poloni, pierijend toate trofeele câştigate în 
lupta cu Nemţii, dela Feldioara (1529). Această 
victorie polonă a fost celebrată şi cântată prin 
o sumă de scrieri, alegorii şi poesii.

Oldenburg, 1) O., mare ducat aparţinetor imp. 
germ., constă din ducatul O. cu principatele Lu- 
beck şi Birkenfeld. Areal 6427 kma. şi 373,739 loc. 
(1895). Marele ducat O. zace între Marea Nor
dică (golful Iade), Hanovra şi Brema. RîuriU 
se varsă parte în Weser, parte în Ems. In 
Weser : Hunte; în Ems: Haase, Soeste şi Marka. 
Lacuri mai mari: Zwischenahner Meer, ş. a. 
Parte mare a locuitorilor se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea de animale. Pământul este mare parte 
nefructifer (42-46%). Se produce cu deosebire: 
secară, oves, orez, fasole, ş. a. Industria şi co- 
merciul este primitiv. Administraţiune, instruc
ţiune. Descendenţii la tron sunt succesorii de 
primogenitură în linia bărbătească din familia 
ducelui Petru Ludovic Frideric (f 1829). Corpul 
legislativ constă din camera deputaţilor, în care 
O. alege 26, Liibeck 3 şi Birkenfeld 4 deputaţi. 
Tot la 3 ani convoacă o adunare provincială. 
Puterea principală o exerciază marele duce ou 
miniştrii sei. Are 301 şcoale evang. şi 124 cat. 
2) O., capitala marelui ducat cu acelaş nume, 
lângă rîul Hunte; 25,472 loc. (1895); turnătorie 
de fier, fabrici de tutun, piei, săpun ş. a. Edificii 
mai însemnate: biserica evang. Lambert, din 
seci. XIII; castelul marelui duce din seci. XVII 
şi XVin, biblioteca marelui duce cu 55,000 voi. 
şi colecţiuni de decoraţiuni, museu cu colecţiuni 
archeologioe, de sciinţele naturale, ş. a. Monu
mente : statua lui Herbart, statua de bronz a lui 
Petru Ludovic Frideric, ş. a. 3) O., reşedinţa 
districtului cu acelaş nume, în Holstein, in de
partamentul prusian Schleswig, 2485 loc. (1895).

Oldbam, oraş în Anglia, 143,442 loc. (1896), 
industrie de bumbac şi maşine.
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Olea L., (botan.) gen din fam. Oleaceae, trib\il 

Oleineae, cuprinde arbori sau tufe cu frunzele 
opuse de tot întregi, mai rar dentate. Florile 
mici in general albe hermafrodite dioice sau 
poligame. Fructul este o drupă ovoidă, obloogă 
sau globuloasă. Acest gen are vr’o 35 specii, 
respândite prin Asia tropicală şi medie, în re
giunea mediteraniană, în Africa tropicală şi au
strală, în insulele Mascarense şi in Noua-Ze- 
landia. Dintre speciile acestui gen menţionăm ca 
pe cea mai importantă:

Olea europaea L., cunoscută sub numirea po-‘ 
pulară de Măslin. Acest arbore, originar din 
regiunea mediterană, se cultivă în o mulţime 
de varietăţi pentru lemnul seu preţios cât şi 
pentru fructele sale comestibile numite măsline, 
din cari se extrage aşa numitul unt-de-lemn.

Oleacee, (botan.) familie de plante Dicotyle- 
donate, cuprinde arbori şi arbuşti foarte preţuiţi 
pentru produsele lor în lemn, fructe, materii 
medicinale, etc., cum este s. e. măslinul, ias- 
minul, frasinul, etc. Oleaceele se divid în ur
mătoarele 4 triburi: 1. tribul Jasmineae, men
ţionăm genul Jasminium L. II. tribul Syringeae, 
menţionăm gen.: Forsythia Vahl şi Syringa L.
III. tribul Fraxineae, cuprinde numai genurile: 
Fraxinus L. şi Fontanesia Labili, şi în fine
IV. tribul Oleineae, dintre cari menţionăm ge
nurile: Olea L. şi Ligustrum L.

Oleandrul, (botan.) leandrul, v. Herium.
Oleina, product obţinut dela fabricarea stea- 

rinei ()is şi add oleic brut şi care e format din 
acid palmitic şi stearic, precum şi din alţii mai 
graşi. E un lichid brun cleios, cu miros rânced 
şi se întrebuinţează la facerea plasturilor in 
farmacie cât şi la curăţirea metalelor.

Oleiuri, în genere sunt grăsimi naturale de 
consistenţă fluidă şi unsuroasă la pipăit şi lă
sând pete pe hârtie. După provenienţa lor O.-le 
pot fi împărţite in minerale, animale şi vegetale. 
Cele dintâiu sunt constituite în majoritate din 
hidrooarbure superioare ca oleiul de parafină, va
selină, etc., cele animale sunt combinaţiuni ale 
glicerinei cu aci(}i graşi, precum sunt oleiul de 
pesoe, de oue, etc., şi ultimele sunt constituite 
în mare parte din săruri de ale aoi4ilor graşi, 
in special 0. ou glicerină, şi se pot deosebi în 
done clase: 0. vegetale grase şi O. veget. vo
latili sau esenţe.

Oleiu de ambra, product extras din Liqui- 
dambar Styraoiflua, ce cresoe prin Mexico şi 
Guatemala.

Oleiu de anacardium, extras din fructul Ana- 
cardium occidentale.

Oleiu de anilină, un amestec de anilină şi de 
orto- şi paratoluidina, care servă la prepararea 
substanţelor colorante (jiise rosanilina.

Oleiu de Ben (MoringaJ, extras din nucile 
de Moringia, e fără miros, fără gust şi format 
din diverse Gliceride.

Oleiu de • Bergamotte, extras prin presarşa 
cojilor proaspete de Citrus Bergamia. Se între- 
uuinţează de obiceiu în pariumerie şi la săpunuri.

Oleiu de brad (molid), (Jis şi Oleum Abieiis 
ptni, cu mirosul mai plăcut ca cel de terebentină.

Oleiu de cânepă, (J's şi cannabis, extras din 
presarea seminţelor de cânepă; are gustul şi 
mirosul neplăcut.

Oleiu de calamvnă, v. Galamina.

Oleiu de cedru, extras din lemnul de Juni- 
perus virginiana.

Oleiu de citronellă, extras din iarba Andro- 
pogon nardus, originară din Ceylon; mirosul 
plăcut şi conţine ca principii chimice Camphora, 
şi Limonese.

Oleiu de cocos sau de cocois, extras din nu- 
cele de Cocos nucifera. El conţine aoi(Ji graşi 
cu palmitic, myristinio şi lauro-stearinic.

Oleiu de cognac, extras din oleiul de cocos.
Oleiu de eohesiune, compus din O. de rapiţă 

şi 0. de reşină, întrebuinţat la lipirea plăcilor 
de sticle, fără a le lua ceva din transparenţa 
acestora.

Oleiu de coji de portocale, (Jis şi Oleum au- 
rantiorum corticum, obţinut din destilaţiunea 
cojilor de portocale. El e gălbui şi se mai numesce 
şi O. de Lambiecato. Cel obţinut prin presare 
e galben-ver^ui.

Oleiu de copite ţi măduvă din oase, 4is şi 
oleum animale, extras prin destilaţiunea acestor 
organe, precum şi a altor ca: per, piei, lână, etc. 
El se presintă însoţit de amoniac şi carbonat 
de a.moniac, cu un lichid sirupuos, de natura 
păcurei, cu miros infect, şi e întrebuinţat de 
obiceiu în practica medicinei veterinare. Acest 
O. conţine numeroşi şi variaţi principii ca: amine, 
aci4i graşi, hidrocarbura superioare şi alte base 
piridinice şi chinoleice.

Oleiudecuiţoare,4isşi Oleum Caryophylorum, 
se obţine prin destilaţiunea Cariophili aromatici. 
El se recomandă contra durerilor de dinţi.

Oleiu de iarbă, identic cu cel de citronellă.
Oleiuri eterice, nume dat în general corpu

rilor de natură cleioasă, insolubile în apă, ce 
se găsesc în plante. Aceste O. se mai numesc 
şi eterice, deoarece sunt uşor volatile, deosebin- 
du-se prin aceasta de O.-le grase. Ele se extrag 
în genere prin destilaţiune cu vapori de apă; 
sunt ca şi cele grase insolubile în apă şi lasă 
pete pe hârtie, dar cari dispar în curând din 
causa volatilisării lor uşoare. Cele mai bogate 
plante în 0. eterice sunt cele din familiile IJm- 
beliferelor, Labiatelor, Compositelor, Aurantia- 
ceelor, etc. Ca funcţiuni chimice O. siint alde- 
hide, alcooli, fenoli, eteri, etc. Cele mai multe 
sunt lichide la temp. ordinară, la răcire depun 
însă nisce corpuri solide, 4'se stearoptene ori 
canfore. La aer ele se înbrunează, se oxidează, 
devin groase şi se transformă în reşină. Greutatea 
lor spec. e mai mică ca a apei. Ele se disoalvă 
cu preferinţa în eter, cloroform, alcool metilic, etc. 
şi se păstrează în vase închise şi la adăpost de 
razele solare. 0. et. se împart în O. et. oxige
nate şi neoxigenate. Printre cele dintâiu notăm: 
O. de anason, foenicul, cinamoni, amigdalanum, etc. 
Printre cele de al doilea avem 0. de terebentină 
de jenuper, citric de portocale, de lavendulă, etc.

Oleiu de ficat de morun, e un oleiu gras 4is 
şi O. pecor asseli, Oleum morrhuae, extras în 
Anglia şi Norvegia din ficatul proaspăt al pes- 
cilor Gadus morrhua, iar în Francia din specia 
numită Lotus molva. In oomerciu se presintă 
pur alb, şi crudum emphyreumaticum. Cel ofi- 
cinal e de o coloare alb-gălbuie şi cu mirosul 
caracteristic de pesce. Principiul predominant e 
Trioleina şi Iod 0'03°/o, Brom 0 004u/o, Densi
tatea acestui oficinal trebue să fie de 0'93, să 
aibă o reacţiune acidă şi un gust puţin iute şi

29*
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amar. EI se întrebuinţează în medicină în ddse 
de 1—3 linguri de masă pe (]i contra scrofu- 
lelor, rachitismului şi tuberculosei pulmonare.

Oleiu de flori de portocal, (Oleum auran- 
tiorum floruum, Ol. Neroii), obţinut din desti- 
laţiunea florilor de portocale; se întrebuinţează 
la parfumuri şi la balsamul vitae HofTmani.

OleM de fosfor, format din fosfor disolvat în 
80 părţi de oleiu de migdale şi servă în medicină.

Oleiu de gudron, obţinut din destilaţiunea 
seacă a cărbunilor de piatră, care acesta la rândul 
seu, supus unei destilaţiuni fracţionate, se obţin 
doue alte producte cu greutăţi specifice diferite. 
Din cel mai uşor se scoate benzina.

Oleiu de in, fiis şi Oleum lini, scos din se
minţele de io, Linum usitatissimum; e un O. 
sicativ. E foarte usitat în medicină, la clisme, 
şi amestecat cu apă de calce la arsuri.

Oleiu de juniper, extras din boabele de ju- 
niper, când acestea sunt ancă verfii şi proaspete; 
mirosul seu caracteristic e cel de brad. Se în
trebuinţează în dose de 3—6 picături pe (ţi 
contra hidropsiei, maladiilor de beşica urinară, 
gută, etc., şi la prepararea unguentului de juniper.

Oleiu de Kajaput, extras din foile Mealeuca 
Leucodendron şi M. Cajaputi, plante aparţineod 
fam. Mirtaceelor; are un miros de camforă şi la 
gust e iute. E puţin usitat în medicină.

Oleiu de lămâie, extras din cojile de lămâie 
(Citrns Limonum), cari cresc cu deosebire în 
Messina, Palermo şi Nizza. El se obţine prin 
descamarea ţesutului celular şi apoi presarea 
acestuia şi destilarea cu vapori de apă. E un 
amestec ie mai multe terpene, ca citral, alde- 
hida, citrooel şi citrooelal.

Oleiu de lemn, v. Unt-de-lemn.
Oleiu de mac, (}is şi Oleum papaveris, se 

obţine din presarea seminţelor de Papaver somni- 
ferum, care îl conţine în proporţie de 50n/o-

Oleiu de mandarine, extras din cojile fruc
telor de Citrus Bigaradia sioensis şi care se 
aseamănă cu cel de portocale.

Oleiu (săpun) de migdale, (}is şi oleum amig- 
dalarum dulcium, extras din migdalele dulci, 
care îl conţine în aproape 40%- Migdalele se 
sdrobesc şi se supun la presat. E de o coloare 
gălbuie fără miros, la gust plăcut şi conţine ca 
principiu predominant oleina. Mai avem şi O. 
de M. amare. Acesta conţine şi uime de acid 
cianhidrio şi se întrebuinţează numai la usul 
extern, pe când cel dintâiu se usitează şi ca me
dicament intern. Se mai întrebuinţează la să
punuri, unguente, etc.

Oleiu (apă) de migdale amare, v. Oleiu de 
migdale. Aqua amigdalarum amararum, se pre
pară din migdale amare, cari după sdrobirea lor, 
presarea şi scoaterea O.-lui, pasta remasă se 
usucă şi apoi cii apă, alcool şi acid sulfuric se 
distilă, şi destilatul se diluează, aşa ca să conţină 
cel mult 0-l«/0 acid prusie.

Oleiuri minerale, sunt acele ce se extrag din 
regnul mineral, în special din destilaţiunea cărbu
nilor de piatră şi din păcură (ţiţeiu). La destilaţia 
acestora se obţine mai ântâiu un O. brut, care 
tratat cu sodă se separă de fenoli, şi prin de- 
stilaţiune se obţin diverse calităţi mai uşoare 
sau mai grele, după temperatura la care destilăm. 
Unele, cele uşoare, servă la iluminat., iar cele 
mai grele la unsul maşinilor.

Qleiu de muştar, extras din seminţele de 
muştar negru (Sinapis nigra). Acestea se pre
sează şi la rece se storc, iar 0. devine liber şi 
se obţine după 12 ore de şedere prin destila- 
ţiune. La 100 părţi muştar se extrage 1 parte 
O. Procesul chimic explică că planta conţine un 
glucosid, acidul myronic combinat cu potasiu, 
care în presenţa apei se descompune prin fer
mentul Myrosina, conţinut de asemenea în mu
ştar, în sulfat de potasiu, Glycosa şi O. de m., 
care singurul e causa iritaţiei ce produce mu- 
ştarul când e aplicat pe piele. El se întrebuin
ţează în medicină nu ca atare, ci în soluţiuni 
alcoolice. Hârtia de muştar se obţine, dacă pe o 
hârtie netedă bine cleită se pune o soluţie de 
5 părţi cauciuc, una de colofoniu în 100 părţi 
benzină şi preste care se aşterne un strat de 
praf de muştar.

Oleiu de nucşoară, extras din fructele Nu- 
cleia myristica moschata prin presiune la căl
dură, are un miros aromatic plăcut şi e de co
loare galbenă-brună.

Oleiu de oase, v. Oleiu animal.
Oleiu (unt) de palmier, (ţis Oleum palmae, 

se obţine din fierberea şi presarea fructelor căr
noase ale arborelui Palmae oleica africana, Elais 
guianensis. El e de consistenţa untului, de o co
loare galbenă-roşietică şi cu miros de mieşu- 
nele; conţine palmintină şi oleină. Fusioiiează 
la 27-37" C.

Oleiu de parafină, producte cleioase ce se obţin 
ca accesorii la extragerea parafinei din ierburi 
de piatră şi sunt identice cu O.-rile minerale.

Oleiu de pesce, se obţine din grăsimea ani
malelor marine ca balena misticetus.

Oleiu de petit grain sau esenţa de petit grain 
scos din foile şi fructele necoapte ale plantei 
Citrus vulgaris şi C. Bigaradia.

Oleiu de piele, v. O. animal.
Oleiu de rapiţă, (}is Oleum Rapae, conţinut 

în seminţele speciilor de Brassica şi se extrage 
din specia Napus şi Rapa. E clar, galben, dens şi 
miros neplăcut. Se întrebuinţează ca combustibil.

Oleiu de răşină, obţinut dela destilaţiunea 
colofoniului sau a reşinei dela terebentină. £ 
un amestec de terpene grele.

Oleiu de ricin (Jis Oleum ricini, Palmae christi 
sau castoris, obţinut din presarea seminţelor de 
Eioinus communis. Aceste seminţe conţin 45 până 
50°/0 0. E incolor, semifluid, fără miros şi greţos; 
conţine ca principiu glicerida acidului oleo-ri- 
cinic. Se întrebuinţează în medicină ca purgativ 
în dose de 15—30 gr.

Oleiu de rose, obţinut din destilaţiunea florilor 
de rese sau trandafiri. Preparaţia lui are loc de 
ordinar în Bulgaria, Turcia şi Persia, e de o co
loare galbenă deschisă cu miros tare de rose, la 
gust duloiu; din 100 kg. flori se obţine 10 gr. O.

Oleiu de Muta, extras din Ruta graveolens.
Oleiu de schist, extras din aşa fiisele schisturi 

bituminoase, Boghead, Turfă sau Turbă, etc.; e 
un O. cu proprietăţile celui mineral.

Oleiu de scorţişoară, (}is şi Oleum Cinnam- 
momi sau Ginnamomi casiae, se obţine din de
stilaţia coajei arborelui de scorţişoară. Acesta 
dă 1% 0. Ca principii conţine aldechida cinamică 
şi ia parte la prepararea balsamului Hoft'inani.

Oleiu de seminţe de bumbac, extras din se
minţele bumbacului (}is Gossypium herbaceum.
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Ca principii chimice convine gliceride ale acidi- 
zilor palmitic şi oleic şi îndeosebi ale acidului 
linolic. Se întrebuinţează la ars, la săpunuri, cât 
şi la falsificarea unt-de-lemnului şi a grăsimei 
de porc.

Oleiu solar, extras din destilaţiunea cărbu
nilor de piatră; are o densitate 0'825 şi e în
trebuinţat ca un petroleu la iluminat.

Oleiu de terebentină, extras din destilaţia 
terebentinei. Din causa că sunt mai multe feluri 
de terebentine şi O. extras e de asemenea de 
mai multe calităţi, unele terebentine conţinând 
numai 5, altele până la 34% O. Menţionăm: 
0. de t. de Austria din Pinus Austriaca, cu 
punctul de fierbere 155° C., O. de t. francez din 
Pinus maritima, O. de t. englez din Pinus Palu- 
stris, 0. de t. veneţian din Larix europeae DC., 
0. de t. polonez din Pinus Silvestris. In general 
0. de t. consta dintr'un lichid incolor transparent, 
foarte mobil şi cai’e refractă foarte mult lumina, 
cu un miros caracteristic şi gust ardetor. Acesta 
e 0. rectificat. E insolubil în apă şi uşor în 
alcool, eter, cloroform, etc. Cu acid clorhidric 
gazos se obţine canfora artificială. El se între
buinţează intern dela 5—15 picături contra lim
bricilor, dureri de rinichi, apoi în industrie la 
prepararea lacurilor, colorilor, etc.

Oleiu de vitriol, v. Acid sulfuric.
Oleron, ins. franc. în Golful Viscaya, 172 km*, 

ou 16,656 loc. (1896); dreptul de 0. (Lois 
d’OUronJ, e o colecţiune veche de norme pri
vitoare la dreptul maritim.

Oleum, {lat.J Oleiu, uleiu. v. şi Grăsimi.
Olfactic, identic cu mirositor. Sensafiuni ol- 

factice se numesc acele, cari se produc prin per- 
oepţiunea stimulilor ce provin dela corpuri odo- 
lante sau mirositoare. Organul de percepţiune 
este sensul mirosului, iar conductor este nervul 
0. Conceperea acestor sensaţiuni se basează pe 
o reacţiune chimică, căci stimulii sau impre- 
siunile vin în formă de vapori sau gazuri dela 
materiile odorante. Mirosul este sensul adulme
cării şi păzitorul plumâuilor, şi este la animale 
mai desvoltat de cât la om. [PI.]

Olfactor(-ius), nervul 0. sau nervul mirosului.
Olfactus, termin latin pentru miros.
Olga, Sfânta, ţerancă rusă, soţia marelui duce 

Igor de Kiew, care după moartea soţului ei a 
introdus (945) creştinismul în Rusia, f 969.

Oliban, reşină, y. Boswellia.
Ollgaemia, diminuarea cantităţii totale a sân

gelui. (V. Anemia).
Ollgarchla, sistem de guvernament, în care 

autoritatea este în mâna unor familii puternice, 
a clasei aristocratice, (v. Aristocraţia.)

Ollgist, oxid de fier, Fea Oa, mineral de co
loare roşie închisă sau cenuşie ca a oţelului, în 
pulbere însă totdeuna roşiu; cristalisează în 
romboedri şi prisme hexagonale; ca varietăţi are 
pe hematita roşie cu structura concreţionată, şi 
pe ocru roşu, varietate amestecată cu argilă.

Ollgocen, (geol.) v. Terţiară formaţiune.
Oligochaete, v. Chaetopoda.

^ Ollgoclas, mineral, feldspat caloo-sodic. (v. 
Feldspaţi şi Plagioolas.) O. e foarte respândit mai 
ales in roce eruptive (Graniţi, Syenite, Andesite, 
Trahite, etc.), e mai rar în şisturi cristaline. 
Var. piatra soarelui sau feldspat-avanturiu e un 
0. roşietic cu inel. de oligist.

Oligomerie, (botan.) se ()ioe despre un verticil 
de frunze florale, când are un numer de părţi 
mai mic decât în celelalte verticile; aşa gyne- 
ceul de obiceiu are un numer de cârpele mai 
mic decât numărul de petale din corolă. Dacă 
într’un verticil floral sunt mai multe părţi decât 
în celelalte, atunci e- pleiomerie.

Olim—, V. şi Olym—.
Olimpianul, v. lordache.
Olinschi (OlinescuJ, Dionisiu, archeol.,n. 8 Apr. 

1852 în Hliboca (Bucov.), a făcut studii iuridice 
în Viena, Innsbruck şi Cernăuţ; intră 1878 în 
serviciul statului în Cernăuţ, unde după nouă 
ani ajunse Ia gradul de concipist şi neavend 
auspicii de înaintare, emigra 1893 în România, 
unde funcţiona scurt timp la biroul statistic din 
Bucuresci, apoi la Fundaţinnea universitară 
Carol I, după aceasta ca prof. de limba germ. 
la gimn. din Vasluiu, din Focşani şi din Slatina; 
se încetăţeni acolo, făcu Ia universitatea din 
laşi examenul de liberă praxă iuridică şi se în
scrise în baroul advocaţilor din Slatina, unde 
se află şi astăzi, 1902. Ancă ca student se ocupă 
la îndemnul profesorului său I. G. Sbiera, cu 
culegerea şi studiarea antichităţilor din Bucovina 
şi înfiinţă în 1886 în Cernăuţ o societate ar- 
cheologică, din care causă fu numit in acest 
an membru coresp. al Soc. geografice din Bu
curesci, iar în 1891 de cătră guvernul austriac 
membru în comis. imp. şi reg. pentru conser
varea monumentelor artistice şi istorice. A pu
blicat articole archeol. în foile: Familia din 
Oradea mare, 1884 şi 1889; Amicul familiei din 
Gherla, 1884; în Buletinul soc. geogr. din Bu
curesci, 1885 şi 1890; Tribuna din Sibiiu, 1885; 
Voinţa Naţională diu Bucuresci, 1886; iar în 
broşuri: Tesaurul dela Pietroasa, Gherla, 1884; 
Acţiunea Pauliciană în dreptul roman şi român, 
laşi, 1899; Mormântul lui Ştefan cel Mare, 
Slatina, 1899, etc. [Dr. I. G. Sbiera.]

Oliphant, 1) O., Laurenţiu, călător engl.,
n. 1829 la Capul Bunei-speranţe, a călătorit prin 
Nepal, Rusia, America de Nord, China, Japonia, 
f 23 Dec. 1888 în Twickenham. Numeroase de
scrieri de călătorii. 2) O., Margareta, celebră 
romancieră engl., n. 1818 la Liverpool. Debută 
cu mare succes prin: Preumblări în viaţa Mar
garetei de Maitland 1849, cărui îi urmară o 
lungă serie de alte romane. Are şi scrieri isto
rice şi biografice ca: »Francisc d'Assisi«, «Me
moria contelui Montalambert», etc.

Oliv, măslin, v. Olea.
Ollvette, (franc.) corale sau mărgăritare do 

sticlă de forma olivelor, se întrebuinţează în
deosebi in negoţul cu schimb din Africa.

Olivie, Cu Hle Oj -I- Hj O, substanţa ce se gă- 
sesce în răşina măslinului. Prin oxidaţie în so
luţie alcalină trece în Vanilină.

OIIvIr, mineral rombic, silicat de fier şi mag- 
nesiu, coloare verde. Var. transp. Crisolit ori
ental e întreb. în bijuterie şi vine din Orient; 
O. bogat în fier se numesce «faialit». O. întră 
în composiţiunea multor roce băşice s. e. basalt, 
gabro, peridotite, etc. El se transformă uşor 
in Serpentin.

Olivina, v. sub Art. Emulsina.
Olivinite, v. Peridotite.
OUănescu, Dumitru C., poet, publicist, diplomat,

o. 21 Martie 1849 în Focşani. Şi-a făcut studiile
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în Rom., Franţa, Germania şi Belgia. întors în 
ţeară la 1873, întră în magistratură, este apoi 
ales primar al oraşului Tecuci, după aceea întră 
în diplcmaţie, ca primsecretar la Legaţiunea 
din Constantinopole, secretar general al mini- 
steriului de externe şi în fină ministru plenipo
tenţiar la Atena; în timpul din urmă a fost 
comisar general al guvernului român Ia expo- 
sitia din Paris, 1900. O. este membra al Acad. 
rom. şi pentru a doua oară membra în comitetul 
teatrelor. A publicat: Odele, Epodelo, Carmen 
seculare. Arta poetică, trad. din Horaţiu, pre
miată de Acad. rom., de asemenea şi câteva sa
tire ale aceluiaş poet în revista «Convorbiri Li
terare». Teatru (6 piese), 1893. »V. Alecsandri», 
discurs de reoepţiuue la Acad. rom. 1894. In 
colaboraţie cu T. Şerbănescu a tradus după Fr. 
Dame: Le reve de Dochia, poeme dramatique, 
1894. Satire, Fe malul gârlei, comedie într’un 
act, 1896. Teatrul la Români, partea I Datine, 
năravuri, jocuri, petreceri, spectacole publice, 
1897. Sub pseudonimul Ascanio mai multe studii 
în «Convorbiri Literare», apoi mai multe novele 
şi poesii. O. mai dirigează de câţiva ani şi re
vista «Literatura şi arta română».

Ollivier, Emile, om de stat franc, şi publicist, 
n. 1825. fiul unui înfocat parlamentar. Advocat 
şi parlamentar distins la rândul seu; 1870 pre- 
sident al consiliului, şi în această calitate lupta 
pentru realisarea imperiului liberal al lui Na
poleon III. Evenimentele resboiului din 1870 îl 
făcură să se retragă. In 1870 fu ales membra 
al Academiei. El a dat la lumină scrieri iuridice 
şi broşuri politice de un vădit interes. [L.]

Olmiitz, oraş în Moravia, lângă rîul Morava, 
19,761 loc. (1890); reşedinţa unui archiepiscop, 
biserici frumoase; facultate teol. cat. (mai de 
mult universitate); comerciu cu cereale, vite, etc. 
La 28 şi 29 Nov. 1850 s’au ţinut aci conferenţele 
miniştrilor Prusiei, Austriei şi Rusiei pentru de- 
lăturarea pacinică a încurcăturilor din Germania.

Olocaust, sacrificiu la Ovrei.
Olofern, v. Holoferne.
Ologii, com. rar. în Rom., j. Teleorman, cu 

1537 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 2 biserici şi 1 şcoală.
Olograf, se cjice de un testament scris pe d’a 

întregul de mâna testatoralui.
Ololsa, (botan.) v. Sedum.
Oloneţ, guvernament în Rusia, 148,764 kma. 

cu 366,715 loc. (1897), ţinutul lacului Onega, 
cu imense păduri. Capitala Petrosavodsk.

Olovăţ, localitate în Bucovina, unde se (jice 
că Dragoş-Vodă, primul domn moldovean, ar fi 
ridicat o biserică de lemn în care apoi ar fi fost 
îngropat.

OIpret, (Alparit), com. mică în Trans., cottul 
Solnoc-Dobâca, cu 1146 loc. Români. O. a fost 
centrul unei revoluţii ţerănesci dela începutul 
seci. XV (1434). (Cf. Monogr. cott. Soln. Dobâca.) 
^ Olsavsky, Emanuil, episcop titular de Rhosos 

(în Cilioia) şi vicar apostolic al diecesei gr.-cat. 
ratene de Muncaciu (1743—67). O. a fost sfinţit 
episcop de cătră episcopul român loan In. Clain 
la 1743 în bis. mănăstirei dela Maria Pociu. 
In 1745 din ordinul împ. Maria Teresia a vi- 
sitat diecesa Făgăraşului, care era turburată după 
depărtarea episcopului Clain (v. ac.). Misiunea 
şi-a împlînit-o în iarna a 1745/6. La bobotează 
a. 1746 a sfinţit apa în Cluş-Mănăstur, ţinând

apoi un sinod cu vr’o 50 preoţi rom., propunând 
Curţii imperiale, ca mijloc spre a linişti spiritele, 
reîntoarcerea lui Clain în diecesă. 1740 fu numit 
comisar împ. la sinodul convocat în Sibiiu pe 
15 Maiu 1748. In 1751 s’a făcut presiune din 
partea regimului asupra clerului rom. ca să-l 
aleagă pe O. de episcop, însă fără succes, f 1767. 
(Cf. Basilovits, Brevis notitia fundationis Th. 
Horiathovits, (lassoviae, 1799. Pars. III; Nilles 
Symbolae ad illustrandam Historiam Ecclesîae 
Orientalis, Oeniponte, 1885. Voi. II. Dr. Aug. 
Bunea, Inocenţiu M. Clain. Blaj, 1900). [i—m.]

Olt, rîu, nasce în Transilvania în munţii Gur- 
gbiului, unde isvoarele sale sunt cuprinse între 
ale Mureşului, Bicazului şi Putnei, afiuentul Bi- 
stricioarei; curge mai ântâi în sensul Carpaţilor 
orientali şi dela nord la sud culegând apele ba- 
sinului de prăbuşire, numit Ciucul superior şi 
Ciucul inferior, străbate pitorescul defileu dintre 
basinul Ciucului şi al Bărsei, apoi încadrează 
cu cursul seu capătul munţilor Barotului, ale 
căror pante expiră spre sud în câmpia Bârsei. 
Din câmpia Bârsei până la Turnul roşu urmează 
direcţiunea generală nord-est—sud-vest, în care 
parcurs descrie între Feldioara şi Heviz o 
curbă simetrică cu acea ce a desemnat dela 
ieşirea defileului Tuşnad la Feldioara. Intre 
Feldioara şi Heviz .curmă munţii, cari închid 
la vest din masivul Călimanului până în creasta 
munţilor Făgăraşului, şesurile înalte, basinu- 
rile de prăbuşire ale Mureşului, al Ciucului, 
al Bârsei şi al Secuilor (Treiscaune). Dela Hal- 
magiu la Turnul roşu aluvioanele munţilor înalţi 
ai Făgăraşului îl silesc a curge la picioarele co
linelor ce acoper interiorul Transilvaniei. Intre 
Turnul roşu şi Călimănesci O. străbate munţii 
(}işi Alpii Transilvaniei, prin cunoscutul defileu 
al Turnului roşu, urmând aproape direcţiunea 
meridiană; iar la R.-Vâlcei se poate socoti ou 
totul ieşit din munţi. Intre R.-Vâlcei şi Islaz 
(T.-Măgurelo) O. parcurge o regiune colinară, 
apoi în partea Iui de jos şesul României din 
stânga Dunărei, în care percurs descrie un arc 
deschis spre resărit, cu capetele lui pe munţi 
şi Dunăre, şi cu o uşoară deviaţiune dela me
ridiană cătră sud-est. O. străbate, regiuni geo
logice diferite: depresiunile Ciucului superior şi 
inferior sunt basinuri de prăbuşire cu fundul 
acoperit de deposite lacustre din epoca terţiară, 
încungiurate la vest de rocele vulcanice ale mun
ţilor Arghita (v. ac.); Ia noid-est de rocele erup
tive ale masivului arcbaie bucovinean; la est de 
formaţiunile cretaoee, cari acoper basinul O.-ui 
de altmintrenea şi spre sud şi vest până la ieşire 
din defileul Feldioara-Heviz. De aci O. curge 
în terenurile terţiare ale interiorului Transil
vaniei până aproape de întrarea sa în defileul 
Turnului roşu, unde străbate un masiv de te
renuri cristaline, între cari se ţine până la ieşirea 
din fisele «Cârligele O.-ui» la Cozia; aci începe 
a străbate formaţiunile terţiare cari constituesc 
dealurile cele mai înalte ale României; dela gura 
Pesceanei până în Dunăre O. străbate forma
ţiunile cuaternare ale terasei aluvionare a Du
nărei. Dela Cozia la Dunăre valea O.-ui o con
stituită din terenuri aluvionare. Şesurile înalte 
prin cari curge, ale Ciucurilor, al Bârsei şi celor 
Treiscaune, ai Făgăraşului sunt toate fundurile 
basinurilor de prăbuşire; ele constituesc trep-
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tele unei imense scări pe cari le scoboară 0., 
căijend dela altitudinea de aproape 800 m., ce 
are în şesul superior al Ciucului, la altitudinea 
de 355 m. în şesul Făgăraşului, la Boita, pe di
stanţa de 300 km. Intre Boiţa şi R.-Vâlcei, pe 
mai puţin de 65 km., O. cade cu 118 m.; iar de 
aci la Dunăre cu aproape 90 m. pe distanţa de 
160 km. Nivelul apelor la cresceri ale O.-lui se 
ridică uneori până la 3 m. deasupra stagiului. Be- 
Bultăde aci o mare fugă a apelor sale, cari Împinse 
cu precipitare ruinează când un mal când altul în 
peroursul seu prin mijlocul terasei dunărene. In 
strîmtorile dintre Lotru şi Cozia, la Armăsanil, 
Clopotul şi Cozia, impetuozitatea apelor O.-ui este 
atât de mare, încât el devine mai de temut plu
taşilor decât furioasa Bistriţă a Moldovei. 0., 
după ce a adunat apele basinurilor înalte ale 
Ciucului, mai este alimentat în Transilvania de 
Părăul negru (r. s.), Tărlunga (r. s.), Bârsa (r. s.), 
cari culeg apele basinului Bârsei şi al Treiscau- 
nelor, de Vargbiaş, Homoroade (r. d.), Şinca (r. s.). 
Perul (r. d.) şi Cibinul (r. d.), cari strîng în de
presiunea câmpiei Făgăraşului apele colinelor 
interioare ale munţilor Făgăraşului, Barotului, 
Arghitei şi ale colinelor din sudul Ternavei mari. 
In România culege apele basinurilor Brezoiului, 
Titescilor prin canalele Văii Titescilor (r. s.) şi 
al Lotrului (r. d.) închise în inima regiune! 
muntoase; iar în regiunea deluroasă şi în a şe
sului dau succesiv in O.; Govora (r. d.j, Ota- 
saul (r. d.), Topologul (r. s.), Luncaveţul (r. d.), 
Pesceana (r. d.), Beica, Citeţul, Tasluiul şi 0. mic. 
Lungimea O.-ui în Transilvania, fără a ţine samă 
de coturi, este 270 km.; 65 în regiunea Ciu
cului, 30 ai defileului Tuşnad, 45 defileul Fel- 
dioara-Heviz, 100 în Ţeara O.-ui (Făgăraş), 
30 în câmpia Bârsei. Intre Boiţa şi Dunăre O. 
măsoară 230 km. împărţiţi: 55 km. pentru O. 
de sus dela Boiţa (Turnul roşu) la Gura Văii 
(spre nord de Râmnic), 80 km. partea mijlocie până 
cătră Slatina, cât timp el străbate regiunea dea
lurilor, 85 km. partea de jos până la Dunăre. Pe 
marginea O.-ui sau în basinurile ce el drenează se 
allă localităţile Domocuşul, Sepvizul, Ciuc-Sereda, 
Cozmaşul, Tuşnad, St.-Ana, Sângeorgiul (r. d.), 
Tirgul Secuilor, Braşovul, Feldioara, Heviz, Fă
găraşul (r. s.), Sibiiu, Boiţa (r. d.); la intrarea 
defileului: Câineni, Ti fesei, Călimănesci (r. d.), 
H.-Vâlcei, Drăgăşani, Slatina, Caracal, Islaz, T.- 
Măgurele, cari întrupate în sfera geografică de 
influenţa O.-ui rechiamă, unele prin situaţiunea 
lor, altele şi prin situaţiune şi prin populaţiunea 
lor, principalele centruri, cari resumă legăturile 
văii O.-ui cu ţinuturile vecine. Panta O.-ui la 
H.-Vâlcei, unde rîul a ieşit din defileu, este apro
ximativ de Vi 000; inţeala de 0 888 m. pe 1"; 
debitul 99,480 ms.; mai la vale panta cresce la 
1'20 m. pe chilometru şi cu ea şi iuţeala cu
rentului. In munte curentul e foarte repede; 
dela Râmnic în jos O. se împarte adese în mai 
multe braţe şi îşi micşorează iuţeala, iar în 
apropiere de gura sa 0. formează lacuri întinse. 
In regiunea muntoasă a României lărgimea mij
locie a albiei se socotesce la 70 m. cu o adân
cime dela 3—5 m. şi o iuţeală dela 2—3 m. pe 1". 
In regiunea dealurilor şi şesului albia O.-ui se 
lărgesce: podul dela R.-Vâloea are 180 m. lun
gime; podul dela Slatina pe cele două braţe ale 
O.-ui mesoai'ă 170 m. respective 250 m.; podul

drumului de fier 375 m.; podul umblător la 
Stoenesci are cablul de 105 m.; iar podul pe 
vase dintre Turnu-Măgurele şi Islaz are 145 m. 
lungime. In defileu, mai ales dela confluenţa Lo
trului, 0. servă pentru transportul plutelor la 
vale. In timpul crescerei apelor O. devine im
petuos şi apele sale trec adesea preste maluri 
inundând valea, mai cu samă în apropierea Du
nărei ; in timp de secetă îndelungată apa O.-ui 
devine aşa de mică încât se poate trece prin 
vad cu carele.

In diferite timpuri 0. a servit ca cale de 
transport în josul seu pentru provisiuni şi ma
teriale de resboiu. Romanii treceau 0. cu bur
dufuri prin plutaşii lor (utriculari). Carol VI, 
împ. Austriei, a organisai un serviciu de navi- 
gaţiune pe O. şi a restabilit drumul lui Traian 
in defileu pentru folosul transportului armatei; 
cât timp Oltenia a fost sub Austriac! (1718—36), 
defileul O.-ui servia ca cale de transport. In 1877 
Ruşii aveau ateliere la Slatina pentru confec
ţionarea pontoanelor pe cari le trimiteau pe 0. 
la vale cătră Dunăre. Valea O.-ui atât în Tran
silvania cât şi în Rcmânia posedă numeroase 
urme de Eortificaţiuni din toate timpurile: Fă
găraşul, Landskron la gura defileului cu redutele 
dinspre malul Sibiiului şi Turnul în zidărie dela 
gura defileului, Câinenii cu citadela de deasupra 
satului, urmele de fortificaţiuni romane dela Ra- 
coviţa şi dela Bivolari, etc.

Eaşdeu pretinde, că numele O.-ui este scitic 
(alt = aur, dela grăunţelele de aur aflate io albia 
rîului); Tocilescu crede, că mai de grabă s’ar 
pute deduce numele O.-ui din latinul Uitum 
(plantă galbenă, coloarea aurului), deci de pro
venienţă latină.

»0. este un fetiş pentru populaţiunea de pe 
rîpelo sale. Poporul nu s’a putut pătrunde, că 
O. e numai un rîu; el vede în violenţa sa 
»mănia« şi a recunoscut un monstru în furia 
undelor sale. In părţile muntoase, strecurându-se 
printre stânci, face sgomot mare, care se aude 
departe în timpul nopţei liniştite. O. ca şi Rinul 
a dat nascere la o sumă de balade şi cântece 
eroice. El a inspirat pe cei mai mari poeţi ai 
neamului rom., mai ales pe acei poeţi fără nume, 
cari formează geniul naţiunei....«(Cf. Bibi. Dicţ. 
soc. geogr. rom.; lannescu. Geografia militară.)

Olt, judeţ în Rom., numit astfel după rîul cu 
acest nume, care îl udă de-a lungul seu; are o 
întindere de 2825‘10 kma. şi 142,496 loc. (1899), 
aproape toţi Români ort. Marca j.-lui este un 
turn. J.-ul 0. este situat cam în centrul Mun
teniei, fără să atingă nici munţii, nici Dunărea. 
Se mărginesce la nord cu j. Argeş, la est cu 
j. Argeş şi Teleorman, la sud cu j. Teleorman 
şi la vest cu j. Vâlcea şi Romanaţi. Teritoriul 
j.-lui O. este cuprins între basinul Oltului la 
vest şi al Vedei la est şi presintă doue zone, 
a dealurilor spre nord, unde se întind ultimele 
ramificaţiuni ale Carpaţilor, şi a şesului spre sud, 
unde se află câmpii întinse. Regiunea dealurilor 
ocupă mai mult decât a treia parte din supra
faţa j.-lui. Aici pământul este foarte accidentat, 
brăzdat de multe văi, şi în cea mai mare parte 
acoperit cu păduri şi liveiji de pruni; celelalte doue 
părţi le ocupă regiunea şesurilor. Apele princi
pale ale j.-lui sunt: Oltul în partea de vest, 
Vedea, care udă partea de est a j.-lui, şi Căi-
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mătuinl, care udă partea de sud a aceluia. In 
privinţa administrativă j.-ul 0. se împarte în 
8 plăşi: Mijlocul, Oltul de jos, Oltul de sus, 
Şerbănesci, Sini de sus. Sini de jos. Vedea de 
jos şi Vedea de sus, numerând în total 102 corn. 
Capitala j.-lui este Slatina. In privinţa biseri
cească j. O. aparţine eparchiei Curtea de Argeş 
şi oumeră în total la 233 biserici. Instrucţiunea 
publică se face într’un gimuasiu real în Slatina, 
IU 4 şcoale primare urbane şi,în 70 şcoale ru
rale. In privinţa poUtioă acest judeţ dă 3 se
natori şi 4 deputaţi pentru corpurile legis
lative. In ordinea judiţiară are un tribunal 
judeţean, o curte cu juraţi, 3 judecătorii de 
ocol (Drăgănesci, Slatina şi Spineni), şi în fle
care corn. câte o judecătorie comunală. In pri
vinţa militară j. O. face parte din ântâiul corp 
de armată cu reşedinţa în Craiova. Bogăţia 
principală a j.-lui o formează productele vege
tale. Pădurile ocupă aproximativ o suprafaţă de 
18,941 ha. Dintre pomii roditori se cultivă în 
părţile de nord mai ales prunul. Via se cultivă 
în părţile de vest şi sud. Pămentul j.-lui O. pro
duce tot soiul de cereale. Industria e puţin des- 
voltată, iar comerciul este concentrat mai ales 
în capitala j.-lui. Căile de comunicaţiune sunt: 
linia ferată Bucuresci-Verciorova, care străbate 
j. pe o întindere de 45 km., avend în acest j. 
3 gări: Corbu, Potcoava şi Slatina; calea na
ţională Craîova-Bucuresci, străbătând j.-ul pe o 
distanţă de 42 km., apoi mai multe şosele ju
deţene şi vicinale. (Cf. C. Alexandresou şi I. G. 
Sfinţescu, Dioţ. geogr. al j.-lui O. Bucuresci, 
1895.)

Oltean, loan, episcop român gr.-cat., membru 
fundator al »Asoc. transilvane», n. 25 Dec. 1839. 
Studiile gimnas. şi le-a făcut în Lugoş, cele 
teologice în Viena. Abia absolvă teologia, epis
copul Lngoşului Al. Dobra îl aplică secretar 
şi notar consistorial. La 1870 fu numit episcop 
la Lugoş, apoi preste trei ani la Oradea mare. 
Aici serbează O. aniversarea de 100 ani a în
fiinţării diecesei, reclădesce castelul dominai din 
Beiuş, apoi măresce reşedinţa episcop, din Oradea 
mare. f 29 Nov. 1877.

Olteni, corn. rur. în Rom., jud. Prahova. Are 
3 căt. cu 1200 loc., a căror ocupaţie e culti
varea live4ilor de pruni şi destilarea ţuicei. 
1 şcoală şi 1 biserică.

Oltenia, (Vălaehia mică, România mică), se 
numesue astă(ji partea Rom. mărginită la nord 
de Carpaţi, la sud de Dunăre, la est de Olt şi 
la vest de Carpaţi şi Dunăre, cuprinzând acji 
j.-le: Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj şi Romanaţi.

Oltenia, vechia Dada Malvensis, plină de ce
tăţi şi staţiuni romane, a remas după părăsirea 
Daciei simburele elementului romanic in Dacia. 
Ea este leagănul familiei Basarabilor, în ea 
trebue să fi fost ducele Ramune, pomenit în 
Nibelungenlied, şi existenţa ducatului O.-ei (Ba
natul Basarabilcr, după tradiţia noastră), trebue 
să fi fost anterioară venirii Ungurilor şi simi
lară ducatelor găsite de Unguri în părţile trans
carpatice, şi ca şi acestea vasale regatului bul
găresc. După desfiinţarea regatului bulgar de 
împăratul Vasile II (1018), 0. remâne indepen
dentă, şi prin seci. XIII se arată in ea mai mulţi 
prinţi. Unul din acei prinţi, Bezerenbam, poartă 
o luptă cu Tătarii în 1241. Bela IV în diploma sa

din 1247 pomenesce mai mulţi prinţi români. Unul 
din acei prinţi, prcbabil Lytuon (v. ac.); a reunit 
toată 0. sub sine şi a întemeiat principatul Mun
teniei. După întemeierea Munteniei, O. a remas 
ca un ţinut privilegiat. Banul O.-ei era în capul 
tuturor demnitarilor civili ai ţerii şi nu rareori 
considera b a n i a ca ultima treaptă spre a ajunge 
la domnie.

Oltenia sub Germani. Prin pacea dela Pas- 
sarowitz (1718) Turcia dete Austriei, între alte 
ţeri şi 0., care remase sub Austrieci până la 
pacea din Belgrad (1739), când fu din nou unită 
cu restul Munteniei. Românii în scurt timp ve- 
Zură la ce se pct aştepta din partea Germanilor 
creştini: contribuţiile se strîngeau cu exactitate 
şi cu severitate, administraţiunea era riguroasă, 
credinţa ortodoxă era despreţuită, se făcură în
cercări de colonisare cu străini. Românii spera
seră să aibă capii lor şi Germanii îi considerau 
ca pe nisce supuşi. De aceea mulţi Româui 
emigrau, considerând tot mai bună supremaţia 
Turcului barbar.

Olteniţa, com. urb.’ în Rom., j. Ilfov, situată 
la gura rîului Argeş, aproape de Dunăre în faţa 
oraşului bulgăresc Turtuoaia, cu 5801 loc. (1899), 
cari se ocupă cu agricultura, industria şi co
merciul; 2 biserici şi 2 şcoale primare, spital, 
reşedinţa unei subprefecturi şi unei judecătorii 
de ocol, oficiu telegr.-postal, farmacie, singurul 
port al j.-lui Ilfov la Dunăre, unde se face co- 
merciu mare cu grâne. Oraşul 0. s’a ridicat pe 
ruinele vechei cetăţi Constanţa, zidită de împer. 
Constantin cel Mare la confluenţa Argeşului cu 
Dunărea. Aici a fost cea dintâiu episcopie a 
Daciei sub numirea de Dafnes. 1855 Ruşii fură 
bătuţi aici de Turci. O. e legată cu Bucuresci 
prin şosele bune. (Cf. C. Alessandrescu, Dicţ. 
geogr. al j.-lui Ilfov. Bucuresci, 1892.)

Olteniţa rurală, com. rur. în Rom., j. Ilfov, 
situată pe ţermul stâng al Argeşului, cu 1804 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892), 1 biserică şi 1 şcoală.

Oltlna, com. rur. în Rom. (Dobrogea), j. Con
stanţa, compusă din 2 căt. cu 1238 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura, pră
sirea vitelor şi pescuitul; are 2 biserici şi 
1 şcoală. Pe teritorul acestei com. şi al com. 
Satul nou şi Lipniţa se găsesce lacul O., care 
comunică cu Dunărea prin doue mici braţe; 
acest lac produce pesce mult şi bun, aducând 
statului un venit de 80,(X)0 lei la an.

Oltolre, V. Altoire.
Oltului, Ţeara, însemnează la istorici regiunea 

din Transilvania, udată de Olt, şi mai ales partea 
din stânga rîului, în deosebire de Oltenia, oare este 
regiunea Munteniei (Rom.) din dreapta Oltului.

Olvlopol, mic orăşel din guvernamentul Eerson, 
din sudul Rusiei, posedă o poporaţiune de 5700 su
flete, mare parte Ovrei. In apropierea orăşelului 
sunt nisce ruine, cari se presupun a fi remă- 
şiţele vechiului oraş genovez OVda.

Olymp, (Olym^os astăZi Elymhos), munte în 
nordul (îreciei, intre Macedonia şi Thessalia şi 
despărţit de muntele Ossa prin valea Tenipe, 
2973 m. înalt. Grecii antici credeau, că ajunge 
până la nori şi că pe el au locuit Z6)1 l°ri 
cari se adunau la consultare şi ospetare în pa
latul lui Zeus. La împărţirea lumii între Zeb 
numai O. a remas comun tuturora; din jos de 
locuinţa Zeilor, e regiunea norilor, pe cari Zeus,
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după plăcere, îi adună ori resfiră, iar culmea 
O.-lui e totdeodată şi ceriul în care locuiau 
(}eii; mai sus Zeus, iar locuinţele celorlalţi, 
pe coastele muntelui (v. şi Albordzsi şi Meni). 
Munte cu numele O. mai există şi în Mysia, 
Lykia şi EUs.

Olympia, oraş în Pelopones (Grecia), consacrat 
(Jeului Jupiter, unde se celebrau în vechime 
jocurile olimpice. A(ji e renumit pentru ruinele 
templului vechiu dedicat (Jmilui Jupiter, între 
cari ruine, archeologii germani în a. 1877 au 
aflat statua lui Hermes, cioplită de vestitul sculptor 
antic Praxiteles.

Olymplada, la Grecii antici un timp de patru 
ani, socotindu-se dela ţinerea ludilor (jocuri) 
olimpice, până la terminul ludilor olimpice vii
toare, adecă tot în anul al patrulea. Timpul cu 
0. a început a se socoti din luMe 776 a. Chr. 
şi s'a încheiat la a 293 d. Chr., resp. 394 d. Chr., 
când a ieşit din us.

oiympias, soţia regelui Macedoniei Fihp, mama 
lui Alexandru cel Mare. Mult timp a trăit des
părţită de bărbat; a fost bănuită de conspiraţiune 
cu uci(jetorii lui FiUp. După moartea lui Alexandru 
a ucis pe fratele regelui Filip şi soţia lui. In 
316 a. Chr. a fost prinsă şi ucisă de cătră 
Eassandros.

Olympice, jocurile, cele mai renumite din cele 
patru jocuri de frunte la Grecii antici. Numele 
l-au primit dela valea Olympia în Elis, unde 
se ţineau; au fost jocuri de luptă, introduse în 
onoarea lui Zeus, şi se ţineau tot în al patrulea 
an, adecă: la Olympiadă (v. ac.). Timpul intro
ducerii lor ar căde pe timpul lui Lykurgos (pe 
la 880 a. Chr.) şi al lui Iph^os; s’au executat şi 
pe timpul, când Grecia fu cucerită de Romani, 
cari de asemenea le-au introdus; unii împăraţi, 
mai ales Nero a nisuit să capete cununa olim
pică. O. s’au serbat cinci dile în timpul lunei pline 
după solstiţiul de vară (21 Iunie) şi constau din 
mai multe jocuri speciale.

Olynthoa, în antichitate oraş grecesc în Ma
cedonia (peninsula Chalkidike), 432 a. Chr. a fost 
capitala alianţei de Chalkidike, 348 distrus de 
cătră Filip al Macedoniei; la acest eveniment se 
refer cele trei vorbiri olintice ale lui Demostene.

Om —, V. şi Horn —.
Om, Homo sapiens. 1) Determinarea fiinţei 

O.-lui şi prin urmare noţiunea »o m« ni-se pre- 
sintă diferită după cum diferit este şi punetul 
de vedere, din care el este considerat. Pentru 
un zoolog, şi preste tot din punctul de vedere al 
Boiinţelor naturale, 0. este un animal şi anume 
cel mai desvoltat din clasa mamiferelor. In faţa 
sciinţelor teolo’gice 0. este cea mai perfectă 
creatură a lui Ddeu, compus din trup material 
şi muritor şi din suflet nematerial, nemuritor 
şi raţional, creat după tipul şi asemănarea lui 
D(}eu. Din punct de vedere filosofic, O. este or
ganism psicho-fisic raţional. Şi într'adevăr ob
servaţia nepreocupată află la O. o duplă formă 
de viaţă: fisică şi psichică, pe care apoi o şi 
reduce la două diferite cause, trup şi suflet, su
puse flecare legilor, ce stăpânesc categoria for
melor de existenţă, la oare aparţin, trupul le
gilor fisice, iar sufletul celor psiohice.

2) Ca organism, O. este cel mai perfect în 
sfera organismelor; se deosebesce în mod spe
cific chiar şi de cele mai perfecte animale, şi prin

urmare el formează o unitate specifică pentru 
sine, regn deosebit, sub numirea de genul ome
nesc. (Quatrefages, l’espece humain, trad. şi în 
germ. 1878.) Notele caracteristice, prin cari O. 
in mod specific se deosebesce chiar şi de eele 
mai perfecte animale, de moime, se reduc la 
caractere fisice şi psichice. Sub raport fisic, O. 
are cea mai perfectă organisaţiune, cea mai des- 
voltată nervatură, cel mai desvoltat creer; mem
brele sale, ordinate simetric, condiţionează mersul 
oblu şi îi garantează cel mai extins us de ele. 
Sub raport psichic, O. este singur oare are inte- 
liginţă şi raţiune, care cugetă şi voiesce spontan; 
el este singur care poate să facă combinaţiuni 
logice. Singur O. are capabilitatea de a articula 
sunetele, a le face cu însemnătate, el singur vor- 
besce, are graiu sau limbă. O. are consciinţa 
binelui şi a răului, de drept şi echitate, se de
termină liber, are consciinţa despre responsa
bilitatea pentru' faptele sale. El are eonsciinţa 
faptelor trecute şi poate face deducţii pentru 
viitor, el singur avend consciinţă de sine, este 
persoană şi are istorie. El are credinţa în fiinţe 
supreme, credinţa în Dtjeu şi în nemurire. EI 
este capabil de cea mai înaltă perfecţionare, 
şi în aceasta recunoasce finala sa destinaţiune. 
El poate să întemeieze cele mai extinse rapor
turi sociale.

3) O. ca organism psicho-fisic raţional şi ca 
obiect al experienţei este obiectul unei sciinţe 
paiticulare, a antropologiei (v. ac.) care are să-l 
studieze în toată apariţiunea ea reală atât ca 
individ cât şi ca gen. După problemele, ee re- 
soalvă, antr. este fisieă, psichică şi istorică. 
Antr. fisică are să ne arete structura anatomică 
a O. (Anatomia, v. ac.), apoi condiţiunile feno
menelor vitale (Fisiologie), este deci sciinţa de
spre corpul omenesc ca obiect al experienţei şi 
al observaţiunii externe. Antr. psichică concade 
cu psichologia, luată aceasta în cel mai larg în
ţeles al său. Antr. istorică are să resolveze în
trebarea despre originea O.-lui pe păment; în
trebarea dacă oamenii se trag dela o singură 
păreche (monogenism) ori dela mai multe (po- 
ligenism); unde s’a ivit cel dintâiu om pe pă
ment şi cum s’au lăţit apoi oamenii preste tot 
pămentul; întrebarea daoă în sfera genului ome
nesc se pot admite rasse (v. ac;) umane diferite, 
cari sunt condiţiunile sub cari acele au putut 
să se formeze, care este numărul lor ca tipuri 
caracteristice şi cari sunt caracterele prin cari 
s’ar deosebi unele de altele? (Lit.: Quatrefages, 
L’espăce humain, trad. şi în germ. 1878; Ranke, 
Der Mensch; Fr. Miiller, AUg. Etnografie; Hau- 
rowitZjDie organ. Entwiklungdes Menschen 1871; 
Haeckl, Schbpfungsgeschiohte; "Waitz, Anthrop. 
der Naturvolker, t. I.) [PI.]

Om, Anatomia. La studierea corpului ome
nesc din punct de vedere anatomie, trebue a-1 
trata după funcţiunile ce îndeplinesce flecare 
aparat, ţesătură sau organ, ce-1 compune. Ca la 
toate animalele deosebim şi la om trei categorii 
de funcţiuni: I. de nutriţiune cu aparatele: a) di
gestiv, b) circulator, c) respirator, d) urinar şi 
e) pielea; 11. de relaţiune cu a) aparatele de 
locomoţiune, b) nervaţiune, cu organele de sim
ţire, adecă al tactului, gustului, mirosului, vădului 
şi audului, şi III. de reproducţiune cu aparatul 
reproductor.
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I. a) Aparatul digestiv se compune din tubul 
digestiv şi glandele (ghindurile) digestive. Tubul 
digestiv este un tub în unele locuri mai larg 
iar în altele mai ângust, el comunică cu exte
riorul prin doue deschicţeturi, unul bucal măr
ginit cu doue buze (v. ac.) şi celalalt anal 
(v. Anus). Intre aceste doue orificii deosebim 
următoarele părţi; Cavitatea bucală (Gura, v. ac.) 
ou cerul gurei, limba (v. ac.), obrajii, velul pa
latului (pălătuşul) şi dinţii (v. Dentiţiunea omului); 
înderetul vilului palatului faringele (v. ac. şi 
Gât), care comunică lateral cu urechile prin trom
pele lui Eustach, în sus cu orificiile posterioare 
ale nasului (v. ac.), iar în jos cu gâtlejul (v. ac.) 
şi esofagul (v. ac.) care se scoboară prin dia- 
phragma (v. ac.) şi dă în stomac (v. ac.) prin 
orificiul cardia (v. ac.). Din stomac se prelungesce 
tubul digestiv prin pilora (v. ac.) în intestinul 
subţire (7—8 m. lung) apoi în cel gros (l-65 m. 
lung) şi în fine în colon şi rectum, care se ter
mină cu orificiul anal (v. Intestine). Intestinele 
grămădite la un loc în cavitatea abdominală sunt 
învelite într’o membrană numită peritoniu (v. ac.). 
Glandele sau ghindurile digestive (v. (Glanda) 
sunt nisce organe, cari produc diferite sucuri 
ce servesc la disolvarea alimentelor. In cavitatea 
bucală avem şese la numer şi anume: glandele 
parotide, în partea posterioară a fălcii dinde- 
retul urechilor, glandele submaxilare aşezate sub 
maxilarele (fălcile) de jos şi glandele sublinguale 
sub limbă. Secretul acestor glandele se numesce 
salivă (v. ac.), şi conţine o materie particulară 
numită ptyalină. In păreţii stomacului găsim 
glandele gastrice (v. ac.), cari secretează sucul 
gastric. Intestinele deasemenea presintă mai 
multe glande, între cari sunt de remarcat glan
dele lui Brunner şi ale lui Lieberkiihn (v. ac.), 
secretând sucul intestinal. In intestin se mai 
scurg canalele a dcue ghinduri aşezate în afară 
de păreţii lui anume; fieatul (v. ac.) care se
cretează fierea şi glyoogenul (v. ac.), şi glandula 
pancreasul (v. ac.), care secretează sucul pan- 
creatic. Afară de aceste glande mai găsim în 
camera abdcminală splina (v. ac.), al cărei secret 
se varsă direct în vasele sanguine. Ce privesce 
funcţiunea aparatului digestiv, v. Digestiune.

b) Aparatul circulator este acela, prin care 
alimentele absorbite de sânge (v. ac.) sunt re
pede purtate în toate părţile corpului; el se 
compune din patru părţi: inima (v. ac.), arte
rele (v. ac.), vinele (v. ac.) şi capilarele (v. ac.). 
Funcţiunea acestui aparat se numesce circula- 
ţiunea sângelui (v. ac.).

c) Aparatul respirator este acela, prin aju
torul căruia sângele se încarcă cu oxigen din 
aer şi se descarcă de acidul carbonic ce l-a luat 
din diferitele părţi ale corpului. El se compune 
din 1) trachea arteră, care este un tub prin care 
aerul întră şi iasă din plămâni. Partea de sus 
a ei se numesce laringe (v. ac.) şi comunică cu 
faringele prin aşa numita glotă, şi este organul 
vocei, apoi urmează trachea (v. ac.) şi în fine 
bronchiile (v. ac.); 2) plămânii (v. ac.), doi la 
numer, deasupra diafragmei sunt aşezaţi în ca
vitatea toracieă (v. Torace). Funcţiunea acestui 
aparat v. Inspiraţiune (Respiraţiune) şi Căldura 
animală.

d) Aparatul urinar servesce pentru a filtra 
necontenit sângele, spre a-1 menţine in stare

pură şi a elimina din el materiile descompuse 
ale ţeseturilor din corp. El se compune din ră
runchi (v. ac.), uretre (v. ac.) şi beşica udului 
(v. ac.). V. şi Urina.

e) Pielea (v. ac.) âncă contribue la purifi
carea sângelui ca şi plămânii şi rărunchii; ea 
este constituită din epidermă (v. ac.) şi dermă 
(v. ac.); pe suprafaţa ei găsim mulţime de pori 
cu glandele sudorifere (v. Asudare).

II. a) Aparatul tfelocowofiitwe servesce penfru 
locomoţiunea (mişcarea) omului sau numai a unei 
părţi din corpul seu. Deosebim doue părţi ale 
acestui aparat: organele de mişcare pasivă, adecă 
oasele (v. ac.), a căror totalitate se numesce 
schelet (v. ac.), şi organele de mişcare active, 
adecă muşchii (v. Moscul, Muscular simţul).

b) Aparatul de nervaţiune (sistemul nervos) 
reunesce între ele diferitele organe ale corpului 
şi regulează funcţiunile lor. El se compune din 
.sistemul nervos central şi periferic. Cel central 
cuprinde encefalul (creeri, v. ao.) şi meduva spi
nării (v. ac.); cel periferic se compune de nervi 
(v. ac.), cari iau numirea de nervi oranieni când 
pleacă din encelal; ei sunt în numer de 12 pă- 
reohi, dintre care notăm; nervi olfativi (al mi
rosului) în nas (v. ac.), optici în ochi (v. ac.), 
acustici în urechi (v. ac.), etc., iar nervi rachi- 
dieni sunt aceia, cari pleacă din meduva spi
nării în numer do 31 părechi prin doue rădă- 
oini, una anterioară şi alta posterioară; oele 
anterioare (centrifuge sau motrice) conduc vo
inţa dela centru la periferie, iar cele posterioare 
(centripete sau sensibile) conduc sensaţiunile dela 
periferie la centru, (v. şi Pipăitul, Simţul). Tot 
meduva spinării mai dă nascere şi la o grămadă 
de nervi numiţi ai marelui simpatic (v. ac.), 
cari regulează mişcănle involuntare în corpul 
omenesc.

III. Funcţiunile de reproducţiune se înde
plinesc de organele reproducetoare ale omului 
(v. ac.).

Omag, plantă, v. Aconitum.
Omagiu de vasalitate, v. Feudalitate.
Omagra, (grec.) termin medical pentru reu

matism în regiunea umorului.
Omaha, oraş în statul Nebraska (America de 

nord), lângă Missouri, 140,452 loc. (1890); fundat 
la 1854. Topitoare de aur, argint şi plumb.

Oman, singurul stat mai însemnat al Ara
bici, situat in partea sud-estică a peninsulei, 
194,200 km2., cu ca. 1 milion loc. Principele 
(imam) stăpânesce de fapt numai litoralul. Ca
pitala Mascat (v. ac.).

Omanul, plantă, v. Inula.
Omar, numele a doi chalifi. 1) O. I (634—641), 

a purtat resboaie victorioase, respândind legea 
lui Mohamed până şi în Persia. Pe timpul dom
niei sale a capitulat şi Ierusalimul. 2) O. II 
(717—720), a fost un domnitor drept şi blând. 
A murit de otravă, v. Chalifi.

Ombaii, una din insulele Bundelor mici, lângă 
Timor, 2500 km2., muntoasă; locuitorii sunt un 
amestec de Malaiezi şi Papuani.

Ombrometru sau Pluviometru, este un aparat 
destinat să mesoare înălţimea ploii, adecă înăl
ţimea ce ar fi avut-o apa de ploaie deasupra 
pământului, dacă locul asupra căruia a căijnt 
ploaia ar fi pian orizontal şi din apă nici un 
picur nu s’ar fi sbeut în pământ. O. constă din
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o pâlnie cu diametru cam de 0‘5 metri, în
dreptată cu ^ura în sus, şi dintr’un vas cilin
dric, in care se varsă apa de ploaie adunată în 
pâlnie. Afară de părţile aceste făcute din ti
nichea, mai este un vas cilindric de sticlă, în 
care măsurăm apa de ploaie din O. Cilindrul de 
sticlă e provedut cu scară, ce arată totdeuna 
înălţimea ce ar fi avut-o apa pe lângă condi- 
ţiuuile sus numite. O. se întăresoe pe nisce 
stâlpi de lemn sau de metal, şi se pune în curte 
sau grădină într’un loc liber, departe de câţiva 
metri dela arbori sau edificii, ca să-l ajungă 
ploaia, iar buza cilindrului să fie cel puţin 1'5 m. 
deasupra nivelului pămentului.

Ombrii, un fel de joc in cărţi.
Oindurman, înainte cu 20 ani era numele unui 

sat neînsemnat pe malul stâng al Nilului, în faţa 
oraşului Chartum; dela 1884 începând, deodată 
cu ivirea Mahdismului, s’a pus temelia oraşului O., 
care acum are o extensiune extraordinară. După 
moartea Mahdiului, următorul acestuia Califa 
Abdullahi, a făcut din acest oraş capitala impe
riului Mahdismului. Aici s’a ridicat o capelă im- 
posantă, în care s’au aşezat osemintele profe
tului Mahdi. După recucerirea Sudanului (2 Sept. 
1898), lordul Kitchener a demolat mausoleul şi 
osemintele profetului le-a aruncat în Nil. (Cf. 
Feuer und Sohwert im Sudan, de Rudolph Slatin 
Pascha. Leipzig, 1896.)

Omega, (grec. 2, co), v. O.
Omen, arătare, presemn, care prevestesce vii- 

toml fericit ori nefericit; de comun O. e un 
presemn rău (malum omen); ominos, lucru care 
poate aduce ceva rău, ori nefericire.

Omenbonum, Paul, solul republice! veneţiene 
oătrâ Şahul Persiei Uzun Hassan (1474). Pusese 
trimis, ca să se înţeleagă cu Perşii spre a da 
o comună lovitură duşmanului tuturor, adecă 
Turcilor. La reîntoarcere a trecut pe la Stefau- 
Vodă cel Maro al Moldovei, tot în chestia ali
anţei creştine.

Omentum, (med.) epiplou. v. Peritoneu.
Omer-Paşa, (Mih. LattasJ, (1806—71), general 

turc. De origine din Croaţia; fu mai ăntâiu în 
armata austriacă. Fugi apoi în Bosnia unde se 
făcu musulman. După numeroase aventuri, in
trând în armata turcă, el făcu campaniile din 
Siria, Albania, Kurdistan; fix comandant al tru
pelor residente în Valachia la 1848; şi pacifică 
Bosnia. La 1853 ca Seraskier, fu comandant al 
arinatei de operaţie a Dunării, contra Ruşilor. 
El îi bătu în acel an (Ootobre) la Olteniţa; şi 
apoi apără Silistra de asediul lor. In resboiul 
Crimeei, el comanda trupele turce şi repurtă vic
toria dela Eupatoria. [L.]

Omfacit, mineral, piroxen monoclînic, coloare 
verde; se găsesce cristalin în eologite.

Omida, V. Larva.
0 mie şl una de nopţi, v. Halima.
Omlletlca, (Homiletica), este disciplina teo

logică, care expune principiile şi regulele, după 
cari are să se îndrepte oratorul sacru (omiletul) 
în cuvântările publice. O. este retorica elo- 
cinţei sacre.

Omilia, (grec. HomiliaJ, e cuvântare sau pre
dică populară. Anume în secolii primi ai creşti
nismului la cultul divin public se cetea o pe- 
rioopă din Sf. Scriptură, care apoi se interpreta 
şi explica la înţelesul poporului şi se aplica la

lipsele lui spirituale. Cuvântările acestea la în
ceput erau ţinute în un ton confidenţial şi fa
miliar, cu timpul însă s’au îndreptat predica
torii în ţinerea lor după toate regulele retorice.

Omladina, (»Tinerimea<), 1) Asociaţiune pentru 
unirea şi neatîrnarea naţiunii sârbe. La început 
(1848) asociaţiune fundată la Pojon (Ting.) de 
studenţi sârbi, 1866—78 activă politicesce în 
Sârbia şi Banat; astăzi fără importanţă. 2) Aso
ciaţiune secretă cehă cu tendinţe sociaUstice- 
radicale.

Omlaş, V. Amiaş.
Omletă, (jumări), mâncare preparată din ouă 

bătute şi coapte în tigaie.
Omne nimium nocet, proverb latin, ce-i prea 

mult e nesănătos.
Omnia mea mecum porto, (lat.J = tot ce am

port cu mine; respunsul filosofului grec Bias.
Omnia vincit Amor, (lat.J = Amor toate le în

vinge; citat din Virgil »Eclogae« 10, 69.
Omnibus, (lat.J (»pentru toţi«), trăsură pentru 

mulţi inşi, pentru ori şi cine,
Omnigraf, maşină inventată de Becher în Londra 

la 1841, cu care se poate grava pe piatră.
Omnipotent, (lat.J atotputernic.
Omnium, (lat., genetivul dela omnes, tofij, în 

Anglia totalul obligaţiunilor ce le primesce un 
subscribent pe basa subscripţiunii făcute.

Omnivor, (lat.J termin de zoologie pentru ani
malele cari mănâncă atât nutrement animal cât 
şi vegetal.

Omodynia, (grec.J termin medical pentru dureri 
îu umer.

Omofor, ornat sacru archieresc, folosit numai 
la funcţiuni sacre, cu deosebire la liturgie. O. 
are formatul patrachilului şi se îmbracă de ar- 
chiereu pe amândoi umerii. Vechimea folosire! 
acestui ornat se reduce la timpii dintâi ai creşti
nătăţii.

Omoplat, spata; os lat, triunghiular, care ccupă 
partea superioară şi externă a spatelui; îm
preună cu clavicula formează umerul.

Omor, (lat. homicidiumj, omucidere săvîrşită 
cu voinţă. O.-ul comis cu premeditaţiune se nu- 
mesce asasinat (în limb. trans. ucidere, v. ac.).

După dreptul penal rom. O.-ul se clasifică: 
1) O. pur, cel săvîrşit cu voinţă, care oon- 
stitue o crimă, se judecă de curtea ou juraţi şi 
se pedepsesce cu munca silnică pe timp măr
ginit. 2) O. fără voie, acel în care lipsesce in
tenţia de a omori, constitue un delict, se judecă 
de tribunalele corecţionale şi se pedepsesce cu 
închisoare dela trei luui până la un an şi jumătate 
şi cu amendă. O.-ul cu voinţă se poate agrava 
atunci, când este comis ou precugetare sau pândire 
(asasiuat), când este comis de părinte asupra 
fiului seu (pruncucidere), de fiu asupra părin
telui (părintucidere) sau prin otrăvire. In toate 
aceste caşuri pedeapsa e munca silnică pe viaţă. 
(Art. 225 şi urm. c. pen. rom.)

După legea penală ungară O. se clasifică: 
1) ucidere (asasinat), dacă a fost săvîrşit cu pre
meditaţiune. 2) 0., dacă a fost săvîrşit cu voinţa 
de a omori, însă îuti'’un moment de iritaţiime 
gravă. Omuciderea neintenţionată, săvîrşită ou 
intenţiune de a vătăma, dar nu cu voinţa de a 
omori, este cualificată ca vătămare corporală 
(rănirej cu sfîrşit mortal. O. se pedepsesce cu 
10—16 ani robie (muncă silnică). Dacă O. s’a
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săvîrşit între ascendenţi şi descendenţi, între 
soţi sau dacă au fost omorîte mai multe per
soane, cu robie pe viaţă. O. culpos (v. Culpa) 
este calificat ca ddiet şi se pedepsesce cu în
chisoare până la 3 ani. iCf. leg. pen. ung. 
§§ 278-292.)

Omortag, (Mortagon, Critagon), chau bulgar 
^820—836); după suirea sa pe tron înoheiă cu 
împăratul bizantin Leo un armistiţiu de 30 ani, 
ceea ce îi permise a da mai multă atenţiune 
Orientului. 827 ocupă Bănatul care remâne sub 
stăpânirea Bulgarilor până la venirea Maghia
rilor. 0. a persecutat foarte mult pe propaga
torii creştinismului; într’o singură 41 lâsă a fi 
ucişi archiepiscopul Drinei dimpreună cu alţi 
trei episcopi şi 374 prisonieri creştini.

Omousion, (grec.) de o fiinţă, consubstanţial. 
Biserica in urma ere.sului vestit prin Arie a 
statorit in sinodul ecum. dela Nicea (325) ca 
încheietură a credinţei adevărate, că Christos este 
D4eu adevărat din D4eu adevărat, născut iară 
nu făcut, şi de o fiinţă cu Tatăl (omousion).

Omphale, în Assyria 4'ou a lunei, de aceeaşi 
fiinţă cu Astarte şi Apbrodite Urania, stând în 
faţă cu Sandes, 43ul soarelui.

Omphalitis, infiam. umbilicului (buricului).
Omphalocele, hernia umbilicală. Se combate 

cu legătură.
Omphalos, partea dela mijlocul pântecelui, bu

ricul. După tradiţiunea religiunii Grecilor antici 
numele acesta îl purta o stâncă sacră din apro
pierea oraşului Delfi, care se considera do bu
ricul 4eiţei pămentului.

Ompoiu, rîu, V. Ampoiul.
Omsk, oraş în guvern. Akmolinsk din Siberia, 

este aşezat la 54° 59' lat. nord. şi 91° 2' long. 
estică, 37,470 loc. (1897); centru administrativ 
şi sediul guvernatorului; oraşul posedă o tem
niţă mare pentru condamnaţii exilaţi în Siberia.

Omul, cel mai înalt vîrf de munte din ramura 
Bucegiior, in Carpaţii României. £ situat în ve
cinătatea cătunului Buşteni, (j. Frah.), de unde 
vara e visitat de vilegiatori şi turişti. E pro
prietatea particulară a Regelui Carol I. Poalele 
lui spre nord-vest fac hotar între Rom. şi Ung. 
Vîrful e format din o grupă de trei stânci (pis
curi) aşezate cu direcţia dela nord spre sud. Cea 
mai mică e spre sud, de pe ea se văd munţii 
Rucărului, Piatra Craiului şi Strunga (j. Muscel); 
alta cea mai mare, la mijloc, 2508 m., de pe ea 
se văd Bucurescii, şi a treia mai mică spre nord, 
dela oare se vede Predealul, Timişul şi Braşovul. 
Din Predeal acest vîrf se vede ca un om uriaş, 
culcat pe spate cu picioarele spre nord şi capul 
spre sud, de unde i-s’a dat numele, foarte vechiu, 
de O. Asupra acestui munte. Carmen Sylva, poeta- 
regină, a scris in >Povestile Peleşului< o minu
nată legendă. (Cf. 1. G. Babeş, »Din plaiul Pe- 
leşului». Buc., 1893.) [A. M. M.j

Omul bolnav, poreclă dată Turciei ântâia oară 
de Ţarul Nicolae în 1853, când propunea An
gliei împărţirea statului otoman între Rusia, 
Austria şi Anglia. Este o expresie figurată spre 
a arăta starea de decădere, aproape de ruină, 
a Turciei.

Omuleţ, V. Homunculus.
Onaclu^ Alexandru, jude la curie (curtea de 

cassaţie in Ung.), n. 30 Martie 1844 în Recea- 
Cristur, Trans.; studiile gimnas. şi cele iuridice

le-a făcut în Cluj; 1862 vicenotar corn.; 1871 
notar la tribunal şi in acelaş an a depus exa
menul de jude şi advocat; 1872 jude la trib.; 
1889 jude la curtea de apel, iar în 1898 Jna- 
intat jude suplent la curie în Budapesta. Ancă 
ca tinăr a publicat în >Familia< mai multe novele, 
dintre cari una >Marţi seara» a fost premiată. Ca 
jude a publicat în diarul »A jog< mai mulţi articli 
refer, la chestiuni juridice. [I. S. Ş.]j

Onagracee, (bot. Oenotheracee), plante dico- 
tiledonate, în cea mai mare parte ierboase, din 
fam. Mirtiflorelor, cresc mai cu samă în zonele 
temperate. Multe din ele se cultivă ca plante 
de ornament.

Onagru, (Asinus onagerj, gorcur (în India), 
gaur (în Persia); mamifer din ord. Perisodacty- 
lelor, fam. Equidelor. Un asin mai mare decât 
cel comun. Dela el avem pielea numită chagrin. 
(V. şi Asinul.)

Onania, (sin. masturbaţie, la femei tribodism 
şi cUtoridism), viţiu, care consistă în a-şi pro
cura artificial plăceri sexuale. 0. e mai fre- 
cuentă în penitenţiare, la marinari, soldaţi în 
campanie şi alienaţi; ea se constată în.să şi la 
copii, oameni tineri şi adulţi de ambele sexe; cele 
mai adese ori însă cu vîrsla acest obiceiu dispare. 
La acei indivi4i la cari acest viţiu persistă, el este 
sau expresia unei aberaţiuni psicîiice, sau simp
tomul unei alienaţiuni mentale (paralisia gener.). 
Accidentele determinate de 0. sunt numeroase şi 
grave (neurastenie, hysterie, anemie, eto.), din 
causa sguduirii nervoase şi a uşurinţei, cu care 
excitaţiile sexuale se pot repeta. O. e cu deo
sebire periculoasă la copii şi la femei. Trata
mentul e în prima linie preventiv; copiii să fie 
supraveghiaţi şi să se evite a-i interna într'un 
pension; apoi o igienă morală, şi dacă e posibil 
căsătoria timpurie. Tratamentul general prin to
nice, hydrotherapie, electricitate, etc. Există de- 
asemenea o sumă de aparate orthopedice, pentru 
a împiedeca 0. [V. Im.]

Oncesci, eom. rur. în Rom., j. Tecuciu, com
pusă din 10 căt. cu 663 capi de fam. (Dicţ. geogr. 
1897), 4 biserici şi 3 şcoale.

Oncicesoi, (magh. Vdncsfălva), corn. rur. în 
Ung., cottul Maramurăş, ou 1238 loc. Români. 
In apropiere se găsesc isvoare de petroleu.

Onciul, 1) O; Isidor, cavaler de, prof. univ. 
şi scriitor bisericesc, descendent dintr’o veche 
familie boierească moldoveană, n. 1834 în Fră- 
tăuţul Nou în Bucovina; studiile liceale şi cele 
teologice le-a făcut în Cernăuţi; în 1858 a fost 
trimis la univ. din Viena spre a-şi continua stu- 
diiie bibUoe ale Testam, vechiu şi limbile orien
tale; a întrat apoi ca prefect în semin. diec. 
din Cernăuţi; s’a căsătorit şi preoţit în 1862, 
a păstorit parochia Vicovul de sus până în 1867, 
când fu chiemat ca prof. pentru studiul biblio 
al Testam, vechiu Ia institutul de studii teolo
gice din Cernăuţi, funcţionând din 1874 înainte 
şi ca consilier onor. în consist, archid. In 1875 
prof. univ. pentru studiul biblic al Testam, vechiu 
şi pentru limba evreiască la facult. teol. dela 
univ. Francisco-Iosefină din Cernăuţi; în 1876 
fu însărcinat şi cu suplinirea catedrei pentru 
limbLle orientale; fu ales in cinci rânduri, pe 
câte un an, decan al facult. teol., declină însă o 
alegere ca rector magnificus; în 1889 fu numit 
membru în consiliul şcolar al ţerii. Ţ 2 Martie
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1897. A publicat în 1868 şi 1878 doue opuri 
remase dela unchiul seu Vasile lanovioiu: Br- 
meneutioa biblică şi Critica verbală a textului 
cărţilor Testamentului nou; apoi din lucrările 
sale: Legea veche ca pedagog spre Christos (în 
foaia Candela. 1882); Ceva despre mersul şi 
desvoltământul culturii teol. şi clericale în Bu
covina (Candela, 1883); Manual de archeologia 
biblică. Cernăuţi, 1884; Manual de Introducere 
în sfintele cărţi ale Testam, vechiu. Cernăuţi, 
1889; Fondul religionar gr.-or. al Bucovinei 
(Candela, 1889—91 şi separat în 1891); Biserica 
Miiăutilor din Suceava ((jandelaşi separat, 1892); 
Cartea Psalmilor, traducere şi explicare. Cer
năuţi, 1898; Volintirii, o episodă din istoria 
Bucovinei (Candela 1899). Pentru meritele sale 
fii distins în 1874 cu titlul de protopresbiter, 
iar în 1880 cu acela de arcbipresbiter staurotor. 
(Cf. Candela 1897, pag. 118; Gazeta Bucovinei 
1897, Nr. 16; CzemowitzerZeitung 1897, Nr. 53).

[Dr. I. G. Sbiera.]
2) Onâul, Dimitrie, Dr. phil., prof. de istoria 

Românilor la Univ. din Bucuresci şi director al 
arcbivelor statului, membru coresp. al Acad. 
rom., născut 26 Oct. (7 Nov.) 1856, la Straja în 
Bucovina. (Tatăl Dimitrie O. [f 1892], fost pro
topresbiter al decanatului Vicovilor şi autor de 
predici [Din predicele protopresviterului Dimitrie 
Onciul, Cernăuţi 1894], n. în Cernăuţi [1831], 
din o vechie familie rom. din ace.st oraş, unde 
în seci. XVI şi XVII se găsesc mai mulţi 0. în 
funcţiuni publice, precum staroste de Cernăuţi, 
şoltuz de Cernăuţi ş. a.). O. D. a făcut studiile 
la liceul şi la univ. din Cernăuţi, apoi la univ. 
din Viena (în «Institut fiir oster. Geschichts- 
forschung») şi Berlin. După trecerea examenelor 
de doctorat şi de capacitate (pentru istorie şi 
geografie, apoi şi pentru limba română), a întrat 
în înveţăment (1885) ca suplinitor la liceul din 
Cernăuţi, apoi fu numit profesor la şcoala de 
învăţători şi învăţătoare şi docent de istorie la 
cursul superior pentru învăţători de şcoale civile, 
în Cernăuţi. Primind apoi propunerea de a ocupa 
noua catedră de istoria veche a Românilor la 
Univ. din Bucuresci, a fost numit, fiind reco
mandat pe basa publicaţiunilor sale, la această 
catedră, (1895). Dela 1 Apr. 1900 ocupă şi 
postul de director al archivelor statului. Scrieri: 
Studii istorice în revista «Convorbiri Literare» 
(luga Vodă, 1884; Dragoş şi Bogdan, 1884; 
Teoria lui Roesler, 1885; La chestiunea lui 
luga Vodă, 1886; Radul Negru şi originele 
Principatului Ţerii-Românesci, 1891—92; Popu- 
latiunea Ungariei şi Ardealului în 1720—21, 
1897); Titlul lui Mircea cel Bătrân şi pose
siunile lui, 1901—1902); Zur Gesch. der Buko- 
wina (Programra des k. k. Ober-Gymnasiums in 
Czernowitz, 1887); Zur rumânischen Streitfrage 
(Mitteilungen des Instituts fiir osterr. Geschichts- 
forsohung, 1887); Zur Gesch. der Rumănen in 
Maimarosoh (Roman. Revue, 1890); îndreptar 
pentru ortografia română în usul şcoalelor din 
Bucovina, Viena 1893; Acte şi documente (în 
revista «Cîandela», Cernăuţi 1890; în «Revista 
pentru istorie, arch. şi filol.», 1894; «Conv. literare», 
1901); Gesch. der Bukowina vor der Vereinigung 
niitOsterreich (în «Die oster.-ungar. Monarchie in 
Wort und Bild», Bând Bukowina), Viena 1899; 
Originile Princip. Române, Buc., 1899; Papa For-

mosus în tradiţia noastră istorică (în «Lui Titu 
Maiorescu, Omagiu, 15 Febr. 1900»), Buc. 1900.

3) Onciul, Aurdiu, cavaler de, iurist şi scriitor, 
fiul lui Is. cav. de 0., n. 29 Febr. 1864 în Vi- 
covul de sus în Bucovina; a studiat licenl la 
Institutul Teresian din Viena şi dreptul parte 
în Cernăuţi, parte în Viena. 1885 a întrat in 
serviciul statului la procuratura de finanţe din 
Viena; în 1886 fu promovat ca doctor în drep
turi ; în 1887 trecu ca funcţionar la minist. de 
culte şi învăţământ, iar 1889 fu numit trans
lator pentru textul românesc la Foaia legilor 
imperiale dela minist. de interne, unde deveni 
secretar ministerial în 1893, în 1896 se stră
mută ca căpitan districtual în Moravia, stabi- 
lindu-se ca docent pentru dreptul de asigurare 
şi administrativ la şcoala technică superioară din 
Briinn, unde funcţionează şi ca referent la gu
vernul local. A publicat: Dicţionar iuridic-po- 
litic germano-român împreună cu Dr. FI. Lupul, 
în Viena; Studiu asupra reformei administratiunii 
în România; Sistemul dreptului administrativ 
român, partea generală, 1899; Zur Geschichte, 
Organisation und Statistikder gewerblichen Fort- 
bildungsschulen; Kommentar des Krankenver- 
sicherungsgesetzes; Der Versicherungsvertrag 
nach osterr. Rechte, şi Die Invalidităt- u. Alters- 
versicherung der Arbeiter. [Dr. I. G. Sbiera.]

Oncologia, (grec.) sciinta despre tumorile mor
bide. V. Tumore.

Onega, 1) O., lac în guvernam, rus. Olonez, 
9752 km’., 180—400 m. afund; bogat în pesce; 
în O. se scurge rîul "Wytegra. 2) O. rîu în 
nordul Rusiei, 425 km. lung, se varsă în Marea 
Albă. 3) O., ţinut în guvern. Archanghelsk dela 
nordul Rusiei. Oraş principal al ţinutului este 
Onega, cu 2758 loc.; ţinutul e ocupat de o po- 
poratiune rară de pescari, economi de vite şi 
exilaţi; clima aspră, nu se samenă decât secară.

Onelromantia, (grec.) explic, visurilor, precum 
şi încrederea ce se pune în ele. Oneiromantia îşi 
are originea în Egipt. [PI.]

Oneiros, la Grecii antici (jeul visurilor. Oneirii, 
pruncii Nopţii (Nyx) ca personificatiuni.

Onescl, corn. rur. în Rom., j. Bacău, situată 
în valea de pe dreapta Trotuşului şi a celor doi 
afluenţi ai săi: Oituzul şi Caşinul; se compune 
din cătun.: O., Filipesci, Răcăutu şi Buoiumii, 
având 3468 loc. (Dict. geogr. 1895), 5 biserici 
ort., 1 cat. şi 3 şcoale, gară (linia ferată Ajud- 
Oona). In cătunul de reşedinţă O., care singur 
numără 1560 loc., se fac pe an 5 iarmaroace.

Onest, (lat.) este atributul, ce se poate da 
omului, care în gândirile sale, în intenţiuni, în 
vorbe şi fapte, precum şi în tinuta şi în con
duita sa externă urmează strict şi constant legile 
probităţii, ale onoaroi şi ale bunei cuviinţe so
ciale. (Sinonim cinstit.) Onestitate se numesce 
disposiţia constantă a omului O. Şi fiindcă omul 
O. este totdeuna deschis, are fruntea senină şi 
inima sinceră, de aceea factorii, cari constituesc 
O.-itatea sunt sinceritatea, probitatea şi onora
bilitatea. [PI.]

Onglu, (OlgesJ, numirea bizantină a regiunei un- 
ghiulai e dintre Nistru, Duuăre şi Marea Neagră. 
Mai târ(jiu Turcii numiră această l egiune Bugiak, 
ce înseamnă tot regiune unghiulară. Coincide cu 
Basarabia actuală. Aci fu patria Bulgarilor lui 
Asparuch, de unde trecură înMoesia (678 d. Chr.).
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Oniscus murariua, animal din tipul Artropo- 
delor, clasa Crustaceelor, ord. Isopodelor, fam. 
Oniscidaeelor. Acest animal lung de 1 cm., lat 
‘/t .cm., cu corp oval alungit, de coloare cenuşie 
închisă, avend la cap o păreche de antene; pe 
partea inferioară şi laterală are 7 păr. picioare; 
iar pe partea dorsală, pe flecare din cele 7 seg
mente principale ce formează corpul, se găsesc 
câte 2 pete mai deschise. O. trăiesce în locurile 
umede, pe sub pietri, lemne, sub vasele cu floii, 
e animai nocturn, nestricăcios, se nutresce cu 
materii vegetale. Unele specii trăiesc în apele 
rîurilor şi mărilor şi se pot face ghem. Altele 
trăiesc ca părăsite pe pesci şi pe chiti. In popor 
se num.: Cânele babei, mâţa popei, cloportul, etc. 
Ca specii mai cităm; O.Scaber. [I.P. Voiteşti.]

Oniţiu, Virgil, prof. şi scriitor rom., n. 1864 
în Trans.; a studiat teologia în Sibiiu şi fllosofla 
în Budapesta şi Viena; dela 1890 prof. şi dela 
1894 director la gimnasiul român din Braşov. 
1900 ales membru ord. al secţ. literare a »Aso- 
ciatiunii» din Sibiiu, şi 1901 membru ooresp. 
al Academiei rom. Ser.: »De toate« şi «Clipe de 
repaos«, schite orig.; «Straturi în poesia noastră 
popor.» (Vatra, 1893); Carte de cetire pentru 
cl. III (1893) şi alta pentru cl. IV gimn. (1895); 
Manual de limba rom. pentru gimn. (1894 Braşov).

Onix, a) mineral, varietate striată de calcedon, 
întrebuinţat în bijuteria şi ca piatră de orna
ment. b) rocă, marmoră sau mai ales formată de 
aragonit, coloare albă, roşie, gălbuie sau ver4uie, 
transparent sau cu vinişoare. Piatră foarte căutată 
de ornament. 0. alb şi gălbuie vine mai ales din 
Africa (Cran), cel verzui din Brasilia şi Mexico.

Onilk, monetă de aur turcească = 4-46 cor. 
= 4 65 lei, moneta de argint = 2'16 cor. = 2-25 lei.

Onobrychls sativa Lam., (Sparceta, EsparaetaJ, 
Papilionacee, plantă de nutreţ cultivată şi alocurea 
sălbătăcită în Europa medie şi de sud şi Asia 
anter. Poarte apreciată de agricultori; recere un 
păment mai uscat şi pietros bogat în calcar. Du
rează 3—6 ani şi se poate cosi şi de doue ori pe 
an, dând un fen bun şi nutritor asemenea lucernei.

Onolatria, cultul asinului, de care erau acu- 
sati creştinii de cătră Romani.

Onologla, (grec.) învăţătura despre cultivarea 
viţei de vie, şi manuarea vinurilor.

Onoizbach, v. Ansbacb.
Onomasla, una dintre figurile de cuvinte, când 

poetul sau oratorul în loc de pronumele per
sonal «eu* sau «tu*, folosesce numele seu propriu, 
sau numele pei'soanei agrăite.

Onomastica, (grec.) 4<ua numelui.
Onomasticon, (grec.) o colecţie de nume; un 

fel de dicţionar, în care vorbele nu sunt înşirate 
după ordinea alfabetică ci după neam sau familie.

Onomatologla, (grec) studiul numelor, în spe
cial a numelor de persoane.

Onomatopea, imitaţiunea sunetului natural, 
flgură poetică, foarte deasă în limba română, 
s. e. tunul tună, bomba sboară.

Onon, unul din isvoarele rîului Şilka în Trans- 
baicalia (Asia); 800 km. lung.

Ononin, Cş0 Ha4 Ola, principiu extras din ră
dăcina Ononis spinosa. E un glucosid descom- 
punendu-se cu aci(Ji în glucosa şi într'un alt 
corp formonetin.

Ononis apinosa L., (Aauduî calului, Dirmolin. 
Sălăţitoare), plantă din fam. Fapilionaceelor.

Cresce prin Europa. Rădăcina se folosesce în 
medicină.

Onopordon Aeanthium'L., (Scaiu, Seăiete, Spin 
măgăresci, plantă din fam. Compositelor; fi-un- 
zele tinere se folosesc ca sălată. O.este floarea din 
emblema Scoţiei.

Onoare şi Onor, (lat.) sunt cuvinte cari se 
întrebuinţează, cel dintâi din ce în ce mai rar, 
spre a designa un fenom psicbic şi situaţie ideală, 
care îşi află explicaţia in tendinţa de a căuta 
întregirea sentimentului personal şi in cercul 
representativ şi cel de gândire al altora, precum 
şi în înălţarea preste nivelul normal al con- 
sciinţei sociale. Şi această tendinţă este pe cât 
de naturală pe atât şi de îndreptăţită, numai 
cât ea ne impune apoi şi îndatorirea de a vieţui 
şi de a lucra cu adevărată demnitate morală, 
căutând O. nu atât din partea celor mulţi, cât 
mai vîrtos din partea celor buni. Se face deo
sebire între 0. în sens subiectiv, O. internă, 
şi în sens obiectiv, O. externă, a) In înţeles su
biectiv O. se basează în dreapta judecată a omului 
despre sine şi despre valoarea sa personală, în 
consciinţa ce avem despre faptul, că sentimentul 
nostru personal are existenţa şi în cercul re
presentativ al altora nu numai într’al nostru. 
Formele de manifestare ale O.-ei în acest în
ţeles sunt: sentimentul de 0., adecă consciinţa 
ce avem când seim că şi alţii tocmai aşa ţin şi 
judecă despre coi precum ne ţinem, ne credem, 
ne judecăm şi ne preţuim noi înşine, precum 
şi plăcerea ce simţim vecţendu-ne obiect al aten- 
ţiunei şi consideraţiunei altora; iubire de 0., 
carea se nascc când suntem în posesiunea câşti
gului dorit şi vedem că acela exercită o înrîu- 
rire fericită asupra vieţii şi disposiţiunei ncastre 
sufletesci. Freste aceste forme morale trec apoi 
altele, cum e pofta de 0., ambiţiunea şi orgoliul. 
In faţa acestora stau ca forme viţioase: ruşinea, 
indiferentismul, servilismul, cinismul şi dema- 
gogismul. b) In înţeles obiectiv, O. se întemeiază 
in dreapta judecată, ce au alţii despre noi şi 
în recunoascerea valoarei personale din partea 
acelora, ceea ce se întâmplă când gândirile şi 
faptele noastre sunt gândite şi urmate şi din 
partea altora. Aceste gândiri, fapte ori prefe
rinţe, cari pot să ne asigure un loc în aten
ţiunea socială, sunt obiectul O.-ei. c) Onor devine 
O.-ea ce ni-se oferă din partea societăţei, când 
e însoţită de toate acele semne exterioare, cari 
simbolisează dovada văijută despre atenţiunea, 
oonsideraţiunea şi respectul ce moraUcesce ne 
datoresc pentru conduita, faptele ori chiar posiţia 
noastră, d) Se mai face apoi deosebire şi este 0. 
politică, O. socială şi anume O. familiară, naţio
nală, 0. de castă (aristocraţie), de stare (studen
ţească), de posiţie şi branşe, esprit de corps, etfi.; 
0. bărbatului, O. femeii, e) Onoruri sunt funcţiuni 
onorabile arătate unei demnităţi, f) Onoruri fu
nebre; ceremonii de înmormântare. (Cf. Lazarus, 
Das Leben der Seele, I, 127 seq.) [PI.]

Onorabilitate, caracterul unei persoane ono
rabile. V. Onoare.

Onorar, 1) titlul persoanei, care conservă titlul 
şi prerogativele onorifice ale unei funcţiuni, ce 
a încetat a o exercita: profesor O.; 2) care 
poartă un titlu onorific fără funcţiune: membru 0. 
al unei societăţi; 3) retribuţiunea profesiunilor 
liberale: O. unui medic, advocat, profesor.
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Ontario, 1) O., cel mai mic dintre cele 5 la

curi canadiene, la 76 m. preste nivelul mării, 
19,823 kma., are afundirae până la 225 m., plin 
de insule; în el se varsă Niagara, se scurge 
prin rîul St. Lorenzo. 2) O., prov. în Dominion 
of Canada, numit după lacul O., 577,550 km*, 
cu 2.112,989 loc. (1891). Capitala Teronto.

Ontogenesa, (Ontogenia), (biolg.) este studiul 
desvoltării organismelor din ou (embrion), pe când 
Phylogenia se ocupă cu formarea speciei, ge
nului, etc. (v. şi Biologia).

Ontogenie, cunoscinţele relative la desvoltarea 
vieţuitoarelor dela stadiile cele mai simple, prim
ordiale, până la complecta constituire a corpului 
lor matur; e tot una cu Embryologia (v. ac. şi 
Embrion).

Ontologia, (grec.) disciplină filosofică, care fă
când parte din metafisică şi ca partea primă a 
ei, are de obiect existenţa reală şi însuşirile. 
0. deci are să respundă mai ântâiu la între
barea dacă există ceva cu realitate obiectivă; 
apoi la întrebarea că ceea ce există, ce este în 
sine, substanţă ori accidenţă? Pe lângă acesto 
mai are să ne arete şi modul cum trebue sa 
cugetăm realitatea, precum şi nexul causal dintre 
existenţele reale. In sistemul filosofic al lui Ari- 
stoteles O. a fost numită »philosophia prima.»

[PI.]
Onuris, (uneori AnJmr), ()eu la Egiptenii vechi, 

o arătare a lui Schu, represintând o putere cos
mogonică adecă de creatoare a lumii.

Omis, (lat.J povară, sarcină, greutate.
Onut, corn. rur. cu cât.: Dibina, Fusteica şi 

Mănăstirea, parochie dimpreună cu corn. rur. 
Sămuşenii, moşie boier. în căpit. Coţmanuiui şi 
j. Zastavnei în Bucovina, are 1080 loc. (860 ort.- 
or., 30 uniaţi, 190 mos.), 1 şcoală primară.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Onychia, (med.) şi Onyxia, inflamaţia ţesutului 

de sub unghie.
Onyx, mineral, varietate a calcedonului. (v.ao.).
Oogon, Oogonium, (botan.) celula mumă în 

care se formează una sau mai multe celule re- 
produotoare femeiesc!, oosfere. Se întâlnesce 0. 
Ia Fucus, Vaucheria, Oedogonium şi alte Alge; 
dintre Ciuperci laPeronosporee, Saprolegniee, etc.

Oollt, rocă, formată de grăunţe mici rotunde 
conoreţionate, cu structură radială sau concen
trică. Există calcaruri O.-tice, fier O.-tic (Li- 
monit), etc. Calcarele ca şi fierul pot fi depuse 
din isvoare mineralisate.

Oomycete, (botan.) ciuperci cari se reproduc 
prin oue resultatedin fusiunea a doi gârneţi (v.ao.j 
ueidentici, imobili, sau cel bărbătesc mobil; Pe- 
i'onosporeele, Saprolegnieele, Monoblepharideele, 
toate ciupercile părăsite sau saprofite, sunt 0.

Oophorectomla, (grec.) v. Ovariotomia.
Oophoritis, (med.) inflamaţia ovarului, care 

poate fi acută şi cronică. O. se ivesce în de
cursul proceselor puerperale şi multor morbi 
iufecţioşi. Totdeuna este combinată cu o Pe- 
rioophorită, care poate causa dislocaţiuni şi fixa- 
ţiuni abnorme ale ovariilor. Simptomul principal 
al O.-ei sunt durerile intensive. Terapia; la în- 
c6put linişte, cataplasme reci, lipitori sau sca- 
riflea^i; mai târziu, când O. a devenit cronică: 
injecţii vaginale calde, băi calde, medicamente 
rasorbante, masagiu, în caşuri extreme extir- 
paţia ovarului bolnav.

Oosfera, Oosphera, (botan.) gamet (v. ac.) sau 
celula reproducătoare femeiasoă, care întru- 
nindu-se cu cea bărbătească va da oul. 0. se 
formează în oogon (v. ac.), ori în archegon (v. ac.), 
sau în sacul embrionar din lăuntru ovulului (v. şi 
Heterogamie, Isogamie).

Op, (lat.) operă, lucrare literară, carte.
Opac, se (ţice corpul, când nu este transparent 

sau tran.slucid nici în secţiuni subţiri, adecă când 
nu permite razelor luminoase să treacă prin el.

Opaiţ, legătură de lemne uscate şi subţiri, 
aprinse (sau o făclie de reşină aprinsă); se fo- 
losesce noaptea la prinderea pescilor; ciob cu 
seu şi feştilă, servind de lampă.

Opal, mineral, amestec de anhidridă silicică 
şi oxid de siliciu hidratat, amorf, incolor, alb, 
galbuiu, etc. Mineral concreţionar, care se în
tâlnesce de obiceiu în regiuni vulcanice, fiind un 
product al acţiunilor post-vuloanice (geiseri, etc.). 
Var. numeroase; Geiserit, depositul isvoarelor 
termale (geiseri) în Islanda, Tellowstonepark în 
America de nord, N.-Zelanda, etc.; Hyalit, in
color, transparent în agregate mici rărunchioase; 
O. nobil, caracterisat prin un joc de colori splen
dide, datorite unor fenomene de reflexiune şi 
rofracţiune, căci miner, e de obiceiu incolor; 
rar sunt 0. nobil gălbui, roşii în diferite nuanţe 
şi foarte rar albaştri, vereji sau negri. O. nobil e 
o piatră scumpă foarte căutată şi al cărei preţ 
depinde de coloarea sa şi apoi de jocul de colori. 
Se disting multe varietăţi în bijuterii, ca s. e. 
O. guriu, girasol, opaJonix, etc. Gisementele cele 
mai importante sunt la Cerveniţa (Vorosvâgâs) 
în corn. Sâros, Ungaria, şi cele din New South 
Wales şi Queen.sland în Australia. Pietri mai 
puţin frumoase vin din Mexico, Statele Unite, 
Honduras, Urugay, N.-Zelanda; O. de foc, 0. de 
soare, varietate de 0., caraoterisată prin o co
loare roşie de foc foarte strălucită. Piatră scumpă, 
rară. Se găsesce la Zimapan în Mexico, Hon
duras, Telkibânya, etc.; O. ordinar,diferit colorat; 
giseminte la Tokaj, Telkibânya, Islanda, Faroer, 
Hanau, în regiunile vulcanice din America de 
nord, Amer. centrală, în unele serpentine, etc.; 
Hydrophan, var. de 0. poroasă netransparentă, 
care pusă în apă, absoarbă aceasta şi devine 
transparentă; atunci poate lua jocuri de colori ca 
0. nobil. Cu 0. ord. în Ungaria, Islanda, Sa- 
xonia,etc.; Caşolong(Kachelong)gălbuie-roşietic, 
puţin poros, luciu sidefos, întreb, ca piatră de 
ornament şi în bijuterie, vine dela Faroer, Is
landa, etc.; O. Ugnitos, e un lemn opalisat, ikTe- 
ndit, o varietate care se întâlnesce în marge, 
şisturi argiloase la Menilomaut lângă Paris, in 
Moravia, etc.; Tripoli (Kieselguhr) format de ţeste 
de Diatomee, e nisipos. Se întrebuinţează pentru 
curăţit metale şi unele variet. fine pentru fabri
carea dinamitei. Se întâlnesce în Hanovra, etc.

Opăreala, (med.) termin poporal pentru schim
bările ce se observă la pielea preste care s’a 
aruncat apă fierbinte. Aceste schimbări sunt, 
tocmai ca la arsuri, de trei grade. La gradul 
prim se arată numai o roşaţă a pielei, la gradul 
al doilea se formează beşici, iar la gradul al 
treilea se desvoaltă gangrenă. v. Combustiune.

Opăriţii, com. rur. în Rom., j. Prahova. Are 
3 căt., ou 1500 loc.; cultivători de livezi de 
pruni, economi de vite şi exploatatori de pe- 
troleu. 1 şcoală şi 2 biserici.
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Opera muneală, însemnSnd în general ori ce 
lucrare, dar consacrat pentru a denumi genul de 
representaţiuni teatrale însoţite de musică. Astfel 
0. e o acţiune dramatică destinată a fi inter
pretată pe scena unui teatru, cu decoruri, costume 
şi alte accesorii, şi acompaniată în total sau cel 
puţin în cea mai mare parte de musică; este 
prin armare o dramă mitsicală, nume ce s’a şi 
dat chiar la început acestui gen de represen
taţiuni scenice, neadoptându-se acel de 0. decât 
mai târ4iu, când s’a început a se deosebi di
ferite specii după caracterul subiectului tractat, 
cualificându-se O. de seria, buffa ş. a.

Forma artistică s'a desvoltat în timpurile mo- 
deriie; dar abstracţiune făcând de gradul de des- 
voltare al musicei acompaniatoare, 0. îşi are 
adânc împlântate în antichitate rădăcinile sale. 
Teatral indian, cel anamit, ne presintă speci
mene de adevărate drame musicalo; dar lăsând 
la o parte aceste producţiuni exotice, cărora in 
fond nu li-se poate Gxa o dată sigură, tragediile 
lui Eschil, Sofocle, Euripide, erau recitate mu- 
sical, şi aşa numitele coruri, dacă erau cântate 
omofon, nu erau mai puţin cântate. Dramele şi 
comediile latinilor âncă erau acompaniate de 
musică. Din ultimii secoli ai evului mediu se 
citează un mare numer de piese, în cari di
ferite personaje aveau a intona cântece în genul 
popular, la cari se alipea corul cu diferite ma
drigale. Mai cu samă în a doua jumătate a 
seci. XVI numărul pieselor cu cântece şi in- 
termedii musicale devine mare. Dela aceste pro
ducţiuni antemergătoare, ori cât de monstruoase 
ar păre ele, şi până la drama musicală propriu 
4isă, nu era decât un singur pas, şi acest pas 
se face prin adoptarea stilului monodio, care in
troduce prin recitativ şi arie puterea de expre- 
siune dramatică atât de lipsită stilului madri- 
galesc usitat pentru musică pieselor anterioare. 
Această reformă se realisează prin minunata 
şcoală florentină cătră începutul seci. XVII şi 
O. tot luând un mare avânt în Italia, nu în- 
tânjie a trece şi a se aclimatisa în celelalte ţeri, 
aşa că deja în a doua jumătate a seci. XVII 
vedem încercări de O. naţională în Francia, 
Anglia, Germania.

Creatorii operei căutară a da prin musică 
dramei moderne puterea de expresiune a tra
gediei antice; e ţinta ce-şi propun şi drumul ce 
urmează măiestrii şcoalei florentine (Caccini, 
Cavalieri, Peri, Monteverde ş. a.) Desvoltarea 
însă a artei aşa numitului bel canto şi suc
cesul nemărginit ce obţinea în public virtuo- 
sismul vocal al castraţilor, nu întârijiară a trans
forma stilul O.-ei, care deja în a doua jumătate 
a seci. XVII devine prin şcoala napolitană o 
serie de arii de concert în care totul se reduce 
Ia trilurile şi ruladele cântăreţilor, nimenea ne 
mai făcând nici o atenţiune la rest, care în 
curând nu mai valorează osteneala unei aten
ţiuni. Această perioadă funestă a aşa 4<sei 0. 
seria, avu o consecinţă salutară, compositorii 
creară un gen secundar, 0. buffa, cu subiecte 
comice, cari realisând o reacţiuue în favoarea 
textului, presintă un stil plin de viaţă şi de 
expresiune. Dela aceste două direcţiuni se născu 
c luptă continuă, care latentă în Italia, avu 
perioade ou adevărat revoluţionare mai cu samă 
în Francia.

Desvoltarea ce ia musică instrumentală cătră 
începutul seci. XIX îşi are ecoul în musică dra
matică. Prin Beethoven (Fidelio, 1803), sinfonia 
ia în drama musicală un rol de o importanţă 
necunoscută până atunci şi infiuenţa lui se simte 
la toţi măiestrii şcoalei moderne, începând dela 
"Weber. Prin acesta îşi face apariţiunea in musică 
de 0. un nou element musical, acel al motivelor 
populare, care în urmă formă basa stilului şcoi^lei 
noue. Tot prin "Weber se inaugurâ în O. era ro
mantismului, care avu în E. Wagner cea 
mai înaltă expresiune, şi din care resultă o nouă 
reacţiune în contra supremaţiei melodiei, în 
acelaş sens cu ideile florentinilor şi ale lui Gluck, 
reacţiune, care nu-şi mărginesce efectele numai 
la şcoala germană.

Cu privire la stilul musical întrebuinţat, la 
observarea riguroasă a formelor clasice, sau la 
neconsiderarea lor, la caracterul subiectului ce 
tractează ş. a., s’au deosebit diferite specii de 0. 
Astfel: O. mare, ou subiect nobil, serios, tragic, 
în care toate situaţiunile sunt acompaniate de 
musică, în recitative, arii, duete, bucăţi de 
ansamblu, finale ş. a., fără nici o întrerupere în 
tot timpul cât durează un act. Poate fi eroică, 
romantică, fantastică, istorică, legendară ş. a. 
O. buffă asemenea are tot textul cântat, numai 
subiectul ce tractează e de un caracter vesel, 
comic. O. comică franc, avea la început aceeaşi 
semnificaţiune ca şi 0. buffă italiană; mai târ4iu 
însă s’a dat ace.st nume la piese cu tot felul de 
subiecte, chiar şi tragice, numai deosebindu-se 
de O. maro prin faptul, că între diferitele părţi 
musicale .sunt scene dialogate în prosă, neacom- 
paniate de musică. "Qn gen intermediar între 
acestea e O. semi-seria, care având în ansamblu 
un caracter dramatic, conţine totuşi situaţiuni 
mai mult sau mai puţin comice.

Pentru părţile constitutive ale O.-ei, v. art. 
Arie, Duet, Ensemble, Final, ş. a. [T. C.]

Opera supererogatlonis, adecă opere bune pri- 
sositoare, se numesc în teologie meritele infinite 
ale lui Christos şi meritele resultate la obser
varea sfaturilor evangehce de cătră sfinţi, cari 
toate împreună formează tesaurul bisericii, de 
unde se scot indulgenţe (v. ac.).

Operat, (lat.J lucrare literară; operat scrip- 
turistic.

Operatism, nisuinţa de a dobândi mulţămirea 
dumne4eiască prin aşanumitele >opera operata». 
V. Opus operatum.

Operaţiunea, 1) acţiunea unei puteri, a unei 
facultăţi, ce produce un efect (0.-a simţurilor); 
2) totalitatea mijloacelor întrebuinţate în vederea 
unui resultet (O. financiară, electorală); 3) mij
loace întrebuinţate spre a cunoasce proprietăţile 
şi natura corpurilor (0. chimică, fisică); 4) lu
crare normală a chirurgului; 6) mişcarea unei 
armate în campanie; 6) şir de calcule in mate
matică.

Operativ, (lat.J termin în chirurgie, ce pri- 
vesce operaţiunea; cu înfluinţă; cu efect.

Opercul, (botan.) capacul ce se desface la ma
turitate dela vîrful capsulei (v. ac.) Muşchilor.

Opereta, (franc, operette, dimin. dela opera), 
titlu dat la început la opere de dimensiuni mici, 
cu textul de un caracter comic, şi cu musică de 
un stil mai liber, mai uşor. Offeobach, Lecocq, 
Strauss, Suppe ş. a. au fost piinoipalii represen-
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tanţi ai acestui gen, care însă degenera. V. şi 
Opera. [T. C.]

Ophidia, V. Ofidieni.
Ophikielde, v. Oficleid.
Ophlodonţl, dinţi de şerpi fosili.
Ophioglossacee, (botan.) familie de Filicinee 

isosporee, cu protal subteran, tuberculos, fără 
clorofilă. Sunt plante vivace cu rhizom; frunze 
cu vagină desvoaltă şi limb întreg, linear, cor- 
diform, sau divisat, împărţite în o parte sterilă, 
asimilatoare şi una fertilă cu sperangi; aceştia 
sunt euspprangiaţi şi n’au inel. Cuprinde trei ge
nuri ; Ophioglossum L., Botrychium Sw. şi Hel- 
mintbostachys Kaulf. [S. Şt. R.]

Ophioglossum L., (botan.) gen de Klicinee din 
fam. Ophiogiossacee (v. ac.), cu vr’o 30 specii 
de plante ierboase, terestre sau epifite; sporangii 
se deschid prin o crepătură transversală. In 
Europa cresc: O. vulgatum L. aflat şi in Ro- 
inâoia la Comana, j. Ylaşca, de Dr. D. Brandza; 
in Bucegi în dreptul Pietrei Craiului, de Dr. M. 
Vlădescu; la mănăstirea Durău, j. Neamţ şi la 
Azuga, j. Prahova, de D. Panţu şi Procopianu.

[S. Şt. R.]
Ophiolatrie, v. Ofiolatiia.
Ophiolit, rocă, nume astăzi neîntrebuinţat, ce 

s'a dat serpentinelor, eufotidelor, etc.
Ophiomorfa, (zool., CecilieniJ, ordin din clasa 

Amfibiilor (v. ac.), serpentiforme, neavend pi
cioare. De remarcat este genul Ceeilia, oare 
trâiesce în regiunile trop. din America şi India.

Ophlophagus, numirea unui şerpe veninos din 
India, lung de 3'40—4-25 m. Face parte din 
genul Naja, fam. Colubridelor, ord. Squamatelor.

Ophiuchus, (SerpentariuaJ, constelaţiune a 
emisferei nordice a ceriului.

Ophlurae, (zool.) ordin de animale de forma 
stelei, din clasa Ophiuridelor. Cele mai însem
nate specii sunt: Ophiura laevis, de coloare 
vei(Jie sau brună; mărimea 20 cm., în Marea 
Mediterană; Ophioglypha albida, roşie, după 
moarte albă, diametrul corpului l-4 cm., lun
gimea braţelor 5 cm., în mările nordice euro
pene ; Ophiotrix fragîlis, de diverse colori, diam. 
corp. l't) cm., lung. braţelor 8 cm. în mările 
europene; Gorgonocephalus arboreacena, diam. 
corp. 2’5 cm., în Mai'ea Mediterană.

Ophrys L., (botan.) gen de plante terestre din 
familia Orchideelor, înrudit cu Orchis de care 
se distinge prin labelul fără calcar şi polinii 
separate, fiecare inclusă în bursioula sa. Cu
prinde vr’o 30 specii preponderant mediterane, 
puţine şi ceutraleuropene, cu flori deosebit de 
frumoase în forme varii, astfel între altoie imi
tând forma albinelor (O. apifera), muscelor (0. 
musciferaj, a paiangenilor CO. ArachniteaJ, etc., 
de aceea multe din ele tocmai în timpul recent 
încep a se cultiva cu predilecţiune ca plante 
ornamentale rustice. [A. Pr.]

Ophthalmia, inflamaţiunea ochilor, care cu
prinde şi pleope şi ochiu, pe când conjunctivita 
e mai mult pe pleope. Cea relativ mai uşoai’ă 
0, este cea catarală, acută, care trece cu ape 
adstringente (de plumb, colir galben, etc.), in 
cateva (Jile sau septemâni. 0. nou născuţilor este 
mai adeseori aşa de grea ca cea blenoragică la 
adulţi, causa flind cam aceeaşi (infecţiunea cu 
secreţiune de sculament). Grea este şi 0. difte- 
rică; dar tenace este cea egipteană, care poate 

Euciolopedia română. Voi. 111.

dura luni şi ani întregi. In veterinărie, la cai şi 
alte solipede, 0. periodică este o inflamaţiune in
ternă a ochiului, care aci trece, aci iar se ivesce, 
până ce ochiul orbesce. Chincbina la interior, fricţii 
mercuriale împrejurul ochiului n’au resultat.

Ophthalmologla, (oculistică), partea de ana
tomie, flsiologie şi patologie care tratează de
spre ochi.

Ophthalmometru, instrument pentru a mesura 
partea anterioară a globului ocular, ca cernea, 
cameră şi cristalin. Astfel de instrumente au 
construit Petit, Helmholz, Coocius, Javal, etc.

Ophthalmoplegla, paralisia muşchilor ochiului.
Ophthalmoscop, oglindă pentru a vedea în 

fundul ochiului, inventată de Helmholz la 1851.
Ophtalmotonometru, v. Tonometru.
Opiate, medicamente, cari conţin opiu, sub 

formă de extract, tinctură sau pulbere de opiu 
sau aloaloidele opiului (morfină, codeină, narceină).

Opillonlde, (zool.) ordin de pâiangeni, cari nu 
fac pânză de prins prada lor. Cele mai multe 
specii trăiesc in America.

Opimlus, iMciua, în calitatea sa de consul a 
condus (121 a. Chr.) cu mult succes resboiul 
nobilimii contra lui Gaius Grachus. 115 a. Chr. 
fu trimis în capul unei deputaţiuni în Africa 
pentru a face împărţirea Numidiei între lu- 
gurtha şi Adherbal, însă lăsându-se a fi mituit 
fu exilat la 110 a. Chr.

Opinca, încălţăminte lucrată din o bucată de 
piele, oare se leagă pe picior cu curele subţiri, 
uumite nojiţe. 0. este portul ţeranului român şi a 
fost cea mai veche încălţăminte (v. ac.) la Romani.

Opiniunea puhlică, părerea generală formată 
de majoritatea populaţiunii consciente asupra 
unor ordine de lucruri. In ţerile civilisate şi în 
oraşele mari O. p. e representată prin presă. 
O. p. e adesea un factor important în evoluţia 
socială, căci în actele lor guvernele, mai ales 
cele democratice, ţin seamă de ea.

Opintlcl, V. Agaricus.
Opisthobranchia, un ordin al moluscelor; melci 

marini, cari au branchiile mai mult sau mai 
puţin libere aşezate dinderet de inimă.

Opisthocomus cristatus, Hoagin, Saaa, o pa
sere din ord. Alectoridornilhelor, fam. Opistho- 
comidelor, formează un singur gen ; pene brune, 
lungă 1)2 cm., coada 29 cm. Trăiesoe pe lângă 
rîurile din pădurile Americei sudice. Are un 
miros reu. Puiul când iese din ou, are 4 picioare, 
dintre cari 2 dinainte se transformă in aripi, 
înoată foarte bine.

Opisthotonus, (grec.) termin medical; întin
derea cramponată a corpului înapoi; astfel culcat 
nu se mai razimă de cât pe ceafă şi călcâie.

Opitz, Martin, de Roherfeld, întemeietorul 
primei şcoale poetice silesiane, numit «părintele şi 
restauratorul poesiei germane®; n. 1597 la Bunzlau 
în Silesia, după terminarea studiilor la Frank- 
furt lângă Odera şi la Heidelberg, petrecu doi ani 
în Ţerile de jos; la 1622 fu chiemat de Bethlen 
Gâbor, principele Transilvaniei, la gimuasiul în
fiinţat atunci în Alba-Iulia; la 1623 a fost numit 
consilier al ducelui de Liegnitz şi încoronat poet 
în Viena, prima cunună de laur dată pentru 
poesia germană. In 1628 primi dela imperatul 
Ferdinand titlul de nobleţă. Ca secretar ai burg- 
grafului Dohna fu trimis îu misiune politică la 
Paris, unde deveni amicul lui Eugo Grotius.

30
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f 1639 laDauzig în timpul unei epidemii. Operele 
sale, sorise în limba curată germ. a lui Luther, 
şi în metrul prosodiei clasice, cu o rară corec- 
titate şi eleganţă, sunt: «Mângăiere în neferi
cirile resboiului» (1621), cea mai bună scriere a 
sa; »Zlatna, sau despre liniştea sufletului», în care 
vorbesce cu multă căldură despre Români şi 
descrie hora românească (1622); »Vielguet sau 
despre adevărata fericire» (1623); «Lauda (Jcului 
resboiului» (1627); «Vesuviul», poemă plină de 
erudiţiune; o oolecţiune de poesii lirice («Poe- 
tische "Wălder») mai puţin reuşite; traducerea 
în limba germ. a poemei amicului seu H. Grotius; 
«Despre adevăratul cult al lui Dumnedeu»; prima 
«Poeticăgermană»(»'Von derdeutschen Poete rey»); 
încercări dramatice şi traduceri. O alegere din 
operele sale publica W. Miiller în «Bibliothek 
deutscher Dichterdes 17 Jahrh.», tom. I. Leipzig, 
1822, şi alta I. Tittmana. Leipzig, 1869.

Opiu, CLaudamm, Meconium, Afion), sucul 
lăptos şi uscat, extras din planta Papaver som- 
niferum. El conţine alături de doi compuşi or
ganici indiferenţi ca Meconoisin şi Meconină, im 
foarte mare număr de alcaloidi legaţi de acidul 
meconic şi sulfuric. Aceşti corpi numiţi în basele 
O.-lui sunt următoarele mai principale: Morfina, 
Codeina, Thebaina, Laudanina, Papaverina, Nar
cotica, Narceina, etc. Dintre aceştia aceia cari 
se găsesc în mai mare cantitate e morflna în 
proporţip de 10—14%- Pe lângă aceste prin- 
cipiuri active, O. mai conţine răşină, grăsime, 
un colorant, zahăr şi albumină vegetală. Cele 
mai mari cantităţi de O. ne vin din Asia mică. 
Turcia şi Egipt precum şi din India, Persia şi 
Indochina, unde se şi consumă în mari canti
tăţi la fumat. In terapeutică se ntilisează aproape 
500,000 kgr. pe an. El e o otravă puternică, in
trodus ca atare în organism.

Opiu extract, (Extractum opii. Extract tebaic), 
format din 1000 gr. opiu oficinal şi 12 kgr. apă 
destilată rece.

Opiu linetura, (Tinctuia opii simplex, Tino- 
tura tebaica), constă din un gram extract de 
opiu şi 12 gr. alcool de 60°.

Opllt, militar pedestru greu înarmat la Grecii 
coi vechi. După imigrarea Dorilor în Grecia O. 
erau fruntea militarilor, căci călărimea (Hippeis) 
numai mai târziu s’a desvoltat.

Opodeldoc, (med.) liniment (v. ac.) solid, vo
latil la căldură; e compus din camfor, săpun, 
amoniac, spirt şi oleiuri eterice.

Oponent, (Oposant), care se opune, face opo- 
siţie; care combate o opiniune.

Opongo, popor african în Aşango.
Oporto, oraş, v. Porto.
Oportunism, denotă vederea, ţinuta şi conduita 

mai cu samă politică a omului, care, neavend 
un sistem formulat pentru gândiri şi lucrări, în 
toate resoluţiunile şi acţiunile sale se confor
mează cu împrejurările. Omul oare împărtă- 
şesce astfel de vederi, se numesce oportunist.

Oposiţiune, în genere înseamnă piedeca sau 
greutatea ce se pune în faţa unei intenţiuni sau 
a unei lucrări. 1) In log.; raportul de O. are loc 
între actele gândirii şi se întemeiază pe prin
cipiul (sau axioma) cugetării numit al contra- 
dicţiunii combinat cu cela al exclusivităţii, în 
virtutea cărora acest raport exprimă că a) unul 
şi acelaşi obiect de gândire nu poate în unul

şi acelaşi timp şi să fie, şi să nu fie; b) un act 
de gândire odată săvîrşit nu poate fi considerat 
ca nesăvîrşit; o) doue judecă^, dintre cari una 
afirmă despre un subiect un predicat, pe care 
cealaltă îl neagă, nu pot fi amendoue devorate. 
O. logică este contradictorie şi contrară': a şi 
non a, alb şi nealb, înţelept şi neînţelept stau 
în raport de O. contradictorie; alb şi negru, 
roşu şi galben în O. contrară. 2) In jur.: O. ja- 
seamnă piedeca legală ce se opune la executarea 
unui act sau proceduri. 3) la politică: partidul 
celor ce combat politica guvernului. 4) In etică: 
deosebire însemnată în modul de a fi, de a gândi, 
de a voi şi de a lucra a doue persoane. 5) In 
retor.: figura în care se împreună doue idei ce 
par a se contrazice. [PI.]

Oposiţiune la căsătorie, actul prin care o per
soană, în basa dreptului ce-i dă legea, opresce pe ofi- 
cierul stărei civile (primarul) de a celebra o căsă
torie (v. ac.). Au dreptul de a face O. la căsătorie:

1) Soţul unuia dintre viitorii soţi, când căsă
toria anterioară n’a fost desfiinţată.

2) Ascendenţii: tatăl, în lipsă mama şi în lipsă 
de părinţi, bunul şi buna. O. nu se poate face 
de ascendenţi decât numai în această ordine şi 
o pot face chiar şi în caşul când viitorii soţi au 
virsta legiuită (25 ani bărbatul, 21 fata).

3) Colateralii: frate, soră, unchiu, mătuşe, ver 
şi vară primară, fiind majori şi numai în lipsă 
de ascendenţi, pot face O. pentru lipsa de con- 
simţement la căsătorie al consiliului de familie 
şi în caşul când O. e basată pe starea de smintire 
(nebunie) a viitorului soţ.

In aceste doue caşuri au dreptul de a face 0. 
la căsătorie şi tutorul sau curatorul, in timpul 
tutelei sau curatelei, cu autorisaţia consiliului 
de familie.

Col ce face O. trebue să arete calitatea ce-i 
dă acest drept, alegerea de domiciliu la locul 
unde căsătoria urmează a se celebra, locul unde 
căsătoria urmează a se celebra şi motivele O.-ei. 
Ascendenţii sunt scutiţi de a areta motivele.

In cas de O., oficierul stării civile nu va pute 
celebra căsătoria până ce nu i-se va face cu
noscut formal, că O. s'a retras de cel ce a fă
cut-o, sau că s’a anulat de cătră tribunal. (Art. 163 
şi urm. cod. civ. rom.)

Opossum, V. Didelphis.
Oppein, guvernament în prov. prus. Silesia, 

13,217 km*., cu 1.577,731 loc. (1890); capitala O., 
lângă Odera, are 19,206 loc., vechiu castel; 
gimnasiu.

Oppenheim, oraş în Hessa renană, lângă Rin, 
3594 loc. (1895); renumită biserică în stil gotic, 
zidită în seci. XIII—XI'V; şcoală reală; vierit; 
navigaţie; ruinele Landshron.

Oppert, lulius, orientalist, n. 1825 în Ham- 
burg. După terminarea studiilor universitare a 
trecut în Franoia, unde la început a fost prof. 
de limba germ. 1851 a fost trimis, împreună 
ou Fresnel şi Thomas să cerceteze şi studieze 
ruinele din Mesopotamia. Dela 1854 s’a ocupat 
cu descifrarea scrierii cuneiforme. 1857 prof. de 
limba sanscrită, 1869 profesor de assyriologie. 
Scrieri: Expedition scientifique en Mesopotarnie,
2 voi., 1857—64; lltndes assyriennes, 1857; 
Grande inscription du Palais de Khorsabad, 2 voi., 
1863; Documenta juridiques de l’Assyrie et do 
la Chaldee, 1877.
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Opranu, Petre, bărbat politic, n. 1815, t Iunie 

1885 în Işalniţa, j. Dolj, Rom. După terminarea 
Btudiilor la Pesta, a făcut o călătorie mai lungă 
în Italia şi reîntors în Craiova fu numit pro
curor la tribunalul de acolo, post pe care l-a 
ocupat până 1848, când a demisionat. De acî 
înainte se ocupă în special cu chestiunile so
ciale şi cu deosebire cu acea a împroprietărirei 
sătenilor. A representat în mai multe rânduri 
colegiul II de Craiova în cameră şi senat. El a 
scris; Chestia proprietăţii în România (1859); 
Patriotismul (1857); Chestiunea navigaţiunii Jiului 
(1871); Agronomul din ţeara noastră (1874); 
Viitorul României (1881).,

Oprea-Cârţişoara, corn.' mică în cott. Făgă
raşului, Trans., 920 loc. Români.

Opriş, loan, venătorul baronului ’W’esselenyi 
Mikiâs, a fost omorît de un urs în muntele 
Ţibleş în 1798. Stăpânul seu i-a ridicat un mo
nument de marmoră şi i-a făcut un părăstas cu 
10 preoţi. (Cf. »Bp. Hirlap« din 20 Sept. 1889.)

Oprişenii, fPanţîriiJ, corn. rur., parochie dim
preună cu mica corn. rur. Slobo4îca-Berlinţ sau 
8lobo(Jîca lui Goian, moşie mănăstirească încăpit. 
şi j -ul Şiretului în Bucovina, are ca parochie 
2103 loc. (1822 ort.-or., 186 rom.-cat., 95 inos.),
1 şcoală primară. [Dr. 1. G. Sbiera.]

Opritura, termin silvic folosit pentru a indica 
locurile, unde nu este permis a pasce sau a cosi 
iarba. Drept semne se folosesc table, folomoace 
de paie sau adeseori cruci de şindile fixate de 
tulpinile arborilor.

Ops, la Romani soţia lui Saturnus, (jina fruc- 
tuositâţii şi apărătoarea semănăturilor; identică 
ou Bona Dea, Fauna, Fatua şi Maia la Romani, 
ou Rhea, Deineter la Greci, cu Kybele la Phrigi. 
In onoarea ei se ţinea serbătoarea Opalia. Pre
dicatul ei de frunte era Consivia (Semănătoarea).

Optare, alegere între două sau mai multe lu
cruri; exprimarea dorinţei.

Optaşi, corn. rur. în Rom., j. Olt, situată pe 
ambele maluri ale rîului Vedea şi compusă din 
3 căţ. cu 1500 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 4 bi
serici şi 1 şcoală.

Optaţiunea, figură oratorică, ce exprimă o do
rinţă pentru dobândirea unui lucru de preţ.

Optativ, V. Mod.
Optic, numire atributivă însemnând tot ce se 

referă la lumină şi vedere.
Optica, e partea fisicei, care tractează feno

menele luminoase şi legile lor (reflexiunea, re- 
fracţiunea, dispersiunea şi celelalte însuşiri ale 
luminei) şi despre aparatele şi instrumeutele ba- 
sate pe ele şi aplicările lor practice.

Opilclan, (opticar), fabricant de instrumente 
optice, ca ochelari, ochene, etc.

Optima fide, flatj în cea mai bună credinţă. 
Optima forma (lat.) in cea mai bună formă.

Optimates, aristocraţii sau partidul senatului 
(nobilimea) în Roma, în oposiţiune cu partidul 
poporal (Populares); luptele între aceste două 
partide (133—31 a. Chr.) au făcut să cadă re
publica.
. Optimism,^ (lat) se numesce teoria, care se 
întemeiază în disposiţia omului de a vede lumea, 
lucrurile din lume şi mersul întâmplărilor numai 
in lutnină favorabilă. Se face deosebire între O. 
teoretic şi practic. Din punct de vedere teoretic 
O. susţine, că lumea aşa după cum e, pe lângă

toate neperfecţiunile ce ar ave, este cea mai 
perfectă, cea mai bună şi care poate garanta 
fericirea fiinţelor vieţuitoare. Această vedere se 
reduce tocmai la stoici, a fost susţinută de Plotin 
şi Scotus Erigena şi a fost formulată în sistem 
de cătră Leibnitz (f 1716) în a sa »Theodicee«. 
Sub raport practic se nUmesce optimist acel om, 
a cărui disposiţie psichică este astfel, încât el 
toate întâmplările Ie vede numai din laturea 
lor bună şi luminoasă, are speranţă şi curaj, 
fiind-că toate sunt bune aşa după cum le dă 
Dumne4eu. v. şi Pesimism. [PI.]

Optimus Maximus, supranumele lui Jupiter.
Opţiune, dreptul de alegere între două lucruri. 

In anumite caşuri legea dă dreptul de O.: mo
ştenitorul are facultatea de a opta (de a alege) 
între acceptaţiunea şi renunţarea moştenirii.

Optometru, aparat optic, cu ajutorul căruia 
se determină facultatea de acomodare a ochiului, 
va să 4>°ă distanţa cea mai mică şi cea mai 
mare, între cari putem vede obiectele. Distanţele 
aceste la diferiţi indivi4i sunt diferite.

Opulent, bogat, îmbelşugat.
Opuntia Tourn et Haw., (botan.) gen din fam. 

Cacteelor. O. vulgaris Mill./se cultivă în Africa 
de nord. America de sud şi Europa de sud pentru 
fructele sale gustoase (smochine de Spania) şi 
ca gard viu. O. Ficus indica Mill. (smochinul 
de India), cultivat în Europa de sud pentru fruc
tele sale. O. eoednellifera L. (Cactus opuntia, 
nopall, de origine din Mexico, se cultivă acolo, 
în Spania, Algeria, pe Canare, lava şi India de 
vest pentru prăsirea insectei coş e ni la (v. ac.). 
Multe alte specii de O. se mai cultivă ca plante 
de ornament.

Opus, V. Op.
Opuscul, operă mică de literatură sau sciinţe.
Opus operatum, termin teol., care exprimă 

acea acţiune sacramentală, ce produce în su
fletul omului graţia divină supranaturală, în vir
tutea iustituirii ei prin Christos, independent 
de bunătatea ori pietatea persoanei, care înde- 
plinesce respectiva acţiune, în oposiţie cu O. 
operantis, când adecă graţia divină se varsă în 
sufletul nostru din partea lui D4eu pentru pie
tatea noastră ori bunătatea morală a ministran- 
tului, care îndeplinesce cutare acţiune sacră.

Ora, (lat) roagă-te.
Ora pro nobis, un fel de ectenie în biserica 

cat.: roagă-te pentru noi.
Oracol, (lat) respunsul dat de nisce divini

tăţi cari ghiceau viitonil; epitetul ce-1 purtau 
ele. O.-ele se dedeau în anumite locuri. Cele 
mai celebi-e erau: Meroe, Teba, la Egipteni; Do- 
dona, Delfi, în Grecia; Gume, în Italia. Mulţi 
4ei, Apollon, Bacchus, Hercule, aveau fiecare 
locurile lor anumite pentru O. Persoanele cari 
dedeau O. erau nisce preotese. La Delfi ele purtau 
numele de Pythie, Pythonise sau Sibylo. Ace
stea, înainte de a predice, trebuiau să postească 
trei 4<le; apoi mestecau frunze de laur al căror 
suc, probabil, le exalta imaginaţia. După aceea, 
suite pe un triped, în prada convulsiunilor de
deau respunsuri. In alte locuri O.-ele erau date 
de cătră nisce porumbiţe, sau de sgomotul produs 
de vânt. Adesea, răspunsurile erau în versuri, 
în ori ce cas în aşa fel încât puteau avea mai 
multe înterpretări. O.-ele deveniseră cu vremea 
instrumente de guvernament. A4i ele au dispărut

30*
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sau mai bine s'au transformat în vraci, ghici
toare, oărtnrărese, eto.

Oradea mare, (m^h. Nagy-Vârad, germ. 
Groaawardein), capitala coltului Bihor, Ung., 
situată pe ambele termuri ale rîului Crişul re
pede, ou 38,667 loo. (1890), din cari 4500 Rom. 
Q. e centrul vieţii politice, culturale şi econo
mice a coltului. £ sediul episcopatelor şi capi
tolelor rom. şi gr.-cat., vicariatului gr.-or. rom.; 
tribunal, tablă regească, procuratură, juriu de 
presă, ş. a., cameră de notari publici şi advo- 
caţială, de comerciu şi industrie, direcţiune finan
ciară, poştală şi telegrafică, (jomandament mi
litar şi ]andarmăreso, etc.; academie de drepturi, 
teol. rom.-cat., gimn. sup. premonstratens, liceu 
real, preparandie rom. şi gr.-cat. pentru tineri 
de ambe sexele, şcoală sup. şi inf. comercială, 
şi şcoală industrială, şc. de moşit, mai multe 
şc. primare, între cari 2 rom., gr.-cat. şi gr.-or.; 
seminariul gr.-cat. Leopold II; >fnndaţiunea Zsi- 
gaiană< gr.-or. rom. cu internat; 7 institute de 
credit şi economii, între cari institutul român 
•Bihoreana» ocupă loc de frunte. Industria: 
fabrici de spirt, oleiu, oţet, cărămicji şi chibrite, 
2 mori de vapor renumite. Dintre edificiile măi 
pompoase amintim: bisericile episo. romano- şi 
gr.-cat., bis. gr.-or., ref. şi sinagoga isr.; edificinl 
monumental reşedinţa episcopească rom.-cat. cu 
365 ferestre la stradă. In O. se concentrează 
6 linii ferate. Locuitorii se ocupă cu comerciul, 
industria şi agricultura, cultivă viile şi prăsesc 
vite. Tîrgurile O. sunt vestite. In apropierea O. 
se afiă termele episcopului latin •FiispdkfurdS» 
şi ale ordului premonstratens >Felix«, cari sunt 
recomandate contra reumatismului.

latoricul. U. s’a fundat după părerea unor 
istoriografi prin Sf. Ştefan sau Sf. Ladislau şi a 
fost un Joc de plăcere pentru unii regi din casa 
arpadinană, dintre cari mai mulţi s'au şi îngropat 
aici (Sf. Ladislau, Ştefan II, Andreiu II, La
dislau IV, Beatrix soţia reg. Clarol I, Maria soţia 
reg. Sigismund şi soţul ei). Sf. Ladislau a în
temeiat episcopia şi capitulul rom.-cat. Oraşul 
avea un caracter preoţesc, avend pe timpul lui 
Sigismund 73 biserici fundate şi zidite de mai 
multe orduri religioase de ambe sexele, dintre 
cari adi se mai susţin ordul premonstratensilor, 
al franciscanilor şi misericordianilor; iar pentru 
femei al ursulinelor şi misericordianelor. O. a 
fost nimicită do invasiunea Tătarilor şi a suferit 
prin jaful Cumanilor. Abia s’a ridicat din l uine şi 
a început a mai înflori sub regele Matia, la 1474 
iar fu ruinată de Turci. La 4 Febr. 1538 în 
O. s’a legat pace între regele Ferdinand şi Za- 
polya loan, recunoscendu-se arabii de regi. La 
1556 fu asediată de Turci, însă fără resnltat; 
la 1557 ajunse în posesiunea principilor din 
Transilvani^ cari des locuiau aici. In 1558 ajun
gând calvinismul şi în O., a fundat şcoale sup. 
şi tipografii, cari înfloriseră până la 1660, când 
paşa Aii ocupând oraşul, tineretul trecu la Do- 
briţin unde fundară colegiul reformat, care a 
dat atâţia bărbaţi renumiţi poporului maghiar. In 
1836 O. că(}u jertfă unui incendiu înfiorător, iar 
1848 a fost refugiul guvernului maghiar scăpat 
din Dobriţin; astfel ajunse 0. unul dintre cele 
mai însemnate oraşe ale Ungariei.

Oradea mare, dieceaă română gr.-cat., în
fiinţată de cătră împ. Maria Teresia în 1776 şi

canonisată de cătră papa Piu VI prin bulla >In- 
defessum* în 16 Iunie 1777. E formată din pa- 
rochiile rom. gr.-cat. din coltul. Bihor, cari 
mai înainte erau supuse episc. cal. de ritul lat. 
din O. m. S’a mărit prin lăţirea unirii şi prin 
bulla memorabilă din 1823 a lui Piu VII, •Im- 
posita humilitati Vestrae», prin care 72 parochii 
rom. din coltul. Satu mare s’au dismembrat de 
diecesa ruteană de Muncaciu şi s’au unit , cu 
diecesa O. m. A(}i diecesa rom. gr.-cat. de O. m. 
constă din 169 parochii şi 571 filii; are preste 
200 preoţi şi 132,000 credincioşi. Se extinde 
preste cottele: Bihor, Arad, Bichiş, Cianad, Cion- 
grad, Hajdu, Heves, Saboloiu, Sătmar şi Selagiu. 
Diecesa O. m. a avut până acum următorii epis- 
copi: 1) Moise Dragoaay, (1776—87); 2) Ignaţiu 
Darabanth, (1788—1805); 3) Samuil Vulcan, 
(1806—39); 4) Vasiliu Baron Erdâlyi, (1842 
până 1862); 5) loaif Papp-Szildgyi, (1862—73); 
6) loan Oltean, (1873—77); 7) Mihail Pavel, 
(dela 1879) (v. ac.). E supusă mitropoliei gr.-cat. 
rom. de Alba-Iulia şi Făgăraş. Reşedinţa epis- 
oopului este în O. m. unde are şi un capitul 
constătător din 6 canonici.

Oral, din gură, prin viu graiu; examen oral, 
probă orală.

Orale, (lat.) odajde bisericească la catolici, 
corespunde felonului din biserica resăriteană.

Oran, capitala provinciei cu acest nume în 
Algeria franc, lângă . Marea Mediterană, pe ţer- 
murii rîului El-E^hhi, cu 80,941 loc. (1896). 
Are legătură cu Alger prin drum de fier, oraş 
regulat, reşedinţa unui episcop; port, comerciu 
însemnat. O. (arab. Wehran, Wahran) s’a in- 
temeiat la 903 prin Mauri, aparţinând dinastiei 
Fatimi(jilor; 1082 fu ocnpat de Almoravicţi; 1146 
cade în mânile Almohadilor; 1512 este ocupat 
de Spanioli. La 1708 cade în mânile Turcilor, 
se pustiesce, şi după ce Francezii au ocupat 
provincia (1831), începe din nou a se ridica.

Oran, provincie în Algeria, are extensiune de 
115,585 km*., cu 1.028,248 loc. (1896), este îm
părţită în 5 cercuri.

Orange, (Orense, vechiul Arausio), capitala 
unui arondism. în dep. franc. Vaucluse, 6768 loc. 
(1896); ţesătorii de mătasă; antichităţi romane. 
Fostul principat O. (Orania) 1530 a trecut la 
linia otonică, prin pacea dela Utrecht trecu la 
Francia.

Oranglştl, (Orangemen, OrangelogiJ, numele 
dat partidului politic, care în 1689 remase fidel 
causei lui lacob II. El era compus din prote
stanţii din Irlanda, cari recunoscuse pe Guilom 
de Uranje. O. erau numiţi şi torii, cari se opu
neau in parlament la concesiunile în favorul 
catolicilor irlandezi. [L.]

Orangutan, fPithecus SatyruaJ, mamifer din 
ord. Pitheoilor, fam. Catarrhinilor. Această mai
muţă e acoperită cu per brun-roşcat sau brun- 
negriu, pe laturi des şi lung, pe spate şi piept 
mai rar. Faţa este cenuşie-albăstrie. Capul cam 
conic, nasul turtit, botul ieşşit, buze groase, 
urechile mici, braţele ajung până la glesoe. 
înalt de l-35 m. Trăiesce singuratic prin codrii 
mlăştinoşi din Sumatra şi Borneo. Se acaţă cu 
uşurinţă pe copaci. Este fricos şi pacinic. Când 
este atacat se apără cu dinţii săi cei puternici 
(32 la număr) şi cu braţele sale cele lungi. Se 
nutresce cu fructe şi părţile mai delicate ale
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arborilor. îşi face cuibul pe vîrful copacilor, din 
crăci şi frunze, (v. şi Maimuţa.)

Orania, casă princiară, care ocupă tronul 
Olandei. Numele îi vine dela principatul Orange, 
în sudul Franciei, unit ou Francia la începutul 
seci. XVIII. Primul comite de O. a fost Gerald 
Adhemar (1086—96), ai cărui descendenţi bărbaţi 
se sting în 1174 şi o fată, Tiburge, fu căsătorită 
cu Bertrand de Baux, întemeietorul liniei a 
doua a casei de O. Cu Raimond V (1340—73) 
lăsa iar numai o fată, Maria, care se căsători 
cu loan de Châlons, întemeietorul liniei a treia 
a casei de O. Când ultimul descendent al ace
stuia, Philibert (1502—30), se stinse, principatul 
trecu la fiul sorei sale, Renatus de Nassau-Dil- 
lenburg, întemeietorul liniei a patra. Renatus, 
neavend copii, designa ca succesor pe verul seu 
Wilhelm I de Nassau-Dillenburg, primul sta- 
tuder al provinciilor neerlandeze. Wilhelm fu 
cinorît (1584) şi-i urmă fiul seu Moritz (t 1625), 
apoi alt fiu, Frideric Henric (f 1647). Fiul ace
stuia fu "Wilhelm II (f 1650) şi fiul seu "Wil- 
helm III (1702) ridică familia de 0. la cea mai 
mare Însemnătate. "Wilhelm III murind fără 
copii, lăsă prin testament ca moştenitor al fa
miliei 0. pe nepotul lui Frideric Henric prin 
fata lui Albertina Agnes, pe loan Wilhelm Friso 
de Nassau-Dietz. Urmaşii acestuia ajunseră din 
nou la statuderat dela 1747—95, apoi dela 1815 
regi în Ţerile de jos, şi după separarea Belgiei 
(1830) regi în Olanda.

Oranletibaum, oraş în guv. rusesc St. Peters- 
burg, lângă sinul finnic, în faţă cu Eronstadt, 
5333 loc. (1897); castel imperial.

Oranje, (oland, Oranje Rivier, hotent. Kai 
Garib, riu mare), unul dintre cele mai lungi 
rîuri ale Africei (2018 km.); isvoresce din doue 
ramuri, unul sudic Nu Garib (rîu negru), sub 
care numire se înţelege rîul principal în cursul 
superior, şi unul nordic Hai (jarib (rîul galben, 
Vaal-Rivier). Ramul Hai Garib desparte repu
blica Oranje de republica Transvaal. Deşi este 
unul dintre cele mai lungi rîuri ale Africei, 
totuşi, afară de timpul ploilor, are apă puţină 
şi nu e navigabil.

Oranje, republicăîn Afrieade sud, întemeiatăde 
colonişti olandezi (Buri). In nord se mărginesce 
cu republica Transvaal (v. ac.), de care o desparte 
rîul Vaal (Likva), în est prin munţii Eahlamba 
se desparte de provincia Natal, în sud-est se 
mărginesce cu provincia Vasuto, în sud cu co
lonia Eap, are o suprafaţă de 131,070 kms. cu 
207,503 loc. (1890), din cari 77,716 albi. Are 
climă sănătoasă, vegetaţiune bogată, comeroiu. 
însemnat cu lână şi piei. Provincia se împarte 
în 10 districte. Constituţiunea ei s’a proclamat 
1854 şi revisuită la 1879. Capitala este Blom- 
fontain, presidentul se alege pe cinci ani. Le
gislativa se compune din 54 deputaţi. Nu are 
armată permanentă, ci fiecare bărbat e dator a 
purta arme.-O. s’a fundat (1842) de cătră buri 
emigraţi din provincia Cap. In 1854 recunoscută 
du Britania ca independentă.

Orar, (lat. Orarium), ornat sacru propriu dia- 
conesc. Are forma ângustă şi lungă, se îmbracă 
pe umerul stâng al diaconului.

Oraş, comunitate pusă sub conducerea unei 
antorităţi comunale proprii (magistrat) şi a unui 
consiliu orăşâneso. Numirea 0. e de însemnă

tate mai mult istorică, care în timpuri vechi 
ave şi înţeles administrativ şi autonom; astă4i 
însă drepturile de autonomie comunală nu mai 
sunt legate de numirea O. In România se deo
sebesc numai comune (v. ac.) urbane şi rurale, 
iar în Ungaria comunele urbane pot fi O. cu 
drepturi municipale (v. Municipiu şi Comitat) 
ori 0. cu magistrat (v. ac.).

Orăşanu, Nicolae T., poet satiric, n. 1833 în 
Craiova, f 1890. ancă dela 1854 a început să 
publice prin diverse gazete satire politice şi 
personale, şi mai ales, după venirea domnito
rului Carol, satire antidinastice (1871—1876). 
A ocupat pentru scurtă vreme o funcţiune la 
regia monopolurilor statului 1878, şi postul de 
director al «Monitorului oficial», 1880. Publicaţii: 
Tîrgul cu idei sau buletinul Cişmigiului, 1857; 
Floricele de primăvară, 1854; Botezul lui Fîl- 
Fîl-Son în balta Cişmigiului, 1857; Trei feţi lo
gofeţi sau povestea lui Fîl-Fîl-Son, 1857; Căinţa 
lui Fîl-Fil-Son, 1857; Istoria Moldovei şi a Ro
mâniei, trad. după Carra, 1857; Misterele ma
halalelor sau cronica scandaloasă a oraşului, 
1857, 1858; O fată de măritat, 1858; Instruc
ţiunea procesului întâmplat la 28 Sept. în sala 
lui Bossel, 1859; Panorama sau mineele lui Ni- 
chipercea, 1860; Calendarul lui Nichipercea, 
1860, 1861; întemniţările mele politice, 1861; 
Iluştrii contemporani, satire şi epigrame poli
tice, 1861; O pagină a vieţii mele sau 22, 23 
şi 24 Ian. 1859; Talmeş-Balmeş dela naşul med 
Nichipercea, 1861—63; Coleoţiune de veraificări 
umoristice, publicate în 1869 şi 1870; Opere 
satirice I, II, III, 1875; Poesii dedicate arma
telor române, 1877. Toate satirele lui O. sunt din 
genul celor numite pasquinade.

Orăşeni, sat în Rom., j. Botoşani cu 1014 loc. 
(Dicţ. geogr. 1895), 1 biserică şi 1 şcoală. Loc. 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor.

Orăşenii, corn. rur. cu cătunul Hazura, pa- 
rochie, moşie boierească în căpit. şi jud. Coţ- 
manului în Bucovina, are 3082 loc. (2757 6rt.-or., 
83 romano-catolici şi uniaţi, 242 mos.), 1 şcoală 
primară.

Orăstica, una din numirile populare ale plan
telor Orobus.

Orăştie, (germ. Brooa, magh. Szdszvdros), oraş 
în cott. Hunedoarei, Trans., cu 5650 loc. (1891), 
majoritatea Rom., liceu ev. ret., şcoală super, de 
stat pentm fete, şcoală inf. de meserii, 3 bănci 
de credit şi economii din cari 2 rom. (Arde
leana şi Dacia), societate rom. agronomică, fa
brici de spirt şi ghips (ipsos); comerciu întins 
cu vite; staţiune de cale fer. O. a fost odată şi 
reşedinţa cercului O., 435 km*, şi 22,479 loc. 
(1891). In 1861 comunele acestui cerc au în
fiinţat un fond, depus la mitropolia din Blaj, 
ca din interesele lui să se dea stipendiu unui 
tiner român de religiunea gr.-cat. 0. este sediul 
unui 'protopopiat român gr.-or. cu 62 comune 
şi 39,285 credincioşi.

Orăţiile, vale prăpăstioasă, pe drumul ce duce 
dela Comarnic spre Sinaia, în Rom., j. Prahova. 
Valea e udată de un păreu ce isvoresce din 
muntele Doamnele şi şe varsă în Prahova în 
laţa gării de drum de fier Valea Largă. Posi- 
ţiuni pitoresci, frumoase dar selbatice.

Oratio, (lat.) vorbire; O. pro domo, vorbire 
pentru interesul propriu; O. dominica, rugă-
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ciunea Domnului, Tatăl nostru; O. reda, vor
bire directă; O. ohligua, vorbire indirectă.

Oratorio, ce se ţine de oratorie sau eloquenţă: 
genul O. Oratoria, v. Eloquenţă şi Retorica.

Oratoriu, (lat. Oratorium), în inusică e o lu
crare poetică musicală cu un text tratând un 
subiect biblic, religios. Numele e modern dar 
originea e fără îndoială în vechile Mistere 
ale evului mediu. Un timp acest fel de produc- 
ţiuni nu erau altceva decât o acţiune dramatică, 
cu personaje biblice, sau cu idei simbolice per
sonificate ; ca musică, ariile şi duetele cu acom
paniament instrumental, condiţiunea inevitabilă 
a noului stil, alternau cu conirile a cap el la 
sau acompaniate. Astfel au fost primele oratorii 
de Cavalieri, Laudi, Eapsberger, ş. a. Numai mai 
târziu, prin Carissimi apare relul recitantului 
(historicus), care narează acţiunea şi astfel face 
să dispară execuţiunea scenică. Dela Carissimi 
începe c frumoasă periodă pentru 0., care ocupă 
atât sfîisitul seci. XVII cât şi prima jumătate a 
seci. XVIII, şi în care cempositeri ca A. Scar- 
latti, Stradella, Legrenzi, Durante, Leo, Fergolesi 
căutând auni artificiile savante ale contrapunctului 
cu graţia melodiei şi puterea de exprcsiune creară 
adevărate capodopere în acest gen. De pe la 
mijlocul seci. XVIII însă stilul teatral năvmesco 
în O. cu genul său de arii de bravură, aşa că 
perioda de glorie a O.-lui a trecut. Aceasta însă 
pentru Italia, căci tocmai în acest timp O. ia 
in Anglia un superb avent prin marele Hăndel 
care crează o serie de capodopere dintre cari 
unele şi a(}i provoacă un adevărat entusiasm în 
lumea musicală engleză, mai ales pentru Messiah 
este un adevărat cult. Şcoala germană presintă 
âncă alţi măiestri autori a nemuritoare capodo
pere în acest gen: Bach (Pasiunea), Graun (Tod 
Jesu), Haydn (Schopfung, Jahreszeiten, Sieben 
Worte), Beethoven (Christus am Olberge), Men- 
delssohn (Paulus, Elias), ş. a. [T. C.]

Oraviţa, 1) O. montană, magh. Oraviceahânya 
sau Nemet-Oramcza, com. mare în Ung., cottul 
Caraş-Severin, cu 4115 loc. Germani şi Români 
(1409). In O. işi are sediul: pretură, judecătorie 
cerouală, perceptoratul de dare, protopopiatul 
gr.-or. şi gr.-cat., mai multe institute de bani, 
intre cari cel rom. »Oraviciana«. O. este centrul 
minier al Ungariei de sud şi al marelui domeniu 
al Societăţii căilor ferate austro-ungare. 2) O. 
română, magh. Romdn-Oravieza, corn. rur. în
vecinată cu cea de sus; are 2237 loc. Rom. 
şi Germ. (1664). Aici se găsesce şteamp, rafinărie 
de petroleu, moară de ciment, fabrică de sape. 
In apropiere e Marilla, stabiliment climateric. 
3) O., protopopiat gr-or. rom. cu 23 comune 
şi 30,445 suflete. 4) O., protopopiat gr.-cat. rom. 
cu 9 comune şi 6776 suflete.

Orb, V. Orbire.
Orbalţ, (erisipel, orbanf, foc viu, brâncă), 

aprinderea pielei rănite, cu roşaţă vie, umflă
tură şi adesea şi beşici, de unde şi brâncă be- 
ţicată. Causa este o infecţiune microbiauă, căci 
suferindul are în acelaşi timp şi călduri mari. 
Adeseori O. este ambulant, ivindu-se pe tot 
corpul. De obiceiu ţine câte 10—15 4'le-

Orbească, 1) O. de jos, com. rur. în Rom., 
j. Teleorman, cu 1600 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
1 biserică şi 1 şcoală. 2) O. de sus, com. rur.

în Rom., j. Teleorman, cu 1825 loc. (Dicţ. geogr. 
1897) agricultori, 1 biserică şi 1 şcoală.

OrbenI, com. rur. în Rom., j. Putna, compusă 
din 2 cătune cu 1560 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
3 biserici şi 1 şcoală.

Orbigny, Alcide Dessalines d', paleontolog, 
n. 1802 în Coueren (Loire-Inferieure); 1853 prof. 
de paleontologie la Jardin des Plantes în Paris, 
t 1857 în Pierrefitte lângă St. Denis. Scrieri: 
Voyage dansl’Amerique meridionale, 7 voi. 1835 
până 1839; Paleontologie frangaise, 6 voi. 1840 
până 1860.

Orblllus Pupillus, gramatic lat. din seci. I 
a. Chr., n. la Benevent, unde profesa. La etatea 
de 50 ani deschise o şcoală în Roma şi fu în- 
veţătorul lui Horaţiu, care pentru asprimea lui 
îl numesce plagogus (bătăuşul).

Orbire, pierderea vederii, sau luarea ei pentru 
un moment (eblouissement, Blendung). Căuşele 
pot fi diferite: ori că piedeci se opun la intrarea 
razelor în ochi, ori că nervul optic nu mai poate 
conduce aceste raze la creeri şi astfel omul de
vine orb. [—]

Orbii sunt obiectul asistenţei publice şi pri
vate ca şi alte persoane incapabile a se hrăni 
prin munca proprie. Nu există motive pentru 
ca 0. adulţi să fie internaţi în institute speciale 
deosebit de alţi neputincioşi şi astă4i în toate 
ţerile numeml asilelor speciale pentru O. adulţi 
este mic, caritatea publică şi privată îngrijesce 
de ei de o potrivă cu alţi infirmi. De instrucţia 
O.-lor tineri şi de învăţătura lor profesională 
îngrijesce în unele ţeri administraţia publică. 
Şcoalele de O. tineri, sunt internate şi exter
nate, mai există ici colea şcoale pentru 0. adulţi 
şi ateliere pentru 0. cari nu sunt mult frecuen- 
tate şi în general este mic numărul şcoalelor 
speciale pentru O. şi al elevilor lor. Creatorul 
instrucţiunii metodice a O.-lor a fost institutorul 
Valentin Haug 1746—1822, care în 1785 a des
chis la Paris cu ajutorul societăţilor filantropice 
prima şcoală de U. Materialul didactic îl con- 
stitue cărţi plastice cu litere ridicate; Haug s’a 
mai servit de pânza cu diferite obiecte brodate. 
Metodica şi technica acestui învăţământ au fost 
perfecţionate de Zeune, care în 1806 a deschis 
o şcoală de O. la Berlin, şi de Klein, care în 
1808 a înfiinţat o şcoală de 0. la Viena. Astăzi 
se întrebuinţează pe lângă cărţi cu caractere în 
relief, harţe geografice plastice. Meseriile pe cari 
le învaţă 0. sunt: toarcere, tricotare, fabricarea 
de covoare şi de pantofi din petece de postav, 
de obiecte de paie, de perii, coşuri, mături, de 
panglici şi de obiecte de ciapraserie, de funii, 
de obiecte din sîrma împletită, struugărie, lem
nărie, acordarea de piane. Dela 1873 se adună 
la câte 2 ani un congres internaţional al insti
tutorilor de O. In regatul român se află 2700 0. ; 
până astăzi România nu posedă nici şcoală nici 
asii special pentru O., ei sunt însă primiţi în 
număr mic în asilele de infirmi. Ungaria are 
18,0(K) O. şi posedă un institut al statului pentru 
educaţiunea O.-lor cu 100 elevi. Austria are 
16,000 O. şi 12 institute pentru învăţătura O.-lor 
ou 850 elevi; Bucovina în parte a avut în 1896 
422 0. Prusia are preste 20,0(X) O., din caii 
1150 în institute. [1. l' .]

Orbis, (lat.) cerc; O.terrarum, rotogolul pă
mântului.
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Orbita, găunoşitura (cavitatea) în care este 
aşezat ochiul. In astron.: drumul ce descrie o 
planeţii prin mişcarea sa.

Orbona, Ia Romani (jina, care stingea lumina 
ochilor, adecă orbia.

Orbul găinii, v. Hemeralopia.
Orcan, (Uragan), v. Vent.
Orcheiu, v. Orheiu.
Orchestra, în teatrul gi'ec se numia o por

ţiune de teren situată între scenă şi locul re- 
servat spectatorilor, porţiune în care stăteau 
musicanţii, în care se executau dansurile şi pan- 
tomimele şi în care se făceau evoluţiunile corului. 
Teatrul roman era construit în acelaş mod ca 
şi cel grec, şi părţile lui purtau acelaş nume; 
la Romani ancă în O. se puneau câteva rânduri 
de scaune reservate personajelor marcante, no- 
bilimei, de unde numele de foteluri de O. date 
primelor rânduri de staluri în teatrele moderne. 
Când apoi în Italia s’au făcut primele încercări 
de o renascere a tragediei antice, care dădu ca 
resultat genul Opera (v. ac.), musicanţii acom
paniatori erau aşezaţi îuderetul decorurilor, astfel 
că erau nevecjuţi de public, împrejurare care 
trebuia să mărească farmecul musicei. Cum însă 
prin această disposiţiune sonoritatea instrumen
telor era din cale afară înăduşită, în primul 
teatru pentru operă, deschis publicului la Ve
neţia (1637) se reservă în faţa scenei, între 
aceasta şi spectatori, un loc pentru musicanţi, 
care loc ia naturalmente numele de O. Orchestră 
se dă ancă numele grupului instrumentelor ce 
ocupă acest loc, şi în general ori cărui complex 
numeros de instnimentişti cu instrumente de 
coarde, de suflare, de percusiune, ce execută fie 
o musică de acompaniament a unei opere sau 
a unei alte lucrări poetică-musicală, fie musică 
pur instrumentală scrisă sau dispusă pentru un 
astfel de complex. După speoiile instiumentelor 
ce o formează putem avea: 0. de coarde, for
mată numai din instrumente de coarde; 0. de 
armonie, instrumente de suflare şi percusiune; 
0. de alamă sau fanfară; după destinaţiune putem 
avea: O. de teatni, de operă sau de acompa
niament, 0. militară, O. sinfonică sau de .sin- 
fouie ş. a. [T. C.J

Orohestrion, nume dat la sfîrşitul seci. XVII 
unor instrumente de forma orgăi sau a pianului, 
cu doue sau mai multe claviaturi şi puteud da 
timbre variate şi o sonoritate puternică (Rack- 
witz, 1789, T. A. Kunz, 1795 ş. a.). Mai târ^u 
s’a dat acest nume unor mari instrumente me-: 
obanice cu suluri dinţate, cu puternice jocuri de 
ancie şi cu tuburi de metal, amintind mai mult 
sau mai puţin timbrele instrumentelor orchestrei, 
pe care tind a o înlocui. Instrumente de acest 
gen au fost ancă numite Apolonicon, Pansinfo- 
uicon, Sinfonicon, ş. a. Un instrument cu mult 
mai redus, cu manivelă, executând musică no
tată pe baude de carton perforate âncă a fost 
numit O.-Rialistou sau Orchestrionette. [T. C.]

Orchjdee, (botan.) fam. de plante dicotiledo- 
nate din ord. Microspermelor, perene cu foi 
simple şi flori măreţe de cele mai diferite forme 
Şl culori; există cam 5000 specii, dintre cari 
majoritatea cresc în America tropicală, archi- 
pelagul indic şi Australia, ca. 100 specii în Europa.

Orchita, (med.) inflamaţia testiculilor, causată 
de contusiuni, infecţiune blenoragică, sifilitică

sau tuberculoasă. Tratament: odihnă, cataplasme 
reci sau calde, unguente resorbante (iod), pan
sament compresiv, avendu-se totdeuna în vedere 
causa O.-ei.

Orchomenos, oraş străvechiu în Boioţia, odi
nioară centrul Minylor pelasgi, cu renumitele 
comori ale lui Minyas. Thebanii au dărîmat oraşul 
la 367 a Chr., 85 a. Chr. a bătut aci Sulla oastea 
Iui Mitridates. Alături de ruinele oraşului 0. se 
află acum satul Skripu.

Orcina, Ce Ha. CH8 (OH)a, Dioxitoluol, un fenol 
oe se gâsesce ca atare în plantele Rocela şi Le- 
canora. Chimic se poate obţine din cresolul sau 
toluol bromat tratat cu hidratul de potasiu. Corp 
oristalin, cu gustul dulceag, fusionează la 107°; 
cu amoniac dă o materie colorantă.

Orcus, la Romani a) lumea de jos, adecă iadul, 
imperiul lui Pluto; b) numele 4sudm lumii de 
jos, adecă însuşi Pluto.

Ord călugăresc se numesce o comunitate re
cunoscută de biserică, ai cărei membri emit pe 
viaţă voturile solemne ale paupertăţii, castităţii 
şi ascultării. De aci se vede deosebirea între 0. 
şi Congregaţiune (v. ac.), în care voturile leagă 
numai pe cât timp cineva stă într’însa, iar pau
pertatea este simplă sau imperfectă, deoarece 
congreganiştii renunţă numai la usufructul averii 
lor, păstrându-şi domeniul ei direct. O.-le se îm- 
părţesc: 1) în Monachi (v. ac.l ca Basiliţii (v. ac.) 
şi Benedictinii (v. ac.), cari au de scop serviciul 
divin contemplativ. Dar mai ales aceştia din 
urmă au început de timpuriu să se ocupe de 
cultura sciinţelor şi a ai-telor, şi numai unele 
ramuri ale lor au remas curat contemplative, ca 
s. e. Cartusianii, Trapiştii şi puţine călugăriţe 
cu clausură perpetuă; 2) în O. militare, ca loa- 
niţii, Templarii, Teutonii; 3) în Mendicanţi, ca 
Franciscanii, Dominicanii şi Carmeliţii (v. toate 
ac. art.); se numesc astfel, fiind-că trăiau din 
cerşire, ceea ce însă astaiţi s’a restrîns la Fran
ciscanii observanţi şi la Capucini, ale căror mă
năstiri nu pot poseda bunuri imobile; 4) în 
Clerici regulari, cari se ocupă cu tot felul de 
funcţiuni pastorale, calesuiţii şi Barnabiţii (v. ac.). 
Disciplina modernă nu perfnite profesul so
lemn, decât după un noviţiat de cel puţin un 
an, şi premiterea pe trei ani a voturilor simple 
(ca la Congregaţiuni); în special la lesuiţi se 
admit foarte puţini la profes solemn, şi anume 
la vîrstă înaintată şi după un examen teologic 
riguros. Organisaţia O.-lor c. prevede în
deobşte un general la Roma; dar unele O. sunt 
constituite după mănăstiri mai mult ori mai 
puţin independente de olaltă. (Kirchenlexioon, 
Freiburg i. Br. 1895, voi. IX, art. Orden.)

Orda, căpetenia Tătarilor, care din nordul Tran
silvaniei apucă spre ţeara Făgăraşului şi de aci 
în Oltenia, bătend pe Basarab Ban, care îi în- 
timpinase cu oştire.

Ordalie, (angl.-sax. OrdâlJ, probă judiciară 
întrebuinţată în evul mediu sub numele de «ju
decată D4ească<!.

Ordessus, veche numire a rîului Argeş (v. ac.).
Ordin, (sacrament), este ritul, prin care cu 

chirotonire (v. ac.) se sfinţesc membrii hierar- 
chiei bisericesc!, singurii depositari ai legii lui 
Christos. In ritul latin se deosebesc 7 ordini: 
cele 4 inferioare după tonsura, şi anume oşti-
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ariatul, lectoratul, exorcistatul şi acolitatul, şi 
cele 3 superioare, subdiacouatul, diaconatul şi 
preoţia. Ritul grecesc recent a păstrat numai 
lectoratul, subdiacooatul, diaconatul şi preoţia. 
După ambele rituri însă plenitudinea ordinului 
consistă în episcopat, care singur conferă 
caracterul de urmaş al apostolilor, calitatea de 
membru al bisericei învăţătoare şi puterea de 
a chirotonî. Ori ce ordin, oare nu derivă dela un 
episcop, este nul, şi de aceea protestanţii n’au 
nici pi eoţi, nici episcopi. Aceasta este tradiţiunea 
apostolică, după mărturia celor mai vechi pă
rinţi bisericesci, şi chiar opiniunea cea mai pro
babilă admite, că O. episcopal să fi fost anterior 
O. preoţesc. Ritul conferirii O.-lor are de ma
terie şi formă esenţială chirotonirea, uneori şi 
atingerea instrumentelor corespunzătoare, şi cu
vintele rostite de episcop în acelaş timp. Restul 
sunt numai nisce ceremonii amplificative. Nu 
poate fi admis la un O. oarecare cel ce n’a primit 
pe cel imediat inferior, şi anume după un in
terval de timp (interstitia). Pe lângă aceea se 
recere o instrucţiune împărţită astfel, încât can
didatul la preoţie să fie terminat un gimnasiu 
(liceu) şi un curs universitar de cel puţin trei 
ani de teologie. Minimul absolut al vîrstei pentru 
subdiaconat este de 21 ani împliniţi, iar pentru 
preoţie, fără dispensă, 24 ani; pentiu episcopie 
se recer cel puţin 30 ani. (Kirohenlexicon, Frei- 
burg i. Br. 1895, voi. IX, art. Ordo).

Ordin de cavaleri. Originea vechilor O.-e de c. 
din evul modiu se leagă de cruciade, când creştinii 
ajunşi la pămentul sfânt se ocupară de organi- 
saţia militară de cavaleri pentru paza sfintelor 
locaşuri şi mănăstiri. Astfel se născură succesiv, 
ordinul sfântului mormânt, al Sf. loan de Ieru
salim, al Sf. Lazăr, al Templului. O.-le acestea 
deveniră independente, nerecunoscend altă au
toritate decât a bisericii. In ele nu puteau întră 
decât cei din nobleţă cea dintâi. O.-le ajung cu 
timpul la o mare putere şi bogăţie; marii ma
gistri ai lor sunt egali ou suverani. Regulele şi 
»les voeux€ făcute de membrii O.-lor diferiau 
dela unul la altul şi sunt în general cunoscute. 
Filip cel Frumos, regele Franciei, ordonă în 
seci. XIV judecata şi condamnarea lui Jacques 
de Molay, mare magistru al Templierilor, cari fură 
arşi pe rug şi bunurile lor confiscate. Aceasta fu o 
mare şi neaşteptată lovitură pentru celelalte O. 
Cu timpul puterea şi importanţa lor soă(}u, şi 
deşi cele mai multe există şi acji, sunt reduse 
la rolul de simple asociaţiuni aristocratice. O.-ul 
Sf. loan de Ierusalim, are âncă titlul de O. >su- 
veranc. Ancă din evul mediu, unii suverani, 
spre a forma grupe de cavaleri devotaţi şi uniţi 
lor, instituiră ordine de cavaleri pentru a distinge 
pe nobilii lor. Astfel se formară în Spania or
dinele de Alcantara, de Avis, Notre-Dame de 
Montesa, etc. In Francia, Jean II institui O.-ul 
Stelei la 1351, care oăiju în părăsire şi fvi în
locuit de Louis XI prin al Sf. Michel. In Anglia, 
Eduard 111, fonda O.-ul Jartierei, etc. Henri IV, 
institui în Francia O.-ul Sf. Spirit, pe care-1 
confundă ou al Sf. Michel. O.-ul de St. Louis 
fu cel dintâiu care se conferi nenobililor, ro- 
turierilor. Obiceiul se observă şi în Ziua de 
astăzi; din marele numer de O.-e existente în 
diverse state, sunt foarte puţine cari se con
feră la anume persoane şi cer probe de nobleţe.

Ordinele adevărate de cavaleri nu trebuesc 
confundate cu decoraţmmle sau O.-le pe cari 
fiecare stat le concede particularilor. O.-le, 
cari se dau numai la suverani, sau unele la per
soane ilustre şi pentru merite înalte, sunt: O.-ul 
Elefantului al Danemarcei, O.-ul Anonoiadei al 
Italiei, Jartierei al Angliei, Lână de aur al Spaniei 
şi Austriei, Serafinilor alSvediei, Vulturul negru 
al Prusiei, Sf. Andreiu al Rusiei, Sf. George 
bavarez. Tot printre O.-ele de cavaleri vcm nota 
pe acelea cari se conferă persoanelor de rang 
şi din nobilime, pentru cari se cer anume probe; 
unele ca Sf. loan de Ierusalim, altele conferite 
de suveran, sau religioase. Ţerile în cari ase
menea O.-e de c. mai există sunt; statele Ger
maniei, Spania, Austria, Danemarca, Anglia, etc. 
Unele O.-e conferă nobleţă ereditară, altele pe cea 
personală. Acestea ar pute fi clasate ca inter
mediare între cele de mai sus şi ordinele obici
nuite, deşi în fond fac parte din acestea. Unele 
au numai un numer fix şi restrins de membri. 
O.-e obicinuite cu care fiecare stat sau suveran 
recompensează meritele difeiitelor persoane, sunt 
foarte numeroase. Fiecare stat din lume posedă 
mai multe. [O. G. L.j

Conferirea O.-lor şi medaliilor este reservată 
exclusiv capului statului, în statele constitu
ţionale însă, ea are lipsă de contrasemnatura 
unui ministru. Organisarea O.-lor este regulată 
prin statute speciale, cari prevăd condiţiunile 
conferirii şi retragerii decoraţiunilor şi privile
giile împreunate cu decoraţiune. Conferirea este 
sau de tot liberă sau restrinsă numai la unele 
categorii de persoane, s. e. la savanţi, la mili
tari. Retragerea O.-lor are loc de rând în caşul 
unei condamnări difamante. La cele mai multe 
ordini, decoraţiunea după moartea decoratului 
are să se înapoieze cancelariei ordinului. Pri
vilegiile împreunate cu conferirea unui ordin 
cuprind dreptul de a purta decoraţiunea cutare, 
de a fi primit la palat, de a asista la unele fe
stivităţi, de a obţine nobilirea şi câte odată de 
a percepe şi o rentă oarecare. Mai toate O.-le 
cuprind mai multe graduri. Gradurile cele mai 
usitate sunt cele de mare cruce, de comandor, 
de ofioier şi de cavaler. Decoraţiunea gradului 
ântâiu constă dintr'un colan de aur cu însem
nele ordinului, ce se poartă la festivităţi mari, 
iar de alta dintro cordea pusă preste piept şi 
dintr’o distincţiune mai bogată, de rând în formă 
de stea cu ra(je, aplicată pe piept. Decoraţiunea 
de comandor se poartă atîrnată de gât, iar de- 
coraţiunile de oficier şi cavaler, cari se disting 
prin mărime şi ornament, se pun pe partea 
stângă a pieptului. Pe piept deooraţiunile se 
rânduiesc după rangul ce li-se acordă. Toate 
statele oivilisate au O.-e de diferite feluri. In 
Austro-Ungaria există; O.-ul mielului de aur, 
al Sf. Ştefan, Leopoldin, al coroanei de fier, 
Francisc losif, căruia îi sunt afiliate decoraţin- 
nile crucilor de merit, cu sau fără coroană, mai 
departe pentru militari O.-ul Maria Teresia, iar 
pentru dame O.-ul crucii .stelate şi cel Elisabetin. 
România conferă O.-le «Steaua României» şi «Co
roana României». Pe lângă O.-e există ca deco- 
raţiuni un şir de medalii, acordate pentru me
rite, sau pe basa unui serviciu special, de cătră 
capul statului sau de corporaţiuni privilegiate. 
Astfel de medalii sunt în Austria signum laudis.
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medaliile de resboiu, de iubileul împerătesc, eto. 
ce se conferă de împeratul-rege şi medalia Sf. 
Salvator ce o acordă comuna Vienei pentru me
rite deosebite. In România există medalia «Bene 
merenti» şi «Virtutea militarăc.

Ordin, în istoria nat. se numesce reunirea 
mai multor familii de animale, plante sau mi
nerale cari se aseamănă, adecă au caractere co
mune. (v. şi Familia.)

Ordinar, (lat.) obicinuit, vulgar, comun.
Ordinarlat, oficiul compus dm clerici (even

tual şi din unii laici), de care se servesce epis
copul diecesan (Ordinariul) în administrarea die- 
cesei. In fruntea O.-ului stă însuşi episcopul 
diecesan sau vicarul seu general. In unele diecese 
Bub 0. se înţelege consistoriul (v. ac.).

Ordinate, (matern.) linii drepte paralele, cari 
ne indică distanţele perpendiculare sau oblice 
ale unui punct dela o linie dreaptă fixă numită 
axa absciselor.

Ordin de (ji, (milit.) în principiu conţine seria 
hotărîrilor dictate la ora raportului (ţilnic pentru 
a se comunica trupelor său serviciilor cea ce 
le poate interesa. De aci citaţiunile pe 0. de 4i 
ale corp. de armată, divisiei, brigadei, eto. pentru 
acte de resboiu, de curaj, etc., ca şi numele de 
0. de di dat proclamaţiunilor făcute de cătră 
comandanţii de căpetenie în circumstanţe so
lemne. De obiceiu comunicările nu se fac prin 
0. de di decât pentru chestiuni în raport cu ser
viciul curent şi pentru executarea strictă a 
regulamentelor sau a ordinelor superioare. La 
corpurile de trupă se deosebesc O. de d> de 
comandament cu referinţă la ţinuta, instruc- 
ţiunea şi disciplina trupei, şi O. de di admini
strative cu referinţă la întreţinerea trupei sau 
serviciilor.

Ordine, 1) disposiţiunea lucrurilor după rang 
sau locul cuvenit; 2) funcţionarea regulată a 
unui stat sau administraţiuni; 3) lege, regulă 
stabilită de natură, de autoritate; 4) rang ce 
ocupă între ele spiritele, talentele; 5) disposi- 
ţiunea unei trupe; 6) regularitate, exactitate, 
economie. Ctr. anarchie, oonfusiune, disordine. 
0. <}Uei, lucrarea cu care o adunare trebue să 
se ocupe în şedinţa presentă.

Ordonanţa, actul prin care un magistrat sau 
tribunalul dispune o măsură oarecare. Astfel, 
în Rom. presidentul ordonă înscrierea unei per
soane ca apărător pe lângă judecătoriile de pace 
(art. 123, legea jud. de pace); ipotecele se înscriu 
in virtutea unei 0. presidenţiale (art. 1782 civ.). 
Tribunalul poate da O., cum e în caşul art.' 
66 bis pr. civ., în procedura numită refere. 
Ori ce măsură a judelui-instructor se ia numai 
in virtutea unei O. Aşa, prin O. dispune citarea 
martorilor, emiterea unui mandat de aducere, 
înfăţişare, depunere sau arestare. 0. se mai nu
mesce şi actul final prin care judele instructor, 
terminând cercetările, găsesce că este sau nu cas 
de urmărire, pentru un fapt penal, ce se îm- 
piită cuiva. 0. de adjudecare se numesce actul 
ce se dă părţii care a cumpărat un imobil la 
o vendare publică, la' licitaţiune. [Scriban.]

Ordonanţă, (milit.) soldatul dat oficierului 
pentru serviciu. In timp de resboiu se numesce 
0. gradele şi oficierii ataşaţi pe lângă marile co
mandamente, cartiere generale, etc., avend ca 
rol principal transmiterea ordinelor.

Ordonator, cel ce dă ordin ca comptabilul (ca
sierul) să facă o plată. Ordinul e totdeuna scris, 
se emite după anumite reguli şi poartă numele 
de ordonanţă de plată, când se emite direct în 
profitul creditorilor statului şi ordonanţă de de- 
legaţiune când O.-ul primar' (miniştri) autorisă 
pe o persoană (director de serviciu, prefect, etc.) 
de a dispune de un credit sau de o porţiune din 
credit pentru plata creditorilor. Aceste două fe
luri de ordonanţe prin cari miniştri dispun de 
creditele budgetare, se numesc ordonanţe mi
nisteriale. O.-i sunt: miniştri pentru stat, pri
marul pentru comună, prefectul pentru judeţ, etc. 
O.-i primari sunt acei ce dispun direct de cre
dite prin ordonanţe de plată sau de delegaţiune : 
miniştrii, primarii, etc. O.-i secundari sunt aceia 
cari dispun de un credit numai pe basa unei or
donanţe de delegaţiune, şi actele (ordinele) ce 
ei le emit în profitul creditorilor, în limitele 
creditului prevădut în această ordonanţă de de
legaţiune, poartă numele de mandate de plată. 
Funcţiunea de O. e incompatibilă cu funcţiunea 
de contabil (casier) mânuitor de bani publici, 
(Cf. art. 10,85 şi urm. legea compt. publice rom.).

Ordiingos-FOzes, rom. Fizeş, comună rur. în 
Trans., cott. Solnoc-Dobâca, cu 1502 loc. Ma
ghiari şi Români (607).

Or double, (franc.) aramă suflată cu aur. Or 
moulu, bronz aurit în foc. Servesce la fabrica- 
ţiunea de juvaeruri.

Ordle, (archaie) tabăra
Oreade, la Greci nimfele dealurilor; numele 

lor are înţeles de: deloasele, muntoasele.
Oregon, unul dintre Statele Huite ale Ame- 

ricei de nord, între Idaho, "Washington, Nevada, 
California şi Oceanul Mare, 248,710 km*., cu 
313,767 loc. (1890). Munţi; Coast Bange (750 m.), 
Diamond Peac (2950 m.), Thiolson (2828 m.), ş. a. 
Spre nord-est: Blue Mountains. Rîuri: Columbia, 
Rogue şi Dmpqua. Locuitorii mai-e parte se ocupă 
cu agricultura. Clima este umedă, moderată, 
spre est continentală. Solul este fructifer. Se 
produce în abundenţă mare grâu şi alte cereale. 
Centrul industriei şi al comerciului este Portland 
(v. ac.). Con.stituţia dela 1857.

Orelthyia, la Greci d'na negurei de dimineaţa 
de pe dealuri şi rîuri. Boreas (deul vântului 
rece, nordic) a răpit-o şi a dus-o în Thracia, 
făcendu-o regină preste toate vânturile.

Orei, guveruam. în Rusia, 46,727 km*., cu 
2.050,749 loc. (1897). Capitala O., lângă Oka, 
are 69,858 loc. (1897); centrul comerciului de 
cereale în interiorul imperiului.

Orei le, Antoine I, rege, v. Arauco;
Orelll, I. Gaspar, filolog, n. 1787 în Ziirich, 

unul din primii filologi ai seci. XIX, preot şi 
profesor ântâiu de elocuenţă la colegiul Caro- 
linum în Ziirich, apoi do liferatnra antică la 
univ. de acolo, f 1849. Opuri mai alese a editat 
ale lui Horaţiu, Cicero şi Tacit. O. a scris: »In- 
scriptionum latinarum amplissima collectio ad 
illustrandam romanae antiquitatis disciplinam 
accommodatae» (Ziirich, 1828, 2 voi.), completată 
prin «Inscriptiones helveticae», 1844; Poesii filo
sofice de Campanella, Ierusalimul liberat al lui 
Tasso, Satirele lui Ariosto, etc,

Oremus, (lat.) Domnului să ne rugăm.
Orenburg, guvernam. în Rusia resăriteană, 

191,179 km’., cu 1.609,388 loc, (1897), din cari
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300,000 Mohatned.; mine de aramă, aur, mag- 
netită, argint, sare. Capitala O., lângă Ural, cu 
72,740 loc. (1897); locul principal al comerciului 
între Rusia şi Asia centrală.

Oreodaphne Nees., (botan.) sin. Ocotea Aubl., 
gen din fam, Laurineae, tribul Perseaceae, cu
prinde vr’o 200 specii arbori sau arbusci, res- 
pâodiţi cea mai mare parte prin America tro
picală şi subtropicală, puţine cresc în Insulele 
Canarice, îu Africa australă şi în Insulele Mas- 
carense. Seminţele acestor arbori au un embrion 
gros şi cărnos, adesea avut în materii grase. 
Dintre numeroasele specii ale acestui gen men
ţionăm : O. guianenais Aubl., etc. [Z. C. P.]

Orisou, Alexandru, n. 1817 la Bucuresci, 
t 1894, profesor şi architect, a început cariera 
profesorală prin a preda un curs de inginerie 
şi la înfiinţarea universităţii din Bucuresci (1864) 
a devenit prof. de geometria descript. la facul
tatea de sciinţe. Dela 1885—94 a fost rector al 
universităţii, pe care a representat-o şi mai 
nainte îu senat. In Apr. 1876 a fost pe 3 sep- 
temâni ministru al cultelor. Ca architect a con
struit edificiul universităţii din Bucuresci, hotelul 
Carol din Constanţa, şi a restaurat mitropolia 
din laşi. A scris: Geometria descriptivă.

Oreste, pseudonimul sub care Stroe D. Bră- 
Hanu (fiul lui Dumitru Brătianu), iscălea fai
moasele sale articole adresate Doamnei Adam 
dela »Revue des Revues» din Paris şi cari an 
hotărît pe această fanatică maghiarofilâ să ia apă
rarea Românilor subjugaţi din Ungaria. S. D. B., 
n. 25 Nov. 1872 în Bucuresci, studia dreptul la 
Paris. Ajuns aici îşi consacră tot timpul seu 
liber pentru apărarea drepturilor Românilor din 
Transilvania. Reorganisă cu totul Liga culturală 
română din Paris, a cărui sufiet devenise el. 
B. reuşi să câştige presa franceză pentru che
stiunea română din Ungaria şi publică o în
treagă serie de articoli îu această chestiune, 
f 14 Aug. 1892. [Dr. Popovici-Hatzeg.]

Orestes, după mitol. greacă fiul lui Agamemnon 
cu IGytămoestra, fi'atele Iphigeniei. Aegistos se
ducând pe mama lui, O. i-a omorît pe amândoi. 
Acest fapt, spus de Omer în Odisea, fu des- 
voltat în deosebite moduri de poeţii Aeschil, 
Sofocle, Euripide, la Romani de Seneca, la mo
derni de Voltaire, Alfieri, Goethe, A. Dumas, 
Leconte de Lisle, ş. a., cari au luat pe O. ca erou 
principal al tragediilor lor, sub titlul de O., 
Electra, Eumenidele, Choephorii, etc.

Oreviţa, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 
compusă din 3 cât., cu 1800 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), cari se ocupă cu agricultura, prăsirea 
vitelor şi îndeosebi cu cultura viei, care dă 
vinul renumit de O. Ruine vechi, numite de 
locuitori «Cetatea Latinilor».

Orexlna, C14 Ht9 N, un derivat dela China- 
zoliua, întrebuinţat ca medicament al stoma
cului. Pulbere amorfă abia solubilă in apă.

Orez, (Oriz, Urez), numiri populare ale plantei 
exotice Oryza sativa L. (v. ac.).

Orezu, mănăstire, v. Horezu.
Orfan, cel remas pe urma unuia sau ambilor 

părinţi. Acest termin se aplică numai minorilor.
Orfana), tot ce e privitor la protecţiunea or

fanului, legiferat în toate statele civilisate.
Orfelinat, fOrfanotrofiuJ, institut pentru cre- 

scerea de copii orfani şi găsiţi, lăpădaţi. Admi-

nistraţiunea în general şi serviciile carităţei 
publice în parte, îngrijesc de asemenea copii în 
diferite state în mod diferit. In România legea 
comunală şi legea consiliilor judeţene obligă pe 
comuna şi judeţul ca să îngrijească de acei copii; 
pe de alta există institute publice pentru orfani 
şi copii găsiţi, întreţinute de stat, despre care 
am vorbit în articolul: Copii găsiţi.

Orfeon, fOrpheonJ, nume dat în Francia atât 
societăţilor corale populare, executând musică 
fără acompaniament, a capella, cât şi corpo- 
raţiunei generale formată din totalitatea acestor 
societăţi. [T. C.]

Orfeu, (grec. Orpheus), cel mai renumit din 
poeţii legendari ai Greciei, presupus a fi existat 
în seci. XIII sau XIV a. Chr. Necunoscut lui 
Hesiod şi Homer, e pomenit mai ântâiu de Ibycus, 
seci. V a. Chr. Fiul musei Calliope şi al lui Apollo, 
care îi dete lira, după alţii al tracului Oeagros. 
Prin cântecele sale îmblân^ia fiarele selbatice, 
mişca pietiile, arborii şi rîurile, şi civilisâ Tracia. 
Când muri soţia sa Eurydice, muşcată de un 
şerpe, O. se cobori în infern şi prin glasul şi 
lira sa, înduioşâ atât de mult pe Pluton şi Pro- 
serpina, încât îi îngăduîră să readucă în lume 
pe Eurydice. Insă nşputend resista dorinţei de 
a o privi înainte de a ieşi la lumină şi călcând 
astfel ordinul 4eului, o pierdu iarăşi pentru vecie. 
După reîntoarcerea din expediţiunea argonautică, 
la care luă parte, voind a se opune cultului dio
nisiac, fu sfâşiat de Menade sau bacantele tra- 
ciene, pe cari le despreţuia. Capul şi lira sa 
fură duse de undele mării până la insula Lesbos, 
mai târdiu patria celei mai bune poesii lirice. 
Pentru mulţi O. e numai un mit, sau mai bine 
o alegorie, care simbolisează începutul şi des- 
voltarea progresivă a poesiei şi culturei. Un alt 
O. se crede a fi fost întemeietorul «misterelor 
orfice», instituţiune religioasă, secretă, care avu 
influenţă asupra literaturei şi religiunii eline. 
Scrierile atribuite lui O. sunt: a) «Orficele», 
scrieri religioase, despre originea (jeilor, înce
putul lumei, curăţirea sufletelor; parte do prin 
seci. VI şi V a. Chr., parte de prin seci. I, II 
şi III d. Chr., remase numai fragmente, al căror 
cuprins e resumat de Goethe în «Orphisches»; 
b) «Argonautica», poemă despre expediţiunea în 
Colohide; c) «Imnuri»; d) «Lithica», cea mai bună 
didactică despre pietrile preţioase, arătând pu
terea lor tainică. Publicate mai ântâiu la Flo
renţa, 1500, fură tipărite ântâiu de Alde, Ve
neţia, 1517; apoi editate de H. Etienne în «Poetae 
graeci principes heroici carminis» de Gessner şi 
Hamburger, -Leipzig, 1764, şi ameliorată de G. 
Hermann, cu o traducere în versuri latine de 
Gribelli.

Orfevrerie, (franc.) aurărie, argintărie.
Orga, (lat. Orgamm, franc. Orgue, germ. 

Orgel), instrument musical cu claviatură, în 
oare sunetul e produs prin acţiunea unui curent 
aerian asupra unei serii de tuburi. Dimensiunile 
variază dela un instrument la altul, dela mici 
instrumente portative până la monumentale in
strumente ale catedralelor occidentale. O. ca şi 
celelalte instrumente cu claviatură poate da si- 
multaneu un mare număr de sunete, dar în 
acelaş timp poate da şi acelaş sunet într’o mare 
varietate de timbre, astfel că cu drept ciivent 
poate fi considerată ca o aglomeraţiune de in-
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strameote şi comparată orchestrei. In 0. sunt 
trei părţi principale: 1) Mechanismul de insu- 
flaţiune, foile, reservoriile de aer şi canalele 
conducătoare. 2) Mechanismul de mânuire, cla- 
viaturele şi registrele şi 3) aparatul sonor format 
dintr’o nenumărată mulţime de tuburi, de di
ferite forme, şi cu diferite mijloace de provo- 
caţiune a vibraţiunei sonore. Principiul forma
ţiune! sunetului în O. e foarte simplu. Deasupra 
unui reservoriu plin cu aer comprimat prin foi, 
e o serie de tuburi sonore, în care întrarea cu
rentului e împiedecată prin o serie de supape; 
dacă prin intermediarul tastelor claviaturei, des
chidem supapele oorespuncjetoare, nimic nu mai 
împiedecă curentul îngrămădit în reservoriu, 
de a străbate în tuburile deschise şi a le face 
să sune. ^ [T. C.]

Organ, (grec.) înseamnă instrument şi are ca 
sinonime cuvintele membru şi mădular. O. este 
aceea parte din un întreg natural, care aveudu-şi 
existenţa prin funcţiunea celorlalte O., singur, ca 
parte, este şi scop dar şi mijloc spre ajungerea sco
pului. Fiecare O. îşi are raţiunea existenţei numai 
prin întregul, căruia aparţine, aveud singur desti
naţia de a împlini anumite funcţiuni. Combinarea 
organelor intr’un întreg încât să corespundă ra
porturilor şi funcţiunilor vieţii, se numesce or- 
ganisaţiune. 0. se mai numesce vocea, mai ou 
samă la cântăreţi. O. se numesce şi o persoană 
prin mijlocirea căreia se declară o voinţă ori se 
face ceva. 0. se <Jice la foile periodice de publi
citate menite a fi mijlocul de manifestare a unor 
vederi. 0. de simţire. 0. sunt şi părţile unei maşini.

Organic, este atributul fiinţelor provă(}ute cu 
organe. In chimie se numesc substanţe U.-ce 
ce nu se pot extrage decât din fiinţe O.-ce 
(plante, animale), însăşi sciinţa ca atare se nu- 
mesoe: chimie organică. [PI.]

Organlsaţiune, modul cum este organisat un 
corp, starea lui şi totalitatea părţilor ce-1 con- 
stituesc; constituirea unui .stat, unui aşezăment 
public sau particular, v. Organ, Organism.

Organism se numesce un întreg natural cu 
complexul unui număr de organe, unde coinbi- 
naţiunea este astfel încât fiecare parte servesce 
atât ca scop cât şi ca mijloc spre ajungerea sco
pului comun. Precum fiecare organ al unui O. 
îşi are raţiunea existenţii numai prin funcţiunea 
întregului, tot aşa funcţiunea lor, a tuturor, ga
rantează O.-lui existenţa. Ca O.-e se consideră şi 
Bunt dintre fiinţele existente: plantele şi ani
malele. In asemănare cu mechanismele şi indu- 
strismele, O.-ele se desvoaltă din intern prin 
intussuscepţiune, cresc şi se susţin prin schim
barea şi premenirea materiilor, până când îşi 
ajung scopul sau sunt nimicite prin foi'ţă. Pe 
lângă aceasta toate O.-ele mai au şi o anumită 
spontaneitate. Caracteristica principală a O.-lor 
este puterea de viaţă. [PI.]

Organist, instrumentist ce cântă din orgă. In 
scol. trecuţi se dădea numele de O. în general 
compositorilor, atât din faptul că orga era instr. 
favorit al acestora, cât şi cu privire la specia de 
armonie primitivă numită organum (v. ac.).

Organogenla, Organografia, v. Morfologia.
, Organolite, se numesc i’oce de origine orga- 

oică, e. e. chihlibar, petroleu, etc.
Organon, (gree.J in fond înseamnă instrument. 

Aristoteles a numit mâna organul (instrumentul)

organelor, iar Plutarch sufletul instrument în 
mâna lui Dfieu. O. au numit ordinatorii operelor 
lui Aristoteles scrierile lui logice pentru cu
vântul, că logica ar avea valoarea unui organ 
sau instrument pentru dreapta cugetare Acest 
0. cuprindea scrierile: despre categorii, asupra 
interpretării, analitica priora şi posteriora, apoi 
topica. »Novum 0.« a numit Baco de Vernlam 
studiile sale asupra gnoseologiei, de asemenea 
Lamberi. Kant numesce O. complexul de îndru
mări, cari ne arată calea cum putem ajunge la 
cunosciuţă, iar Fries complexul de reguli, după 
cari trebue să construim o sciinţă. [PI.]

Organotherapla, (grec., med.) tratarea medi
cală a morbilor unor organe prin introducerea 
în corpul omenesc a substanţei organelor cores- 
puncjătoare dela animale. O. se basează pe ex
perienţa, că îmbolnăvirea sau lipsa unor organe, 
în special a glandulei tyreoide, provoacă con- 
turbaţiuni în organism, ceea ce se poate evita, 
până la un grad oarecare, prin consumarea or
ganelor core.spun4ătoare dela animale.

Organozoare, (grec.) părăsiţi ce trăiesc îu in
teriorul organelor animalelor.

Organsin, firele de mătase cele mai bune, cari 
se folosesc ca urzeală la ţesutul mătăsii.

Organtin, stofă de bumbac rar ţesută şi apre- 
tată tare, servind mai cu samă la căptuşirea 
rochiilor de dame.

„Organulu Laminarei. Oezeta Besericeaca, Po
litica, e literaria», înfiinţată în Blaj de Timoteiu 
Cipariu cu începutul anului 1847 cu dovisa: 
•pacea, unirea minţilor şi a inimilor, bunul în
ţeles între fraţii de un sânge şi o limbă.* In 
anul I a apărut în flecare Sâmbătă, în anul II 
(1848) în fiecare Mercuri. După memorabila 
adunare naţională din .3/15 Maiu 1848, foaia îşi 
schimbă titlul în »Oiganu Natiunahf, iar cu 
emmperea revoluţiunii din acel an îşi sistează 
apai'iţia. In această foaie se găsesce descrisă mai 
fidel adunarea din 3/15 Maiu 1848 de însuşi T. 
Cipariu. [nt.]

Organum, flat.J organon, (grec) nume dat mai 
ântâiu în general ori cărui instrument musical, 
şi apoi pe la începutul creştinismului în special 
instrumentului numit orga (v. ac.).

Tot numele de O. s’a dat celei mai vechi 
şi mai primitive forme a polifoniei. Acest O. 
consta în acompaniarea unui cânt dat executat 
de o voce, prin alte voci mergând în quartă 
infeiioară, în quintă superioară sau în combi- 
naţiuni de ale acestora. Când O. era numai în 
doue voci, se numia în special diafonio, reser- 
vându-se expresiunea de 0. propriu 4>s pentru 
cel în trei sau patru voci (triplum sau qua- 
druplum). In această stare O. se menţine până în 
seci. XI. Un pas mai departe se face prin aşa 
numitul falso bordone, care se basa pe mişcarea 
paralelă în tei-ţe şi sexte, şi apoi prin părăsirea 
paralelismului şi amestecul intervalelor. Aceasta 
se face mai ântâiu la O. în doue voci, diafonia se 
transformă în discantus, şi apoi cătra seci. XIII 
'şi la cel în trei sau patru voci. Deşi principiul 
vechiului 0., mişcarea paralelă în quinte, quarte 
şi octave e radical transformat prin aceste ino- 
vaţiuni, totuşi numirea de O. persistă âncă pentru 
aceste specii de polifonii primitive, şi titlul de 
organist echivalează pe acele timpuri cu acel 
de compositor. [T. 0.]
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Orgasnuis, (grec.) aflux mare de sucuri cătră 
UD organ; iritaţie sensuală.

Orgii, (grec) petreceri destrăbălate şi serbări 
sgomotoase date în onoarea lui Bacehus. A4i 
ori ce chef sau cbiulhan făcut fără mesură şi 
ruşine.

Orhelu, (Oreheiw), oraş, capitala jud. O., Ba
sarabia, aşezat pe malul stâng al rîului Prut. 
Actualul O. e un orăşel trist, murdar şi plin de 
Ovrei habatnici. Oraşul este zidit în apropiere 
de antica cetate dacă Petrooada, ale cărei ruine 
se numesc «vechiul oraş». In seci. XIII şi XIV 
O. a fost reşedinţa serdarilor Basarabi. La în
ceputul seci. XIX O. era un orăşel deja ne
însemnat, încungiurat de păduri şi livecji. La 
1835 Rusia îl făcu centrul judeţului. 0;-ul are 
7340 loc., parte Români, parte Ovrei. Are 2 bi
serici ort., 1 biserică arm. şi 1 sinagogă. Bi
serica catedrală a oraşului cu hramul 8f. Dumitru 
a fost zidită de cătră Yasile Lupu, domnul Mol
dovei, pe la 1632. Deasupra uşei, la Intrarea în 
biserică, s’a păstrat până acum o inscripţie în 
limba slavă, pe care Zamfir C. Arbore, autorul 
cărţei «Basarabia în seci. XIX», o traduce în 
următorul mod; «Cu voia Tatălui, ajutorul Fiului 
şi săvîrşirea 8f. Duch a început şi a zidit această 
biserică în numele sfântului slăvit şi marele 
martir Dumitru, făcetor de minuni. Io Vasîle 
Voevoda, cu mila lui Dumnezeu Domn al Mol
dovei şi Domniţa sa Todosia şi fiul seu loan 
Voevod». Marca oraşului, precum şi a judeţului 
0. este următoarea: pe câmp albastru un arbore.
— Jiid. O. din Basarabia are o întindere teri
torială de 10,10-’ mile pătr., cu o poporaţ. de 
preste 242,000 loc., majoritatea covirşitoare Ro
mâni, iar restul Ovrei, Ruşi, Rusneaci,

Oribasius, n. 326 d, Chr, in Pergamos, me
dicul împeratului Iulian; după moartea acestuia 
a fost exilat, dar în curând a fost rechiemat la 
Cunstantinopole; pe la anul 403 d. Chr, avea 
mare trecere. La încredinţarea lui Iulian a pu
blicat un vast extras din toate operele medicale, 
ce erau cunoscute.

Orient, partea de unde resare soarele, resărit, 
est, în opos. cu Occident. Pentru noi de regulă: 
ţeară în Asia; extremul O.: China, Japonia, etc.
— Oriental, care e spre O., ce ţine de O.

Oriental, stofă deasă, v. Satin.
Oriental imperiu —, v. Roman imperiu —.
Orientală biserica, v. Ortodoxă biserica.
Oriental, resboiul. (Resboiul româno-ruso-turc 

1877—78.) Românii işi aveau independenţa na
ţională în prima periodă dela apariţiune: Mun
tenia până la 1460, Moldova până la 1616. In 
a doua periodă capitulează suzeranităţii Turciei. 
Suveranitatea internă insă şi-o păstrează până 
la 1716, ţerişoarele avend dreptul a-şi alege domnii 
lor, a-şi crea armate, legi, etc. Suzeranitatea consta 
în plata unui tribut, in schimbul căreia se bu
curau de ocrotirea Turciei când erau atacate, 
astfel că ţerile române n’au fost nici odată sub ad- 
ministraţiunea sau încorporate Turciei ca: Grecia, 
Serbia, Bulgaria. Turcii nu se ţin de acest an
gajament şi căutând chiar a le încorpora. Ro
mânii cu armele în mână îşi susţin causa, co
laborând chiar la menţinerea ordinei în Peninsula 
Balcanică şi opresc pe Turci a-şi mai întinde 
dominaţiunea. La 1716 Turcia trimite în ţerile 
române, contra tractatelor, domni fanarioţi. La

1821 rescoala lui Tudor Vladimireaou pune capăt 
acestei usurpaţiuni, şi ţerile îşi aleg iar domnii 
lor. Resboiul din 1853—56 (al Crimeii v. ac.), 
aduce tractatul dela Paris 1856, în care pu
terile Europei, deşi lasă legăturile anterioare 
turco-române, le garantează integritatea terito
riului şi administraţiunea intern^ cunoscând deci 
importanţa ţerilor române ca posiţiune geografică 
în Orient, le iau sub protecţiunea lor. La 1858 
aoeleaşi puteri convin la Paris organisarea de
finitivă a acestor două principate şi ele ca ur
mare îşi aleg un singur domn pe I. Cuza, făcând 
o singură ţeară. Cuza abdică; Românii pentru 
a-şi garanta mai mult existenţa, la 1866 aleg 
domn pe principele Carol I de H.-Sigmaringen. 
Acestui eveniment, urmează progresul României 
în interior şi crearea de armate bine organisate. 
Tractatul din 1856 prescrie îmbunătăţirea sorţii 
întregului creştinism din imperiul Otoman. Turcii 
nu respectă aceste condiţiuni şi nemulţămirile 
se manifestă în Peninsula Balcanică, prin re
scoala Herţegovinei în 1875, căreia urmează acelea 
din Muntenegru şi Serbia. Puterile Eurepei nu 
ajută rescoalele, însă în 1876 trimit Porţii un 
memorandum prin contele Andrăsy. Resculaţii 
nu se mulţămeso numai cu promisiunile Porţii 
şi în 1876 încep mai cu furie atacurile, la cari 
se- mai alipesc şi Bulgarii. Turcii respund cu 
acte de cruzimi şi barbarii. Anglia se alarmează, 
apoi Germania, Francia prin omorîrea consu
lilor lor dela Constantinopole, în urmă şi Italia 
vecjând continuarea cruzimilor, fac un memo
randum Turciei în Maiu 1876 spre restabilirea 
ordinei. Sultanul Abdul-Azis însă moare, urmă
torul Murad V voiesce împăciuirea, dar e con
trariat de guvernul său. Suferinţele creştinilor 
continuând. Serbia (Milan) în Iulie 1876 declară 
resboiu Turciei, Muntenegru o imitează. România 
primesce îndemnuri a ajuta pe creştini, totuşi 
ea remâne neutră ca şi în trecut având legă
turi ou Turcia, drept care trimite în Iulie un 
corp de observaţiune la frontiera Serbiei, evi
tând întrarea şi formarea bandelor pe teritoriul 
român şi cere puterilor garanţe şi chiar Porţii 
neutralitatea Dunării. Poarta acceptă. Când ope
raţiunile Serho-Turce ajung la Vidin, România 
măresce corpul de observaţiune întindend re
ţeaua până la Calafat. Turcii protestează că Ro
mânii învoiesc formarea de bande bulgare pe 
teritoriul lor şi înlesnesc trecerea muniţiunilor 
în Serbia. Apoi insultă, relativ la suveran, pe 
România prin o notă; totuşi Românii îşi menţin 
linia de conduita începută. Puterile Europei 
la finea anului 1876 impun Turciei armistiţiu 
pentru înţelegeri pacinice, cari încep în oonfe- 
renţe la Constantinopole în 31 Dec. 1876. Această 
pace dorindu-o şi Rusia, a fost anunţată Turciei 
prin consulul respectiv.

România protestează oontra umilirei aduse su
veranului prin notă, cum şi că o consideră ca 
provinoie turcească, iar puterile Europei recu
nosc de bun protestul. Negocierile în conferonţă 
nu sunt primite de Poartă şi conferenţa se în
chide. Tractatul din 1774 dela Kuciuc-Kainargi 
îndreptăţea pe Rusia a proteje creştinismul în 
Balcani şi astfel spre a intimida pe Turcia să 
cedeze cererei puterilor, se armează din vreme. 
Serbii sunt bătuţi şi prin protecţia Ruşilor reu
şesc încheierea unei păci serbo-turcă. Rusia ob-
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ţine pe lângă puterile Europei a impune Turciei, 
prin protocolul din Martie 1877, să-şi pună ar
mata pe picior de pace. Turcii refusă. Iată dar 
conflictul ruso-turc de care Românii îngrijindu-se, 
mobilisează la 1 Aprilie 1877. Scopul Românilor 
era de a împiedeca teatrul resboiului pe teri
toriul lor şi deci cu armata compusă din 4 di- 
visii (47,000 oameni şi 180 tunuri) ocupă mai 
multe puncte pe Dunăre. Ruşii declară resboiu 
Turcilor la 12 Apr. 1877 cu 6 corpuri de armată 
concentrate în Basarabia efectiv de 140,000 oa
meni şi cu 4 corpuri de armată concentrate în 
Caucaz cu efectiv de 60,000 oameni. Turcii fac 
faţă pe teatrul de resboiu din Europa cu 3 gru
puri de armată la Rusciuc, Vama şi Vidin şi cu 
puncte de observaţiune pe întreaga dreapta a 
Dunării, cu efectivul de 400,000 oameni şi 684 
tunuri, iar pe cel din Asia cu 150,000 oameni, 
600 tunuri de cetate şi 252 de câmp. Armamentul 
rusesc era: arma Krinca şi carabina Berdan, tu
nuri de bronz încărcate pe la fund şi puţine de 
oţel Erupp. Armamentul turcesc: arma şi cara
bina Henry-Martiny, tunuri oţel Erupp. Arma
mentul românesc: arma Erinca şi Fiabody, cara
bina Dreys, tunuri Erupp şi de bronz încărcate 
pe la gură. România prin nota dela 11 Apr. 1877 
e invitată de Poartă a lupta contra Rusiei.

România refusă şi ve4endu-se abandonată şi 
de sprijinul puterilor Europei, încheie cu Ruşii 
o convenţiune pentru trecerea armatelor lor prin 
ţeară. Ruşii la 11 Apr. trec Prutul chiar îna
intea încheierii convenţiunii şi ocupă Bărboşii, 
iar trupele române pe măsură ce Ruşii înaintau, 
se retrăgeau spre a evita conflictele, spre Bu- 
ouresci. In 60 de ()ile trupele rusesci se găseau 
desfăşurate în interiorul României cu puncte de 
observaţiune în lungul Dunării până la Turnu- 
Măgurele, iar de aci la Turnu-Severin se găseau 
tnipele române. Malul drept al Dunării era ocupat 
de Turci cu trupe de observaţiune. Românii for
tifică malul stâng cu deosebire Calafatul aflător 
in faţa cetăţii Vidin ocupată cu 50,000 Turci. 
La 11 Apr. încep bombardamentele Turcilor pe 
malul stâng. Românii respund. Turcii se decid 
pentru defensivă, iar Ruşii pentru ofensivă şi 
la 10 Iulie trec cu un corp de armată Dunărea 
pe un pod construit la Brăila. Turcii se retrag 
şi acest corp rusesc Zimerman la 17 ajunge la 
linia Cemavoda-Constanţa. In susul Dunării 
Ruşii demonstrează trecerea la Flămânda şi o 
fac la Zimnicea în 16, 17 şi 18 Iulie. împă
ratul Rusiei trece şi el în Bulgaria pe la Şiştov. 
Ruşii împărţindu-se în trei coi'puri de aci ope
rează în contra Rusciucului, Nicopolului şi spre 
trecătorile Balcanilor. Corpul lui Gurco Ia centru 
ocupă până la 25 Iulie Biela, Ternova, Gabrova 
şi Drenova, iar Turcii se retrag. Erudner cu 
Scobelef înainta la Nicopole, şi întăririle dela 
Turnu-Măgurele se ocupă de divisia 4 română. 
Gurco cu mare energie trece Balcanii la 30 luhe 
prin trecătoarea Hani-Bogaz, şi voiesce a ataca 
pasul Şipca pe la sud odată cu corpul Stoiletof 
Ia nord. Ambele atacuri nu au avut loc în aceeaşi 
41) dar Turcii neputend resista, predau Şipca la 
7 Iulie. In 16 4ile Ruşii străbat ambele linii de 
resistenţă ale Turcilor, cari desmetecindu-se dau 
ordin de concentrarea trupelor spre a face faţă 
operaţiunilor ruse. Turcii se adună la Eschi- 
Zagra şi Eni-Zagra şi Gurco, fără a mai fl ajutat,

este respins, retrăgendu-se prin pasul Hani- 
Eioi la 27 Iulie fără a fl urmărit de Turci. Abia 
la 9 Aug. Suliman atacă Şipca ocupat de puţini 
Ruşi şi neisbutind remâne în posiţiune. Corpul II 
Marele, duce Nicolae se îndreaptă în August cu 
două coloane la Rusciuc şi Rasgrad, ajutat şi de 
corpul XI ce trecuse Dunărea la Pirgos. M. duce 
căuta a împresura Rusciucul şi neprimind ajutor, 
atacat de Turci, se retrage. Corpul lui Erudner, 
ajutat de bateriile române de pe stânga Dunării, 
ocupă Nicopole la 4 Iulie. Trupele rom. observă 
malul Dunării şi chiar fac recunoascere asupra 
Vidinului. Guvernul român cere Rusiei partici
parea armatei rom. contra Turcilor, însă sunt re- 
fusaţi. Ruşii considerând acceptarea ca o înjosire 
pentru armata lor. Erudner după luarea Nico
polului primesce ordin a merge la Plevna undo 
se stabilise Osman-Paşa, neputend ajunge la timp 
în ajutorul Nicopolului. La 9 Iulie corpul IX 
Şilder-Şuldner atacă Plevna succesiv, întră chiar 
in ea, însă neprimind ajutoare se retrage ne
urmărit de Turci. Tot acest corp atacă din nou 
Plevna la 18 Iulie, însă sunt înfrânţi de Turci 
şi a doua oară. Suferind acest mare eşec, Ruşii 
mobilisează noue corpuri aducând şi garda im
perială, şi fiind înspăimântaţi de avântul Turcilor, 
cari de astă dată încep urmăririle, cer ajutorul 
Românilor prin următoarea notă a M. duce Ni
colae adresată Principelui Carol I »Vino în aju
torul nostru, treci Dunărea ori unde vei voi, 
cum vei voi, sub ori ce condiţiuni vei voi, dar 
vino grabnic în ajutorul nostru. Turcii ne pră
pădesc. Causa creştină e pierdută.* La 16 Iulie 
o brigadă română trece Dunărea şi ia Nicopolul 
în primire. La 20 Iulie trece şi restul armatei 
cu domnitorul, care merge la Gorni Studena şi 
presentându-se Ţarului, este primit afectuos şi 
numit comandant. Mehmed-Ali, nou! comandant 
al Turcilor din estul Bulgariei, trimite un corp 
la nord apărând Valul lui Traian şi doue corpuri 
contra M. duce Nicolae, îl atacă, îl respinge şi la 
21 Sept noul comandant al acestor trupe So- 
liman-Paşa esitând urmărirea, M. duce ia din 
nou ofensiva. Soliman oare fusese în Muntenegru 
vine cu 50,000 şi atacă Şipca la 9 Sept., după 
doue atacuri nu pot respinge pe Ruşii ce erau 
întăriţi la Şipca.

Principele Carol ia comanda armatei de Plevna 
la 18 Aug. şi la 29 şi 30 Aug. bombardează po- 
siţiunile. Românii iau Griviţa şi o păstrează. 
Ruşii cu Scobelef iau trei redute, pe cari le 
pierd din nou. In aceste atacuri Ruşii pierd 
12,000 oameni şi 300 oficieri, iar Românii 2500 
cu 56 oficieri. Atacurile forţate nereuşind, într’un 
consiliu de resboiu presidat de Principele Carol 
se hotăresce împresurarea Plevnei. Prepara- 
ţiunile încep, generalul Totleben este chiemat 
a conduce lucrările. Românii impresor la nord 
şi nord-vest spre Vid, după ce colonelul Slăni- 
ceanu şi generalul Meendorf luară Rahova, iar 
Ruşii restul, având pe Gurko la sud, caro ocupă 
Lovaţul, Dubnicul şi Telis. Astfel blocarea e 
terminată, în timpul căreia Turcii se aperară cu 
bărbăţie. Sachir-paşa cu un corp de'armată pe 
la sud-vest încearcă deblocarea, însă fără succes. 
La 27 Nov. dimineaţa Osman ou 20,000 oameni 
cearcă ieşirea spre vest, lăsând ordin, ca după 
2 oare să iasă şi restul de 40,000. Turoii reuşesc 
a respinge pe Ruşi, le iau câteva baterii, însă
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aşteptând să iasă restul din Flevna, reservele 
ruse aleargă şi resping pe Osman în Flevna. 
Turcii decimaţi de artileria investirei depun 
armele, capitulând 40,000 oameni cu Osman în 
frunte, 200 oficieri şi 77 tunuri. După căderea 
Flevnei, sultanul trimite pe Soliman-paşa cu toată 
armata la sud de Balcani spre a închide drumul 
spre Constantinopole. Gurko, cu tot frigul, trece 
la 19 Dec. din nou Balcanii. La 4 Dec. Serbii 
declară resboiu Turciei. La 22 Dec. Gurko atacă 
tmpele turcesci la Sofia în front şi Serbii în 
spate şi astfel ocupă Sofia. Ruşii cu Radetzky 
nu mai aşteaptă reluarea pasului Şipca şi-l atacă 
pe la nord la 28 Dec., face 25,000 prisonieri cu 
81 tunuri. Gurko şi Radetzky uniţi (150,000) 
înaintează spre Adrianopole, după ce Gurko bătu 
la Filipopole pe Soliman-paşa, unde ajung la 
8 lan. După luarea Flevnei, Românii ne mai 
avend ce căuta la Constantinopole, şi fiind pro
vocaţi de prădăciunile Turcilor la Dunăre, se 
despart din armata de Flevna, iau o nouă ordine 
de bătaie şi îndreptându-se spre Dunăre cu
ceresc succesiv: Cibru-Falanca, Lom-Falanca, 
Aroer-Palaoca. Turcii respinşi se concentrează 
la Tidin cu 20,000 oameni şi o artileiie nume
roasă. Turcii respinşi se închid în Vidin, iar 
Românii îl investesc, strîng cercul de investire 
şi încep un bombardament puternic în 12 Ian. 
La 22 lan. încetează bombardamentul, anunţaţi 
fiind de inohcierea armistiţiului de o lună între 
Turci şi Buşi. Urmează apoi pacea dela San- 
Stefano (v. ac.), unde marele duce Nicolae se 
duse cu toată armata, impunând prin amenin
ţarea Constantinopolului, condiţiunile de pace. 
Pacea e întărită de congresul dela Berlin. In 
urma acestui resboiu. România capetă indepen
denţa, ne mai fiind tributară Turciei şi pe nedrept 
şi contra promisiunilor Rusiei, i-se ia Basarabia, 
dându-i în schimb Dobrogea. Serbia şi Munte- 
negru capetă iarăşi independenţa. Bulgaria se 
formează în stat tributar Turciei, Bosnia şi Her- 
ţegovina trec la Austria, iar Rusia ia o despă
gubire de resboiu de 1410 milioane ruble. Res- 
boiul se caracterisează prin lipsa unui plan de 
campanie bine stabilit din partea Ruşilor, neso- 
sirea la vreme a trupelor de ajutor, etc. Pentru 
Turci, o moleciune extraordinară in comanda
mente, inactivitatea şi lipsa de iniţiativă a co
mandanţilor de armate, esitarea în urmăriri. 
Pentru Români reiese necesitatea a da armatei 
o nouă organisare pentru a fi mai bine pregătită 
de resboiu. Ordinea de bătaie, disposiţiunea, me
todică în conformitate cu organisaţiunea unei 
armate, prescriind compunerea şi constituirea 
marilor comandamente, după cari o armată este 
aranjată a merge într’un resboiu sau pentru a 
da diferite lupte.

Orientală, chestiunea. Turcia a fost comparată 
cu un om bolnav, al cărei sfirşit se aşteaptă în 
fiecare (ţi Şi ai cărei moştenitori sunt mulţi şi 
neînţeleşi între ei. Moştenitori de drept ar trebui 
să fie popoarele supuse de Turci, însă ele nu 
se înţeleg între ele şi puterile mari creştine nu 
le lasă să se înţeleagă, în speranţa de a lua ele 
moştenirea. Inti-e puteri Rusia se consideră cea 
mai îndreptăţită în pretenţiile ei. Ea se pri- 
vesce ca moştenitorul imperiului bizantin şi vede 
in Constantinopole viitoarea sa capitală. Rela- 
ţiunile ei de origine şi de religie cu popoarele

supuse Turcilor îi permit să provoace în Turcia 
furtună sau linişte, după plăcere. Austria şi Ger
mania vor a păstra status quo, şi mai ales cea 
din urmă sprijinesce desvoltarea Turciei spre a 
o introduce între statele europene. Anglia şi 
Francia se sforţează a-şi mări influenţa lor co
mercială în Turcia şi a lua bucăţi din ea, deşi 
nu vor desfiinţarea ei. Frima îngrijire pentru 
moştenirea Turciei s’a ivit din partea Austripi. 
In primul resboiu al Caterinei II cu Turcii, Au
stria începu să trateze cu Poarta şi Rusia în
cheie pacea dela Kuciuc-Kainargi (1774). Apoi 
Anglia îi dete ajutor contra lui Bonaparte in 
expediţia Egiptului (1798). Intervenirea Europei 
apusene se simţi mai mult in resboiul de in
dependenţa al Grecilor, în atacurile lui Me- 
hemet-Ali contra Turciei şi atinse culmea în 
resboiul Crimeei, când, spre a păstra integri
tatea Turciei, Anglia şi Francia purtară împreună 
resboiu cu Rusia. C. o. se puse din nou cu res- 
boiul din 1877—78, când tratatul din San Şte
fane desfiinţă aproape cu totul Turcia europeană. 
Congresul din Berlin (1878) modificădisposiţiunile 
Rusiei, mări puterea Austriei în Balcani, dar 
chestiunea Egiptului (1881) ocupat de Anglia, 
chestiunea Rumeliei orientale alipită la Bulgaria 
(1885), chestiunea Cretei şi resboiul Greciei (1897) 
au fost aproape de a provoca noue resboaie mari. 
In (Jiiele din urmă turburările din Macedonia 
întreţinute de exoitatori bulgari, cari vor ali
pirea provinciei, inspiră mari îngrijiri. Românii 
au în C. o. mari interese, căci nu numai soartea 
fraţilor lor, a Românilor macedoneni (Arămâni), 
se joacă acolo, ci chiar viitorul României va fi 
atins prin crescerea şi unificarea Slavilor, cari 
formează majoritatea populaţiunei din peninsulă. 
De aceea Românii doresc păstrarea Turciei şi 
civilisarea ei.

Orientale limbi, se numesc limbile popoarelor 
Asiei şi celor mahomedane din Africa şi Europa. 
Arabica şi ebraica începură a fi studiate de Eu
ropeni ânoă din evul mediu, atât din motive 
religioase pentru respândirea creştinismului şi 
dela reformaţiune pentru esegesa bibliei, cât şi 
pentru studiul operelor literare şi sciinţifice ale 
Arabilor şi a filosofiei lui Aristoteles tradusă 
în limba arabă. Ancă din seci. XIII şl XIV 
erau catedre pentru aceste doue limbi la Faris, 
Bologna, Roma, Salamanca şi Oxford. Papa 
Urban VIII fundă la 1627 în Roma institutul 
de «Propaganda fide», în care se învăţau limbile 
O. pentru misionarii catolici. Misionarii iesuiţi 
din China şi Japonia făcură cunoscute Europei 
şi aceste limbi. O direcţiune mai sciinţiflcă primi 
studiul limbei O. din seci. XVIII, dela desco
perirea literaturei indiene. Englezul Wiliam 
Jones întemeiă la 1784 în Calcuta «Societatea 
asiatică* pentru studiul limbei şi literaturii san
scrite şi al derivatelor ei. A(Ji aceste studii ajun
seră la o mare însemnătate pentru cultură şi 
filologie. Francezii Galland, Anquetil du Perron 
(seci. XVIII), Silvestre de Sacy, St. Julien, Qua- 
tremere de Tassy, Burnouf, Langlois (seci. XIX); 
Englezii W. Jones, 'Wilkins, Colebrooke, M. 
Miiller; Germanii Bopp, Grimm, Kuhn Ad., 
Hammer, W. Humboldt, Benfey; Ital. de Gu- 
bernatis A., ş. a., sunt cei mai renumiţi orien- 
talişti. (Cf. Benfey, Gesohichte der Spraehwis- 
sensobaft und oriental. Philologie, 1869 ; Zenker,
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Bibliotheca orientalis, 2 voi., 1846—61; Oriental 
Literary Record dela 1865 încoace.)

Orientalism, ocupaţia aciinţifioă cu tot ce pri- 
vesce popoarele din Orient (Asia) vechi şi noue: 
limbă, literatură, artă, istorie, religie, etno
grafie, etc.

Orientalist, cel ce cunoasce şi se ocupă sciin- 
ţificesce cu popoarele orientale (Asia) vechi 
şi noue.

Orientare, determinarea, recunoascerea punc
telor cardinale; cercetarea cu deameauntul spre 
a sci cum să apuce lucrul.

„Orientulu Latlnu“, 4'ar politic, literar, social 
şi economic, întemeiat de Aron Densuşianu în 
colaborare cu Nic. Densuşianu, Teofil Frâncu şi 
loan Al. Lăpedatu. A apărut în Braşov doi aui: 
1874 (23 Febr. v.) şi 1875 de doue ori pe sep- 
teinână: Mercuria şi Sâmbăta. [nt.]

Origanum L., (botan.) gen din vasta familie a 
Labiatelor, trib. Satureiueae, cuprinde plante 
subfrutesceute sau ierburi perene cu frunzele 
mici integerime sau dentate, cele Qorale toate 
reduse la bractee erbacee sau colorate. Acest 
gen are vr’o 25 specii, respândite mai cu samă 
în regiunea mediteraniană, una cresce in In
sulele Canarice, doue sau trei sunt împrăştiate 
prin Europa sau Asia extratropicală. In părţile 
noastre cresce O. vulgare L. var. Barcense 
Bimk., plantă aromatică, cunoscută de poporul 
nostru sub numirile populare de: So vîrf, So- 
vîrc, Solovîrv, etc., O. Majorana L., cu
noscută de poporul românesc sub numirea de 
Măgheran, cultivat mai cu samă din causa 
mirosului seu plăcut. [Z. C. P.]

Orlgene, 1) O. scriitor bisericesc, n. pe la 
185 în Alexandria, din părinţi creştini şi avuţi. 
Tatăl lui Leonida îi dete prima instrucţiune, dar 
muri ca martir în 202, după ce i-se conflsca- 
seră toate averile. O matronă nobilă se îndură 
de veduva şi de cei şepte copii ai ei, iar O. îşi 
continuă studiile în casa ei. In verstă de 18 ani 
ol renunţă la cariera lui literară şi deveni pro
fesor la vestita şcoală catechetică din Alexan
dria. Acum începu activitatea lui fenomenală 
de scriitor. Mulţămita dărniciei unui prietin, el 
ocupa şepte stenografi, tot aţâţi copişti şi mai 
multe caligrafe. Studiul lui de predilecţie era 
biblia, pe care o aprofunda prin compararea 
diferitelor codice, şi o interpreta cu mult aparat 
sciinţific. Din nefericire s’au strecurat în lu
crările sale mai multe erori în contra credinţei, 
din care causă a fost excomunicat do episcopul 
Alexandriei şi atacat cu înverşunare pentru că 
se hirotonise preot de oătră un episcop din altă 
dieoesă. 0. se apăra de ortodoxia lui şi se ex- 
cusă oătră papa Sabian priii aceea, că multe 
scrieri ale lui fuseseră publicate fără soirea sa. 
In 249 isbucni o nouă persecuţiune, a cărei 
victimă deveni şi O.; după o lungă încarceraţie 
şi felurite chinuri, muri probabil din causa acestor 
maltratări.. După istoricul Epifaniu, O. scri.sese 
pe la 6000 tractate şi opere. Puţinul, cât ni-s’a 
conservat dintrînsele, a fost publicat între alţii, 
de Migre, în Patrol. gr. voi. XI—XVII. Ope
rele lui de căpetenie sunt: Hexapla, cod biblic 
comparativ; De prinoipiis, tractat mare dogmatic; 
Contra Celsum, o polemică; 3 voi. fragmente de 
comentare biblice (Kirchenleiicon, Freiburg in 
Br. 1895. voi. IX, art. Origenes). [—]

2) O. filosoful, contemporan ou 0. de sub 
1) cu care unii îl şi confundă. A făcut parte 
din filosofîa neoplatonică şi după mărturisirea 
lui Porphirius să fi scris doue scrieri asupra 
demonilor. [Pl.J

Originalitatea, în arte şi liter., e ceea ce are 
farmecul noutăţii, opus imitaţiunii sau copiei; 
în viaţa practică cea ce se abate dela datinele 
şi convenţiunile sociale. Insă O. în hter; nu stă 
atât în invenţiune sau în noutatea subiectului, 
cât în concepţiunea şi forma ce i-se dă. Toate 
creaţiunile liter. sau artistice sunt, mai mult 
sau mai puţin, imitaţiuni după alte modele, şi 
arta este în întregul ei imitaţiune a naturei, 
modelul ei etern şi pururea nou. Epopeile ho
merice sunt făcute din cântecele poporale; poeţii 
greci şi-au luat subiectele dearândul din Iliada 
şi Odisea, şi s’au imitat unii pe alţii, ceea ce 
dă Uter. eline caracterul seu naţional, care 
lipsesce liter. latine, imitată în mare parte după 
cea greacă. La moderni nimeni n’a imitat mai 
mult decât Shakespeare, Lafontaine, Moliere, 
care spunea sincer: eu iau bunul meu unde-1 
găsesc, Faust, cea mai mare operă a lui Goethe 
şi a seci. seu, este imitată după o legendă na
ţională şi după o altă dramă cu acelaşi subiect; 
asemenea Don Juan, Infernul şi alte opere cla
sice. Superioritatea acestor glorioase monumente 
ale geniului omenesc stă în noul mod de vedere 
al autorilor, în adâncimea cugetării, în nobleţă 
şi înălţimea simţemintelor, în puterea pasiunilor, 
şi în eleganţă, frumseţă şi perfecţiunea modului 
de expresiune sau a stilului. Acestea consti- 
tuesc O. lor. Imitaţiunea pierde din valoarea sa 
şi remâne simplă imitaţiune, când fie ca fond, 
fie ca formă, este inferioară modelului seu.

[M. Strajan.]
Orinoco, rîu în America de sud, isvoresce în 

Sierra Parime, în înălţime aproape 1600 m. 
Scoborându-se dintre munţi, până la Esmeralda, 
în depărtare de 230 km., ia direcţiune spre 
nord-vest; de aici ca la 40 km., în înălţime de 
280 m. se începe bifurcaţiunea sa renumită, 
(v. Bifurcarea rîurilor); mai la vale ia în sine 
lateralul Yentuari şi se întoarce spre vest, sub 
delta lateralului Guaviare, însă face o cotitură 
mare spre nord. In cursul seu mai ia în sine 
lateralul cel mai mare: Bio Meta, apoi Arauca 
şi Apure (v. ac.), sub a cărui deltă începe cursul 
seu de jos, în care luând direcţiunea spre est, 
mai ia în sine lateralele: Caura şi Caroni şi se 
varsă în Oceanul Atlantic. Lungimea sa întreagă: 
2225 km.; O. se varsă prin şepte braţe şi canale, 
dintre cari cel mai însemnat este cel de sud: 
Imataca. Dela delta sa în lungime de 1500 km. 
este navigabil. [M. Bodiu.]

Orion, în mitol.grec. un uriaş şi Venator frumos, 
fiul regelui Hyrieos şi Hyi'ia din Bbotia; alţii 
îl ţin de fiul lui Poseidon. Eos (Aurora, zorile) 
se amoresează de el, de aceea 4eii s’au mâniat 
pe el şi Artemis (cjină de lună) l-a săgetat, însă 
mai târziu Zeus la rugarea ei a pus pe 0. între 
stele. De aci 0. se numesce con stei aţiunea cea 
mai mare şi frumoasă cu steaua oc numită 
Beteigeuze. Lângă el e constelaţiunea cânelui (cu 
steaua Sirius) simbolul vânătorului. [Atm.J

Orissa, prov. în presidenţia indobritică Ben- 
galia, 23,446 km*., cu 4.047,352 loc. Capitala 
Kattak.
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Oriz, V. Oryza eativa.
Orizaba, oraş îd ; statul Mexican Yeraoruz, 

20,000 loc.; lângă el se află vulcanul dda O. 
(Citlaltepetl), 5450 ui., stins dela 1566.

Orizont, (Cerc visual), cercul aparent în care 
se întâluesce pământul cu ceiiul, în realitate 
insă intersecţiunea planului orizontal, ce trece 
prin staţiunea observatorului, cu bolta cerească. 
Orizontal, linie sau plan ce sunt paralele cu 
suprafaţa unui lichid liniştit, sau mai exact: linia 
oare formează cu verticala uu unghiu drept.

Orkhan, fUrchanJ, al doilea sultan turc,, fiul 
şi urmaşul lui Osman I (1326—59); cuceritor 
însemnat, el luă pe rând Semendra, Nicomedia; 
distruse pe Greci in luptele Pelecanou, şi luă 
Nicea (1330). In 1337 ameninţă Constantino- 
polul, şi una din ficele imper. Cantacuzen de
veni soţia lui în 1347. El a fost supranumit 
•Nunia al Orientului». Fratele seu, Ala-Edin, care 
nu voise să împartă domnia cu O., se mulţămi 
a fi vizir. El se distinse ca un mare reformator 
al imperiului otoman, al armatei, etc.; împreună 
cu fratele seu creară renumele domniei acestuia^

Orkneys, (Orcade), grupă de insule la colţul 
nordic al Scoţiei, 67 insule, din cari 28 locuite, 
1004 km11, cu 30,453 loc. (1891).

Oriăndo furioso, (ital.) eroul epopeei cu acelaşi 
titlu a lui Ariosto, caro înloai’ce în ridioul acest 
ideal al cavalerismului medieval, trimiţând pe 
cavalerii lui să-i cânte mintea în lună; O. in- 
amorato, epopee de Bojardo.

Oriat, corn. rom. în Trans., oott. Sibiiului. 
1701 loc. (1890), din cari 1583 Rom. Locuitorii 
se ocupă cu 'lucrarea pământului, cu cresoorea 
vitelor şi îndeosebi cu lemnăritul. O. are 2 bi
serici, are şcoală cu bun renume dela înfiinţarea 
regimen. rom.I de graniţă (1763), al cărui centru 
a fost O. Până pe la 1878 în O. a fost o ve
stită berărie, este fabrică de hârtie şi de căldări, 
fabrici de tors şi scărmănat lână, mai multe 
mori, piue de postav şi de oleiu, şi ferestraie 
(joagere). La O. sunt cariere de piatră de var. 
este un institut de credit şi econ. cu numele 
•Brădetul», staţiune de cale ferată. (Cf. Mono
grafia corn. Oriat de Romul Simu.)

Oriea, corn. rur. în Rom., j. Romanaţi, situată 
lângă balta Potelu şi în apropiere de Dunăre; 
se compune din satele O. şi Orliţa, având în 
total 1701 loc. (Dicţ. geogr. 1889), cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor, 1 biserică şi 
1 şcoală.

Oriean, (Attallo), o substanţă colorantă din 
regnul vegetal şi anume extras din planta Bixa 
Orellana (v. ac.). Ea se disoalvă în alcool şi eter 
cu o coloare portocalie; în alcalii se solvă cu o 
ooloai'e roşie; servesce la coloratul lânei, mă
tăsii, hârtiei, brânzei, untului, etc.

Oriâanişti, partid politic francez devotat soartei 
familiei de Orleans. Datează din timpul revolu- 
ţiunei, având de scop substituirea ramurei cadetă 
la cea .ântâiu născută a Burbonilor, ce se re- 
alisâ ia 1830. După 1848 O. persistară ca partid 
politic alături cu cel republican, bonapartist şi 
legitimist. Astăzi însă, după moartea contelui 
de Chambord (1883), partidul e confundat în 
cel regalist. [L.]

Oriâans, stofă uşoară ţesută din lână ameste
cată cu bumbac, unicoloră, imprimată, etc.

Oriâans, (vechiul Genabum), oraş în Francia, 
residenţa districtului cu acelaşi nume, a depart. 
Loiret, a episcopiei cat. şi consist, protest., pe 
malul drept al rîului Loire, lângă canalul 0. şi 
calea fer.; 64,492 loc. (1896); comerciu foarte 
viu, cu articli princip.: cărbuni de piatră, bere, 
lână, cereale, vin, fructe ş. a. Din oraşul vechiu 
preste Loire conduce un pod fnimoş spre sub- 
urbiul sudic St. Marceau, spre nord dela pod, 
Rue Royale conduce spre piaţa Du Martroi,' în 
centrul oraşului, unde se vede statua ecuestră 
din bronz a Jeannei d’Arc, pe al cărei piedestal 
sunt 16 reliefe din bronz. Strada Banuier con
duce spre piaţa cu acelaşi nume, unde se aQă 
bisei'ica St. Paterne, în stil gotic, dela care spre 
est şi vest până la Loire se întind bulevar
dele frumoase. Din Rue Royale se ramifică spre 
est strada Jeanne d’Arc, ce conduce spre piaţa 
St. Croix, pe care se vede catedrala imposantă 
St. Croix, în stil gotic. Tot aici este casa oraşului 
din 1530. In strada Jeanne d’Arc este statua 
repubUcei, Hotel Cabut cu museul istoric ş. a. 
In apropierea Loirei este Notre Dame de Re- 
couvrance, în aducere amiute a eliberărei prin 
Jeanne d’Arc, biserica St. Aignan, prefectura, 
palatul de justiţie. Hotel de Dieu, aproape cei 
mai frumos spital al Franciei; biblioteca are 
60,000 voi., grădina botanică, multe societăţi 
sciinţifice ş. a. O. deja înainte de luliu Cesar a 
fost capitala unei seminţii gallice, Carnutes; prin 
adunarea aici a Druizilor deveni totodată locul 
sfânt al Gallilor celtici. 52 a. Chr. a isbuonit 
rescoala contra lui Cesar. împăratul Aurelian 
i-a dat numele de Curitas Aureliani. In resb. cu 
Englezii 1429 aici au bătut Francezii în frunte 
cu Jeanne d’Arc pe Englezi şi au eliberat for
tăreaţa de asediul acestora. In resb. cu Hugenoţii 
O. a fost apărătorul principal al reformaţilor. In 
resboiul 1870—71 în jurul O. asemenea a fost 
lupte sângeroase. [M. Bodiu.]

Oriâans, numele mai multor ramuri ale fa
miliei regale franceze, din cari două au ocupat 
tronul Franciei. Numele vine dela ducatul 0., 
care dela 1344 fu dăruit de rege ca apanaj fiului 
mai tinei'. Primul duce a fost Filip, al patrulea 
fiu al lui Filip VI (1344—75). Alt duce a fost 
Ludovic I, fratele lui Carol VI şi întemeietorul 
familiei O.- Valois, omorît în Paris (1407). Carol, 
fiul lui, fu capul partidului Armagnac şi făcu 
pe ducele Burguudiei să se alieze cu Anglia în 
resboiul de 100 ani. A fost poet. Fiul acestuia. 
Ludovic, s’a suit pe tron cu numele Ludovic XII 
şi a unit 0. cu coroana. Francisc I l-a dat fiului 
său Henric, oare mai pe urmă fu rege şi tot 
astfel s’a dat viitorilor regi francezi, pană ce 
Ludovic XIII îl dete fratelui său Jean Baptiste 
Gaston (1626), amestecat în intrigile contra lui 
Richelieu şi Mazarin şi care a murit fără a ave 
un fiu. Ludovic XIV dete O. fratelui său Filip, 
întemeietorul familiei de 0. existentă şi acji. 
Fiul său Filip s’a distins în resboaiele lui Lu
dovic XIV şi a fost regentul lui Ludovic XV. 
Fiul său Ludovic muri la 1752 şi lăsă ca fiu 
pe Ludovic Filip (f 1785), iar acesta pe Ludovic 
Filip losif Egahte, cunoscut prin oposiţiunea sa 
contra lui Ludovic XVI, a cărui moarte a vo
tat-o. A murit pe eşafod, pentru intriga de a se 
face rege (1793). Fiul său cel mai mare. Ludovic 
Filip, a fost regele Francezilor (1830—48). Fiul
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seu cel mai mare, f 1842, a lăsat un fiu, Lu
dovic Filip, comite de Paris, în folosul căruia a 
abdicat reg. Lud. Filip. El a lăsat un fiu. Ludovic 
Filip Robert, n. 1869 şi actualul pretendent al 
regaliştilor francezi.

Orleanu, A. G., căpitan, a publicat: Patru 
chestiuni militare. Focşani, 1886; Suprimarea 
articolului ca parte de cuvent şi a lui u mut. 
Craiova, 1895.

Oriesci, corn. rur. în Rom., j. Vâlcea, situată 
pe valea Oltului şi formată din 3 căt. cu 2064 loc. 
(Dicţ. geogr. 1893), 3 biserici şi 1 şcoală.

Orlov, veche familie aristocrată în Rusia. 
1) Grigorii O., general, u. 1734; a cooperat 
la detronarea ţarului Petru III şi a ajutat Ca- 
terinei II să ocupe tronul; favorit al acesteia, 
până ce nu a fost înlocuit prin Potemkin. Din 
relaţiunile lui O. O. cu Caterina II s’a născut 
familia cenţilor Bobrinskii. f 1783. 2) Alexei O., 
fratele celui de mai înainte, n. 1737; el a su
grumat pe ţarul Petru IV. Ca admirai al flotei 
rus. a nimicit 1770 la Cesme flota turcească, 
după care a fost numit CesmensMi. f 1808. 
3) Fedor O., fratele celor de mai înainte, ge
neral, n. 1741; s’a distins în resboiul contra 
Turcilor. -)■ 1796. 4) Alexei Fedorovici O., fiul 
ilegitim al lui Fedor O., n. 1787; ca colonel al 
gardei a contribuit mult Ia domolirea revoltei 
acesteia; a avut mai multe misiuni diplomatice 
în Constantinopol, Londra şi Paris (congresul 
de pace dela 1856); ca intim al ţarului Nicolae 
l-a petrecut în toate călătoriile sale. 1856 a fost 
ridicat la rangul de prinţ, -j- 1861. 5) Nicolai 
Alexeievici O., unicul fiu al celui de mai înainte, 
n. 1820; a participat la asediarea Silistriei (1854), 
unde şi-a pierdut un braţ şi un ochiu; a fost 
apoi ministru plenipotenţiar în Bruxel, Paris şi 
Berlin. ■(• 1885 in Fontainebleau. Scrieri; Cam
pania din 1806 (1856); Memoriu asupra ştergerii 
pedepselor corporale, (1858).

Orme, Filibert de V, v. Delorme.
Ormenlş, ung. Mezd-Ormenyes, corn. rur. în 

Trans., cott. Cluj, ou 1067 loc. Români (783) şi 
Maghiari; sediu de pretură, postă, cassă de pă
strare poştală.

Ormănyszekes, rom. Armeni, corn. rur. în 
Trans., cott. Alba inferioară, cu 1449 loc. Români.

Ortnindea, com. rur. în Trans., cott. Hune- 
dioara, cu 1087 loc. Români; pe teritorul acestei 
comune sunt mine de aur şi peşteri.

Ormuz, insulă, v. Hormuz.
Ormuzd, (Ormazd), în mitol. Perşilor şi a 

Arilor 4eul cel mai mare şi mai puternic. Cultul 
lui a avut influenţă asupra religiunilor din Orient. 
0. în zendavesta (biblia Per.silor) s’a numit 
Aura-niazda (înaltă înţelepciune), la Greci Or- 
Jiiazdes; s’a născut din sînul lui Zarvana Aka- 
rana (infinitul) ca geniu de lumină divină, re- 
presentând lumina primitivă spirituală, din care 
s’a împărţit şi minte oamenilor; pe ângerii 
luminei i-a făcut creatori de puteri ale na- 
turei. O. se credea a fi creatorul lumii şi al tu
turor lucrurilor celor bune, iară în inscripţiunile 
lui Darius se numesce cel mai mare al Şeilor. 
0. e inimicul mincinoşilor, resbunătorul păcă
toşilor, inimicul lui Auromenyus, mai târcjiu 
Ahriman (v. ac.), spiritul rău şi al întunere- 
cului, şi a dat omului voinţă ca să-şi aleagă de 
părtinitor pe unul dintre ei. [Atm.]

lînciclopeilia română. Voi. III.

Ornamente, împodobiri, înfrumseţări. In arcbi- 
tectură se numesc 0. piesele adaose la clădiri, 
cari prin frumseţa, plastica şi coloratura lor sunt 
menite a le împodobi sau a arăta meniţiunea 
lor. Ornamentica este arta ce ne învaţă în
trebuinţarea raţională a O.-lor. Fiecare popor 
îşi are O.-oa sa caracteristică în diferitele epoce 
ale vieţii lui. La noi Românii este' de remarcat 
cea bisericească în clădiri şi cusăturile de pe 
odoarele sfinte.

Ornat, podoabă, costum, îmbrăcăment serbă- 
toreso.

Ornate bisericesc!, îmbrăcămintea mai aleasă 
şi mai scumpă ce îmbracă slujitorii lui Dum- 
ne4eu cu ocasiunea sfintelor slujbe. Liturgiştii 
susţin, că la începutul creştinătăţii, nici apostolii 
şi succesorii lor, nici preoţii n’au avut O. sacre 
proprii, destinate numai la serviciul divin, sau 
deosebite de cele din usul comun, ci acelea după 
formă erau asemenea celor din viaţa publică, 
numai cât erau mai frumoase şi mai alese. Ca 
un motiv al acestei afirmări se face provocare 
la împrejurarea, că ornatele sacre biser. de aiji, 
în fond au forma veştmintelor purtate de vechii 
Romani. In constituţiunile apost. (Lib. VIII, 
c. 12) numai atâta se (Jice, că archiereul a stat 
la sf. altar în vestminte »splendide«. Se deose
besc ornate arohieresci. preoţesci, diaconale şi 
ale altor trepte ierarchice mai inferioare. Co
loarea fundamentală a O.-lor este albă, roşie 
sau neagră.

Orne, rîu în nordul Franciei, se varsă în Canal, 
dela Caen în jos e navigabil, 158 km. lung. De
partamentul O. în Normandia, 6143 km*, cu 
339,162 loc. (1896), 4 arondismente, capitala 
Alenşon.

Omis, (grec.) fauna paserilor unei ţeri.
Ornithogallum umbellatum L., (botan.) plantă 

perenală monocotiledonată din fam. Liliaceelor. 
Se cultivă ca plantă de ornament. In multe 
păiţi ale Europei centrale selbătăcită pe livezi 
şi câmpuri. Se cunoasce sub numirile române: 
Luşcă, Laptele paserii, Băluşcă, Gai- 
niţă. Plisc păsăresc.

Ornitholite, nume ce se dă resturilor fosile 
ale paserilor. Aceste resturi se găsesc nu numai 
în epocile mai noui, dar şi în epoci destul de 
depărtate. Astfel cele mai vechi paseri fosile 
cunoscute până astăzi, datează din timpul lura- 
sicului şi Cretacicului. In perioda eocenică fauna 
ornitologică este deja mai bogată. Gipsul pari- 
sian şi phosphatele dela Queroy ne-au dat o faună 
care este de aproape înrudită cu aceea care 
trăiesce astăzi. In timpul Miocenului această 
faună devine mult mai bogată, iar în timpul 
Fliocenului apar paserile din ord. Ratitae, ordin 
care presintă forme noui (Dinornis, Apteryx şi 
Aepyornis) în timpul Quaternarului, forme cari au 
dispărut însă astăcji. [Dr. Popovici-Hatzeg.]

Ornlthologia, sciinţa care se ocupă cu studiul 
paserilor.

Ornithophil, plante la cari fecundaţia e înles
nită şi îndeplinită prin ajutorul paserilor, şi 
anume paserile transpoartă polenul dela o plantă 
la alta. Aşa Colibri din America sudică ajută 
polinisarea multor specii de Abutilon, dela Marc- 
gravia nepenthoides, ş. a., visitând florile lor ca 
să sugă nectarul ce-1 produc.
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Ornithopus sativus Bros., (botan., SerradeUaJ, 
papilionaoee din Europa de sud. Se cultivă ca 
plantă de nutreţ de puţină însemnătate.

Ornltorlno, v. Ciocariul.
Ornus Pers., (botan.) secţiune din genul Fra- 

xinue L. (v. ac.), de care se deosebesce prin flo
rile sale hermafrodite cu 2—4 petale.

Orobanche’ Beok., (botan.) gen din fam. dico- 
tiledonată al Orobanchaceelor, ord. Tubiflorelor. 
Plante părăsite foarte stricăcioase şi lipsite de 
clorofilă, pe rădăcinile papilionaceelor, etc. Nu
mele rom.: Verigei, Crăilici, Iarba un
tului, Floarea untului. Săgeata lui 
Dumnedeu. O. specioaa Dec. pe mazăre, O. 
ramosa Coss. pe tutun şi cânepă, O. minor Sutt. 
pe trifoiu, cu deosebire prin ţerile mediterane.

Orobus L., (botan.) gen după unii botanişti, 
iar după alţii, între cari şi Bentham et Hooker, 
numai secţiune din genul Lathjrua L. (v. ac.) 
de care se deosebesce prin frunzele sale fără 
cârcei. [Z. C. P.]

Orodel, corn. rur. în Rom., i. Dolj, cu 2396 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), 1 biserică şi 2 şcoale.

Orografla, (grec.) descrierea munţilor. Hărţi 
O.-ce sunt acelea, in cari sunt in special tratate 
munţi şi şirurile lor. Oronietria, sciinţa de a mă
sura munţii după înălţimea vîrfurilor, coamelor 
şi păsurilor.

Orologler, (Orologion), carte liturgică, în care 
se cuprind rugăciunile şi psalmii, cu cari au să 
laude creştinii şi îndeosebi preoţii şi călugării 
pe Ddeu. Fiind-că aceste rugăciuni e prescris 
a se recita la anumite oare din db ele se nu
mesc oare şi oare canonice; de aici cartea a 
primit numele de 0. sau Ceaslov.

Orologiu, (Ceas, ceasornic), e un aparat pentru 
împăiţirea şi măsurarea timpului. In timpurile 
vechi nu erau decât O. de năsip şi O. de apă 
(V. Klepsydra), în cari o anumită cantitate de 
năsip sau de apă se scurgea dintr’un vas în- 
tr’altul. O. cu roate, (v. Ceas). Orologiu de soare, 
aparat pentru a determina adevărata oară solară. 
Constă dintr’un baston (gnomon) paralel cu axa 
universală şi înfipt într’nn plan pe care îşi 
aruncă umbra. La O.-le equinocţiale planul acesta 
este paralel cu equatorul, şi unghiurile cari in
dică oarele, sunt egale între sine.

Orolus, rege al Geţilor, a purtat multe res- 
boaie cu Bastarnî. v. Geţi. (Cf. Xenopol, Istoria 
rom. I, 59, 105.)

Oroma, popor în Africa estică, numit şi Galla.
Oros, loan, alias Bussu, n. 4 Martie 1824 în Vi- 

draseu, studiile medii le-a făcut în M.-Oşorheiu, 
fllosofia şi sciinţele flsice în Cluj, iar dreptul în 
M.-Oşorheiu, unde a praotisat ca cancelist la 
tabla reg. în a. 1848. 0. a luat parte împreună 
cu lancu şi ceilalţi tineri rom., la toate între
prinderile pentru emanciparea pop. rom., luă 
parte activă la adunarea do pe «Câmpul liber
tăţii», şi fu ales între cei 1()0 trimişi cu «Me
morandul» la dieta. In 16 Sept. 1848 a fost ales 
prefect pentm cott. Cetatea de Baltă. In timpul 
revoluţiunei a luat parte la mai multe lupte sân
geroase, alăturea cu armata lui Urban, cu care 
s’a retras în Bucovina, unde lovit de o grea 
boală a fost adăpostit de familia Hurmuzachi. 
După sugrumarea revoluţiunei, întors acasă, a 
fost numit inspector (szolgăbireu) fără salar. 
1850 fu numit adj. de subcomisar, apoi actuar,

1862 fu numit jude, 1863/4 a fost deputat în dieta 
din Sibiiu. 1868 fu pensionat; 1871 fu din nou 
numit subjude, iar ca atare a fost transferat prin 
deosebite părţi ale Ungariei, în urmă pensionat. 
A(Ji trăiesce pe moşia sa în locul natal. [I. S. Ş.]

Oroscop, prezicere după întocmirea stelelor. 
Astrologii pretindeau, că puteau ghici soartea 
cuiva după felul cum erau orânduite stelele la 
nascerea lui. Toată O.-ia veche n’a remas.adi 
decât ca o curiositate intelectuală istorică.

Orosbăza, corn. mare (mai înainte a fost oraş cu 
magistrat) în Ungaria, cott. Bichiş, cu 19,956 loc. 
(1890) Maghiari (19,395), Germani şi Slovaci; 
sediu de pretură, judec, cerc., perceptorat; are 
patru institute de bani, şcoală industrială, 5 mori 
cu vapor. O. e o comună bogată, populaţia e 
foarte BÎrguincioasă.

Oroslus, PumIus, istoric creştin, n. în Catalogna, 
la finea seci. IV, discipol al Sf. Augustin, se 
aretă fervent partisan al lui Christos, şi publică; 
«Apologeticus de arbitrii libertate», opera sa ca
pitală este însă: «Historiarum adversus paganos 
libri VII» (pe la 417), prin aceasta operă 0. voia 
să arete, că imperiul roman nu decade din causa 
creştinismului, care cu poate fi causa calami
tăţilor, cari bântuiau statul roman.

Orpheos, v. Orfeu.
Orplment, v. Auripigment.
Orsatscb, aparatul, servesoe la analisa ga- 

zurilor de combustiune, mai cu samă la încăl
zirea cazanelor de abur.

Orsellle, o substanţă colorantă a cărui prin
cipiu e orceina. Ea se mai numesce şi purpurul 
francez, şi se prepară din Algele 4>se Eoccella şi 
Lecanora. Ea se poate presinta şi sub alte co
lori ca de carmin, albastru, etc.

OrsInI, familie princiară ital. din statele ro- 
magne, şi una din cele mai ilustre ale peninsulei. 
Rivală cu Colouna (v. ac.), ca putere teritorială şi 
politică. In evul mediu era susţinetoarea causei 
papale, în capul partidei Guelfe. Cel dintâiu 
membru cunoscut in istorie din această familie 
e lordano O., care aduse ca general mari .ser
vicii Romei. La 1147 fu creat cardinal, şi în 
1152 era legat papal pe lângă împăratul Clonrad. 
Mateiu O., nepotul seu, a fost prefect al Romei 
în 1153. La 1277, Gaetano 0., deveni papă sub 
numele de Nicolae III. Papa Benedict XIII, 
din 1724, a fost tot din familia O. [0. L.]

Orsini, Fdice, conte de, n. 1819 la Meldola 
în Italia. 1844 ca membru unei societăţi secrete 
osândit pe viaţă la galere, 1848 guvernor în 
Ancona; după înăbuşirea revoluţiunii refugiat 
în Anglia. In tovărăşie cu Rudio şi Pieri în
cercă Ia 14 Ian. 1858 atentatul contra lui Na
poleon III cu o bombă specială (bomba O.), însă 
nu reuşi. 13 Martie executat dimpreună cu Pieri.

Orşova, (Rufava), oraş în cott. Caraş-Severin 
Ung., (Bănat), cu 3564 loc. (1891), din cari preste 
10()0 Rom., staţiune de cale ferată şi port du
nărean. Situat pe marginea Dunării în susul 
gurei Cernei pe marginea şesului ce însoţesce 
ambele rîpe ale rîului Cerna. Regiunea 0. a 
presintat intotdeuna mult interes militar prin 
aşezarea ei la împreunarea căii navigabile a Du
nării cu calea, astăzi şi ferată a Porţii orientale, ce 
conduce la Timişoara prin Caransebeş şi Lugoş. 
Pe muntele Alion, din stânga Cernei, se găsesc 
ui'raele bateriilor gener. Laudon din 1789. In
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josul guiei Cemei, insula Adakaleh, poartă âncă 
uvragele veehei cetăţi a Euşavei, care ţinea de- 
buşoaiea defileurilor Bănatului, constând în 2 ba
stioane caseniatate unite printr’o curtină servind 
de casannă defensivă şi stăpânită de un turn 
maximilian cu 4 etaje. Pe dreapta Dunării fortul 
Elisabeta, a(}i în ruine, fu construit de Astriaci 
în 1736 pentru a completa acţiunea cetăţii Ru- 
şavei. 0. vecbe, corespunde pare-se veehei ce
tăţi romane Tiema ale cărei ruine se ved şi a(}i. 
In timpul voivodatelor, O. era o cetate tare, (Jisă 
Urseia, pe care o rad Mongolii, însă o restabi- 
lesce regele Bela IV. O. fu disputată în urmă 
rând pe rând do Români, Turci şi Austriaci, 
până în (ţilelo noastre. Tratatul dela Berlin dă 
Austriei insula Adakaleh cu cetatea Ruşavei.

Orsted, Hans, Christian, flsioian, n. 1777 în 
Hudkjbbing pe Langeland, 1806 prof. şi 1829 di
rector al institutului politechnic în Copenhaga, 
t acolo 1851. Descoperitorul electro-magnetis- 
mulni (1820).

Ort, mesură monetară veche în Rom., a patra 
parto dintr’un leu vechiu.

Orta, (ture.) ceată de soldaţi, de slujitori; re
giment de ieniceri.

Ortel, Max Joseph, medic germ., n. 1835 în 
Dillingen şi -ţ 1897 în Munchen; 1867 docent, 
1876 prof. de laryngologie la universitatea din 
Munchen. Şi-a câştigat merite prin cercetările 
sale asupra difteritei şi prin stabilirea unui metod 
de tratament a morbilor de inimă, care constă 
în mişcare (îndeosebi urcare) rnetodică. Scrieri: 
Die epidemische Diphtherie; tJber Terrainkur- 
orte zur Behandlung von Kranken mit Kreis- 
laufstorungen, 1886.

Orth, loan, v. loan SalvatorNepomuk. (II, 860.)
Orthita, mineral din grup. epidotului, conţine 

âncă Cerin, Didim, Lantan, Erbiu, Tttriu şi Toriu. 
Foarte respândit, însă în cantităţi mici, asociat 
mai întotdeuna cu epidot, în pegmatiţi şi granit.

Ortho —, (grec.) în cuvintele compuse însem
nează: întocmai, exact, corect.

Orthoblotică, (grec.) arta de a trăi corect. 
V. Igiena şi Macrobiotica.

Orthocephall, oamenii cari au formaţiunea ca
pului astfel, că raportul între diametrul de lun
gime a capului (linia dinainte înderet) stă în 
raport faţă de diametrul de lăţime (linia dela 
stânga la dreapta) ca 100 la 72 până la 81. La 
doliehocephali (v. ac.) raportul e ca 100 la 73; la 
bracliyoephali (v. ac.) ca 100 la 81.

Orthoceratite, cefalopode fosile caracteristice 
•siHtemului geologic siluric din grupa paleozoică.

Orthoclas, mineral identic cu ortosa (v. ac.).
Orthopedia, partea medicinei, care are de scop 

prevenirea sau corectarea diferitelor deforma- 
(iuni ale oaselor, articulaţiunilor şi a muşchilor, 
fie că aceste deformaţiuni sunt congenitale sau 
căpetato în urma unei boale. Corectarea se poate 
face prin intervenţii manuale, prin aparate or- 
thnpeclico sau prin operaţiuni chirurgicale (os- 
teotoniie, osteoclasie). Deformaţiunile cele mai 
freenente, cari necesitează intervenţii orthope- 
dioe, sunt ; morbul lui Pott, scoliosa, cyphosa, 
lordosa, piciorul strînib, torticollis, coxalgia, etc.

[V. Im.]
, Orthopnea, respiraţie îngreuiată, exagerată, 
in timpul cărei bolnavul nu poate respira decât 
in posiţie şeejendă.

Orthoptere, (zool.) ordin din clasa insectelor, 
cu aripi drepte, organele gurii puternice, inelul 
ântâi al toraxului mişcător, aripile dinainte sub
ţiri ca pergamentul sau pielea, aripile dinapoi 
mai subţiri; metamorfosa necompletă. Ord. or- 
thopterelor are următoarele familii: 1) Cursoria 
cu speciile urechelniţa, libarca (Blatta orientalis); 
2) Saltatoria, cu speciile lăcustele ver4i, căluţii, 
lăcusta călătoare, greerul de câmp şi greerul de 
casă, conopişteriţa; 3) I/ibelludidae cu speciile 
calul dracului, libelula mare, efemera; 4) Ter- 
mitidae cu speciile termitele.

Orthoslphon Benth., (botan.) gen de Labiate, 
cu vr’o 30 specii, ierburi vivace, subarbuşti, 
arbuşti din India orientală, Archipelagul Malaic, 
Australia. Frunzele uscate de O. stamineus 
Benth., arbust originar din Java, se folosesce 
în contra boalelor de rinichi.

Orthotonus, (grec) termin medical; cramp te- 
tapic, ce produce o întindere oablă a corpului.

Orthotrichum Hedw., (botan.) gen de Muşchi- 
Acrocarpi, caracterisat prin capsula sesilă sau 
scurt pedicelată, scufia conică, cutată longitu
dinal şi pe ea mai adesea cu peri drepţi. Nu
meroasele sale specii cresc mai ales pe copaci, 
mai rar pe stânci. Din România se cunosc; 
O. pallescens Bruch., O. atramineum Homsch., 
O. fastigiatum Bruch, O. affine Schrgd, ş. a.

[S. St. R.]
Orthotrop, (botan.) organ (tulpină, frunză, 

ovul), oare se desvoaltă şi cresce vertical, per
pendicular în raport cu suprafaţa solului, iar 
plagiotrop se chiamă când cresce în direcţie 
paralelă cu suprafaţa solului.

Orthrina, v. Utrenia.
Ortler, Alpii, grupa sudică a Alpilor Tirolului, 

între Oglio, Etsch şi lacul Garda, piscul O. 
3905 m., Konigsspitze 3854 m. şi pasul Stilft, 
cel mai înalt situat drum în Europa.

Orto —, V. şi Ortho —.
Ortodoxă, biserica, (orientală, a resăritului). 

La început biserica era una, precum şi înte
meietorul ei unul este. Numirile biserică de 
resărit şi biserică de apus erau numai nisoe no
ţiuni geografice. Mai tâixjiu însă aceste numiri 
au însemnat desbinarea bisericei în două părţi, 
în partea de resărit şi în partea de apus. Această 
desbinare s’a produs în urma desfacere! politice 
a imperiului roman în partea de apus şi de re- 
sărit şi s’a nutrit prin tendinţele de centralisare 
şi supremaţie ale papilor.

La stăruinţele papilor de a li-se rocunoasce 
supremaţia preste întreaga biserică s’au împo
trivit dela început patriarchii de resărit cu toată 
tăria, susţinând paritate şi egalitate în drepturi 
si jurisdicţiune între cei 5 patriarchi ecumenici: 
din Roma, Constantinopole, Alexandria, Antiochia 
şi Ierusalim. Lupta pentru apărarea bisericei re- 
săritene faţă de pretensiunile papilor s’a purtat 
prin patriarchul Fotie din Constantinopole, oare 
a combătut tendinţele absolutistice ale papilor 
şi novaţiunile din biserica apuseană. Polemia 
susţinută cu vehemenţă şi din partea papilor, 
în urma întrării în legătură cu biserica apuseană 
a lui Boris, regele Bulgarilor, cari fură aduşi la 
creştinism prin preoţi greoesoi, a degenerat în 
ceartă şi a tras după sine desbinarea bisericei 
de apus şi resărit. încercările repeţite de îm
păcare au remas fără succes. O atare încercare
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s'a făcut pe când era patriarch în Constanti- 
nopole Micbail Cerulariul, iar la Borna Leo IX. 
Aceste încercări au remas fără succes, din cansă 
că papa a insistat cu tărie, ca şi biserica din 
părţile resăritului să primească învăţăturile cele 
noue întroduse în biserica apuseană, precum era 
purcederea Ducbului sfânt şi dela Fiul, asima 
in cuminecătură, primatul papei ş. a. Fiind-că 
patriarchul din Constantinopole ou numai n’a 
primit aceste înveţătuii, dar le-a şi combătut 
cu argumente din sf. Scriptură, încercarea 
aceasta de împăciuire s’a terminat cu enunţarea 
anatemei de ambele părţi (a. 1054).

încercările ulterioare de împăciuire au mărit 
desbinarea tot mai tare. Purtarea Cruciaţilor în 
Orient şi întemeierea imperiului latin în Con
stantinopole au produs ură naţională între Greci 
şi Latini. Aroganţa Cruciaţilor, cari au umilit şi 
au apăsat biserica grecească, au făcut imposibilă 
ori ce apropiere. Numai împăraţii bizantini, 
strîmtoraţi de Turci, recurgând după ajutor la 
apus, încercară mai târ4iu a supune biserica din 
Orient supremaţiei papale; însă şi încercările 
de felul acesta, făcute la Lyon (1274), în Flo
renţa (1439), au remas fără resultat. Cea din 
urmă încercară se făcu în a. 1452, când armata 
turcească se apropiase de zidurile Constantino- 
polei. Ca semn al împăciuire! între biserica de 
resărit şi apus slujiră legaţii papali liturgia în 
biserica Sf. Sofii; însă poporul grecesc scanda- 
lisându-se de aceasta a provocat o revoltă for
mală. In 29 Maiu 1453 că(ţu Constantinopole 
în manile Turcilor şi pompoasa biserică a Sf. 
Sofii fu prefăcută în moschee turcească. Mulţi 
învăţaţi şi artişti din cetate se refugiară în Italia, 
unde duseră cu sine sciinţa şi arta.

Pe când biserica de resărit se afia în stare 
apăsată şi disolată prin jugul turcesc, îşi cercară 
şi protestanţii norocul a câştiga biserica orientală 
pentru reformaţiune, însă fără succes, pentru 
că patriarchul Ieremia II din Constantinopole 
primind dela teologii din Tiibingen o traducere 
a confesiune! protestante cu rugarea a se declara 
asupra ei, a respuns în mod evasiv, susţinând ca 
adevărate învăţăturile bisericei ortodoxe (a. 1581). 
Când Ciril Lucans, patriarchul din Constauti- 
nopole, ademenit de corifei reformaţi ai tim
pului său, sub cuvânt a regenera biserica orien
tală, edase în Genf o confesiune a credinţei sale 
în spiritul reformaţiunei, nu numai că a fost 
stigmatisat ca trădător al ortodoxiei, dar a dat 
şi ansă, ca învăţatul mitropolit din Kiev, Petru 
Movilă (v. ac.), român din familie domnitoare 
din Moldova, să compună confesiunea credinţei 
bisericii orientale, care în sinodul din Iaşi dela 
a. 1642, apoi în anul următor în sinodul din 
Constantinopole, a fost primită ca carte simbolică 
a bisericei orientale.

Biserica orientală cuprinde în general popoa
rele creştine din Orient, şi e represintată prin 
patru patriarchi ecumenici, adecă al Constanti- 
nopolei, Alexandriei, al Antiochiei şi al Ierusa
limului. Dela ea a emanat creştinarea popoarelor 
slavice: a Ruşilor, Şerbilor, Bulgarilor, ba chiar 
şi a Cehilor, cari în seci. X au întrat în legă
tura ierarchică cu biserica apuseană.

Biserica orientală se uumesce şi biserică gre
cească, fiindcă limba grecească cultă a fost fo
losită mai mult la desvoltarea învăţăturilor lui

Christos; în această limbă s’a scris sf. Scriptură 
a noului Testament; în limba grecească s’a tradus 
Testamentul vechiu de 70 bărbaţi învăţaţi din 
Alexandria sub Ptolemeu Filadelful la 270 a. Chr. 
Bărbaţii cei mai însemnaţi ai bisericei au fost 
cei mai mulţi din sinul naţiunii grecesc! şi au 
scris învăţăturile bisericesc! în limba elină. In 
primii secoli, şi cu deosebire în seci. IV până 
în al Vl-lea, sciinţa teologică şi literatura hse- 
ricească s’a desvoltat la resărit mai mult ca la 
apus. Intre scriitorii clasici ai bisericei orien
tale se numeră Teodoret şi Dionisie Ariopagitul 
pentru literatura dogmatică; Eusebie şi Epifanie 
in istoria bisericească; Yasile cel Mare, Grigorie 
din Nissa şi Grigorie de Nasians, loan Gură de 
aur, ş. a. cari au strălucit cu omiliile, cuvân
tările bisericesc! şi scrieri liturgice; mai târziu 
loao Damaschin cu scrierile sale dogmatice-li- 
turgice cu cari se termină literatura clasică bi
sericească.

Resăritul a fost leagănul creştinismului, unde 
s’au desvoltat instituţiunile fundamentale pentru 
întreagă biserica. Biserica în resărit a strălucit 
cu frumseţa ritului oi, care s’a conservat până 
astă(]i în toată curăţenia sa. Spiritul liberal al 
bisericei orientale concede fiecărui popor a fo
losi limba sa în biserică, ceea ce a adus cu sine, 
ca bisericele particulare ale orientului se aibă 
caracterului unor biserici naţionale.

De biserica orientală se ţin: 1) Românii din 
regatul României cu două mitropolii, în Bucu- 
resci (cu un mitropolit primat) şi în Iaşi, cu 
8 eparchii, cu aţâţi episcop! şi tot aţâţi arohierei 
titulari, cari compun sf. sinod al României; 2) 
Românii din Ungaria cu părţile Transilvaniei şi 
ale Bănatului cu un mitropolit în frunte, care 
are reşedinţa în Sibiiu şi 3 eparchii: a Tran
silvaniei (archidiecesa), a Aradului şi a Caran
sebeşului, cari sunt organisate pe basa canoanelor 
prin un statut organic. Se observează, că o parte 
a Românilor din Ungaria sunt uniţi cu biserica 
apuseană; 3) biserica rusească, care deşi se di
stinge prin bunăstarea ei din afară şi se impune 
numerice faţă de celelalte biserici de resărit, 
totuşi este aservită în mare măsură scopurilor 
politice ale statului; 4) biserica din regatul gre
cesc, emancipându-se deodată cu [câştigarea in
dependenţei politice a noului regat grecesc de 
sub despotismul turcesc, în urma revoluţiunii 
dela 1821, se constitui la 1833 în sinodul din 
Nauplia ca biserică independentă de patriarchia 
din Constantinopole, ceea ce se recunoscu în 
1850 de însuşi patriarchul, susţinându-se numai 
o legătură dogmatică; 5) biserica sârbească a 
avut în Ipec din vechime patriarchia sa, oare 
după căderea regatului sârbesc sub stăpânirea 
Turcilor încetă a exista (1767), emigrând un 
număr însemnat de familii serbesci cu patriar
chul lor în frunte în Ungaria, unde biserica s’a 
constituit ca mitropolie naţională cu reşedinţa 
în Carloveţ, bucurându-se de însemnate privi
legii. După emanciparea politică a Serbiei de sub 
Turci din vechia biserică sârbească sustau astăjji 
mitropoliile din Belgrad în regatul sârbesc, din 
Serajevo în Bosnia, din Mostar în Herţegovina, 
în Cetinje în Montenegro; 6) biserica Bulgarilor 
şi-a câştigat în 1873 independenţa de patiiarcbia 
din Constantinopole; iar după resboiul ruso-turc 
în urma tractatului din Berlin (1878), liberân-
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dn-se poporul Bulgar de stăpânirea turcească s’a 
constituit ca biserică independentă naţională. 
Afară de aceste se mai află astăzi în imperiul 
musulman mulţi creştini ortodoxi, Greci macedo
români, Bulgari, ş. a. cari deşi în urma tracta
tului din Berlin din 1878 ar trebui să se bucure 
de o egală îndreptăţire confesională, totuşi cu 
dor aşteaptă deplina lor emancipare politică şi 
bisericească.

Numărul creştinilor greco-orientali în Europa 
se urcă la 85 milioane. Afară din Europa să află 
creştini ortodoxi în Asia mică. Armenia, Pale
stina, Siria, Egipt, Persia, ş. a.

împrejurările nefavorabile în care a ajuns bi
serica orientului după căderea ei sub stăpânirea 
turcească, a împiedecat ori ce desvoltare şi pro
gres, neputend susţinea singuraticile biserici na
ţionale intre sine unitatea din afară şi legătura 
canonică. Cu toate acestea bisericile orientale 
din diferitele state ţin cu tărie la unitatea in
ternă, care o fac dogmele comune neschim
bate şi ritul uniform. Biserica orientală basează 
inveţăturile sale pe sf. Scriptură şi tradiţiune; 
iar aceste învăţături se cuprind în o formă si
stematică în cartea Confesiunea ortodoxă, 
compusă de mitropolitul din Kiev Petru Movilă. 
Aceea confesiune s’a primit în sinodul din Iaşi 
la 1(142 de normativă pentru întreagă biserica 
orientală, iar dogmele bisericei orientale se cu
prind în o formă prescurtată în simbolul cre
dinţei Niceo-Constantinopolitan. Biserica gr.-ort. 
în materie de drept canonic ţine la canoanele 
apostolesci (80), la canoanele celor 7 sinoade ecu
menice şi ale celor locale (9 -t- 3), la învăţăturile 
sf. părinţi şi preste tot la tradiţiunea bisericească. 
Bis. ort. a resăritului se deosebesce de biserica 
apuseană în punctele dogmatice despre pnrce- 
derea Duchului sf. şi dela Fiul, pregătirea ou- 
charistiei cu azi mă, purgatorul, primatul papei, 
nascerea imaculată a fecioarei Maria, infalibili- 
taţea papei, cari nu sunt acceptate în biserica 
orientală. De o însemnătate secundară sunt di- 
ferinţele ce se refer la cult şi rit, între cari se 
numeră forma botezului, care în biserica orien- 
ţală se face prin cufundarea de trei ori în apă, 
iar in biserica apuseană e de ajuns stropirea; 
ungerea cu mir în biserica orientală se săvîr- 
şesce la prunci îndată după botez, asemenea se 
cuminecă pruncii îndată după botez; în bise
rica de apus se împărtăşesc aceste taine la o 
anumită etate; la liturgie se admite în biserica 
orientală la cuminecare poporul, iar la apuseni 
se comunică numai preotul; la apus e introdus 
celibatul pentru preoţi, iu biserica orieutală se 
cere numai dela episcop să fie monach, iar dela 
preot să se căsătorească numai odată cu o fe- 
cioarăj în ornamentica bisericească statuele sculp
tate sunt aeceptate în biserica apuseană, iar în 
ceade iesărit sunt exchise şi acceptată pictura. 
Liturgia se face în biserica de resărit numai 
odată în 4i în o anumită biserică, iar în bise- 
ricele apusene se face şi mai de multe ori; mu- 
sica instrumentală e acceptată în biserica de 
apus, nu însă şi în aceea de resărit; în aceasta 
formează cântarea o parte însemnată a servi
ciului divin. Edificiul bisericei orientale îl tac cu 
altarul spre resărit, iar apusenii cu altarul spre 
apus; la resăriteni altarul e separat prin o tâmplă 
de naia bisericoi, la apuseni altarul nu este separat.

Despre biserica orientală se află scrieri de 
Piţipios, editate în limbagermanăde Schiel, Viena 
1857; de Pichler, «Orientalische Kirchenfrage». 
Miinchen, 1862; tot de acesta «Geschichte der 
kirchlichen Trennung zwischen dem Orient u. 
dem Occident.» Miinchen, 1864 şi 1865, 2 tom., 
(carte oprită prin index prohibitorum librorum); 
Gass, Symbolik der gr.-ort. Kirche. Berlin, 1872; 
Şaguna, Istoria bis. Sibiiu, 1860; Puşcariu, Istoria 
bis. Sibiiu, 1893. [Dr.Il. P.]

Biserica ortodoxă din Bucovina, v. Bucovina.
Biserica ortodoxă română din România.

Organisaţiunea actuală a primit-o prin legea 
din 14 Dec. 1872 (publ. în Alman. Cult. Buc., 
1893). Printr’ensa bis. se declară din nou auto
cefală, se înflinţează sf. sinod, ca ultimă in
stanţă spirituală, se precisează modul alegerii 
episcopilor, şi se delimită atribuţiumle eparchio- 
ţilor. Art. 8 declară, că »sf. siuod al bis. auto
cefale ort -rom., fiind membru al sf. bis. ecu
menice şi apostolice a resăritului, al cărei cap 
este Domnul nostru Isus Christos, păstrează şi 
va păstra unitatea în privinţa dogmelor şi ca
noanelor ecumenice cu bis. dela Constantinopole 
şi cu toate bisericile ortodoxe.» Membrii acestui 
sinod sunt cei doi mitropoliţi, cei şese episcopi 
eparchioţi şi toţi arcbiereii români. Sinodul se 
adună de doue ori pe an, primăvara şi toamna, 
conf. can. 37 apostolic. Ministrul cultelor asistă 
la deliberările sinodului, dar numai cu vot con
sultativ; iar dacă el nu e ortodox, atunci se 
îulocuiesce printr’un coleg ortodox. Atribuţiunile 
sinodului sunt «afacerile spirituale, disciplinare 
şi judiciare, curat bisericesc!»; în asemenea ma
terii sinodul judecă şi pe membrii sei în ultimă 
instanţă, dar nu se poate pronunţa în lipsă, 
decât după ce se vor fi făcut inculpatului chie- 
mările prescrise prin can. 74 apostolic. In cas 
că decisiunile sinodului ar comporta şi efecte 
vremelnice, se recere spre executare sancţiunea 
regală.

Guvernul superior al bis. se aloătuesoedintr’un 
mitropolit primat cu reşedinţa în Bucuresci, 
având titlul de «Archiepiscop şi mitropolit al 
Ungro-Vlachiei, exarch al plaiurilor şi primat al 
României»; şi la Iaşi, de «Archiepiscopul şi mi
tropolitul Moldovei şi al Suceavei, şi exarch al 
plaiurilor.» Sufraganii mitropoliei Ungro-Vlachiei 
sunt: episcopul «Râmnicului şi noului Severin» 
(cu reşedinţa la R.-Vâlcea), episcopul Buzeului 
şi episcopul Argeşului (cu reşedinţa la Curtea 
de Argeş); iar sufraganii mitropoliei Moldovei 
sunt: episcopul Huşilor, episcopul Romanului şi 
episcopul Dunării de jos (pe atunci cu reşedinţa 
la Ismail). Fiecare mitropolit şi episcop are câte 
un archiereu locţiitor. Titlurile lor sunt: Plo- 
iesceanul, Craioveanul. Râmniceanul (dela R.- 
Sărat), Pitesceanul, Botoşeneanul, Băcăoanul 
(Bacău), Bârlădeanul şi Gălăţeanul. Pe lângă 
aceea, fiecare eparohie mai are un consistoriu 
judiciar de cel puţin trei preoţi diecesani, pentru 
afaceri curat bisericesc!, cu apel la sf. sinod. 
Ca organe subalterne funcţionează preste fiecare 
judeţ câte un protoereu sau protopop, ajutat de 
un subprotoereu, iar diferitele biserici, afară de 
catedrale şi mănăstiri, se administrează de câte 
un paroch din clerul mirean, asistat de doi cân
tăreţi, şi după împrejurări, de un diacon, de
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oii paracliser şi de al(i preoţi. Posiţiunea acestui 
cler s’a fixat în definitiv prin legea din 29 Maiu 
1893 (publ. în Alm. Cult., 1893). După această 
lege se fixează 297 parochii urbane şi 2734 ru
rale în toată România; pentru cele dintâiu s’a 
luat ca normă unitară numerul aproximativ de 
400 familii, iar pentru cele rurale, comuna. Pe 
lângă bisericile parochiale s’au alipit, fără per
sonal propriu, bisericile existente filiale. Un 
diacon se admite numai in biserica principală 
din capitală de judeţ, dacă nu e deja acolo o 
catedrală. La mitropolii deservesc patru preoţi 
şi patru diaconi; la episcopii trei preoţi şi doi 
diaconi. In fiecare parochie se institue, pentru 
administrai'ea bisericii, o epitropie, compusă din 
paroch, un membru numit de prefect, sau, în 
oraşe, de primar, şi un al treilea membru ales 
de enoriaşi pe cinci ani.

Cu încetul s’a putut precisa mai apriat însu
şirile ce trebuie se le poseadă candidaţii la di
feritele ranguri clericale, precum şi modul lor 
de alegere. Mitropoliţii se aleg dintre episcopii 
eparchioţi, iar aceştia dintre archicrei, fii de pă
rinţi români, născuţi în România, în versta de 
proste 40 ani; dela 1892 încoace’se recere titlul 
de licenţiat sau doctor dela vr’o facultate de 
teologie ortodoxă. Alegerea lor se face de co
legiul reunit al mitropoliţilor, episcopilor, archie- 
reilor, deputaţilor şi senatorilor ortodoxi. Regele 
confirmă alegerea şi dă investitura (legea cit. 
din 1872). Archiereii se aleg dintre monachi sau 
văduvi (cari mai ântâiu trebue să se călugă
rească), în versta de 40 ani împliniţi. Români 
sau naturalisaţi; el trebue să se hirotonească în 
ţeară. Pentru alegerea lor, sinodul stabilesce o 
listă din candidaţii propuşi de mitropoliţi şi epis- 
copi; din acea listă se propun guvernului trei 
persoane, remânend ca acesta să aleagă în de
finitiv pe noul archiereu, şi să-l supună sanc
ţiunii regale. (Regulament ad-hoc al sf. sinod 
din 23 Nov. 1874 şi 13 Iunie 1875, publ. în 
Alm. Cult., 1893). Legea citată din 1893 cere 
dela un paroch sau diacon urban să fie Român 
şi licenţiat sau doctor în teologie; la parochie 
rurală se admit deja absolvenţii unui seminar 
cu opt clase. Numirea se face de cătră episcop 
in înţelegere cu ministrul cultelor. Monachii sunt 
cu desăvârşire excluşi dela parochii. Situaţiuiiea 
materială a clerului este ancă foarte deplorabilă, 
cu toată secularisarea averilor enorme mănă- 
stiresci. «îmbunătăţirea soiţii clerului mirean» 
a remas timp îndelungat ţeara făgăduinţii; de 
abia legea din 1893 are menirea să resoalve 
chestiunea într’un mod definitiv. Prin măsuri tre
cătoare, ea caută să reducă mai ântâiu de toate 
numărul preoţilor şi diaconilor mireni, care pe 
la 1857 era numai în Muntenia de 6984 (Şa- 
guna. Ist. bis., Sibiiu 1860, II 246), iar în 1893 
scăzuse în toată ţeara la 6571 (Alm. Cult. 1893, 
p. 89), la cel strict necesar de 4475, împărţind 
apoi solarele in proporţie mai largă. Astfel un 
paroch sau diacon urban, cu titlul universitar, 
e retribuit cu 200 lei lunar; dacă are numai 
seminar de opt clase, cu 100 lei; iar cu studii 
inferioare numai cu 60 lei. Un paroch rural cu 
seminar complet are 80 lei, altfel numai 50. Cu 
înaintarea verstei, se face şi un spor de leafă; 
iar dela 70 ani încolo, sau în urma unei inva
lidităţi incurabile, se acordă o pensiune, fă-

cendu-se reţinerile de leafă conf. legii pensiu
nilor. Afară de aceste retribuţiuni, preoţii au şi 
venituri stolare.

Organisaţiunea dată bisericei prin legislaţiunea 
nouă are de caracter fundamental o preponde- 
ranţă a statului.

Şcoalele bisericei, adecă seminarele şi fa
cultatea de teologie. Seminarele, cari au fost 
mai nainte câte unul de fiecare eparchie, -p’au 
redus prin legea dela 1893 numai la patru şi 
anume două inferioare la Curtea de Argeş şi 
Roman şi două superioare, la Bucuresci şi Iaşi. 
Pe lângă ele mai fiinţează la Bucuresci şi se
minarul Nifon, susţinut din fondurile particulare, 
legate de reposatul mitropolit, al cărui nume 
îl poartă. Causa acestei reduceri era numerul 
mereu decrescend al elevilor. Seminarele infe
rioare au trei clase, iar cele superioare continuă 
cursurile pe alţi cinci ani. Programa învăţămân
tului consistă în obiectele usuale din liceele 
clasice, cu diferite restrîngeri, la cari se mai 
adaugă agronomia, horticultura, viticultura şi 
pedagogia, iar ca obiecte specifice, teologia dog
matică, morală şi pastorală, ist. bis., confes. ort., 
dreptul canonic, omiletica, liturgica, exegesa şi 
patrologia. Elevii sunt toţi interni, bursieri sau 
solvenţi şi se recrutează pe cale de concurs 
dintre absolvenţii şcoalelor primare. Directorul 
trebue să fie cleric şi cu începere dela 1893, 
cu grad academic. El, ca şi profesorii, se nu
mesc direct de cătră ministeriu; episcopul epar- 
chiot are numai dreptul de visitare. Seminariştii 
de ori ce confesiune sunt scutiţi de serviciu mi
litar, dacă sunt hirotoniţi la 25 ani.

Facultatea teologică s’a înfiinţat la Iaşi în 1861, 
apoi în 1890 a fost mutată la universitatea din 
Bucuresci, prin legea din 25 Ian. 1890. In 1895 
până 1896 funcţionau 9 profesori pentru 106 stu
denţi, dintre cari au primit licenţa 16. Studiele 
sunt repartisate pe ti’ei ani şi cuprind ui’mă- 
toarele obiecte: limbile latină, elină şi ebraică; 
ist. bis., română, a dogmelor şi a filosoliei; teol. 
dogm., simbolică, morală şi pastorală; exegesa 
şi archeologia biblică; logica, drept canonic, li
turgica, apologetica, patrologia, omiletica, cate- 
chetica, enciclopedia, metodica şi ermeneutica. Pe 
lângă facultate e anexat un internat cu 40 burse, 
pentru care s’a clădit de curând un local nou.

Instituţiunile bis. sunt bisericile şi mănăsti
rile. Domnitorii şi boierii ţerii au căutat pururea 
să-şi câştige un merit înaintea lui Dumnecjeu 
şi a posterităţii, clădind câte o biserică, astfel 
încât numerul lor, afară do catedrale şi mănă
stiri, numai în Muntenia la 1857 a fost de 
4517 (Şaguna, 1. c. II, 246), iar cu ocasia legii 
din 1893 scăcjuse în toată ţeara la 6761, dintre 
cari 596 în oraşe, un numer destul de bine 
proporţionat cu populaţia României, care nu- 
meră 983,214 familii cu 4.327,761 suflete oito- 
doxe. Aceste biserici erau deservite în 1893, 
în oraşe de 297 parochi, 309 preoţi ajutori, 
123 diaconi, 981 cântăreţi şi 588 paracliseri; 
iar la sate de 2734 parochi, 1343 preoţi ajutori 
şi 9605 cântăreţi (Alm. Cult. 1893, p. 89). După 
ultima lege, multe din bisericile actuale se vor 
lăsa în părăsire, însă cele de importanţă isto
rică sunt restaurate; aşa s. e. s’a restaurat cate
drala din laşi, catedrala cea vestită din Curtea 
de Argeş, biserica Trei Erarchi din Iaşi, Sf. Du-
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mitra din Craiova, catedrala din Tergovişte, mi
tropolia şi biserica Stavropoleos din Bucuresci. 
(Cf. Restaurarea monument, istorice 1865—90, 
Gabrielescu, Privire asupra monument, istorice 
Iaşi, 1889.)

Istoricul bisericei române din România. Toţi 
autorii, afară de cei slavi, admit că creştinarea 
Daciei s’a întâmplat deja în primii secoli ai erei 
creştine. Probabil, că Sf. apostoli Andreiu şi 
Pavel să fi predicat evangelia chiar în Moesia, 
adecă dincolo de Dunăre. (Cf. Grama, Ist. bis. 
rom. Blaj, 1884, p. 19—20), de unde apoi cre
ştinismul se propagă negreşit şi între Daci, cari 
adeseori năvăliau in Moesia. Viaţa sfinţilor amin- 
tesoe la 20 Iunie pe Sf. Inu, Pinu şi Rimnu, tustrei 
Daci, cari trecând Dunărea, să fi fost creştinaţi 
de cătră Sf. Andreiu, şi întorcându-se în patria 
lor, să fi propagat aici evangelia, murind măi 
tâiifiu moarte de martiri. (Cf. Petrescu, Martirii 
Crucei. Buc., 1856, p. 43—45). Ori şi cum ar 
fi, atâta se poate deduce cu siguranţă, că pe 
timpul lui Traian creştinismul era foarte res- 
pândit în tot imperiul roman. Astfel deci, atât 
intre soldaţii, cât şi între coloniştii din Dacia, 
vor fi fost mulţi creştini. Intre alţii se amin- 
tesce comandantul roman Eustatie Placida^ care 
a servit în Dacia sub Traian. De aceea întim- 
pinăm de timpuriu şi episcop! în Dacia Traiană, 
ca 8. e. Teofil, cel iscălit în soborul din Nicea, 
vestitul predicator Sf. Niceta, ş. a. (Şaguna, 1. o. II, 
56). Viaţa religioasă însă a înflorit cu mult mai 
îmbelşugat dincolo de Dunăre, mai ales după 
retragerea oştilor romane de dincoace sub Au- 
relian (275); căci pe câtă vreme Dacia Traiană 
remase expusă năvălirilor barbare, şi fără nici 
o comunicaţi une cu celelalte ţeri. Dacia Aure- 
liană era la adăpostul Dunărei, pe care anevoie o 
puteau trece barbarii, şi contactul cu imperiul 
roman se putea conserva cu mai mare înlesnire. 
De aceea întimpinăm acolo presto 20 episcopate, 
cari au luat mai mult ori mai puţin parte la 
afacerile creştinătăţii în perioada aceea. (Grama, 
1. 0. p. 27—29.) Din România de a(Ji nu s’a con
servat alt nume de reşedinţă episcopală, decât 
Ţomis (Constanţa), unde a ocârmuit biserica, 
între alţii Sf. Bretannio, un aperător aprig al 
leligiunei în contra împăratului arian Valenţe 
(Martyrol. rom. ad 25 Ian.). Dintre sfinţii ţerei 
să mai pomenim pe mult celebratul martir Sf. 
Sava, un Got, aruncat în rîul Museu, pe care 
toţi autorii îl identifică cu rîul Buzău (Xenopol, 
Ist. Rom. Iaşi, 1888, I 301—302).

La început ambele Dacii depindeau de pa- 
tiiarchatul Romei, după cum o demonstră archim. 
Gb. Enăceanu în cartea sa întitulată •Creşti
nismul în Dacii». Buc., 1878, p. 36 uu. (cf. şi 
p. 26 nota 2, şi p. 30 nota 1), şi imediat mai 
nntâiu de mitropolitul Sirmiului, apoi de cel din 
Tesalonica. Prin faimosul canon 28 al soborului 
ecumenic din Calcedon (451), episcopii Bizan
ţului reuşiră a li-se recunoasce rang patriarchal, 
faţă şi cu Dacia; iar împăratul lustinian, prin 
novela XI (publ. în Magazin ist. p. Dacia. Buc., 
1840, p. 103—108), fundând un scaun mitropo
litan la locul nasceriî sale. Prima lustiniana 
(probabil Ohrida), îi supuse imediat toate Daoiile. 
Astfel ţeara se desfăcu şi în mod oficial de Occi
dent şi fu hpită de Orient. De acum încolo, 
soartea ei a fost legată de eea a Orientului.

Drepturile primaţiale ale papilor, faţă cu cele 
patriarchale, mai concrete şi directe, ale epis- 
copilor de Bizanţ, trecură în umbră şi apoi dis
părură. Şi când Fotie, şi mai târcjiu Cerularie 
(1054) se despărţiră de biserica romană, atunci 
se găsi şi România în partea Orientului. Xe
nopol (l. c. I, 452 uu.) arată cu învederare, că 
până pe la înfiinţarea imperiului bulgar se în
trebuinţa în cultul divin limba latină; de abia în 
timpurile acelea, pe la începutul seci. X, s’a 
întrodus cu forţa limba slavonă în biserica şi 
oficialitatea României. > Acest fapt a fcst funest 
pentru ţeară. Pe eâtă vreme în Occident »limba 
latină fu o şcoală pentru limbile poporale, la 
noi slavismul, tîmpit, orb şi lipsit de ori ce ideie, 
... înăduşi gândirea româneaseă». (Xenopol, 1. 
o. I, 459.) Mai greu este a se fixa, dacă la în
ceput, în biserica română, exista ritul roman 
sau ritul grecesc. Având însă în vedere, că 
părţile principale din liturgie şi din orologier 
sunt în fond eomune ambelor rituri, se poate 
admite, că ritul primitiv, tare simplu, a fost cu 
încetul completat după reforma Sf. loan Cri- 
sostom şi Vasile, şi apoi stabilit definitiv prin 
întroduoerea cărţilor slavone.

Bis. întră în perioada a doua prin descăle
carea principatelor Munteniei şi al Moldovei. 
Mitropolii pentru ambele ţeri nu întârziată a 
se funda. (V. istoria întemeierii la arţ. mitro
polia Ungro-Vlachiei şi mitropolia Moldovei, unde 
se amintesce şi înfiinţarea celorlalte episcopii 
sufragane.) Alexandru cel Bun fundase o epis- 
eopie şi la Rădăuţi (Gr. Drecbe, în Cogălniceanu, 
Letopis. Mold. Buc., 1872, 1, 137); dar această 
episcopie fu anexată cu Bucovina de Austria în 
1777, se desfăcu de mitropolia Moldovei şi îşi 
mută reşedinţa la Cernăuţi în 1789. La 1592 
se mai adause o episcopie sufragană la Huşi. 
Se amintesce, pe la jum. seci. XV, ancă o mi
tropolie a Proilaviei (Brăilei), înfiinţată de pa- 
triarcb pentru ţinuturile de lângă mare şi Du
năre, ce se aflau, împreună cu Brăila, in mâna 
Turcilor. Acest mitropolit reşedea câte odată şi 
la Galaţi sau la Reni, şi era supus nemijlocit 
scaunului patriarchal; la 1713 căpătă şi o epis
copie sufragană la Hotin. Pare că domnii români 
nu recunosceau pe acest mitropolit, cel puţin 
pe cât timp puteau dînşii să ocupe Brăila, căci 
se pomenesce un decret domnesc diu 1544, care 
conferă jurisdicţia preste creştinii Brăilei epis
copului de Buzău (N. Blarembeig, Essai sur Ies 
instit. de la Roumanie. Buc., 1685, p. 388). In 
fine mitropolia Proilaviei a încetat deodată cu 
alungarea Turcilor din Brăila de cătră Ruşi (1828), 
iar episcopia Hotinului o luase Rusia la 1812 
împreună cu Basarabia şi o transformă într’o 
arcbiepiscopie a Cbişineului şi a Hotinului, cu 
reşedinţa la Cbişineu, şi supusă nemijlocit »sf. 
sinod dirigent» din Petersburg. Când apoi Ba
sarabia, prin tractatul din Paris (1856) se redete 
Moldovei, atunci -se înfiinţă pentru ţinuturile 
dela gurile Dunării o episcopie nouă (1864), nu
mită a «Dunării de jos», cu reşedinţa laismail; 
şi cu toate că Rusia reluă, prin congresul din 
Berbn (1878) Basarabia, totuşi episcopia cu acest 
titlu remase şi în urmă, şi anume pentru ju
deţele Covurlui, Brăila şi Dobrogea, mutându-şi 
reşedinţa la Galaţi (C. Coca, Ist. bis. Cernăuţi, 
1891, p. 245-46).
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Aceasta este deci istoria fundării eparchielor 
actuale. Scaunele mitropolitane au fost ocupate 
de următorii mitropoliţi mai vestiţi: 1) al Ungro- 
Vlaohiei: de Nifon, expatriarch din Constanti- 
nopole (1487—99); de Ştefan, reformatorul bi
sericii (1649—69), şi succesorul seu Teodosiu 
(1669—1705); de Antim Ivireauul (1709—16); 
de Grigorie iV (1823—34). 2) al Moldovei: de 
Varlaain (1632—1655); de înveţatul Dositeiu 
(1671—86) ; de lacob I Putneanul (1750—58); 
de laoob II Stamati (1792—1803); în fine de 
urmaşul seu Veniamin Costaki (1803—42) (Coca, 
1. c. 250—53). Biografia acestor prelaţi să se vadă 
la numele lor.

Supunerea bisericii moldovene sub patriachie 
suferi o sguduire oarecare după conciliul din 
Florenţa (1539), unde subscrise unirea cu bi
serica occidentală şi patriarchul constantinopo- 
litan. Acest sobor a fost o încercare solemnă 
pentru a unî şi biserica română cu cea romană 
Deja în 1371, Laţo'u-Vodă ou o parte din Mol
doveni abjurase schisma, se desfăcu de mitro
polia din Halioi şi înfiinţa o episcopie proprie 
la Seret. In acelaş an se convertise în Muntenia 
Clara, veduva lui Alexandru Basarab, şi promise 
papei Urban V să lucreze pentru unire. Mai 
mulţi misionari dominicani şi franciscani pre
dicau în acelaş sens. (Hurmuzaki, Fragm. zur 
Gesch. d. Rumănen. Buc., 1878,1 207, 284—45). 
Toate acestea însă nu avură succes stabil, precum 
nu l-a avut nici conciliul din Florenţa, la care 
a subscris şi Damian, mitropolitul Moldovei; 
căci la 1454 îi urmă şerbul Teoctist, un disoipul 
al lui Marcu Efeseanul, adversarul principal al 
unirei, şi noul mitropolit îşi luă blagoslovenie, 
nu dela Constantinopole, oi dela scaunul din 
Ohrida (v. ac.), care nu luase parte la conciliu.

Fatală pentru ţeară a fost chiemarea ca mi
tropolit a expatriarchului Nifon, depus de sultan 
în urma unei acusări de neonestitate; el trase 
după sine o droaie de Greci, şi nu din cei în
văţaţi, cari merseră în apus, ci «drojdia socie
tăţii bizantine, care aduseră numai moravurile 
cele înrăutăţite şi stricate ale acelei putrede so
cietăţi. fără nici un avânt de cultură.» Fu acesta 
primul pas, prin care «predomnirea grecească în 
ţerile române fu asigurată, şi deveni numai o 
chestie de timp.» Cu toate că Nifon trebue să 
părăsească ţeara, totuşi intluenţa lui remase şi 
pe viitor, căci i-se aduseră moaştele ca o satis
facţie şi o recunoascere a meritelor sale, decla- 
râudu-se şi de sfânt. (Xenop., 1. c. II, 161—63.)

O epocă importantă pentru bis. este cea a lui 
Mateiu Basarab şi Yasile Lupul, din causa in
troducerii limbei române în oficiul divin. Xe- 
nopol (1. o. IV, 66 uu.) combate fără replică 
posibilă opiniunea emisă de unii, că propaganda 
calvină, prin respândire de cărţi române, ar fi 
provocat o reacţiune analoagă în principate; el 
expune cu învederare, că causa acestui fenomen 
important a fost nevoia momentană, şi nici decum 
patriotismul celor doi voivo(Ji. In timpurile acelea 
călugării greci isbutiseră în fine a înlătura cu 
desăvîrşire pe cei Bulgari nu numai în România, 
dar şi în Bulgaria, astfel încât, la un moment 
dat, nu mai exista cine să propage limba sla
vonă. Pe de altă parte, grecismul âncă nu putuse 
prinde rădăcini aşa de adânci, încât să introducă 
limba sa în liturgia ţerii înti'egi. Trebuia aşa

dar a se servi de limba română, în care existau 
deja manuscrise rituale, ce era uşor a le res- 
pâocli prin tipografia cultivată âncă de mai îna
inte în ţeară. Ce e drept, avântul acesta naţional, 
ori cât de inconscient s’ar (jice, a fost sprijinit 
şi de ambii mitropoliţi Ştefan şi Varlaam. Acesta 
tipări vestitele «Respunsuri la catechismul cal- 
vinesc tipărit la Belgrad în 1642», o cazanie în
titulată «Carte românească de învăţătura du
minecilor presto an» şi scrierea dogmatică «Şepte 
taine.» Iar acela a contribuit mult la traducerea 
şi tipărirea codicelui de legi numit «Pravila mare» 
(Adamescu, Ist. liter. rom. Buc. 1894, p. 139 până 
143). Un merit mare şi-a câştigat şi măn. Govora 
în eparchia Râmnicului, căci acolo se înfiinţase 
prima tipografie. Avântul luat a fost şi în urmă 
secondat de unele căpetenii ale bis.,ca de Dosi
teiu şi Antim Ivireanul. Dar mai ales operele lui 
S. Micu, P. Maior şi G. Şincai, crescuţi la Roma, 
înfipseră în mintea Românilor idea originii şi a 
naţionalităţii lor, şi preparară naţia îndeajuns, 
pentru a nu se înăduşi de potopul grecesc, ce 
avea să vie asupra ei prin domnia Fanarioţilor.

Domnia aceasta a fost fatală şi pentru bis. 
Astfel, Românii în tot timpul închinară o mul
ţime de mănăstiri, adecă veniturile lor, locurilor 
sfinte din Orient (Xenopol, 1. c. III, 453 uu.); 
dar sub Fanarioţi, această înstrăinare a averii 
bisericesci ajunse la o instituţie fixă şi se puneau 
numai egumeni greci, ca nu cumva cei pămân
teni să scurteze «locurile sfinte» de banii lor. Şi 
cum se întâmplă la ori ce exces, un extrem 
aduse pe celalalt: se secularisară nu numai ave
rile închinate, ci toate bunurile mănăstiresc! în 
genere. In zădar se opuse chiar ministrul de 
atunci al cultelor, Odobescu, printr’o broşură 
publicată sub pseudonimul Otmenedec, Bucur. 
1863, cerând cel puţin destinarea banilor pentru 
scopuri bisericesci şi culturale ale ţerii: averile 
mănăstiresc! fură pur şi simplu confiscate. Aceste 
averi erau şi prea bătătoare la ochi; ele con
stituiau a treia parte din teritoriul României. 
Din această causă chestia păru destul de im
portantă pentru a suscita o polemică însemnată, 
având ca resultat final legea secularisării din 
17 Dec. 1863 (publ. în Boerescu, 1. c. supl., p. 44). 
In vîrtutea ei, statul afecta locurilor sfinte un ca
pital de 50.000,000 lei vechi, cam 20.000,000 fr., 
şi le condonă o datorie contractată înainte de 
31.000,000 lei vechi. Natural, că părţile inte
resate încercară toate căile pentru a scoate o 
sumă mai mare; dar afacerea fu în fine aplanată 
în mod definitiv spre marele folos al ţerii. Che
stiunea autocefaliei nu se desvoltă nici dînsa în 
mod pacinic. Până la 1882 patriarchia ignora 
bis., iar la ocasiune dată nu lipsea să-şi arete 
viua sa nemulţămire cu starea cea nouă a lu
crurilor. In acest an diferendul se înăspri la 
culme, când episcopatul român se puse a sfinţi 
mirul. Patriarchul loachim adresă mitropolitului 
primat o protestare energică, la care sf. sinod 
rospunse în mod analog, căutând chiar a de
monstra, că România n’a fost nici odată sub pa
triarchia Constantinopolului. (Cf. periodicul «Bis. 
ort. rom.» Buc. 1882, nr. 12.) In fine în 1885 
se regulă cu desăvîrşire şi relaţiunea aceasta, 
astfel cum este astăcji.

Literatura bis. Cum s’a amintit deja mai sus, 
ântftia tipografie română se înfiinţase la înoe-
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putui seci. XV]! în măn. Govora, tipărindu-se 
acolo de egumenul Melesie «Pravila mică» (1640) 
şi Cazania (1642). Mitropoliţii Varlaam şi Ştefan 
deteră apoi literaturii un avent mai mare, până 
când domnia Fanarioţilor înăduşi toată viaţa ro
mânească în principate. Noroc, că tocmai in 
acest timp neferice se iviră în Transilvania băr
baţii aceia, cari conservară firul literaturii ro
mâne, prin care provocară rescoala naţională din 
1821 şi 1848, de când datează epoca înfloririi 
literaturii până în d'lele noastre. Pe terenul 
teologic se presintă ca prima lucrare »Res- 
punsurile» sus menţionate ale lui Varlaam şi 
cele işepte taine». Tractate generale au apărut 
de abia în secolul nostru. Astfel avem Teol. 
dogm. a bis. prt. de Melcbisedec (1855); mai 
căutată e opera lui Macarie în 3 voi., tradusă 
din rusesce de G. Timuş, Buc. 1885; s’a tradus 
şi «tractatul asupra tuturor dogm. ort.» ale Sf. Si- 
meon archiep. Tesalonicului, Buc. 1865; mitro
politul losif a scris «Expunerea doctr. bis. ort.». 
Buc. 1887; de curând, în Buc. 1894, s'a pu
blicat de D. G. Boroianu şi ist. dogmelor. Trac
tate particulare există foarte puţine; se poate 
cita Teol. pastorală de G. I. Gibescu, Buc. 1894 
şi una mai veche de Melcbisedec, Huşi 1878. 
Ist. bisericească este mai mult cultivată. 
Astfel, afară de cărţi şcolare, ca acea a lui Ni- 
ţulescu (până la 1453), Buc. 1875 şi a lui B. 
Benesou, Buc. 1858, se preţuiesc mai vârtos ope
rele episcopului Melcbisedec, ca cronica episco
piei de Roman, Buc. 1875, cronica Huşilor, Buc. 
1869, şi multe disertaţiuni publicate parte în 
«Analele Academiei române», ca viaţa lui Klaret II, 
a lui Gr. Ţamblac, luptele bis. ort. cu protestan
tismul, ş. a., parte în periodicul «Bis. ort. rcm.» 
Istorii bis. mai vechi sunt de Lesviodax, Buc. 
1845, şi de F. Scriban, Iaşi 1874, care a scris 
o istorie mică a bisericii române de puţină va
loare, Iaşi 1875. Se mai poate cita G. Enăceanu, 
Creştinismul în Dacii, Buc. 1878, Ist. mitrop. 
Mold. de C. Erbiceanu, Buc. 1888, şi câteva 
monografii despre unele mănăstiri şi persoane 
marcante ale bis. Literatura omileticăe com
pusă din opere originale şi din traduceri. Astfel 
avem predicele lui A. Ivireanul, Buc. 1886, 
predicele lui I. Moisiu, Huşi 1872, cazaniile lui 
Varlaam, Buc. 1895, predicele de Dr. Em. Elef- 
terescu, tipărite la Gherla 1894, şi diferite cu
vântări în periodice bisericesci, ca citata «Bis. 
ort. rom.», «Ortodoxul», «Predicatorul», «Lumina» 
(Dr. Em. Elefterescu), ş. a. O traducere nime
rită este cea făcuta de Melcbisedec a 60 predice 
ale Sf. loan Chrisostom, Buc. 1883. Cărţi şco
lare, ca ist. biblică, catechisme, ş. a. există un 
numer foarte mare. Un catalog complet al scrie
rilor relative la bis. lipsesce. «Bibliografia cronol. 
română» de D. larcu merge numai până la 1873, 
iar «Bibliografia română» de A. Degenmann apăru 
numai dela 1879—87 şi nu este completă. [—]

Biserica ortodoxă română din Unoabia şi 
Transilvania.

Despre existenţa bisericii în Dacia ancă din 
primii secoli ai erei creştine atestă numele mai 
multor martiri romani în Dacia şi existenţa unei 
lenarchii, ai cărei representanţi, ca episcopi şi 
mitropoliţi s’au păstrat în istorie ou numele lor. 
(v. Ortodoxa Bis. rom. Istoricul). Dacă este ne-

contestabil adevărul acesta despre vechea ori
gine a bisericei rom. preste tot, urmează de sine, 
că acest adevăr are valoare şi în privinţa ve- 
chimei bisericei rom. ort. din Ung. şi Trans. 
Aceasta, precum intre aşa biserică rom. şi din 
celelalte state, cu puţine întreruperi din vechime 
s'a aliat in legătură ierarchică cu patriarchia 
din Constantinopole. Legătura aceasta, încât 
pentru biserica din Ung. şi Trans. se exprimă în 
aceea, că mitropoliţii rom. din Alba-Iulia (Bel
grad) primeau sfinţirea lor dela mitropoliţii din 
Bucuresci, cari în calitatea de exarchi ai patri- 
archului din Constantinopole îndeplineau această 
funcţiune. Legătura bisericei ort. rom. cu patri
archia din Constantinopole a devenit in timpul 
din urmă numai spirituală şi formală.

In fruntea bis. ort. din Ung. şi Trans. a stat 
din vechime un mitropolit cu reşedinţa în Alha- 
lulia. De ea se ţineau mai multe episcopii rom., 
cu reşedinţe în deosebite locuri şi cuprindea 
pe toţi Românii din Ung., părţile Trans. şi ale 
Banatului. Deşi existenţa mitropoliei rom. din 
Alba-IuIia derivă din timpurile cele mai vechi, 
totuşi o serie mai completă a numelor initro- 
poliţilor, cari au stat pe scaunul ei, ni-s’a pă
strat abia cu începutul seci. XVI până la finea 
seci. XVII, când, in urma unirii a unei părţi a 
Românilor cu biserica apuseană, mitropolia ort. 
rom. din Alba-Iulia a fost suprimată pe un timp 
de 166 ani, adecă până la 1864, la care an de 
nou a fost restaurată.

Trecând preste istoria poporului rom. dela în
ceputul existenţei lui până la finea seci. X, în care 
timp, afară de continuitatea existenţei lui, puţine 
urme istorice au remas, mai corespun4etor se 
poate împărţi istoria bisericei rom. din Ung. şi 
Trans. dela anul 1000 încoaoi în patru perioade 
de timp şi adecă:

a) Dela Sf. Ştefan, primul rege al Ungariei, 
până la bătaia dela Mohdcs (1002—1526.) 
Bis. rom. din Ung. şi Trans. a fost în acest 
period asuprită de biserica latină din apus şi la 
stăruinţele acesteia şi pe calea legislaţiunei ţerii.

A fost lucru natural, că după nefericita des- 
binare între patriarchul din Roma şi ceilalţi 
patriarchi dela rcsărit, începută sub patriarchul 
Photie din Constantinopole (867, v. Photie) şi 
îndeplinită sub patriarchul Michail Cerulariul 
(1054, V. Cerulariul), ura papilor din Roma asupra 
bisericei de resărit să se descarce cu toată pu
terea, de care dispuneau papii şi asupra bis. 
rom. orient. Deşi poporul maghiar ocupând în 
seci. IX ţerile unde locuiesc astădi, primiră 
creştinismul după ritul oriental şi la început 
au stat în legătură ierarchică cu patriarchia din 
Constantinopole, cu toate acestea âncă sub Ştefan, 
primul rege al Ung., intrând ei în legătură 
ierarchică cu biserica apuseană, regii Ung., la 
insistenţa papilor, persecutară biserica orient., 
căutând a o extermina cu totul de pe teritorul 
Ung. Urme despre atari persecuţiuni au remas 
cu deosebire de sub regele Bela IV, pe care papa 
Gregor IX (1234) cu provocare la jurământul 
depus, il admoniază să aducă pe Românii din 
regatul Ungariei la supunere şi ascultare de 
episcopul latin; apoi regele Ludovic cel Mai’e 
a cercat cu puterea armelor a extirpi biserica 
crtodoxă a Românilor, cari erau stigmatisaţi de 
şismatici şi eretici. Mai tare însă a fost apăsată
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biserica ort. în ting. pe calea legislaţiunei ţerii, 
constringendu-se Românii gr.-or. a plăti impo- 
site grele, c)60™6" 9- a- episcopii şi preoţii 
latini. Aceste persecuţiuni religionare au tras după 
sine şl decadenţa politică a poporului român.

Stările de nemulţămire provocate prin neto- 
leranţa religionară, rescoalele ţeranilor, certele 
interne au avut de urmare pierderea luptei dela 
Mohâcs faţă de Turci (152b), ceea ce a causat 
schimbări mari politice şi religionare în patrie,

b) In al doilea period de timp (dela 1526 
până, 1700) cade introducerea reformaţiunii în 
Ung. şi Trans. Sub tinerul rege Sigismund o parte 
din Maghiari a primit calvinis mul, alţii uni
ta r i s ra u 1, iar Saşii din Ardeal 1 u t e r an i s m u 1. 

• Partea cea mai mare a pop. magh. a remas 
catolică. In a. 1557 s’a inarticulat în dieta Trans. 
confesiunea luterană, în a. 1564 cea calvină şi 
în a. 1571 cea unitară. Poporul român însă a 
remas credincios în religiunea sa strămoşească, 
care era greco-orientală, deşi acea.sta prin lege 
nu a fost recunoscută de reiigiuoe receptă. Bi
serica reformată ajungând la putere în Trans. 
şi câştigând preponderanţă chiar şi preste bi
serica rom.-cat., apesâ în modul cel mai simţit 
biserica gr.-or., căutând pe calea legislaţiunei şi 
prin asupriri de tot felul a sili pe Rom. să-şi 
părăsească religiunea şi să treacă la reforma- 
ţiune. îndeosebi sub principii magh. calvini ai 
Ardealului s’au adus legi umilitoare pentru bis. 
rom. din patrie. Astfel sub Ştefan Bâthory s’a 
adus lege că: »cei de secta Românilor sau Gre
cilor numai temporal să se sufere în patrie, până 
va plăce principilor şi regnicolarilor«. In legea 
numită >Co n sti tu ţi u ni aprobate* art. I, 
t. 8 se (Jioe: «Deşi naţiunea rom. nu s’a numerat 
nici între staturi, nici religiunea lor între reli- 
giunile recepte, totuşi pentru folosul ţerei, până 
vor fi suferiţi, oficiile bis. să ceară dela prin
cipele astfel de episcop, pe care îl vor afia 
preoţii rom. de apt după placul lor şi pe acela, 
pe care principele îl va afla bun să-l întărească, 
sub condiţia a fi credincios domnitorului, ş. a.< 
Sub principele Christofor Bâthory (1597) dieta 
ţerei a decis a se da Românilor episcopul lor, 
dacă îşi vor lăsa religiunea grecească şi vor 
primi dogmele calvinesci în limba lor rom., cu 
aceea însă, ca episcopul rom. să fie subordonat 
superintendentului calvin. Astfel mitropoliţii ort. 
din Alba-Iulia fură puşi sub tutoratul superin
tendentului calvin; sinoade şi alte lucruri mai 
însemnate nu puteau face fără numai sub con
trola acelui suporintendent.

In biserica gr.-or. întroduseră catechisme cu 
învăţături calvinesci. Pe acei mitropoliţi, can 
apărau biserica de atâta umilire şi ţineau cu 
tărie la dogmele bisericei ort, nu numai îi de- 
lăturară calvinii din scaunul mitropolitan, dar 
ii persecutară până la moarte, precum s’a în
tâmplat sub principele George Râkoczy I (1643) 
cu loreste (v. ac.) şi sub Apaffi I (1680) cu Sava 
Brancoviciu (v. ac.). In urma acestor persecu
ţiuni aristocraţia rom. părăsi biserica şi naţio
nalitatea sa; poporul rom. însă a remas cre
dincios bisericei sale; dar politicosce decăiju tot 
mai tare, părăsit fiind de aristocraţia sa, care 
trecu la calvinism, ca să poată ajunge la onoruri 
şi deregătorii de stat. Ţeranului îi era interijis 
a-şi trimite copiii la şcoală; preoţimea rom. era

constrînsă ă solvi dări, 4ecime şi alte taxe prin
cipilor şi domnilor feudali; ţeranul român era 
iobagiu şi în rând cu ţeranul se socotia şi preotul 
român. A urmat şi unele sentinţe ale preoţime! 
din partea unor principi, însă şi acelea numai 
ca să nu se respecteze.

Pe lângă toate asupririle şi umilirea ce a su
ferit biserica ort. rom. din Trans. în decurs de 
150 ani din partea principilor domnitori calvini, 
ea totuşi nici când nu şi-a pierdut individuali
tatea ca biserică ort. cu mitropoliţii ei în frunte. 
Ea a fost degradată prin punerea sub tutoratul 
superintendentului calvin, ea a fost silită să 
înveţe după cărţi calvinesci, dar nici când n’a 
rupt legăturile cu bis. ort. a resăritului; mi
tropoliţii ei se chirotoniau de mitropolitul ţerei 
rom., dogmele credinţei s’au păstrat în curăţenia 
lor şi pentru ele au suferit martiriu mai mulţi 
mitropoliţi, iar dacă vr’un mitropolit, precum a 
fost Ştefan Simeon, a şi cedat în urma presiu
nilor calvinesci, învăţăturile calvine au remas 
departe de inima poporului rom. şi nici odată 
nu au fost primite de biserica rom.

o) Periodul al treilea (1700—1848). Schim
bările noue politice din Trans., produse prin ajun
gerea acestei ţeri sub casa domnitoare habsburgică 
au provocat schimbări şi în privinţa religionară. 
Delăturându-se din domnire preste Trans. re
gimul netolerant al principilor calvini şi ajungând 
la domnirea ţerii dinastia humană habsburgică. 
Românii erau în drept a spera o îmbunătăţire 
a soiţii lor politice şi bisericesci; în loc însă de 
o mângâiere, pe bis. ort. rom. o aşteaptă o nouă 
lovitură; în locul propagandei calvine îşi ridică 
capul din nou propaganda rom.-cat. S’a cre4ut 
a fi în interesul consolidării bisericei rom.-cat. 
în ţeară şi prin ea şi în interesul consolidării 
partidei dinastice, dacă Românii se vor îndu
pleca să se unească cu bis. apuseană (v. şi Greoo- 
catolică. Biserica rom.). Mai âutâiu mitropolitul 
Teofil (1697) şi după moartea lui mitropolitul 
Atanasiu (1698) ou o parte a clerului rom. ade
meniţi prin promisiuni a li-se ameliora soartea 
an declarat, că primesc unirea cu biserica apu
seană. In poporul rom. s’a produs prin aceasta 
nemulţămire şi tulburare. Actului de unire se 
împotrivea şi nobilimea ţerii, care fiind calvină 
nu vedea cu ochi buni că religiunea rom.-cat. 
se întăresoe în Trans., prin tragerea Românilor 
pe partea ei, şi de altă parte acea nobilime 
prin scutirea Românilor de imposite, ce li-se 
promisese din partea stăpânirii, dacă se vor uni, 
se vedea scurtată şi păgubită în privilegiile şi 
venitele sale. In faţa acestor greutăţi sciură ou 
multă dibăcie se conducă idea unirii primatele 
Ungariei, archiepiscop al Strigonului, cardinalul 
Leopold de Colonits, un bărbat cu mare vază 
şi influenţă, sprijinit în sus de însuşi împăratul 
Leopold I, iar jos de instrumentele sale, iesuiţii 
Heveneşi şi Baranyi, cari cu promisiuni făcute 
mitropoliţilor şi între preoţimea rom. setoasă 
după o soarte mai bună, preparară terenul la 
realisarea unirii. Primul sinod în causa unirii 
s’a ţinut cu preoţimea, sub mitropolitul Teofil, 
la 21 Mart. 1697, luându-se de basă la unire 
patru puncte, adecă: recuuoascerea papei do cap 
al intregei biserici, pânea nedospită (azimâ) <in 
cuminecătură, focul curăţitoriu (purgatorul) şi 
purcederea Duchului sfânt şi dela Fiul.
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Introducerea unirii s’a continuat în decursul 

timpului prin mijloace silnice, continuându-se 
acte de violenţă prin luarea bisericilor dela Ro
mânii gr.-or. şi darea lor în posesiunea Româ
nilor uniţi, prin bătăi şi întemniţarea acelora, 
cari se împotriveau unirii. Aceste fapte se în
tâmplară sub scutul stăpânirii politice, căreia 
pentru propagarea unirii îi sta într’ajutor ar
mata imperială. Ca actul unirii să se îndepli
nească mai cu înlesnire, puterea statului nu a 
conces a se mai întregi scaunul mitropoliei 
■gr.-or.; ba nici episcopi nu s’au mai dat Româ
nilor neuniţi, cu toate că aceştia nu erau puţini la 
numer. Mănăstirile cele multe rom. aşecjate pe 
la poalele munţilor au fost dărîmate, averile 
confiscate, şi călugării, cari se socoteau impie- 
decători ai unirii, expulsaţi preste graniţă.

Românii gr.-or lăsaţi astfel fără de păstor 
sufletesc, în timp de 63 ani se ajutorau in lip- 
sele lor sufletesci, prin preoţi, cari se chirotoneau 
de episcopii serbesci şi de cei din ţerile rom. 
şi cari cu multe greutăţi şi sub aspre persecu- 
ţiuni se susţineau printre Români şi îl îmbăr
bătau la statornicie în credinţa strămoşească. 
Intre preoţii, cari sub astfel de împrejurări grele 
s’au distins prin zelul lor cătră ortodoxie se nu- 
meră: Popa Mailat din Şona lângă Făgăraş pe 
la 1728, pustnicul Visarion pe la 1744, ieromo- 
nachul Sofronie pe la 1759, loan Molnar din 
Sadu, numit şi popa Tunsu, care fu prins şi dus 
la Blaj la episcopul unit Aron şi spre batjocură 
i-s'a tuns perul, apoi protopopul Nicolae Balo- 
miri, ş. a.

Pe lângă toate că pentru propagarea unirii 
se foloseau mijloace silnice, totuşi aceia la în
ceput ou au făcut progres mare. După o sta
tistică oficială din 1762 între Românii din Trans. 
se aflau 128,653 familii gr.-or ou 1365 preoţi 
şi 25,223 familii unite cu 2250 preoţi. Numă
rarea aceasta a poporaţiunii rom. din Trans. s’a 
făcut îu acel timp, când la energicele între- 
puneri ale mitropolitului sârbesc în favoi-ul Ro
mânilor ort. s’a decretat prin împărăteasa Maria 
Tlieresia (1758) a se pune eparchia Trans.-ei 
văduvită de atâta timp sub administrarea epis
copului sârbesc din Buda cu numele Dionisie 
Novacoviciu (v. ac.), care abia îu 1762 începând 
funcţiunea sa în eparchia Trans.-ei, a păstorit 
aici până la 1768, nu mult spre mulţămirea Ro- 
niânilor ort., ci mai mult spre mulţămirea stă
pânirii politice, care prin instrucţiuni secrete 
cerea dela el, ca să nu împiedece propagarea 
unirii. După Novacoviciu a fost numit de ad
ministrator preste eparchia ort. rom. a Trans.-ei 
(1768) episcopul din Vârşeţ loan Georgeviciu, 
care însă se pare, că n’a început funcţiunea 
sa în eparchia Trans.-ei, căci n’a lăsat nici o 
urmă după sine; iară în 1770 e numit do ad
ministrator, episcopul sârbesc din Buda, Sofronie 
Chiriloviciu (v. ac.).

In 1783 a căpătat eparchia Trans. episcopul seu 
propriu în persoana archimandritului Gedeon 
Nichiticiu (v. ac.) dela mănăstirea Sisatovaţ, de 
naţionalitate sârb, care în revoluţiunea lui Horea 
(1784) a avut o posiţiune dintre cele mai grele.

După moartea lui Nichiticiu (1788), urmă ca 
episcop Gerasim Adamoviciu (v. ac.), archiman- 
dritul Bezdinului, care în conţelegere cu epis
copul unit din Blaj, loan Bobu, a întrevenit cu |

o suplică Ia dieta ţerii pentru frigarea uuor 
drepturi pelitice pentru Rom. din Trans. Con
gresul sârbesc din 1790 Ia întrepunerea lui Ada
moviciu, a îndreptai o rugare cătră împăratul 
pentru scoaterea bisericei ort. rom. din Trans., 
din posiţiunea ei umilită, iară episcopul Ada
moviciu însuşi a dat Ia dieta ţerii din 1791 o 
cerere de acelaşi cuprins, în urma căreia dieta 
a adus art. de lege 60, prin care biserica gr.-oi1. 
se scoate din starea ei tolerată şi i-se garan
tează exerciţiul liber. Episc. Adamovioiureposând 
în 1796, s’a îngropat in comuna Reşiuar lângă 
antecesorul seu, episcopul Nichiticiu.

In decursul vacanţei de 14 ani a scaunului 
episcopesc, în care timp a administrat eparchia 
ca vicari, protopopii loan Popovici şi Nicolau 
Hutovici dela Hunedoara, Românii ort. n’au în
cetat a se iTiga de împăratul, ca să le dea dreptul 
a-şi aleşe episcop din sinul lor, după usul vechiu 
al bisericei.

La 13 Aug. 1810 urmând preaînalta încu
viinţare, la 19 Sept. acelaş an s’a ales în Turda, 
prin protepopii adunaţi, de episcop, preotul ne
căsătorit, Vasile Moga din Sebeşul săsesc, care 
chirotonit în 1811 de episcop la Carlovăţ, păstori 
până la moartea sa (1845) pe credincioşii rom., 
cu puţin sporiu pentru biserica ort., restrîns 
fiind în libertatea funcţiunilor sale prin o instruc
ţiune de 19 puncte, în care se cuprinde cea mai 
mare umilire şi degradare a bisericei rom. ort. 
din Trans.

d) In periodul al patrulea dela 1848 până 
astădi s'a deschis pentru biserica ort. rom. din 
Ung. şi Trans. o eră nouă mai favorabilă. Curând 
după încetarea revoluţiunei anilor 1848 şi 1849, 
anumit în 1850, s’a întrunit sinodul diecesan 
pentru âutâia oară după 150 ani dela suprimarea 
mitropoliei ort. rom. şi a făcut cei dintâiu paşi 
pentru recâştigarea drepturilor bisericesc!, pentiir 
emanciparea bisericei din starea umilită de până 
atunci şi pentru restaurarea vechei mitropolii 
rom. Provedinţa dumnecţeiască a trimis în 1846 
în fruntea diecesei ort. rom. din Trans. pe un 
bărbat înzestrat cu eminente însuşiri în persoana 
nemuritorului Andreiu Şaguna (v. ac.), care prin 
rara sa inteligenţă şi activitate deobosită a scos 
biserica Românilor ort. din Ung. şi Trans. din 
starea anormală şi umilită în care ajunsese, şi 
i-a asigurat drepturile autonomice ce-i compot.

In acest period de timp s’au înfiinţat pentru 
Românii ort. multe instituţiuni culturale, şcoale, 
tipografie pentru edarea de cărţi bisericesci şi 
de şcoale, s’a dat bisericei o constituţiune ca
nonică prin introducerea sinodalităţei, s’a re
staurat vechea mitropolie a Trans., aducându-se 
episcopiile ei istorice, a Aradului şi Caransebe
şului in legătură organică şi canonică cu mitro
polia, se ridică seminariul teologic şi pedagogic, 
se creară fonduri pentru scopuri culturale, s’a 
lucrat ia îmbunătăţirea dotaţiunei clerului, ş. a. 
In acest period de timp s’a succedat în scaunul 
mitropolitan trei mitropoliţi, şi adecă Andreiu 
baron de Şaguna dela a. 1848—64 ca episcop, 
iar dela 1864 până la moartea sa (1873) ca mi
tropolit; apoi Procopiu Ivacicoviciu, oare abia 
trei pătrare de an a stat în fruntea mitropoliei 
rom., strămutându-se la Carlovăţ ca mitropolit 
al Şerbilor ou titlul de patriarch; dela 1874—98 
a codus ca mitropolit ales prin congresul na-



492 Ortodoxia — Ortografia.

ţional-biseilcesc Miron Romanul, iar dela 1898 
până a.stă4i loan Meţianu, proviucia mitropoli
tană a Românilor ortodoxi. (Of. Şaguna, Istoria 
bisericească. Sibiiu, 1860; Eudoxie Hurmuzacbi, 
Fragmente zur Geschichte der Roniănen, tom. II, 
ed. .Academiei Române din Bucuresci; Bariţiu, 
Părţi alese din Istoria Transilvaniei, 3. tom.; 
Dr. Pnşcariu, Istoria bisericească. Sibiiu, 1893.)

Mitropolia Românilor ort. din Ung. ţi Trana. 
cuprinde astă(Ji trei eparchii cu episcopii lor die- 
cesani şi adecă; a) arcbidiecesa Transilvaniei cu 
un archiepiscop în frunte, care este totodată şi 
mitropolit cu reşedinţa in Sibiiu; are la 708 mii 
suflete, 967 comune bisericesc! matere, 264 filii, 
1064 biserici; b) diecesa Aradului cu districtul 
Orăijii mari; are la 520 mii suflete, 544 comune 
bisericesoi matere, 221 filii, 628 biserici; c) die
cesa Caransebeşului, are la 369 mii suflete, 311 co
mune bisericesc! matere, 29 filii, 327 biserici 
(după datele stat: din 1890). Ea cuprinde epis
copiile istorice din Ungaria şi din părţile tran
silvane, cari s’au ţinut cândva de mitropolia 
veche din Alba-Iulia. Titulatura istorică a mi- 
tropoliţilor din Alba-lulia, cari în seci. XVII se 
chirotoneau de mitropoliţii (Ungro-Vlachiei) din 
Bucuresci, ca exarchii ai patriarcbiei din Con- 
stantinopole, era cu puţine variaţiuni următoarea: 
archiepiscop şi mitropolit al sfintei mitropolii al 
Belgradului, al Vadului, al Silvaşului, al Făgă
raşului şi al episcopiilor din ţeara Ungurească. 
(Cf. Precuvântarea Molitvelnicului tipărit în (}i- 
lele principelui Ardealului Mibail Apaffi la 1689.)

Mitropolia restaurată în 1864 s’a constituit ca 
întreg şi în părţile ei în congresul naţional bi
sericesc din 1868 pe basa canoanelor bisericei 
gr.-orientale şi s’a înarticulat în legile ţerii prin 
articolul dietal 9 din 1868. Representănţa cea 
mai înaltă în mitropolie este congresul naţional 
bisericesc, care constă afară de archierei, din 
90 deputaţi aleşi din cele trei eparchii, în numer 
egal de câte 30 şi adecă o terţialitate preoţi şi 
doue Ierţialităţi mireni.

Congresul naţional bisericesc se întrunesce în 
mod ordinar tot la trei ani şi afară de regularea 
afacerilor bisericesci pentru întreaga mitropolie 
are dreptul în cas de vacanţă a alege pe mi
tropolit. Administraţiunea afacerilor bisericesci, 
şcolare şi fundaţionale o poaiiă consistoriul mi
tropolitan, oare constă din trei senate: strins bi
sericesc (numai preoţi), şcolar şi epitropesc. In 
lucrurile dpgmatice şi de rit decide sinodul ar- 
chieresc, care constă din episcopii diecesani.

Prin restaurarea vechei mitropolii, Românii 
gr.-or. din Ungaria şi părţile Bănăţene s'au sub- 
tras de sub jurisdicţiunea bisericească a mitro
poliei serbesci din Corloveţ şi s’au adus sub 
mitropolia lor proprie naţională; iar prin noua 
organisaţie a mitropoliei cuprinsă în «Statutul 
organici al ei, s’a asigurat bisericei ort. rom. din 
Ungaria şi părţile Transilvane autonomia cei com- 
pete după canoane. [Dr. II. P.]

Mitropolia gr.-or. rom. din Trans. şi Ung. are 
următoarele fonduri;

1) Fondul a 2 eparchii, creat prin legatul de 
50,000 fl. al marelui archiepiscop şi mitropolit 
Andreiu baron de Şaguna pentru doue episcopii, 
ce se are în vedere a se mai infiinţa în mitropolie. 
La 31 Decemvrie 1901 starea fondului a fost 
539,885-49 cor.

2) Fondul general mitropolitan iniţiat ăncă în 
congresul din 1868, dar s’a înfiinţat numai prin 
conclusul congresual Nr. 238/878, având meni- 
ţiunea a provedea trebuinţele pentm susţinerea 
organismului mitropolitan. Se alimentează din 
contribuirile dela eparchii, din venitul discului 
ce se poartă în toate bisericile din mitropolie 
la «Aretarea Domnului*, apoi din taxele pentru 
cause apelate şi din dăruiri benevole. La 31 Dpc. 
1901 starea fondului a fost 96,342'24 cor.

3) Fondul congresual înfiinţat prin conclusul 
congresual Nr. 167/881 pentru acoperirea tre
buinţelor congresului. Se alimentează din con- 
tribuirea de 5n/0 din competinţele de diurne şi 
viatie ale deputaţilor congresuali. La 31 Dec. 
1901 starea fondului a fost 8465'14 cor.

Ortodoxia, (grec.) cugetare dreaptă în materie 
de credinţă, adecă credinţă dreaptă, adevărată. 
Ea este nota caracteristică a bisericei creştine 
pe restimpul dela începutul ei până la 783, 
adecă până la ultimul (VII) sinod ecumenic; de 
atunci încoace ea este denumirea ce şi-a pă
strat-o biserica orientală, numită şi grecească, 
sub cuvânt că nici n’a adaus ceva la înveţăturile 
lui Isus Christos, nici n’a omis ceva din ele, ci le-a 
interpretat şi explicat tot aşa cum le-au inter
pretat şi explicat biserica antică în sinoadele sale 
ecumenice. (Cf. Introducere în Teologia ortodoxă 
de Macarie, trad. de G. Timuş, Bucuresci, 1885.)

Oortoepie, v. Ortologia.
Ortogon, (grec.) dreptunghiu; O.-al, drept

unghiular.
Ortografia română, este pană acum cea mai 

arbitrară şi mai puţin stabilită dintre toate orto
grafiile limbilor cunoscute, cu pretenţii de limbi 
literare. Causa acestui fapt destul de trist nu 
poate fi găsită decât în împrejurarea că toate 
începuturile de scriere românească s’au făcut in 
alfabetul cirilic, un alfabet cu 47 de semne din 
care aproape jumătate erau de prisos pentru 
sunetele limbei noastre, şi care cu toate acestea 
tot era lipsit de unele semne indispensabile nouă. 
De aceea în timp de sute de ani, scriitorii noştri 
s’au deprins a întrebuinţa nenumeratele semne, 
ce le stăteau la disposiţie, cu totul arbitrar, şi 
chiar în cele mai îngrijite tipărituri se găsesce 
unul şi acelaşi cuvânt ortografiat în doue. trei 
feluri pe aceeaşi pagină. Introducerea alfabetului 
latin s’a făcut de cătră deosebiţi filologi, cari îşi 
aveau şi ei fiecare ideile sale proprii, şi fiind-că 
acest alfabet era şi mai insuficient decât cel ci
rilic, fiecare filolog a născocit câte un sistem 
personal de notare a sunetelor pentru cari nu 
se găseau semne în alfabetul latin şi astfel s’au 
născut doue mari sisteme: cel al ettmologiştilor 
din Transilvania, al căror principal representant 
era T. Cipariu, şi cel al fonetiş1;ilor cu Aron 
Pumnul din Bucovina. Intre aceste două sisteme 
principale şi numeroasele lor variante, s’a ivit 
un sistem intermediar, întemeiat de Titu Ma- 
ioresou în opera sa: Scrierea limbei române, 
cea mai serioasă, mai sciinţifică şi mai de bun 
simţ luorare ce s’a produs în această chestiune 
la noi. Sistemul lui Maiurescu a fost urinat de 
revista Convorbiri Literare şi a dat nascere, cu 
neînsemnate modificări în rău, sistemului orto
grafic al Acad. rom. dela 1881. Insă din această 
neînţelegere între Maiorescu şi Acad., cum şi 
din exageraţiile fonetiştilor, din care cel mai
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ou autoritate după Lambrior, era H. Tiktin (lu
crarea sa este publicată îu Archiva din Iaşi an. I), 
au resultat neînţelegeri noue, şi acum ne aflăm 
cu câte o ortografie deosebită aproape pentru fie
care revistă, gazetă sau carte, ba chiar cu mai 
multe ortografii pentru unul şi acelaşi scriitor. 
Asupra diferitelor sisteme ortografice cf. Ro- 
mulus lonaşcu. Sisteme ortografice cu litere la
tine, 1889; G. Adamescu, Istoria limbii şi lite
raturii românesci, 1899.

Ortografia Academiei române. Acad. română 
a avut doue sisteme ortografice: cel al lui Lau- 
rian, sistem care n’a avut nici cel mai mic re- 
sunet în ţeară, şi cel aproape fonetic dela 1881, 
derivat direct din sistemul lui Maiorescu şi al 
Convorbirilor literare. Acest al doilea si'stem se 
deosebesce de cel fonetic numai în următoarele 
puncte: sunetele ă şi î se notează nu cu un 
singur semn, ci cu una din vocalele a, e, i şi 
un semn diacritic, şi anume cu vocala care apare 
nemodificată în flexiune şi derivare; sunetul z 
se notează cu 4, atunci când se descopere un d 
în familia cuvântului, iar ea şi oa cu e şi 6 când 
sunt derivate din e şi o. Aceste ultime trei puncte 
deosebesc O. Acad. rom. şi de ceea a lui Maio- 
resou. Afară de acestea, în timp de câţiva ani 
Acad. rom. a mai păstrat şi pe u mut, isgonit 
(dela 189.!5) definitiv din scriere.

Ortologia, (grec. ortoepia), este partea gra
maticei (a părţii analitice), care ne învaţă co
recta rostire a sunetelor şi deci şi corecta ex
primare a cuvintelor. O. întru cât se extinde şi 
asupra corectei rostiri a cuvintelor, atinge sti
listica, statorind regulele despre corecta dicţiune 
stilistică. [PI.]

Ortosa, (Orthoclas), mineral, feldspat potasic, 
silicat aluminos de potasiu, e monoclin, se pre- 
sintă în macle caracteristice: macla de Karisbad 
şi macla de Baverio. Durit. 6. Incolor, alb până ro- 
şietic. Variet. Adu Iar, incolor, în cristale libere 
în şisturi cristaline ale Alpilor centrali şi occiden
tali (Gotthard), Pegmatolit, O. comună albă- 
roşietică, oare în cristale mari se întâlnesoe în 
graniţi, Sanidin variet. sticloasă din trabite. 
Piatra lunei, cu reflecte albăstrui. 0. prin 
descomp. se transformă în Caolină, alcaliile sunt 
în acest oas disolvate şi eliminate, ce dă o mare 
valoare 0.-ei în agricultură; altfel se întreb. în 
ceramică. Exploat. mari sunt în Scandinavia şi 
Canada.

Ortyx, un gen de paseri, prepeliţe americane.
Orvet, (ciciliz, ţerjpele sfărmăcios, Anguis 

fragilis), un reptil din ord. Squamatelor (Sau
rienilor), fam Anguidelor, are corp cilindric ca 
al şerpelui, fără membre. Pe spate brun cu deo
sebite dungi, pe burtă negricios. O. tiner este 
pe spate alburiu, pe de laturi şi pe burtă negru. 
Lung. corpului 32 cm., rar până la 50 cm.; 
coada de lungimea corpului. Trăiesce în Europa, 
Africa nordică şi Asia ve.stică prin tufişe. In 
Alpi se găsesce până la înălţimea de 1000 m. 
lasă seara din ascundişul lui şi caută după rîme 
ş( melci. Iarna se adâncesce în pământ, adese 
cate 20—30 împreună. Nasoe vara câte 8—26 pui 
vil. Este neveninos.

Oryza L., (botan.) gen de plante palustre pre- 
ponderant anuale din fam. Gramineelor, trib. 
Oryzeae, caracterisat prin spicule ermafrodite. 
Cuprinde specii de origine est-indioă, dintre cari

O. sativa Ij. (urezul, orizul, orezul) e de cea 
mai mare importanţă ca aliment în ţerile tro
picale şi subtropicale (cu deosebire în India şi 
China). Cultura acestei plante reuşesce şi în ţeri 
mai nordice, aşa în America de nord până în 
sudul Statelor Unite, la noi în Europa âncă, în 
Italia boreală şi Bănat. Făina de urez foarte fin 
măcinată se folosesce ca pudră inofensivă «pudră 
de urcz«. Orezul se seamănă în noroiu şi apă 
hăituită, foile lui plutesc pe luciul apei şi numai 
spicul se ridică deasupra apei. Delta Dunărei 
şi diferitele ostroave ale ei s’ar potrivi de mi
nune pentru cultura orezului, numai lipsa de 
braţe şi frigurile palustre au împiedecat întro- 
ducerea culturei lui în România.

Orz, (Hordeum vulgare L. v. ac.), cereală din 
familia Gramineelor, cu o singură floare într'un 
spicuşor, dar cu şese spiculeţe la acelaş nivel, 
însă nu toate florile fecundează, de unde îl îm- 
părţim în 0. cu şese rânduri, cu patru rânduri 
şi cu două rânduri. La 0. cu două rânduri îi 
mai 4îce în Moldova şi orzoaica sau orz de 
slad, pe când în Trans. sub numirea de or- 
zoaică se înţelege O. cu şese rânduri, ca mai 
productiv. 0. are mai totdeuna bobul îmbrăcat, 
dar sunt şi varietăţi golaşe.

Orzeszko, Elisa Pawlowska, scriitoare po
lonă, n. 1842 în Grodno. căsătorită cu un bogat 
proprietar litvan 0., care a fost deportat în 
Siberia după 1863. O. fundă 1880 la Vilna o 
tipografie şi o librărie, dar după ce publică tra
tatul : Patriotism şi cosmopolitism, stabilimentul 
i-a fost închis şi ea însăşi internată. A publicat' 
numeroase novele şi romane politico-sociale, în 
cari descrie cu un deosebit talent viaţa ţera- 
nilor, Ovreilor şi a micei nobleţe din Litvania; 
printre romanele sale se disting: Eli Makower, 
1875; Istoria unui Ovreu, 1887; Soai'tea unei 
femei, 1886, etc.; multe din ele sunt traduse şi 
în alte limbi.

Orzoaica, v. Orz.
Os, oase, păiţile compacte ale corpului ver

tebratelor; ele servă ca razim al corpului şi ca 
organe pasive de comoţiune. După forma lor se 
împart în O. tubulare (lungi) şi late, cu dife
ritele forme de transiţie. O.-le tubulare sunt 
traversate de canatul medular; capetele lor sunt 
prove4ute cu faţete articulare, acoperite cu un 
strat de substanţă cartilaginoasă. O.-le se compun 
din două straturi de substanţă osoasă compactă, 
intre cari se găsesce un strat de substanţă spon- 
ghioasă. Toate O.-le unui corp sunt legate între 
sine, formând laolaltă scheletul. Legătura dintre 
O. este sau mobilă (pi'in articulaţiuni) sau imo
bilă (prin suturi sau ligamente scurte). Basa 
O.-lor o formează o substanţă elastică, impreg
nată cu fosfat de calciu, care condiţionează tăria 
şi greutatea lor. Toate O.-le sunt învăluite în 
o membrană fibroasă, numită periost; această 
membrană îngrijesce de nutrirea şi crescerea 
în volum a O.-lor. Crescerea în lungime a O.-lor 
tubulare se întâmplă dela capetele lor. O.-le 
nou-născuţilor se compun în preponderenţă din 
ţesut cartilaginos, care se ti'ansformă în O. prin 
impregnarea fosfatului de calciu. In canalul me
dular al O.-lor tubulare, amintit mai sus, precum 
şi în substanţa sponghioasă a O.-lor late se gă
sesce măduva, o substanţă moale, grasă, de co
loare roşiatică sau gălbuie, care joacă un rol
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important Ia toate inflamaţiunile O.-lor; în mă
duvă se formează globuli albi. Structura micro
scopică a O.-lor e caracterisată prin straturi 
concentrice de o substanţă intercelulară, tra
versată în toate direcţiile do aşa numitele canale 
ale lui Havers, şi prin mici cavităţi numite celule, 
împreunate între sine prin ramificaţiuni fine. 
V. şi Articulaţiune, Cartilagiu, Periost, Schelet.

Oa mort, v. Necrosa.
Osagi, seminţie de Indiani în America de nord, 

1509 suflete la 1890.
Osana, (grec.) exclamare de bucurie şi de 

preamărire. In legea veche la serbătoarea cor
turilor, Israoliţii, spre închipuirea preamărirei 
lui Mesia, pe care îl aşteptau cu entusiasm, cântau 
cuvintele psalmului mesian (112—117) «Osana 
întru cei de sus«. Cu această aclamare de bu
curie şi de preamărire a fost întimpinat Is. Chr. 
cu ocasiunea întrărei sale în Ierusalim (Mat. 21, 
9; Marcu 11, 10; Luca 19, 38; loăn 12, 13). 
Tot această cântare o cântă şi poporul creştinesc 
al sf. noastre biserici la partea aceea a sf. li- 
turgii, unde în consacrarea sf. daruri se aşteaptă 
scoborîrea Domnului pe altarele sf., biserici.

Osborne, castel regal în Anglia pe insula "Wight, 
lângă Cowes. 11 Aug. 1857 întrevederea lui Na
poleon III cu regina Victoria a Angliei în causa 
unirei principatelor române. Aci a murit regina 
Victoria în 22 Ian. 1901.

Oscar, 1) O. I, rege al Svediei şi Norvegiei 
(1799—1859), flul lui Carol XIV Bemadotte, 
căruia îi urmă Ia 1844, se distinse prin mai 
multe reforme înţelepte. 2) O. II, regele actual 
al Svediei, n. în 1829, succesor al fratelui seu 
Carol XV, în 1872. [L.]

Oscii, popor vechiu în Campania, formând cu 
Auruncii şi Opicii trunchiul poporaţiunii primi
tive a Italiei şi amestecaţi pe la 425 a. Chr. cu 
Samniţii veniţi dela nord. Limba lor, foarte ase
mănătoare celei latine, era unul din dialectele 
principale ale vechei Italii. O. aveau o litera
tură şi cultivau artele. Atellanele (v. ac.) jucate 
până sub imperiu în Roma şi scrise în parte în 
dialectul osc, erau de origine oscică. Limba osoică, 
se vorbea ancă pe timpul lui Varro; ea se poate 
vede în «Tabla ban tina», aflată în 1793 la Bantia, 
în Apulia, (cuprin(Jend nisce legi agrare), şi 
în câteva inscripţiuni de pe medalii şi monu
mente.

Oscllaţiune, se numesce calea pendule! dela 
un punct extrem până la celalalt şi înapoi; sub 
0. de multe ori se înţelege âncă şi mişcarea 
pendulei.

Osoillatorla Vaucher, (botan.) gen de Alge 
Cyanophycee, cu corpul format din filamente 
do celule puse înşir, de coloare albastră; for
mează suprafeţe membranoase pe pământ şi 
prin ape stătătoare dulci sau sărate. Filamen
tele de O. execută prin capetele lor mişcări de 
oscilare eliptice sau helicoidale sub influenţa lu- 
minei. Specii comune pretutindeni: O. limosa 
Agardh., O. temiis Agardh., ş. a. [S. Şt. R.]

Oscinis frit, (zool.) (Musca frit), este de co
loare neagră, lucitoare şi 2—3 mm. lungime. Ea 
are trei generaţiuni pe an. Cea dintâiu o în
tâlnim prin Aprilie şi depune ouăle sale pe ierburi 
tinere; larvele se sfredelesc în inima acestora 
şi o nimicesc. La începutul lui Iunie trece în 
stai'e de chrisalidă şi presto opt (Jile se ivesce a

doua generaţiune, care îşi depune ouăle pe spi
cele grânelor, etc. Larva se nutresce cu con
ţinutul âncă moale al grăunţelor, cari devin la 
coacere uşoare de tot (sved. «Frit»). A treia ge
neraţie din Sept. îşi depune ouăle pe semănă
turile de toamnă, iernează ca chrisalidă pentru 
a se ivi în formă de musculiţă în Apr. viitor. 
Această muscă a causat adeseori mari pagube 
în Svedia şi Austria.^

Osculaţiune, (lat) în geometrie atingerea unei 
curbe plane cu o circonferenţă, sau a unei curbe 
de două ori îndoită cu un plan aşa, ca ambele să 
aibă trei puncte de atingere comune.

Oţehllb, corn. rur., paroebie, moşie boierească 
în căpitănatul şi jud. Coţmanului în Bucovina, 
are 1980 locuitori (1795 ort.-or., 69 rom.-cat. 
şi uniaţi, 115 mos.), o şcoală primară.

Osel, insulă la intrarea în sinul de Riga, 
2618 kma. cu 61,212 loc. (1897); dela 1721 apar
ţine Rusiei; navigaţie, economie de vite, pescuit.

Osia, se numesce linia dreaptă, în jurul că
reia sunt simetric aşezate toate părţile unei 
figuri sau unui corp geometric. In mechanică 
O. e linia dreaptă, în jurul căreia se mişcă toate 
punctele unui corp rotitor, pe când ea remâne 
nemişcată, iar în optică e direcţiunea în carea 
razele de lumină trec nedeviate prin lentile, sau 
se întorc pe aceeaşi cale dela oglincji.

Oslas, profet ovreu din seci. VID. a. Chr., 
primul din micii profeţi. Stilul său e viu şi co
lorat, însă laconic, şi prin multele alegorii prea 
obscur.

Osiris, (mitol.) la Egipteni era 4eu de frunte. 
PeuL Seb cu femeia Nuth a născut pe O., 4eu 
de geniu bun şi pe Seth (Satana, Typhon), (Jeu 
de geniu rău. O. se însoară ou sora sa Isis şi 
guvernează ca binefăcător, însă Seth omoară 
pe O. şi trupul îl bagă într’o ladă, ce o aruncă 
pe rîul Nil. Isis îl caută şi a treia (Ji îl sA® 
în Byblis, pe trup cu tamariscă crescută, şi îl 
îngroapă în Fhilă; dar până ce Isis a căutat 
pe fiul său Horos, Seth tăiă trupul lui O. în 14 
păi'ţi şi le aruncă prin ţeară, 0. însă nu a murit, 
pentru că s’a scoborît în lumea de jos şi a domnit 
acolo. Horos oa să-şi resbune moartea tatălui 
său, omoară pe Seth, şi remâne domn în lumea 
de sus, dar e neîncetat în luptă cu Seth şi acuşi 
învinge unul, acuşi altul. O. e soarele când a 
trecut din zori şi luminează, Seth e spiritul în- 
tunereoului, e noaptea care omoară pe 0.,^ iară 
Horos fiul e soarele (Jinei, care iese din întu- 
nerec. Astfel O. e învins sau omorît de Seth, 
când soarele apune, şi Seth e învins când Horos 
se arată, în toată dimineaţa. O. se numesce 
Apia (taurul) când soarele e în zodia taurului, 
şi se (}ice, că atunci sufletul lui O. e in Apis. 
O., Isis şi Horos la Egipţieni au format o treime. 
Mormântul lui O. s’a arătat în mai multe oraşe. 
Cultul lui O. a străbătut şi la Romani. [Atm.|
' Oşluca, una din gloabele sau amenzile ia care 

erau supuşi locuitorii Principatelor române, îna
inte de Fanarioţi. Era o pedeapsă bănească pentru 
acei ce nu ascultau de poruncile ocârmuirii.

Osman, (Othman), sultani turci. 1) O. I, numit 
Al Ghasi (cuceritorul), primul sultan al Ţui cilor, 
fiul lui Ertogrul, urmă după tatăl seu in capul 
bordei turcesci nomade din Frigia, care luii nu
mele său. Osmani. In 1299 se declară indepen
dent, luă numele de sultan şi cuceri vestul Asiei
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mici. 1 1326. 2) (X II, fiul lui Ahmed I, se urcă 
pe tron în 1618, fu nefericit în resboiul cu Po
lonii şi oniorît într’o revoluţiune a Ienicerilor în 
Maiu 1622. 3) O. III, sultan delal754—57.

Osman Digna, (Digma), neguţător de sclavi din 
Suakin. Pe timpul revoluţiunii lui Mahdi (v. ac.) 
Ini i-a fost dată misiunea să lăţească rescoala 
în părţile estice ale Sudanului. In resboiul su- 
danic, până la recucerirea Sudanului sub Lordul 
Kitchener, joacă un rol important. Căderea Char- 
tnmului (sub Gordon) este a se atribui lui 0.

Osmanfacâ, com. rur. în Rom. (Dobrogea), 
j. Constanţa, compusă din 3 cat. cu 1407 Ioc. 
(Dioţ. geogr. 1897) în majoritate mohamedani, 
1 biserică ort., 7 geamii şi 1 şcoală.

Osmani, (Osmanii), numirea oficială a Tur
cilor, după Osman 1.

Osmania, ordin sau decoraţie imperială turc., 
creat de Sultanul Abdul Asis la 1862. Cuprinde 
5 clase obicinuite. E considerat ca superior celui 
al Megidiei. [L.J

Osman, Imperiul, v. Turcia.
Osman Nuri Paşa GhazI, general turc., n. 1837 

în Amasia (Asia mică), învinse 1876 pe Şerbi 
Ia Saitşar, comandă 1877 armata bulgară de vest, 
respinse 20 şi 30 Iulie şi 12 Septeinbre atacurile 
ruso-rom. asupra posiţiunilor sale dela Plevna 
şi primi titlul de Ghazi (învingătorul), cu toate 
acestea trebui să se predea la 10 Dec.; 1878—88 
ministru de resboiu. f 4 Aprile 1900.

Osmanu, (Osman-Aga), com. rur. în Rom., 
j. Brăila, cu 1400 loc. (Dicţ. geogr. 1894), 1 bi
serică şi 1 şcoală.

Osmerus eperlanus L., un pesce din fam. 
8almonidelor,ord.Physostomilor, de coloare verde- 
albăstrie pe partea de sus a corpului, pe de la
ţuri alb-gălbiniu. Lungimea 8—30 cm. Trăiesce 
în mările nordice ale Europei. în rîurile Elba, 
Odora şi Weser, şi pe lângă ţermurii estici ai 
Americei de nord. Se mănâncă.

Osmiu, metal tetravalent, simbolul Os. Greut. 
at. 190'0. Se cunoasce sub forma unei pulberi. 
E un metal rar. Din causa mirosului particular 
i-s'a dat acest nume. Cu iridiu formează un 
aliagiu ce se întrebuinţează la facerea vîrfurilor 
de condeiu. Din principalele sale combinaţiuni 
avem pe acidul osmic (Os 04). Acest corp servă 
oa reactiv în preparatele microscopice pentru 
înegrirea acestora.

Osmologla, (grec.) sciinţa ce se ocupă cu studiul 
mirosului şi al materiilor mirositoare.

Osmosa, (Diosmosa) se numesce amestecarea 
fluidelor despărţite prin o membrană poroasă 
sau un părete poros, s. e. amestecarea apei şi 
a alcoolului, a apei şi a sulfatului de aramă, ş. a. 
Fluidele nu trec în aceeaşi măsură prin mem
branele poroase sau prin păreţii poroşi, astfel 
volumul unui fluid scade, al celuilalt cresce. 
Intrarea fluidului din vasul din afară în v.-isul 
din lăuntru se nume.sce endosmosă, ieşirea 
celui din vasul din lăuntru exosmosă.

Osmosa la plante, v. Diosmosa şi Endosmosă.
Osmunda L., (botan.) gen de plante perene din 

fam. Osmundaceelor, cu sporangii numer’oase, 
formând panicule din foi metamortosate. La O. 
regalis, cea mai respândită specie ocupă spo- 
rangiile porţiunea supremă a foilor; planta în
trece adesea înălţimea de un metru şi se cultivă 
uneori oa plantă decorativă rustică. [A. Pr.]

Osmundaceae, (botan.) fam. de Pteridophyte 
(Cryptogame vasculare) cu sporangii longitudinal- 
dehiscente, fără inel propriu, în locul acestuia 
o grupă particulară de celule cu păreţi îngroşaţi 
(inel rudimentar). Cuprinde plante respândite 
pe întreagă suprafaţa globului. Genuri impor
tante Osmunda (v. ac.) şi Todea. [A. Pr.]

Osnabriick, 1) O., depărtăm. în provincia prus. 
Hanovra, între Oldenburgşi Olanda, 6206 km2., 
312,322 loc. (1895). Format din episcopia de 
odinioară 0., ducatele Lingen şi Bentheim. 2) O., 
capitala districtului cu acelaş nume şi residenţă 
episcopească, 45,137 loc. (1895), cu comerciu 
viu. In oraşul vechiu sunt strade strîmte şi 
edificii vechi puţin frumoase. Edificii mai în
semnate: catedrala, clădită de Carol cel Mare; 
bis. evang. în stil gotic; casa oraşului în stil 
gotic, cu front ornat, cu statuele împăraţilor 
germani; statua ministrului 0. Stiive şi a lui 
lustusMoser; museul de sciinţele naturale, co- 
lecţiuni de antichităţi, ş. a.

Oşorhelu, v. Murăş-Oşorheiu.
Ospel, ospătărie; casa şi reşedinţa unei auto

rităţi, O. comunal, primăria comunei.
Ospăţ, V. Banchet.
Osphromenus, pesce, v. Gurami.
Ospiciu, (Asii), instituţiune pentru îngrijirea 

de copii găsiţi, infirmi, bătrâni, alienaţi, alcoolici; 
difere de spital, destinat numai pentru adăpo- 
stirea de durată mai scurtă a bolnavilor până 
la vindecare, şi are o or^anisaţiune specială după 
scopul special. O.-Ie sunt întreţinute de stat, de 
comună, de administraţiuni spitalicesci cu ve
nituri proprii. V. Asii.

Ospitalitate, găzduire. La toate popoarele se 
observă mai mult sau mai puţin obiceiul O.-ii, 
dar mai ales la cele orientale din causa marei 
necesităţi de noue raporturi sociale, ce se sta
bileau prin mijlocul O.-ii. La unele popoare 
chiar, 0. era legiferată, cum s. e. la vechii Ger
mani, la Visigoţi, etc.

Ossa, 1) O., (acum Eissahos), munte în Te- 
salia, între Olympos şi Pelion, 1953 m. înalt. 
2) O., rîu, afluent pe dreapta Vistulei, 120 km. lung.

Ossarium, (lat.) loc de păstrat oasele în ci- 
mitere.

Ossl, (Oseţi), popor de rassă arioă în Caucas. 
Ei se întindeau asupra stepelor până la Don şi 
Volga, dar Batuchan i-a împins în munţii Caucas, 
unde se află pe la pasul Dariei în număr ceva 
mai mare de 100,000. Prin limbă se aseamănă 
mai mult de Perşi, originea le este nesigură. 
Unii cred că sunt resturi de Alani. Sunt în 
urma celorlalte popoare caucasice, şi deşi ocupă 
cele mai însemnate trecători ale Caucasului, 
n’au opus nici o resistenţă cucerirei rusesci. 
Religiunea lor e un amestec de creştinism, mo- 
bamedism şi păgânism. N’au temple.

Ossian, (Ossin), bard legendar celtic, de prin 
seci. 111 d. Chr., fiul luiFingal, regelui dinMorven, 
şi rege el însuşi. Dnpă lupte îndelungate cu Ro
manii şi alţi inimici, pierijend pe tatăl şi fraţii 
săi şi pe fiul său Oscar, re mas la bătrâneţe singur, 
numai cu Malvina, credincioasa soţie a fiului său, 
şi lipsit de vedere, ca un alt Homer, câutâ pe 
eroii neamului său, începând dela străbunul său 
Trenmor până la Oscar. 0. deveni celebru după 
ce scoţianul J. Maopherson publică, în 1760—65,
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poemele Fingal şi Temora, atribuite lui O., şi 
alte poesii gaelice. Resultatul diaouţiunilor de 
până acum asupra acestor poeme e, că sunt 
scrise în limba modernă a locuitorilor din "Wales 
(Weils), cu puţine archaisme, că publicatiunile 
lui Macpherson nu sunt traduceri adevărate, ci 
mai mult prelucrări după textele primitive, ale 
căror originale nu mai există. Poemele lui 0. 
avură un mare efect în toată Europa, şi fură 
traduse în toate limbile literare. La noi Eliade 
R., sub titlul de »Osianice<, a scris o frumoa.să 
imitaţiune după »Fingal«, (în cursul de poesii), 
din nenorocire în o limbă prea latinisată. Lit.; 
'Windisch, »Die altirische Sage und die Osiani- 
schen Gedichte», 1878. [M. Strajanu.]

Ossib Schubin, pseudonim, v. Eirscbner Lola.
Ossificatlune, impregnarea ţesuturilor animale 

cu fosfat de calce. Se întâmplă în mod normal 
la ţesuturile cartilaginoase, iar abnormal la car- 
tilagele laringelui, a coastelor, la Dura mater 
diu canalul coloanei vertebrale, la rac, sarcome, 
fibroide. etc.

Ost, v. Est.
Ostaş, (genn. Soldat, ung. katona), se numesce 

tot cetăţeanul apt de a face serviciu sub arme, 
şi este înrolat în armata terii. (v. Militar.)

Ostatic, persoană lăsată în puterea alteia 
pentru a garanta executarea unui angajament 
sau unei promisiuni. In antichitate, când se făcea 
pacea între dcue naţiuni vrăjmaşe, se făcea un 
schimb de un numer oarecare de O.-i, ca ga
ranţie de bună credinţă reciprocă. In cas de ne- 
executarea angajamentelor luate, O.-i erau con
sideraţi ca prisonieri de resboiu şi supuşi pedepsei 
cu moartea.

Ostealgia, (grec.) termin medical pentru du
reri la os.

Osteltis, (med.) inflamatia substanţei proprii 
a osului, v. Periostitis.

Ostende, capitala unui arond. în provincia bel
giană Westflandra, pe malul Mării de nord, punct 
de transbordare spre Anglia, 30,730 loc. (1896); 
dig grandios, port excelent; fabric, de drill, tutun; 
comerciu viu; şantiere; staţiune balneară renu
mită (20,000 oaspeţi).

Osteneala, v. Oboseala.
Ostensorium, v. Monstranta.
Ostentaţiune, fală, lăudăroşenie, îngâmfare, 

mândrie prea mare, fudulie.
Osteoblast, (grec.) termin anatomic pentru 

celulele, din cari se formează ţesutul osos.
Osteocarcinom, carcinom (rac) al oaselor.
Osteoclasia, operaţiunea chirurgicală, caro 

constă în fracturarea oaselor cu scopul de a 
corecta deformatiuni osoase sau articulare sau 
de a îndrepta o fractură vicios consolidată. In
strumentul, ce servesce este osteoclastul. O. se 
poate executa şi cu manile (O. manuală). O. fă
cută, membrul se pune într'un bandaj de gips, 
unde se ţine 1 sau 2 luni, pentru ca oasele să 
se consolideze în noua positie. O. se practică 
mai adeseori la copii şi adolescenţi pentiu a în
drepta deformatiuni osoase rachitice. [V. Im.]

Osteogangrena, identică cu Necrosa (v. ac.).
Osteogenesă, studiul desvoltării oaselor; ea 

studiază atât formaţiunea ţesutului ososîn general, 
cât şi modul aparitiunii punctelor de osifioatie, 
epoca contopirii acestor puncte de osificaţie.

Osteola, (botan.), deschiderea, gura, dintre 
celulele stomatice, dela intrarea unei cripte sau 
conceptacul, etc.

Osteollthe, v. Coprolit.
Osteologle, partea anatomiei descriptive, care 

studiază oasele (scheletul).
Osteoma, tumoare osoasă, în afară de locul 

unde sunt de obiceiu oase. Astfel s’au găsit 0. 
în piele, în ganglioni limfatici, în ochi, în pia- 
rnele, etc. (v. Enostosa, Exostosa, Hyperostosis.)

Osteoiiialacia, muiarea oaselor, mai cu samă 
a celor lungi, din causa lipsei de săruri (fosfate 
de calce, etc.), încât nu-şi mai pot îndeplini 
funcţiunea lor. Suferindul trebue să stea întins 
orizontal. Această suferinţă se vede rar şi stă 
în legătură cu nutrire rea, traiu miser, etc. şi 
cu constituţia unor localităţi, s. e. în terile de 
jos, unde se ivesce mai des. Medicamentele nu 
folosesc. A nu se confunda cu rachitis.

Osteomyelitia, inflamatiunea meduvei oaselor. 
Poate fi acută şi cronică. Cea acută se ivesce 
după rănirea oaselor când microbi de ai puroiului 
pătrund până la măduvă. Cea cronică însofesce 
boale vechi ale oaselor sau sifilisul tei’tiar; tra
tamentul acesteia nu prea reuşesce, iar la cea 
acută se cere linişte, comprese cu ghiată şi mor
fină pentru amorţirea durerilor. Când sunt căl
duri mari trebue să intervină chirurgia.

Osteophyt, prelungirea osoasă ce resare câte
odată din lamele profunde ale periostului, iu 
apropierea pojţiunii de os cariat.

Osteoporosls, mărirea porositătii oaselor, ră
rirea ţesutului lor, lărgirea conductelor lor vas
culare.

Osteosclerosis, induratiunea osului la fel cu 
osul de elefant (eburnatiuno) sau crescerea lui iu 
lăuntru, încât cuprinde toată cavitatea măduvei.

Osteotomia, tăierea osului, s. e. când e strimb, 
spre a-1 face, ca după tăiere să se fiarbă drept. 
0. parţială, a unui clin, se numesce în chirurgie 
resectie. 0. se face şi în anatomie.

Ostermann, Enr. I. Frid., (rus. Andrei Iva- 
novici), diplomat rus, n. 1686 în Bochum (Vest- 
falia); 1704 a întrat în serviciu maritim rus; 
împ. Catarina I l-a numit vice-cancelar şi membru 
al regentei pe timpul minorităţii tarului Petru II; 
împ. Ana Ivanovna l-a făcut conte. Urcându-se 
pe tron împ. Elisabeta, a că(Jut în disgratie, fu 
condamnat la moarte, apoi graţiat şi exilat in 
Siberia; t 1747 în Beresov. Ambii fii ai săi nu 
au avut urmaşi; ei au adoptat un nepot de soră, 
pe Alexandru Ivanoviei Ostermann-Tolstoi, 
conte, care s’a distins în resboaiele cu Turcii, 
Polonii şi Francezii, îndeosebi la Kulm (1813). 
t 1857.

Ostgotland, (Ostergdtland), comitat (Lan) la 
sudul Svediei, 10,977 km2., cu 272,949 loc. (1896); 
cel mai bogat şi mai productiv (inut al Svediei; 
mine de aramă şi fier. Capitala Linkoping.

Ostia, jertfă, v. Hostia.
Ostia, in antichitate oraş cu port în Latium, la 

gura Tibrului, fundat de Ancus Marcius; ruinele 
lui se află acum la 1 km. depărtare dela mare. 
O. de adi, cu 640 loc., e reşedinţa unui episcop.

Ostiar, (Ostiarius, UţeriuJ, cleric, care are 
gradul ierarchic al ostiariatului. O.-iii aveau 
chiemarea de a păzi uşile bisericei, precum şi 
de a griji, ca să nu se contui’be cultul divin. 
(Cf. I. Boroş, Ierai'chia bisericească. Gherla, 1894.
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Ostie, e UD instrument de prins pesce, format 
din fier, avend Ia un capăt 4 sau 5 dinţi as
cuţiţi, iar la capotul opus un mâner găurit, în 
care se pune o coadă de lemn. Este ca o fur
culiţă lungă, şi în unele localităţi se 4ioe chiar 
furculiţă. Pescarul cu O. merge prin apă când 
0 limpede şi când vede pescele îl împunge cu 
dinţii O.-ei. [I. Popescu-Voiteşti.]

Ostilitate, actul dujmănos, pe care un stat îl 
exercită faţă cu altul. In resboiu, populaţiunea 
ţerei inimice este ostilă armatei, actele de O. 
ee produc în toate împrejurările în cari popu- 
laţiunea vine în contact cu armata.

Ostinato, = obstinat, îndărătnic, se 4>oe
pentru a indica persistenţa unui motiv melodic 
la o voce, pe când celelalte au contrapuncturi 
variate. Fnimoase exemple de composiţiuni cu 
acest artificiu artistic lucrate se pot vede în operele 
lui Bach şi Hăndel. [T. C.]

Ostium, (lat.) poartă, uşe, intrare, deschiză
tură ; vestibul la casa romană.

Ostra, corn. rur. cu căt. Băieşescul, Muncelul, 
Poiana Flocii şi Prădigariul, atenenţă la parochîa 
Gemenea, moşie mănăst. în căpit. şi jud. Câmpu
lungului în Bucovina, are 727 loc. (487 ort.-or., 
206 rom.-cat. şi uniţi, 34 mos.), o şcoală pri
mară, o biserică filială.

Ostra pe Prut, corn. rur., atenenţă la paro- 
chia Zeleneu, moşie boier. în căpit. Storojîne- 
ţului şi jud. Stâneştilor pe Ceremuş în Bucovina, 
are 219 loc. (210 ort.-or., 9 mos.), o biserică 
filială. [Dr. I. G. Sbiera.]

Ostraclsm, judecată prin care Grecii antici 
exilau pe 10 ani pe cetăţenii al căror renume, 
popularitate oiî oposiţie în unele afaceri publice 
puteau deveni un pericol pentru libertate ori 
pentra desvoltarea pacinică a statului. Voturile 
se scrieau pe o tăbliţă de argilă (ostreikonj, de 
unde şi numirea. Exilarea se făcea cu păstrarea 
în întregitate a onoarei şi averii exilatului. (V. 
şi Heliaia).

Ostrea, v. Stridia.
Ostrlţa, odin. Clifcăuţii, corn. rur., parochie, 

moşie mănăst. în căpit. şi jud. Cernăuţului în 
Bucovina, are 2065 loc. (1951 ort.-or., 22 rom.-cat. 
şi uniaţi, 92 mos.), o şcoală prim., un cabinet 
de lectura «Sentinela». [Dr. I. G. Sbiera.]

Ostrogoţl, v. Goţi.
Ostrolsnka, oraş în guvernam, ruso-polon 

Lomsha, lângă Narew, 8679 loc. (1897). 26 Maiu 
18.11 învingerea Ruşilor asupra Polonilor.

Ostropel, UD fel de tocană de puiu sau miel 
cu usturoi u.

Ostrov, insulă, cu deosebire în fluvii.
Ostrov, 1) 0. (Silistra nouă), corn. urb. în 

Kom. (Dobrogea), j. Constanţa, situată pe malul 
Dunării, cu 2802 loc. (Dicţ. geogr. 1897), cari 
se ocupă cu agricultura, prăsirea vitelor, indu
stria şi cu comerciul; 1 biserică şi 2 şcoale; 
reşedinţa plăşii Silistra nouă. 2) O., corn. rur. în 
acelaşi j., se compune din 2 căt. cu 1359 loc. 
(D[cţ. geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura, 
înăsirea viteloi', pescuitul şi comerciul; 2 bise
rici ort., 1 geamie şi 2 şcoale.

Ostrovul Corbului, insulă în Dunăre cu o supra
faţă de 2400 pogoane, locuită de 60 fam.; apar
ţine corn. rur. Batoţii, j. Mehedinţi (Rom.).

, Ostrovul mare, cea mai mare insulă a Româ
niei pe Dunăre, avend o suprafaţă de 4400 pog.

tiUciclopedia română, Yol. III.

şi fiind locuită de 120 familii; aparţine corn. rur. 
Gogoşu, j. Mehedinţi. Teritorul seu este aco
perit cu vii, pădure, agrii şi bălţi cu pesce. Aici 
se află şi 1 biserică şi 1 şcoală. S’au găsit şi 
antichităţi din timpul Romanilor.

Ostrovul mării, în poveştile rom. e un loc 
renumit, pentru că acolo e locuinţa unor babe, 
cari au iepele feţilor frumoşi, uneori şi ale smeilor. 
Baba Relea cu iapa din 0. m. avea un gard în 
jurul casei şi în fiecare par se afla câte un cap 
de voinic, care n’a putut să afle iapa ascunsă 
de babă. In poveştile române ee mai amintesc: 
0. 4inel°r, O. fermecat, şi uneori cu nume: 
O. Buian, O. Rupangea (v. Aea, Ciru şi Baia 
de lapte). [Atm.]

Ostrya Scop., (botan.) mic gen din vasta fa
milie a Cupuliferelor, trib. Coryleae, cuprinde 
frumoşi arbori cu frunzele alterne; flori mo
noice, bracteele secundare închise în forma de 
sac conic. Acest gen foarte înrudit cu genul 
Carpinus L., are numai doue specii, ce abia 
se deosebesc între ele şi trăiesc în regiunea 
temperată a emisferei boreale. O. carpinifolia 
Scop., cresce spontaneu în Europa sudică, uneori 
cultivată prin parcuri ca plantă decorativă.

[Z. C. P.]
0-Szent Anna, com. mare în cott. Arad, (Ung.); 

4458 loo. în majoritate Rom.
Otagra, (grec.) v. Otalgia.
Otalgla, (Otagra), durere de urechi, cu vuet, 

urlet, ţiuituri, causată de răoeaJă sau vr’o in- 
flamaţiune în ureche. Se dă morphină sau cloral 
pe dinlăuntru spre amorţirea durerilor, iar în 
ureche picături de cocaină.

Otaştină, în Rom. dare pe vin; terminul per
ceperii dării pe vin.

Otava, se numesce producţiunea a doua şi a 
treia a fenaţelor şi păşunilor, care dă înspre 
toamnă. O. este mai fragedă şi mai substanţială 
decât fenul.

Otcup, antreprisa acciselor dela oraşe, termin 
folosit âncă prin Moldova.

Oteclnlc, colecţiune cu descrierea vieţii sfin
ţilor părin^.

Oţel, se obţine sau prin decarbonisarea fierului 
crud, sau prin carbonisarea celui bastonat. Primul 
procedeu este al lui Bessemer. O. este de co
loarea albă-gris, fractura cristalină. Este cu mult 
mai dur ca fierul. Dacă este încăliţit la roşu şi 
apoi arancat într’un vas cu apă rece, capetă o 
astfel de duritate, încât sgărie sticla şi se nu
mesce călit. Incălijit la diverse temperaturi ia 
felurite colori, galbenă, brună, purpurie, albastră, 
neagră albastră.

0 tempera, o mores, (lat.) »0 timpuri, o mo
ravuri !« exclamaţie din vorbirile lui Cicero (s. e. 
»In Catilinam» I, i.).

Oţet, condiment şi medicament constituit din 
acid acetic şi puţin eter acetic, solvite în apă; 
O. mai conţine alte materii accesorii, diferite 
după originea lui: săruri, substanţe colorante, 
acid malic şi alte acide de fructe. (). se produce 
prin oxidaţiunea alcoolului etilic (al spirtului) 
sub influenţa fermentului acetic, a bacteriei nu
mite Micrococcus aceti. Toate lichidele alcoolice 
dau la oxidaţiune O.; O.-ile mai fine se produc 
din vin, bere, must de fructe, prin simplul con
tact cu aerul atmosferic, 0. de vin este carac- 
terisat prin presenţa tartratului de potasă şi de

32
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calce. O.-ile ordinare se fabrică din alcool de 
cereale şi de cartofi, care se toarnă foarte încet 
preste surcele de lemn sau preste paie, aşezate 
intr’un butoiu, ale cărui doage au găuri mici pentru 
a înlesni accesul aerului. Acest O. se colorează 
câte odată cu caramel (zahăr ars), coloare ne
vătămătoare. La destilarea uscată a lemnelor se 
nasce acid acetic pirolignos, adecă amestecat cu 
materii empireumatice. La fabricarea metodică 
de cărbuni de lemn, s. e. în Bucovina în pă
durile fondului bisericesc, se culege acest 0. piro
lignos, se purifică, depărtându-se materiile em
pireumatice cu ajutorul de calce şi de sodă şi 
se produce esenţa de O. (acid acetic concentrat) 
şi O. Un asemenea O. nu este admisibil pentru 
consumaţie dacă nu este perfect rectificat. O. din 
comerciu trebuie să conţie 40;0—5°/0 acid acetic. 
Esenţa de O, este caustică şi nu se poate vinde 
decât cu oarecari precauţiuni. Falsificarea cea 
mai importantă a O.-lui constă în adaugere de 
acid sulfuric, care se poate lesne recunoasce. 
O.-ul se întrebuinţează şi în unele industrii. (Cf. 
Eegulamentul pentru priveghiarea sanitară a ali
mentelor şi beuturilor, Bucuresci, Imprimăria 
statului 1895; A. Poltzer, Analisa alimentelor şi 
beuturilor. Bucuresci, 1900.) [I. Felix.]

Oţetar, numele rom. al plantei cultivate Rbus 
typhina L. (v. ac.).

Oteteliţanu, veche familie boierească din Ol
tenia. Pretinde a descinde dintr’o familie comtală 
venită odată ou descălecarea. In seci. XVI, pe 
la 1550 trăia postelnicul Radu dela Oteldiş. 
Vornicul Preda O., f 1730, boier distins în 
seci. XVII. Era însurat cu fiica lui Dumitrasco 
Poenaro. Vornicul Earftw O., consilier în timpul 
administr. austriaca (1720), fiul lui Radu, e acel 
din cari derivau actualii prin ti’ei branşe: Fra
tele seu vornicul Hie O. t 1733, e fundatorul 
bisericii Sf. Ilie din Craiova, pe oare a în
zestrat-o cu averi însemnate. In secolul actual 
au trăit, între alţii: fraţii lordache şi Gregare O. 
Marele clucer lordache O., însurat cu o Sooo- 
teancă, avea pe la 1830 la Craiova, împreună 
cu nepotul seu Const. Lecca o tipografie particu
lară, în care s'au imprimat mai multe cărţi, 
între cari publicaţii şi traduceri ale fratelui seu: 
Aga Gregore O. şi ale nepotului lor C. Lecca. 
Dela Oregore O. au remas mai multe piese şi 
culegeri filosofice traduse din grecesce. Din ra
mura aceasta au remas descendenţi bărbătesci. 
Dintr’o altă ramură a Otetelişenilor avem pe:

looM O., n. 1795, ţ la Bucuresci 1876, îm
bogăţit între altele prin contractul de exploa
tare a ocnelor statului (1838—41); a fost mi
nistru de finanţe în ultimele 12 4ile înaintea 
resturnării lui Cuza-Vodă dela 11 Febr. 1866. 
Prin testament 1. O. şi soţia sa Elena au în
fiinţat marele pensionat dela Măgurele (lângă 
Bucuresci) pentru crescerea fetelor române, pu
nând de executor testamentar pe Ion Kalinderu 
sub îngrijirea Academiei române. Dintre ac
tuali : colonelul Petru Oteteleţan, comandant de 
brigadă, s’a distins ca oficier de geniu în cam
pania din 1877 până 1878, în diferite ocasiuni.

Othman, COsman), al treilea Calif (644—656).
Otho, Mareus Salvius, imper. roman, n. 32, 

favorit al lui Nero, a cumpărat domnia cu preţul 
umilirei sale; linguşea mulţimeaşiarmata; regnul 
seu fu socotit ca o reînviere a domniei nero-

niane; după o domnie de 98 de (jilc, osie de
tronat şi in locul seu e proclamat împărat Vi- 
tellius, legat al Germaniei inferioare; O. se ucide 
de supărare la 14 Apr. 69.

Otiatrioa, (med.) sciinţa ce se ocupă cu morbii 
urechii.

Otita, Cgrec.J 1) O, extrema, inflamaţia cir- 
cumscnptă sau difusă a canalului aurului. 0. 
circumscriptă provoacă dureri intensive; obyjne 
la indivizi anemici şi clorotici, în formă acută 
şi cronică; se tratează cu cataplasme calde şi 
unguente narcotice şi antiseptice. O. difusă, ca- 
racterisată prin producţiunea unui ser mucos 
sau purulent, este de obiceiu o urmare a răcelii, 
se observă însă des la indivizi scrofuloşi. Se 
tratează cu remedii antiseptice şi adstringente. 
2) O. media, inflamaţia urechii mijlocii, în formă 
acută şi cronică, cu secreţiune mucoasă sau 
purulentă, dureri mari şi alteraţiunea aurului. 
Căuşele 0. m. sfint varii: răceală, cataruri de 
nas sau faringe, scrofulosă, tuberculosă şi sifilis. 
O. m. poate trece asupra meningelor şi creerului, 
causând moarte. Tratament: lipitori, perforaţia 
artificială a membranei tympanice, irigaţiuni ou 
lichide desinfectante, apoi adstringente.

Otiaca, (numirea veche Athlaka), corn. mare 
în cott. Arad. Apare în actele publ. la 1438. 
Are 688 case ou 3769 loc. gr.-or. Români, puţini 
Maghiari. Teritorul foarte productiv. Loc. se ocupă 
ou industria de casă, agricultura, prăsesc vite, 
porci şi cai foarte frumoşi. Staţ. de cale ferată.

Oto, V. Otto.
Otollt, otoliţi, concremente ce se găsesc în 

beşicile aurului multor pesci şi la animale aver- 
tebrate.

Otomacl, popor indian în Venezuela, lângă 
Orinoco; au obiceiul să mănânce pământ.

Otomykosa, (grec.) termin medical pentru 
ivirea de bureţi (mucegaiu) în canalul extern 
al urechei.

OtopenI, fort al cetăţei Bucuresci, situat pe 
marginea estică a şoselei Bucuresci-Ploiesoi, la 
13 km. de centrul capitalei, între forturile Mo- 
goşoaia şi Tunari.

Otophon, tub pe care îl folosesc oamenii cu 
au4 greu.

Otorrhea, scurgerea din urecbe, este seroaaă 
şi purulentă, când de obiceiu şi timpana este 
perforată. După o spălătură cu apă călduţă din 
un injector cu balon de gumă, materia din ureche 
se curăţă, încât astupându-şi suferindul nările 
şi gura şi umflându-şi bucile obrazului, aerul iese 
ţişnind prin urechea cu timpana spartă, oare 
spărtură se poate constata şi cu otoscopul.

Otoscop, oglindă de examinat urechea. In acest 
scop se cere un reflector mare cu o găurice în 
mijloc şi 1—3 pâlnii de diferite calibre pentru 
a se introduce în conductul auditiv.

Otpust, ecfonis, ecfonesis, demisiune. Rugă
ciune (Jisă cu voce înaltă, cu care se termină 
un anumit serviciu divin ori funcţiune biseri
cească.

Otranto, oraş în prov. ital. Leooe (Apulia), 
1893 loc., archiepiscop. Strîmtoarea O. leagă 
Marea Ionică cu Adriatica.

Otrava, venin, substanţă toxică, v. Intoxi- 
caţiune.

Ottava, (ital) v. Octava.
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Ottilienberg, pisc în Vogesi, 820 m. înalt; 

pe vîriul lui 0 mănăstirea Otiliei, zidită 680 în 
onoarea Sf. Otilia, patroana Alsaciei.

Otto I cel Mare, împerat romano-german, fiul 
lui Enrio I, n. 912, încoronat la 936 în Aachen, 
951 învinge în Italia pe usurpatorul Berengarll, 
ee cunună cu Adelheid, văduva regelui Lothar 
şi se încoronează de rege al Italiei, bate în 
10 Aug. 955 pe Unguri la Lechfeld lângă Augs- 
burg, la 2 Febr. 962 se lasă a fi încoronat la 
Roma împărat al Italiei şi înfiinţează imperiul 
roman al natiunei germane, f 7 Maiu 973 în 
Memleben, îngropat în Magdeburg.

Otto I, Wilhelm Luitpold, Adalbert Wal- 
ăemar, rege al Bavariei, al doilea fiu al lui 
Maximilian II, n. 1848, dela 1873 alienat, rege 
dela moartea fratelui său Ludovic II (13 Iunie 
1886), trăiesoe în castelul Fiirstenried.

Otto I, Frederic Ludovic, rege al Greciei, fiul 
lui Ludovic I de Bavaria, n. 1815, 1 1867. Prin 
protocolul din Londra dela 1832 fu chiemat la 
tronai Greciei cu o regentă de bavarezi. La 20 
ani luă autoritatea în mână. După revolta din 
1843 trebui să acorde o constituţie Greciei. 
Căderea sa dela tron se întâmplă în 1862. [L.]

Ottokar, numele mai multor regi ai Boemiei: 
0.1 Przemysl, duce al Boemiei ia 1192, iar la 
1198 numit rege de împăratul Filip de Şvabia. 
t la 1230.

Ottokar II Victoriosul, urmaşul lui Ven- 
ceslas I. In 1253 reuni Austria şi Stiria la Bbemia; 
în 1262 cuceri o parte din Prusia; în 1270 ob
ţinu prin moştenire Carintia şi Carniolia; dela 
1275, când se alia contra împăratului Rudolf de 
Habsburg, până la moartea lui în 1278, avu 
perioada de nenorociri în care pierdu multe din 
posesiunile câştigate. El peri în bătălia dela 
Marchfeld. [L.]

Otz, Mpii, partea Alpilor dintre Inn, Brenner, 
Eisack şi Etsch. în Wildspitze ajung înălţime 
de 3776 m. — Otzthal (valea Otz), valea rîului 
Otz in Tirol, în partea ei superioară se află cele 
mai sus situate sate din Europa, ca Gurgl (1910 m.) 
cu 127 loc. şi Vent (1892 m.) cu 51 loc.

Ou, (zool.) celulă femenină animală, care con
ţine în sine materialul trebuincios pentru for
marea unui nou individ. O. tiner este o celulă 
a cărei protoplasmă se numesce vitei, nucleul: 
vesicula germinativă, nucleolul: macula germi
nativă, iar învălişul membranos: vitelină. Prin 
spgmentatiune O. se transformă într’un număr 
mai maie de celule cari, toate se întrunesc la 
un loc, formând o massă mică numită: morula. 
Celulele din' morula se lipesc apoi între ele, for
mând o sferă deşartă în interior, numită bla- 
stula. Blastula începe înti,’un punct oare oare 
pe suprafaţă a se prăbuşi din ce în ce mai tare 
până ce se transformă într’un sac ou păreţi 
dubli, unul extern (ectoderm) şi altul intern 
(entoderm); acest sac se numesce gastrula. Pă- 
retii lui dau nasoere embrionului şi atât celulele 
ectodermului cât şi cele a entodermului se des
part apoi in grupuri, avend fiecare rolul lor 
determinat.

La om şi la toate mamiferele O. remâne în 
interiorul mamei până se desvoaltă fătul. La alte 
animale, ca la paseri, etc., O.-le nu au nevoie 
să se desvoalte în interiorul mamei din causă 
că conţin Q cantitate considerabilă de vitei nu-

tritor (albuş şi gălbinuş) oare e suficient pentru 
hrănirea embrionului, fără ca să fie nevoite să 
stee în comunicaţie cu mama. (Ovipare.)

Ou, (botan.) celula resultată din unirea a două 
celule polarisate, de sex diferit, cjise gameti (v. ac.). 
Are o membrană celulosică externă ce limitează 
nucleu, protoplasma şi reservele nutritive interne. 
0. se produce sau prin isogamie (v. ac.), sau prin . 
heterogame (v. ac.). 0. este germenul, celula ini
ţială a unei noui plante, de unde i-se mai (}ioe 
şi oospor. Plantele cari fac oue, se dic cu re
producere sexuală prin oogamie; aşa sunt multe 
Ciuperci şi Alge, Muscineele, Criptogamele vas
culare şi Fanerogamele. [S. Şt. R.]

Oudlnot, Nicolas Charles, duce de Reggio, 
mareşal fro., il. 1767 în Bar-le-Duc, dep. Meuse; 
1783 a întrat în armata franceză. A Inat parte 
glorioasă la luptele dela Ziirich, Austerlitz, Ostro- 
lenka şi Wagram; după lupta dela Leipzig a co
mandat ariergarda franceză. După abdicatiunea 
lui Napoleon, O. a întrat în serviciile lui Lu
dovic XVIII, care l-a numit guvernor al Metzului. 
In timpul celor o sută de dils, O. a trăit retras. 
In resboiul din Spania (1823) a comandat corpul 
prim de armată, în fruntea căruia a întrat în 
Madrid. 1 1847. Fiul cel mai mare al acestuia, 
purtând aoelaş nume, n. 1791 în Bar-le-Duc şi 
f 1863, cu începere dela 1809 a luat parte la 
toate resboaiele lui Napoleon, 1835 a întrat în 
armata din Algeria, luând parte la luptele dela 
Makta şi Maskara. 1849 a comandat trupele fran
ceze, cari au ocupat Roma, ce era apărată de 
Garibaldi. După lovitura de stat a lui Napoleon III 
(1851), parlamentul l-a numit comandant al tru
pelor şi gardei naţionale; fu arestat, dar Napo
leon îi redete în curând libertatea.

Ouro-Preto, (mai nainte Villarica), capit. stat. 
brasilian Miiias Geraes, centrul unor băi de aur 
mai nainte bogate; acuma numai cu 8000 loc.

Ouşorul, munte în Bucovina, 1642 m. înalt, în 
ramura munţilor dintre rîul Bistriţei şi al Dornei, 
lângă satul Căndreni. [Dr. I. G. Sbiera.]

Ovariotomla, (med.) operaţiune, care se exe
cută prin laparotomie (v. ac.) în scop de a în
depărta ovariile sau cisturile din ele.

Ovar, V. Cârpei, Gyneceu şi Uterus.
Ovaţiune, (lat.) un triumf mai mic lă Romani. 

In limbagiul de astădi 0. e primirea cu onoruri, 
ce îi se fac cuiva.

OvSs, (Avena saliva, v. ac.), servesce aproape 
exclusiv la nutritiunea animalelor. Numai în ţi
nuturi de tot sărace şi cu climă aspră de munte 
se întrebuinţează şi consumă pâne de ovăs. 0. are 
panioula sau resfirată în toate păi^ile, sau într’o 
singură parte, de unde aceasta din urmă se mai 
numesce şi O. drapel (Avena orientalis).

Ovidiopol, oraşul aşezat pe malul drept al li
manului Nistrului, tocmai in fata vechei cetăti 
a lui Ştefan cel Mare, Cetatea Albă (Akjerman), 
posedă o poporatie de 6452 suflete, parte Ru
teni, parte Ovrei. Numele lui se datoresce gre
şitei presupuneri, că Ovidiu Nasone ar fi fost 
exilat pe malurile Nistrului.

Ovidius Naso, Pullius, poet clasic, cel mai 
sincer şi mai spiritual, însă superficial şi ne
statornic. 0. fu poetul de predilectiune al Romei. 
N. 43 a. Chr. în Sulmo din o familie equestră, 
studia la Roma, apoi la Atena, călători în Asia 
şi Grecia; ocupă treptat funcţiunile de triumvir,

38'*
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centumvir şi decemvir în Roma, şi apoi e’a retras 
în viaţa privată, devotat cu totul muselor. 0. la 
etatea de 42 ani fu silit, prin ordinul Iui August, 
să pleoe îndată în exil la Torni. In ultima 
noapte (a cărei elegie e frumos tradusă rom. de 
St. Vergolici), O. în desperare arse toate operele 
sale, ale căror copii din fericire erau respândite 
în Roma. Causa exilului era o simplă greşeală, 
probabil divulgarea prin imprudenţă a unei scene 
intre August, Livia şi Tiberiu, adoptat ca fiu şi 
moştenitor al tronului. Cogălniceanu spune, că 
ţeranii rom. din părţile Moldovei povestesc până 
astăzi despre un om extraordinar, care a venit 
odinioară dela malurile Tibrului pe aceste locuri 
şi care avea blândeţa unui copil şi bunătatea 
unui părinte. Acest om suspina fără încetare şi 
vorbea singur, iar când vorbea cu cineva, vorbele 
curgeau ca mierea de pe buzele lui. Aproape 
8 ani trăi O. între Oeţi, a căror limbă o în
văţase şi cari îl onorau, încoronându-1 de poet. 
întristarea şi clima îi ruinară sănătatea. La 
a. 18 d. Chr. muri. Principalele scrieri ale lui 
O. sunt: Metamorfosele, numite altădată biblia 
poeţilor, o colecţiune de tradiţiuni jnitologice, 
înşirate cu măiestrie într’un tot, comoară de 
imaginaţiune şi frumseţe poetice; Paşti sau Ca
lendarul roman, scriere plină de erudiţiune ar- 
cbaioă asupra origine! serbătorilor, tradiţiunilor, 
datinelor şi aşezămintelor religioase, de mare în
semnătate pentru înţelegerea antichităţii clasice; 
Amorurile, Arta iubirei. Medicamentele feţei, pe 
lângă toate defectele lor, afară de frumseţa poe
tică, ne dau o icoană credincioasă a moravurilor 
timpului; Remediul amorului, pe lângă valoarea 
literară şi istorică, are şi un interes psicbologic 
prin observaţiunile fine asupra inimei omenesci; 
Tristele şi Ponticile, scrise în exil, deşi arata 
decadenţa poetului, sunt frumoase (ca s. e. mi
nunatul tablou tradus de Eaşdeu, sub titlul Ovidiu 
la gurile Dunărei) şi de un interes special pentru 
istoria noastră naţională.

Oviedo, prov. în nordve.stul Spaniei, mai nainte 
principatul Asturia, 10,595 km*., cu 595,420 loc. 
(1887). Capitala O., lângă Nora, cu 42,716 loc., 
are universitate fundată la 1574; episcopie.

Ovipara, numire ce se dă tuturor animalelor, 
cari nasc puii din ou, în oposiţie cu Vivipara, 
numire ce se dă animalelor ce nasc puii vii.

Ovreii, (Ebrei, Isradiţi, Jidovi, Iudei), nu
miţi astfel fiind-că erau >de dincolo», de preste 
Eufrat (Ibrim), se numiau şi se numesc Israeliţi 
după numele lui lacob Lsrael (>cel ce se luptă 
cu Dumne4eu<), cum şi Iudei mai ales după 
captivitatea babilonică, din care s’au intors numai 
membrii regatului lui Iuda, aşa că Israeliţii au 
dispărut cu totul.

Probabil oă O. în primele timpuri n'au stat 
deloc in relaţiune cu Egiptenii, oi se numerau 
printre triburile nomade din nordul Arabiei 
(Sinai locuinţa lui Iahveh, ca Olimp a lui Zeus), 
de unde petrund încet şi nebăgaţi în samă ca 
păstori şi ca tălhari în ţeara Canaan, unde ab
sorb poporul mai vecbiu; adoptă obiceiuri şi 
cultură şi leagă originea lor cu religiunea celor 
învinşi, adopilnd pe ijeii acestora (Avram, Isac, 
lacob) ca părinţi ai lor. Păstori nedeprinşi cu 
viaţa de stat, ei nu ascultau de un conducător 
şi de aceea au suferit multe umiliri şi înfrângeri 
din partea vecinilor mai puternici şi mai de

prinşi cu resboiul. Din timp în timp însă apărea 
câte un erou local, care în capul unui clan sus
ţinea lupta cu inimicii fără să aibă însă vr’o 
influenţă asupra celorlalte clanuri. Pericolul ex
tern deşteptă consciinţa de unitate şi Ieruhbaal, 
primul rege ovreu unesce toate clanurile. Fiul 
seu Abimelee susţine autoritatea sa, dar urmaşii 
o pierd; anarchia reîncepe şi cu ea şi pericolul 
extern, mai ales din partea Filistenilor, câţi îi 
ţin sub stăpânirea lor cam o jumetate de secol, 
când se simţi necesitatea unui rege. Un şeic, 
Saul, prin lupte mici ajunse la reputaţie mare 
în poporul seu, fu recunoscut rege şi salvă ţeara. 
Un alt şeic însă din tribul lui Iuda, care ră
măsese străin de aspiraţiunile naţionale şi era 
mai amestecat cu străinii, întră în negocieri cu 
Filistenii, cari încep din nou resboiul şi Saul 
moare în resboiu, pe când David se declară rege 
şi după un resboiu îndelungat nimicesce toată 
familia lui Saul. David a fost cel mai glorios 
rege al O.-lor, victorios prin talentul generalului 
loab, a înfiinţat un regat mai puternic decât 
micile regate siriene, într’un timp când Egiptul 
decă(}use, iar Asiria nu se ridicase. Asirienii şi 
O.-ii au fost cele mai crude popoare în istorie, 
căci credeau că jertfa necredincioşilor este plă
cută (jeilor lor, astfel David pe Amoniţi »i-a 
omorît cu ferăstrae şi cu grape de fier şi cu 
securi de fier şi i-a băgat în cuptoare, în cari 
se arde cărămida.» Solomon fiul seu (1000 a. Clir.) 
a dat splendoare cuceririlor tatălui seu, a cliel- 
tuit mai mult decât trebuia şi a intrat în re- 
laţiuni cu Fenicienii. Cheltuielile lui aduseră 
însă slăbirea ţerii, căci cea mai mare parte a 
poporului, cea care scăpase ţeara de Filisteni, 
recunoscu un alt rege şi îşi alese altă capitală, 
iar pe Roboam îl ascultau numai puţini. încep 
apoi luptele dintre cela doue regate Israel şi 
Iuda şi cu micile regate vecine, apoi vin Asi- 
rienii şi distrug regatul lui Israel, dărîmă Sa- 
maria (722), risipesc pe Israeliţi în mulţimea 
popoarelor lor supuse, iar regatul Iuda urni- 
lindu-se şi plătind tribut, mai dăinuesce până la 
586, când Nabuhodonosor distruge Ierusalimul, 
duce pe Iudei în «captivitatea babilonică», din 
oare Cyrus le-a permis să se întoarcă. Desvol- 
tarea ulterioară a O.-lor nu mai are nici o în
semnătate politică, are însă însemnătate reli
gioasă. Sub influenţa preoţilor se compune şi 
se arangiază o literatură religioasă admirabilă, 
care prin creştinism a ajuns patrimoniul ome
nirii, căci cărţile micului şi înjositului popor 
cuprind rugăciunea a 500 milioane oameni, cei 
mai superiori ai omenirii. Supuşi de Macedoneni, 
apoi de Ptolemei, de Seleucizi şi de Romani, 
O.-ii au fost vânduţi sclavi de Hadrian în im
periul roman sau singuri s'au risipit printre po
poarele străine, păstrând cu tărie idei a de uni
tate. Persecutaţi dese ori, urîţi totdeuna nu 
contribuit la cultura materială şi mai apoi mo
rală a popoarelor moderne, iar dela jumetatea 
secolului trecut, trecând preste prejudecăţile re
ligioase, au început a se asimila cu popoarele 
europene şi au devenit un însemnat factor cul
tural şi economic.

In România se pomenesoe despre un ovreu 
pe timpul Iui Ştefan cel Mare, mai apoi în re
petate rânduri se vorbesoe de ei că s’au în
mulţit în oraşe, mulţi au venit însă din pri-
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cina persecuţiuniloT din Gusia în secolul nostru. 
0. noştri şi cei ruşi sunt cu totul departe însă 
de nivelul cultural al fraţilor lor din apusul 
Europei. [—]

Limba ebraică, vorbită de 0. pe timpul ne
atârnării lor politice, face parte din familia lim
bilor semitice. Cărţile vechiului testament (v. 
Biblia), precum şi unele inscripţiuni şi monede 
sunt singurele documente remase din acea epocă. 
Ca limba serviciului divin O.-esc şi a cărtura
rilor O., ea se propagă însă până în present. 
Ebraica se scrie dela dreapta la stânga. Alfabetul 
ebraic se compune din 22 litere, toate consoane, 
la cari dela seci. YIl se adaugă şi semne vo
calice. Scrierea veche, păstrată în inscripţiuni 
şi monede şi care diferea numai puţin de cea 
ieuiciană, e curând înlocuită prin cea ()isă asi- 
riană sau pătrată, usitată în tipărituri şi în ma
nuscriptele rituale ale O.-lor, din care au ieşit 
apoi varietăţile scrierii rabinice şi curente. Sunt 
doue feluri de pronunţare a ebraicei: cea por- 
tughesă, primită şi de filologi, şi cea polonă, în 
us la 0. germani şi ou puţine modificări, la (fei 
din Europa răsăriteană. (Gramatici de Ewald, 
Gesenius şi Năgelsbach, dicţionare de Gesenius 
şi Fiirst.)

Literatura. Epoca cea mai strălucită a lite
raturii O.-lor este aoeea care a ve(}ut născendu-se 
diferitele scrieri ale vechiului testament şi care 
se întinde cam până la seci. II a. Chr. Cărţile 
poetice ale acestei culegeri aparţin toate poesiei 
lirice şi se compun din imnuri religioase (Psalmii, 
mărgăritarul literaturii ovreesoi), elegii (Plân
gerile lui Ieremia), poesii erotice (Cântarea Cân
tărilor), didactice şi filosofice (Proverbele lui 
Solomon şi ale lui Sirah, cele din urmă păstrate 
mimai în traducere grecească, Iov, Eclesiastul). 
Cărţile profeţilor, dintre cari se disting mai cu 
samă Isaia şi Ieremia, cuprind cuvântări po
litice, exhortaţiuni morale şi prorociri asupra 
viitorului poporului evreesc. Dintre diferitele 
scrieri biblice cari tratează istoria O.-lor, cea 
mai importantă este Pentateucul, în care se 
află înşirată legislaţia mosaică, fundamental re- 
ligiunii Israeliţilor. Poesia veche O.-ască nu cu- 
noasce nici ritmul nici rima. In seci. II a. Chr. 
până în seci. Ii d. Chr., producţiunea literară 
a O.-lor e mai exclusiv consacrată exegesei 
biblice (Midrasch), teologiei (Talmud) şi liturgiei 
(Siddur, Piyutim). Seci. X—XV şi mai ales 
seoi- XII represintă o a doua epocă de 
strălucire a literaturii O.-sci. Familiarisându-se 
în Spania, prin mijlocirea Arabilor, cu cultura 
apuseană, 0. cultivă, pe lângă teologia şi disci
plinele înrudite, şi poesia (Solomon Gabirol, 
Iahuda Halevi), astronomia, geografia (Benjamin 
de Tudela, care visita şi ţerile dunărene), filo- 
sofla (Maimonide), etc. In seci. XVI şi urm., 
0. se dedau comentării bibliei şi a talmudului, 
codificării dreptului talmudic şi desvoltării doc
trinei mistice a cabalei. Ultimii secoli în fine 
se deosebesc prin lucrări remarcabile în diferi
tele domenii ale literaturii estetice (mai ales 
poesia lirică şi romanul), care se razimă de mo
del uri apusene. Pe lângă acestea, numeroase 
scrieri didactice tind a face accesibile O.-lor re- 
sultatele sciinţei moderne. [Ti.]

Musieă. O.-ii atribuiau invenţiunea instrumen
telor musioale la doui meseriaşi, fii ai lui Lameh,

şi anume lui Jubal cele de coarde şi lui Tubal- 
cain cele de sufiare. Diferitele pasago în cari 
se face menţiune despre musieă în Biblie ne 
arată această artă mult întrebuinţată la 0., în 
cult, în resboiu, şi la ori ce fel de serbări pro
fane sau religioase. Biblia însăşi era cântată pe 
o specie de recitativ. In mare onoare pe timpul 
judecătorilor, acompaniând totdeuna inspirapu- 
nile profeţilor, musica ia o mare desvoltare prin 
Solomon. După Solomon însă începu o deca
denţă care merse tot crescând până se com
pletă prin împrăştierea O.-lor în lume. S’a sta
bilit o bogată listă de instrumentele musicale 
usitate la O., dintre cari cele mai caracteristice 
sunt: harpa trigonă (Kinor), trompeta dreaptă 
(Şaţoţerah), cornul întrebuinţat şi a(ji în templu 
(Eeren sau Şofar) ş. a. întrebuinţate şi de ce
lelalte popoare ale antichităţii.

Musica întrebuinţată a(ji in templurile israe- 
lite e foarte variată. Alăturea de repertorul tra
diţional, format pe de o parte din melodii de un 
caracter antic, şi pe de altă parte de alte me
lodii a căror bogăţie în ornament indică netă
găduit influenţa arabă, şi unele şi altele adese 
armonisate în 4 sau 5 voci, se ved composi- 
ţiuni datorite măiestrilor moderni. [T. C.]

Ovul, (botan.) aparatul în care se formează 
oul, mai pe urmă embrionul şi care va deveni 
în fine semenţă la majoritatea Fanerogamelor. 
Se desvoaltă pe cartel, unde e purtat de pla
centa, şi e închis in ovar (la Angiosperme) 
sau nu e protejat într’o asemenea cameră (la 
Gimnosperme). 0. complet are un nucel, doue 
tegumente, cari lasă la vîrful lor deschiderea 
(Jisă micropil (v. ac.), un funicul (v. ac.), iar ca 
regiuni speciale are hilul (v. ac.) şi cnalaza (v. ac.). 
Unele Fanerogame (Santalacee, Loranthacee, ş. a.) 
au O. mai simple sau prea puţin diferenţiate; 
altele au O. numai cu un tegument, etc. Ca 
forme de O. sunt: orthotrop sau drept, ou 
nucelul în prelungirea funiculului şi micropilul 
opus hilului (la Hrişcă, Gimnosperme); anatrop 
(v. ac.); campylotrop (v. ac.); epinast (v. ac.); 
hyponast (v. ac.). In ovar sunt 0. puţine, unul 
singur sau numeroase (Orohidee, Cactee). Nu
celul conţine o celulă specială, sacul embrionar, 
în care se formează endospermul (v. ac.) şi din 
acesta oosfera. O. e homolog cu macrosporangi, 
sacul embrionar cu macro.spori (v. ac.) dela Crip- 
togamele vasculare; la Fanerogame 0. e homolog, 
ou antera, nucelul, cu sacul polinic. [S. Şt. R.]

Ovul, (anat.) v. Uterus.
Ovulum Nabothl, (med.) v. Uterus.
Owen, (pron. oen). 1) O., Sir Richard, na

turalist engl., n. 1804 în Lancaster; s’a ocupat 
cu sciinţele naturale şi cu studii anatomice şi 
paleontologice; a fost şi prof. de anatomie şi 
fisiologie. f 1892 în Londra. Scrieri: Lectures 
on the comparative anatomy, 1843—46; On the 
anatomy of vertebrates, 1866—68; On the fossil 
mannuals of Australia, 1877. 2) O., Robert, so
cialist englez, n. 1771 înNowtown (Montgomery) 
şi 1 1858. De profesiune a fost comerciant. 18W 
a primit conducerea unei mari bumbăcării în 
Newlanark; a desvoltat nu numai fabrica, ci s’a 
îngrijit şi de propăşirea materială şi morală a 
lucrătorilor. Succesul dobândit în Newlanark i-a 
sugerat idea de a păşi ca reformator al mise- 
riilor sociale. In curând însă a ajuns în conflict
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cu preoţimea şi buighezimea eogleză, de aceea 
a trecut în America, unde a întemeiat o colonie 
comunistă. Atât cu acest plan cât şi cu între
prinderea de a colonisa Texas a făcut fiasco. 
1827 s’a reîntors în Anglia. Prin cuvântări şi 
broşuri a sciut să-şi câştige un cerc de aderenţi 
(OweniţiJ, cari l-a ajutat a pune basă asocia
ţiilor cooperative. Ideile sale le-a desvoltat cu 
deosebire în scrierea: Revolution in the mind 
and practice of the human race, 1849.

Oxalate, sărurile acidului oxaUc. Ele pot fi 
acide şi neutre.

Oxalldeae, (OxalidaceaeJ, (botan.) după unii 
botanişti familie, iar după alţii, între cari şi 
Bentbam şi Hocker, numai trib din familia Ge- 
raniaceae (v. ac.).

Oxalls L., (botan.) gen din fam. Geraniaceae, 
tribul Oxalideae, cuprinde plante erbacee vivace 
sau mai rar subfrutescente. Acest gen are vr’o 
220 specii, împrăştiate pe mai toată suprafaţa 
globului. In părţUe noastre cresce prin pădurile 
umbroase şi umede din regiunea montană şi 
subalpină. O. Acetosella L., cunoscută de po
porul nostru sub numirile de: Macrişul ca
prei, Macrişul iepurelui, Macriş pă- 
s e r e s c, etc. [Z. C. P.)

Oxallt, mineral, oxalat de fier hidratat, rar 
însoţesce lignit. Sin. Humboldtin.

Oxalium, oxalat acid de potasiu.
Oxalurle, expresiune urinologică prin care se 

denotă o eliminare abundentă de oxalate.
Oxford, capitala ducatului englez Oxfordshire, 

residenţa episcopiei anglicane, lângă împreunarea 
rîurilor Cherwell şi Temse 45,742 loc. (1891); 
multe colegii şi biserici vechi în stil gotic, ca
tedrală, cea mai renumită universitate a Angliei, 
în care deja în seci. XII au propus învăţaţi 
renumiţi.

Oxford, Bobert Hwrley, conte de, om de stat 
engl. (1661—1724). Şeful partidului tory in ca
mera comunelor. Bl sui-pâ influenţa lui Marl- 
borough şi în 1710 fu numit primcancelar. La 
1713 era printre negociatorii tratatului de Ut- 
recht. In 1714 că(Ju în disgraţie, iar anul ur
mător acusat de trădare şi închis în tumul 
Londrei, de unde fu scos şi declarat nevinovat. 
Bogatele colecţiuni de manuscrise şi cărţi ale lui 
Hai'ley se găsesc la »British Museum< pe nu
mele de «Colecţia harleiană«. [L.]

Oxfordshire, comitat în Anglia, 1957 km1, cu 
185,938 loc. (1891); capitala Oxford.

Oxichioride, combinaţiuni în cari întră oxi
genul, clorul şi un metal oarecare.

Oxid, (chim.) se numesce combinaţiunea unui 
corp simplu sau compus cu oxigenul. Combina
ţiunea aceasta însuşi se numesce oxidare sau 
oxidaţiune. Când aceste oxidaţiuni se fac cu 
desvoltare de căldură şi lumină (foc, fiacără), 
în mod violent, se numesc oxidaţiuni iuţi, com- 
buetiune sau ardere.

Oxid de calciu sau varul ars (Ca O). Su
punând piatra de var la o temperatură înaltă, 
pierde bioxidul de carbon şi remâne 0. de c. 
Calcinarea se face în cuptoare speciale numite 
cuptoare de var, unele intermitente, altele con
tinue. Varul ars tratat cu apă se încăl4esce 
mult şi se transformă în var stins, care ser- 
vesce în prepararea mortaruiilor (tencuelelor) 
în amestecare cu năsip.

Oxid de carbon, CO. Gaz toxic (veninos), 
care produce asfixia, resultat din combustiunea 
incompletă a cărbunelui.

Oxid de cupru, 1) (Cu^ O); se găsesce în 
natură cristalisat în pătrate roşii sub numele 
de Cuprit. Artificial se obţine în forma unui 
precipitat roşu sau cristalin, dacă o soluţie alca
lină de sulfat de cupru se fierbe cu o soluţie 
de glucosă.

2) Oxid de cupru (Cu O), se găsesce în na
tură în formă de solcji negri metal-lucitori sau 
în masse teroase sub numele de cupru negru. 
Insolubil în apă; cu acizii formează săruri co
respunzătoare.

Oxid metalic, obţinem, dacă dintr’una sau mai 
multe molecule de Oxi-Base se extrage o mo
leculă de apă.

Oxldhldrate, hidraţii corespunzători oxiZilor.
Oxidul, termin prin care se desemnează un 

grad inferior de oxidaţie al unui corp ce poate 
da nascere la două feluri de săruri, maxime şi 
minime.

'Oxigen, simb. O., gr. atom. 16, gaz incolor, 
întreţine arderea, dar nu arde. Indispensabil 
respiraţiunii, se găsesce în natură amestecat 
cu Azot în proporţie de 21 procente şi constitue 
aerul atmosferic. Se prepară în mai multe fe
luri, dar mai uşor prin încălzirea cloratului de 
potasă într’o retortă specială; gazul ce se dega- 
gează e primit printr’un tub lateral într’un sac 
de cauciuc. 0. se combină cu toate corpurile 
cunoscute şi compuşii săi poartă numele de oxi^i. 
Cu fluorul însă nu s’a semnalat ancă nici o coni- 
binaţiuue. Purificat, O. se întrebuinţează în in
halaţii cu succes în diverse maladii de cord şi 
de plămâni.

Oximoron, (grec.) v. Antilesa.
Oxitonon, (grec) în gramatica greacă cuvin

tele, cari aveau accent^ acut pe silaba ultimă, 
s. e. PoioiXeâc = rege.

Oxus, nnme antic pentru Amu-Darja. (v. ac.)
Oxycoccos Pers., (botan.) gen de plante glabre 

fruticoase sempervirente, ce cresce pe turbă- 
riile emisferei boreale. Cuprinde două specii im
portante ca aliment pentru ţerile arctice şi sub- 
arctice. La noi cresce pe turbării O. palustria 
Pers. «rechiţeaua», care se recoltează după brimiă 
când se murează (în unele părţi s. e. la Doina) 
împreună cu merişoareleCFaccim’Mm Vitis Idaea) 
şi afinele (Vacdnium Myrtillus), dându-le un 
gust picant acru. [A. Pr.]

Oxyd, V. Oxid.
Oxymel, (med.) preparat farmaceutic, ce se 

compune dintr’un amestec de oţet şi miere.
Oxyneurin, v. Betain.
Oxyria Hill., (botan.) gen monotipic din fam. 

Polygonaoeae, tribul Rumiceae. Unica specie 
O. digyna Campdera, cuprinde mici ierburi 
perene cu frunzele radicale orbiculat-cordate 
sau reniforme, de tot întregi. O. digyna, singura 
specie din acest gen este respândită prin ţerile 
arctice şi subarctice ale emisferei boreale, fre- 
quentă în munţii mai înalţi ai Europei şi Asiei. 
In părţile noastre cresce prin locurile stâncoaae 
şi umede din regiunea alpină. [Z. C. P.]

Oxytropis DC., (botan.) gen de plante pere- 
nale din fam. Leguminoaselor, trib. Galegeae, 
foarte înrudit cu Astragalus (v. ac.) de care 
se distinge prin carina acuminată sau acută.
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Coprinde vr’o 100 specii alpine din regiunea 
boreală, dintre cari cităm ca mai caracteristice 
Carpatilor: O. aericeaBG. şi O.carpatica'Uechti.

[A. Pr ]
Oxyuris, animal părăsit, din cl. vermilor Ne- 

Diathelminti, ord. Nematotjilor, fam. Limbricilor. 
Este un verme mic ce trăiesce părăsit în in
testinele copiilor, provooându-le dureri. Specia 
mai obicinuită e O. vermicularia.

Oystermouth, baie de mare în Glamorgansbire 
(Wales), lângă golful Swansea, cu 3675 locuitori.

Ozaena, bubă (ulcer) putredă, puturoasă a 
nasului, care exală un miros foarte greţos. Se 
tratează cu ioduri de potasă intern şi spălaturi 
în nas cu hypermanganat de potasă.

Ozanam, AntoineFrederic, (1813—53), scriitor 
franc., fost prof. de literatura străină la Sor- 
bona, (univers, din Paris), în locul lui Fauriel. 
Talentul de expunere şi coloarea poetică, ce da 
cursurilor sale, îi atrăgeau un public numeros 
şi simpatic. Scrieri principale: Dante şi filosofia 
catolică în seci. XIII; Bacon de Verulara şi S. 
Tomas de Cantorbery (1836); Etudes germani- 
ques (1847—49), coronate de academie; opere 
complete, 8 voi. 1855, Paris.

OzbegI, (TJzbeciJ, popor turc din Turchestan, 
originar din Altai. S’a amestecat mult cu Iranii,

se ridică la preste 1 milion, se ocupă cu ores- 
cerea vitelor (mai ales a oilor) şi puţin cu agri
cultura. Se hrănesc mai mult cu carne de ber
bece şi beau Eumis. Sunt Mohamedani.

Ozocherita, mineral hydrocarbur, seamănă cu 
ceara (ceara de pământ), col. galben-brună, struc
tură compactă, ceva fibroasă, uneori solzoasă. 
Devine în general plastic la căldura manei, se 
topesoe între 56 şi 100°. O. resultă prin o desti- 
laţie parţială a unor petroleuri bogate în parafină 
şi benzină. Ea se întalnesce în toate regiunile 
petrolifere, a căror păcură satisface condiţiunea 
de mai sus.

O. a fost âutâiu 1833 descoperită în Rom. de 
Dr. de Meyer în valea Tudorache aproape de 
Slănic în Moldova, apoi s’a mai găsit la Solonţ, 
la Câmpina, Mosoare (pe Trotuş), pe Băsca mică, 
Grozesci, Predeal (Văleni de munte), Podeni (Pra
hova), etc. Se exploatează însă numai la Bo- 
ryslaw în Galiţia. Din O. se extrage parafina. 
Variet. Pietrioikit, Moldovit. (Cf. Dr. C. Istrati, 
Bulet. soc. de sciinţe 1897.)

Ozon, (Oa), oxigen condensat. Stare olotropică a 
oxigenului. Se formează când trecem un ourent 
lent de electricitate printr’un tub plin cu oxigen. 
Gaz cu miros propriu, posedă o putere de oxi- 
daţia superioară oxigenului.



P, a 14 literă în alfabetul latin şi una dintre 
consonantele labiale ale limbai române.

Pa —, V. Pae — şi Pe —.
Păan, (şi PăonJ, în mitol. grec. medicul, vin

decătorul Şeilor din Olimp; predicatul unor 4ei, 
mai ales al lui Apollon.

Păcală, în poveştile rom. un om comic; are 
multe aventuri, face multe glume şi snoave cu 
alţii, pe cari îi păcălesce.

Pacatlanus, împărat roman în Panonia sau 
Beţia, pe vremea lui Gallienus. O monetă de 
aur de pe vremea lui, aflată de curând, poartă 
inscripţia următoare: Imp. T. C. C. Mar. Paca- 
tianus Aug.; iar pe revers: Romae aetern. an. 
mill. (esimo) et primo (1001 dela fundarea Romei 
sau 248 d. Chr.).

Paeatianua, consul dimpreună cu Mechilius 
Eilarianus la a. 333 d. Cbr. în timpul împă
răţiei lui Constantin cel Mare.

Păcăţlan, 1) P., V. Teodor, publicist şi scriitor 
rom., n. 28 Nov. 1852 în Ususeu, în Bănat. 
Şi-a făcut studiile la gimn. din Lugoş şi liceul 
din Arad. A redactat în Timişoara di^rul >Ti- 
mişana<, mai târziu »Oazeta Poporului». A scris 
un studiu despre »Catastru şi modul introducerii 
sale în România (1895)<; «Flori de toamnă», poesii 
(18821; «Lupta pentru drept», după Jhering (1898); 
«Scopul în drept», după Jhering (1898); «Liber
tatea», după John Stuart Mill (1899); «Princi
piile politicei», după Holtzendorff (1899); «Ju
decătoriile cu juraţi» (1900); «Istoria politicei», 
după Polock (1900J; «Buna chiverniseală» (1900) 
şi «Sâmbăta morţilor», dramă din popor, după 
Raupach (1900). Li manuscript: «Dogmele drep
tului», 1 voi., şi «Cartea de aur», 8 voi. A fost 
redactor şi colaborator la mai multe foi rom., di
rector la «Tribuna», iar de present (1902) al ()ia- 
rului «Telegraful Român» în Sibiiu. 2) Păcăţian, 
V. Dimitrie, fratele celui precedent, droguist 
în Bucuresoi, n. 1856 în Selişte, cott. Arad, 
Ung., j- 30 Nov. 1900 în Bucuresoi. A publicat: 
«De pe la noi», novele în dialect bănăţenesc.

Paccanarlştl, ord călugăresc numit şi Con- 
gregation du Sacre Coeur, înfiinţat de un că
lugăr ou numele Paccanari în 1798, s’a contopit 
cu un altul, înfiinţat la 1794 de cătră unii dintre 
ex-iesuiţi şi încetat la 1814.

Pace, (engl., pron. pes), pas; măsură de câmp 
= 152-4 cm.

Pace, in general contrariul resboiului (v. ac.) 
sau al unei certe; de regulă îi premerge un 
armistiţiu (v. ac.) şi preliminare de P., adecă 
stabilirea oondiţiunilor de P.

Pace eternă. In istoria ideilor omenesc! pe 
două căi s’a încercat pacificarea lumii, pe calea 
resboiului prin stabilirea unei singure monarchii 
universale, ca să remână o singură turmă cu un 
păstor, şi pe calea convingerii prin scrieri, prin

stabilire de societăţi de pace, prin adunare de 
congrese de pace. Amândouă căile s’au dovedit 
nepracticabile. Monarchiile universale întemeiate 
cu sabia au trebuit să ţie mereu ridicată sabia 
şi starea de resboiu a fost permanentă. Regatul 
persan a luptat necontenit, regatul lui Alexandru 
cel Mare s’a prăbuşit în lupte sângeroase, im
periul roman represintă în toată mărirea ei idea 
de monarchie şi pace universală, totuşi pacea 
n’a realisat-o nici în interior nici la graniţele 
sale. Mai puţin au realisat pacea eternă impe
riile creştine şi califatele arabe din evul mediu, 
precum şi imperiul lui Carol V, al lui Napoleon 
şi Sfânta Alianţă, oare îşi propunea să procure 
pace lume! creştine. Pe calea ideilor, cel mai 
cunoscut propagator al păcii eterne a fost Charles 
Irenee Castel, Abbe de Saint-Pierre, cu scrierea 
sa «Projet de paix perpetuelle entre Ies poten- 
tats de l’Europe» (1710), lucrare ce a provocat 
mare mişcare. După el scrierea lui Eant «Zum 
ewigen Frieden» procură principii tuturor celor, 
cari luptă pentru P. e. Kant credea că intro
ducerea sistemului representativ, dând putere 
de a decide asupra resboiului acelora, cari îi 
suferă toate urmările, are să facă imposibil ori 
ce resboiu. Această idee a fost însă contraejisă 
de mersul istoric în revoluţia franceză, în im
periul lui Napoleon III, când mulţimea cerea res
boiu cu Prusia, în Anglia dela sfîi-şitul seci. XIX, 
când reînvierea ideilor de cucerire şi de impe
rialism corespunde cu întinderea dreptului de 
vot la o mare parte a populaţiunii engleze. Xant 
mai propune federalisarea statelor, desfiinţarea 
armatelor, micşorarea datoriei publice, neînter- 
venirea unui stat în afacerile interne ale altui 
stat, adecă tocmai contrar de ceia ce s’a pe
trecut în seci. XIX, căci lumea reală este altfel 
decât cea raţională, mai apropiată de pasiunile 
animalului decât de raţiunea filosofului. înainte 
şi după Kant s’au declarat pentru P. e. Hugo 
Grotius, Leibnitz, Montesquieu, Rousseau, Vol- 
taire, Lessing, Herder, Bentham, Buckle.

Foloasele resboiului au fost aretate de scriitori 
însemnaţi şi mai ales de generali. Tacit consi
deră resboiul ca un corector al popoarelor, Hegel 
crede că prin pace îndelungată popoarele se cu
fundă în mocirlă. Pe când Voltaire (Jisese «Bes- 
boaiele nu sunt opera lui Dumne4eu ci a dra
cului», Moltke scrie: «P. e. este un vis şi nici 
chiar un vis frumos. Resboiul este un element 
în tocmeala lumii aşezată de Dumnezeu. In el 
se desfăşură cele mai nobile virtuţi ale omului». 
In starea de aiţi a lumei resboiul într’un cas 
este chiar o mare datorie morală, în acela când 
existenţa noastră ne este ameninţată, când fraţi 
de ai noştri şi pământ de al nostru vor să ni-1 
ia alţii. Şi fiind-că cei slabi nu-şi pot apera 
drepturile, de aceea toţi se înarmează: si vis



Pace religîonară — Paco. 505
1, para bellam. La finea lui Aug. 1898, 

imperatul Rusiei Nioolae II a făcut tuturor sta
telor propunerea unei desarmări generale. O 
conferinţă s’a adunat la Haga în anul următor, 
dar hotărîrile ei au remas literă moartă. Anglia 
a început contra Boerilor un resboiu din cele 
mai neomenoase în întreaga istorie şi statele 
civilisate se prepară de resboiu mai mult ca 
totdeuna. Această stare de pregătire pentru 
resboiu formează pacea armată, costisitoare şi 
ruinătoare pentru toate statele. Cu toate pregă
tirile de resboiu, el este însă mai greu de purtat 
acum, căci în urma înlesnirii comunicaţiunilor, 
relaţiunile dintre state sunt mai strînse a^i 
decât erau altă dată relaţiunile dintre provin
ciile aceluiaşi stat. Comerciul, navigaţia, institu
tele de credit sunt atât de împletite dela stat 
la stat, încât ruperea lor ar causa pierderi mai 
mari decât folosul ori cărei cuceriri. Apoi si
stemul obligator al armatelor de aiţi trimite în 
luptă atât de mulţi tineri, făi'ă a cruţa pe des
cendenţii celor mai înalte case, încât frica de 
moarte a lor procură lumii pacea armată. Pentru 
umanisarea rosboaielor s’au ţinut congrese şi 
s’au încheiat convenţiuni, cari au fost recunos
cute de statele civilisate (convenţiunea dela Ge
neva). Pentru evitarea resboaielor, deseori sta
tele au făcut us de judecata arbitrilor aleşi de 
ele (Anglia şi Brasilia aleg în 1863 ca arbitru 
între ele pe Leopold I regele Belgiei, Germania 
şi Spania aleg în 1886 ca arbitru pe papa in 
chestiunea insulelor Caroline).

Societăţi şi congrese pentru pace s’au făcut mul
ţime, dela prima întrunire provocată în Londra 
de William Allen şi mai mulţi Chuakeri. Elihu 
Burritt desvoltă o mare propagandă în favoarea 
P. e. în America şi Europa. Cobden şi Ducpe- 
tiaux au fost însemnaţi iarăşi în această direc
ţiune. Există a4i multe societăţi, dintre cari una 
compusă din membrii parlamentelor, se cj'edea 
că va contribui mult la păstrarea păcii. Fruc
tele lor însă nu se ved. [I. S. P.]

Pacea auguslană, v. Augustana pace.
Pacea damelor, v. Cambrai.
Convenţiunea de 'pace este o convenţiune so

lemnă, încheiată între state beligerante în scopul 
terminării ostilităţilor (v. ac.).

Pace religîonară, în istoria biser. pacea în
cheiată 23 Iulie 1532 la Niirnberg şi 21 Sept. 
1556 la Augsburg (v. Augustana pacea) între 
împer. Carol V şi protestanţi. Imper. Carol V, 
deşi era ostil protestanţilor, voind totuşi să audă 
şi învăţăturile lor, a convocat dieta la Augsburg 
în 1530, unde a fost discuţie între protestanţi 
şi catolici în privinţa doctrinei lui Melanchton, 
numită »Confessio Augustana* (v. Augustana 
conf.). împăratul însă a oprit ori ce inovaţiune 
religioasă şi apoi a dat un edict contra prote
stanţilor, numit «Edictul dela Augsburg*. Aţiţaţi 
prin acel edict, protestanţii au încheiat în 1531 
alianţa dela Schmalkalden pentru apărarea pro
testantismului, aceasta, apoi şi împrejurarea, că 
Turcii ameninţau imperiul, au înduplecat pe îm
păratul să încheie pace ou protestanţii, ceea ce 
a’a şi întâmplat în 23 Iulie 1532 la Nurnberg, 
prin care pace au fost revocate edictele dela 
Worms şi Augsburg, şi protestanţii au dobândit 
hbertate reUgionară deplină. Pacea însă nu a 
durat mult, ci în curând s’a iscat noue turbu-

rări, iar în 1545 a erupt resboiul, numit sohmal- 
kaldic, în care la început norocul a fost pe 
partea împăratului, care a învins pe aliaţi la 
Miihlberg în 24 Apr. 1547. După ce însă Mau- 
riţiu, ducele Saxoniei, şi-a întors armele în 
contra împăratului, acesta a fost silit să încheie 
pacea dela Passau în 2 Aug. 1552, prin care s’a 
garantat libertatea religiunilor catolice şi lute
rane, ceea ce s’a confirmat apoi trei ani mai 
târcjiu, adecă în 21 Sept. 1555 prin renumita 
pace religionară dela Augsburg. (Cf. Cesar Cantu, 
Istoria univ., c. 15, c. 18; Vascotti, Hiptmair, 
Histor. eccles. Viena, 1895, t. II, c. II).

[Dr. laoob Radu.]
Pace tuturor, formulă liturgică de binecu

vântare şi de salutare, cu care, amăsurat exemp
lului dat de Christos (loan XX, 19, 26; Luca 
X, 5), persoanele ierarchice mai înalte bine- 
cuventă şi salută pe credincioşi la administrarea 
sf. sacramente şi la alte funcţiuni.

Pacfong, (Pakfong), v. Acioae.
Packetbot, vapor cu mers repede pentru trans

port de persoane şi mesagerii.
Pacht sau Past, în mitol. egipteană personi

fică ardoarea patimei de iubire; e representată 
cu cap de mâţă şi a fost venerată cu deosebire 
în Bubastis.

Pachyaemia, Paehaemia (grec.), termin me
dical pentm îngroşarea sângelui.

Pachydermate, (zool.) identic cu Pachyder- 
mele şi Multunguie (v. ac.).

Pachyderme, (zool.) ord. de animale mamifere cu 
pielea groasă (cum este rinocerul, elefantul, etc.).

Pachydermia, (med.) induraţiunea pielii, pro
vocată de o proliferaţie a ţesutului conjunctiv 
şi o infiltraţie celulară, cum se observă la Ele- 
phantiasis Arabum (v. ac.).

Pachymeningita, (med.) inflamaţia meninge! 
dura mater. Se observă în legătură ou lesiuni 
ale craniului, cu boale mentale, la alcoolici, 
(v. Meninge şi Meningita.)

Pacient, (med.) morbos, bolnav, suferind (în 
România se (jiu0 mai des: client).

Pacific, Oceanul, este cuprins între Asia, 
Oceania şi America. Cea mai mare lărgime a lui 
este de 7400 km. aproape de ecuator; cea mai 
mare adâncime măsurată este de 9400 m. Partea 
de apus a ţermurilor sale (Asia, Oceania) este 
foarte accidentată de tăieturi, presentând nume
roase adăposturi pentru navigaţie, pe când coasta 
de resărit (America) este aproape întinsă, cu 
prea puţine porturi ; în schimb, partea asiatică 
e bântuită de furtuni teribile (tifoane), iar partea 
americană este mult mai pacifică. Oceanul P. 
are vânturile regulate, alizee, ca şi Oceanul At
lantic; în partea sa australă suflă iarăşi în mod 
statornic vânturi tari de vest. Curenţii princi
pali sunt: curentul ecuatorial de nord, curentul 
ecuatorial de sud, contra-curentul ecuatorial, 
curentul Japoniei, curentul Californiei, etc.

[Const. B.]
Pacinaţii, v. Pecenegii.
Pâciă, căldură mare, înăbuşitoare la aer li

niştit; negură.
Pâciele, corn. rur. în Rom., j. Buzău, com

pusă din 3 oăt. cu 1480 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 
3 bis. şi 1 şcoală în mănăstirea Berea (v. ac.). 
Teren bogat în sare şi păcură.

Paco, (zool.), V. Lama.
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Paoorus, 1) P., principe part, fiu mai mare al lui 
Orodos. In anul 40 Bă alia cu Lobienus, gonit 
din Borna, şi merse în Asia, uude înspăimântă 
pe Decidius, locotenentul lui Antonius. In 38 
este asasinat.

2) Pacorus, rege al Părţilor, puţi n cunoscut până 
la suirea pe tronul Daciei a lui Decebal. Prietin 
şi aliat al suveranului dac; el a fost un duşman 
neîmpăcat al împăratului Traian.

Paootllle, (franc.) bagagiu liber de taxa de 
transpoi’t pe bastimente, cum este aceea a că
pitanului, a marinarilor şi chiar a pasagerilor.

Pact, se numea, în dreptul roman, ori ce 
unire a voinţelor menite să producă un efect 
juridic. Contractul el însuşi, e o specie de P., 
însă, de ordinar, cuventui P. e luat ca opusul 
termicului contract, căci, după vechiul drept 
civil, P.-ul nu producea o obligaţiune înzestrată 
cu o acţiune proprie. Dn pact e o convenţiune, 
dar nu un contract, căci numai acesta e ga
rantat cu o acţiune; totuşi, .simplul P. e ga
rantat cu o excepţiune. In dreptul modern însă, 
contractul se confundă cu convenţia, pentru că 
astăiji simplul consimţement e suficient pentru 
a da nascere unei obligaţiuni. Totuşi legiuitorul 
înţelege, uneori, prin P. clausa adausă la un con
tract, cum e în art. 1372 cod. civ. rom. In dr. roman, 
P. e sinonim ou convenţie. [Seriban.]

Păcura, v. Păcura.
Păcurar, fântâna lui, localitate lângă Iaşi, 

unde Ştefan Tomşa-Yodă bătu la 1615 pe boierii 
resculaţi asupra sa. Dela fântâna lui P. se trage 
numele mahalalei Păcurari din Iaşi.

Păcureţi, com. rur. în Rom., jud. Prahova. 
Are 2500 loc.; se compune din căt.: Păoureţi 
şi Matiţa. In com. se află 1 şcoală şi 2 biserici. 
Locuitorii se ocupă cu agricultura, cultivă via, 
fabrică ţuică de prune şi exploatează păcura 
din preste 30 puţuri ce se află pe teritoriul co
munei.

Pacuvius, Mareus, dramaturg roman, (220 
până 130 a. Chr.), n. la Brundusium, nepot de 
soră al lui Ennius, trăi mai mult în Roma, re
numit ca pictor şi primul poet tragic roman, 
mult apreciat de contemporani şi de Varrone şi 
Horaţiu. Imită pe tragicii greci, mai ales pe 
Sofocle şi Buripide. Din tragediile sale, între 
cari numai una era >Praetexta<, adecă cu su
biect roman, au remas numai fragmente, pu
blicate în «Fragmenta veterum poetarum» a lui 
Estienne, (Paris 1564); «Tragicorum veterum 
fragmenta» a lui Scriverius, (1620); «Corpus poe- 
tarum» a lui Maittaire, (1713); «Tragicorum lati- 
norum reliquiae» a lui Ribbeck, (Leipzig 1871).

Padang, oraş olandez pe coasta vestică a 
Sumatrei, 12,000 loc.; reşedinţa guvernorului; 
port, export de cafea.

Paderborn, oraş în cercul prusian Minden, 
19,980 loc. (1895); dom în stil gotic (terminat 
la 1163), capela lui Bartolomeu (seci. XI); re
şedinţă episcopească. Comeroiu mare cu grâne.

Padina se numesce un loc ceva cam jilav şi 
umed; mai cu samă în regiunile muntoase sunt 
des pante dulci în cari transpiră vine de apă, 
cari poartă acest nume, fiind terenul tot umed 
şi Eidesea învescut cu muşchi.

Padina, comună rui. în Rom., j. Buzău cu 
2820 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 2 bis. şi 2 şcoale. 
Are 6 tîrguri anuale.

Pădina mare şi P. mică, două com. rur. în 
Rom., j. Mehedinţi, cu câte 1000 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; câte 1 biserică şi câte 1 şcoală.

Padişah, titlu turcesc al Sultanului; şeful 
Musulmanilor.

Padovana, (ital.) dans vecbiu asemenea po- 
lonesei.

Padiia, (ital. PadovaJ, provincie ital. (Veneţia), 
2133 kraa. cu 452,618 loc. (1896). Capitala,P. 
lângă Bacohiglione, 72,174 loc.; piazza Vittorio 
Emanuele (cu 82 statue); dom (zidit 1552), Bi
serica Sf. Antoniu (Basilica, zid. 1256—1307); 
palazzo della Ragione (sală colosală, 87 m. lungă, 
27 ni. lată şi 24 m. înaltă), lângă el primăria 
(seci. XVI); universitate (fond. 1222); reşedinţă 
episcopească; fabrici de maşini, ţesătorii de mă
tase, comerciu viu cu vite, vin, oleiu, etc. In 
antichitate P. se numia Patavium, oraşul Vene
ţilor şi locul natal alui Li viu; în seci. II a. Chr. 
municipiu roman; în seci. XIII stăpânit de 
ghibelinul Ezzelino; dela 1406 în stăpânirea 
Veneţiei, apoi 1797 al Austriei şi 1866 al re
gatului Italiei.

Păducel, arbust (v. Crataegus), care se în
trebuinţează des în agricultură pentru a face 
gard viu cu el. Uneori servă şi de suport pentru 
altoit măr şi păr pe el, însă atunci trebuesce 
altoit jos de tot dela păment, căci altfel el remâ- 
nend mai subţire decât mărul, îl rup vânturile 
şi zăpada. Gardul viu de P. nu cresce aşa de 
iute ca cel de salcâm, dar este mult mai des şi 
uşor de ţinut în bună stare şi cu spinii săi nu 
lasă animalele mari şi mărunte să treacă prin el.

Păduchi, (zool.) insecte din ord. Hemipterelor, 
părăsiţi nearipaţi cu gura transformată în tub 
propriu de a suge. Speciile mai însemnate: P. 
de lemn, steVniţa, ploţnifa (Acanthia lectulariaj 
este castanie ruginie, se hrănesce numai cu 
sânge de om; poate trăi şi un an fără a se hrăni. 
Ea stă ascunsă prin crepăturile scândurilor şi 
ale paturilor şi noaptea iese după hrană. P. de 
cap (Pediculus capitisj, 2 mm. lung, galbăn- 
cenuşiu (ouăle: lindină); o femelă poate ave 
în 8 septămâni o progenitură de 5000 exem
plare. P. de haine (P, vestimentij ceva mai 
ângust şi mai lung decât cel de cap, trăiesce pe 
părţile lipsite de păr ale corpului omenesc şi in 
vestminte. P. laţi (Phtirius pubisj, 1 mm. lung, 
se ţine între perii din jurul părţilor genitale, 
la subsuori, în sprâncene. Combaterea P.-lor 
se face prin curăţenie scrupuloasă şi expunerea 
îmbrăcămintei la o temperatură înaltă. F. laţi 
îi stîrpim prin spălături ou petroleu sau cu 
alifia numită: unguentum praecipitatum album. 
Deosebit de aceste specii de P. mai găsim şi 
pe animalele noastre cu deosebire la porci, câni, 
apoi la paserile domestice. Mijloace contra lor: 
curăţenie şi spălarea părţilor atacate ou petroleu, 
decoct (zeamă) de tutun, oleiu de terebentină 
subţiată cu oleiu ordinar, apoi ori ce oleiuii aroma
tice. P. părăsiţi pe plante v. Aphide şi Phyloxera.

Pădure se numesce un teritoriu mai mare 
învescut cu arbori; nesupusă ânoă culturii şi 
rămasă în stare naturală se numesce P. virgini. 
P.-ile din regiunile tropicale sunt compuse din 
multe şi variate specii de arbori, şi cu cât mergem 
mai spre poU, numărul speculor scade; ele se 
presintă tot mai singuratice şi speciile foioase
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se despart de cele reşinoase. Prin cultură P.-ile 
s'au restrâns aproape numai pe acele terenuri, 
cari nu mai sunt proprii pentru agricultură. 
Statul insă ai'e interes a menţine în mare parte 
P.-ile, deoarece se scie, că ele servesc ca un 
regulator al climei locale şi teritoriale, domolind 
excesivitatea ei atât ce privesce temperatura, 
cat şi umiditatea atmosferei; ele apără coastele 
de surpare şi contra spălării păturei de păment 
roditor prin torenţi de apă proveniţi din ploi 
şi topirea zăpecjii. Numai prin P.-i putem folosi 
terenuri, cari pentru alte culturi sunt improprii 
şi putem lega năsipurile. Ce privesce cultura 
şi exploatarea lor v. Silvicultura şi împădurire.

Pădurea în poveştile rom. e un teren cu ar
bori miraouloşi. Se vorbesce despre P. cu frunze 
de aramă, argint, aur şi de diamant, P. de fier, 
de cuţite şi săbii, P. legată cu funia, blăstemată, 
neagră, apoi cu numele: P. dela Merul-roşu, P. 
a MjacJă-Nopţii, a Porcului mistreţ, a Scorpiei 
şi a Samodivelor.

Pădurea Neagră, (germ. Schwarzwald; roman. 
Silva marciana, Abnoba), munţi în Germania 
sud-vestică; se întind dela Rin prin Baden şi 
Wiirttemberg spre nord, ângustându-se şi scă
pând înălţimea până in valea Enz; în termen 
mediu 1000 m. înalţi şi acoperiţi cu o pădure 
deasă de brad; vîrfiiri rotunjite, puţin înalte; 
coastele spre Rin repezi şi stâncoase, întretăiate 
cu văi admirabile; numeroase isvoare de ape 
minerale; multe lacuri de munte (iezere), însă 
puţin adânci. Doue căi ferate trec preste P. N.: 
Offenburg-Singen şi cea prin pasul Hollenthal. 
Cultura de viţă de vie, industrie de lemn (mai 
ales cutii pentru ceasornice).

Pădureţ, toţi puieţii şi lăstarii de pomi ieşiţi 
şi prăsiţi din simburi, fie. aceia proveniţi dela 
soiuri nobile ori soiuri acre de pădure, ca unii 
cari dau roade de mai puţină valoare decât au 
fost fructele (merele şl perele, etc.) din cari au 
resultat ei. Ei se pot ameliora şi menţine în 
aceeaşi calitate, gust şi valoare, numai prin al
toire (v. ac.).

Pădureţu-Ciesci, com. rur. în Rom., j. Argeş, 
compusă din 3 căt. cu 1236 loc. (Dicţ. geogr. 
188b), 3 biserici şi 1 şcoală.

Padus, fluviu, V. Po.
Pae —, V. şi Pe —.
Paedatrophia, (med.) sinonim cu Tabes me- 

seraica (v. ac.).
Paediatria, specialitatea de medicină, care se 

ocupă ou boalele de copii.
Paegnla, {grec.) mici poesii lirice cu conţinut 

glumeţ.
Paenula, la Romani un fel de mantie fără 

mâneci, care se punea preste tunică. P. era 
mult purtată la Roma şi era făcută din postav 
gros sau de piele; acest vestmânt se făcea tot- 
deuna de coloare întunecoasă şi se prindea cu 
o agrafă la piept.

Paeonia,. (botan.) gen din familia Rannncula- 
oeelor, P. officinalis L., Bujorul, Ruji de 
rusalii, Ruşioare, de origine din Europa de 
sud, plantă de ornament cu seminţe mari negre, 
can înşirate pe o aţă şi de gât se credea, ancă 
din antichitate, că înlesnesce dentiţiunea.

Paflagonia, ţinut în Asia mică lângă Marea 
Neagră, capit. Sinope. Paflagon, proverbial: om 
netrebnic şi palavragiu.

Pagament, (ital) plată.
Paganalia, la Romani o serbătoare ţerănească 

a lucrătorilor de pămeut. Numa, organisând te- 
ritorul ţerii, l-a împărţit după pagus, adecă sate, 
anume comunităţi ţerănesci, împreunate prin 
serviciu divin şi administraţiune comună. Lo
cuitorii unui pagus se chiemau pagani. Aceste 
sate ţineau serbătoarea P. iu Ianuarie, îndată 
după ce s’a încheiat lucrul de semănat, şi ve
nerau Zeităţile agriculturei, mai ales pe Cerea, 
Tellus şi Terra Mater. P. se ţineau cu mare 
festivitate şi veselie, (v. Cerealia, Saturnalia.)

[Atm.]
Paganini, Nieolo, cel mai mare violinist, vir

tuos neîntrecut şi neegalat, n. 27 Oct. 1782 în 
Genua, f 27 Mai 1840 în Nizza. Studiile sale 
şi-le-a început cu măiestrul Costa din Genua 
şi a debutat în public la vîrsta de 13 ani. Toate 
calităţile ce concură la formarea unui violinist 
virtuos erau întrunite în el în cel mai înalt 
grad; cele mai mari greutăţi erau o jucărie 
pentru mâna şi arcuşul lui, cari parveneau 
a realisa chiar imposibilităţi aparente, uşurate 
de altmintrelea prin modificarea acordului. Un 
mare număr de composiţiuni au apărut sub nu
mele lui P., dar multe din ele sunt apocrife. 
El a scris mai cu samă capricii (24), sonate (12), 
3 quartete, concerte şi variaţiuni, între cari sunt 
celebre: Le streghe. Carnavalul în Veneţia, aria 
poporală Barucaba ş. a. [!T. C.]

Păgânism, (Enoteism, Fetişism), complexul 
religiunilor cari, contrar religiunei creştine, ju- 
daice şi musulmane, se închină la mai mulţi 
dumneaei; se mai numesce şi idololatrie şi poli- 
theism. Păgânismul îşi ia numele din faptul, că 
după ce Constantin cel Mare a dat libertate de
plină religiunei creştine, idololatria a fost oprită 
în oraşe şi astfel închinătorii idolilor numai pe 
la sate (pagus) mai puteau deprinde cultul ido
lilor ; de aceea apoi s’au numit păgâni, iar cultul 
lor P.

Păgânlştea, (huţănesce PohaneştieJ, munte în 
Bucovina, 1153 m. înalt, in dreapta rîului Su
ceava, lângă satul Izvor. Numele îl are dela pă
gânii Tătari, înfrânţi acolo de cătră Români. Tot 
de aici şi numele părăului Păgânicioara ce 
curge sub poalele P. şi se revarsă în dreapta 
Sucevei între satele Şipot şi Seletin. (Cf. Marian, 
S. El., Tradiţii. Bucuresci 1895, p. 224).

|.Dr. I. G. Sbiera.]
Pagasae, oraş cu port în Tesalia, lângă Golful 

P. (Yolo).
Pagina, faţa unei foi tipărite sau scrise.
Paglu, V. Aprod.
Pagliasso, (ital. Pagliaccio, frc. PaiUasse), paiaţ, 

comediant ambulant.
Pagoda, la lc4i şi alte popoare din Asia sud. 

templu, casă sfântă.
Pagode, monetă de aur în India est. = 9 90 cor.
Pagodit, (Agalmatolit), mineral, varietate com

pactă magnesiană de pirofilit; alb-verzui, foarte 
moale; se găsesce în China, etc.

Paguba. E un principiu de drept că, ori cine 
aduce cuiva o P., o daună, trebue să-l despă
gubească. P. poate fi morală sau materială. In 
ambele caşuri, prejudiţiul se repară prin bani. 
P. mai poate fi şi socială (cum ar A când un 
primar ar falsifica un act de nascere). P. sau 
daune cuprind atât perderea suferită de partea
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lăsată, cât şi beneficiul de care ea a fost lipsită. 
Dauna poate fi causată de un fapt negativ — 
culpa io omitteodo — fn’ai făcut ceea ce erai 
obligat să faci), de o simplă reticenţă sau de un 
fapt — culpa in coniittendo. Îndeplinirea unei 
obligaţiuni legale nu poate da oascere unei P., 
precum nici executarea ordinului unei autorităţi 
superioare. De asemenea, cine useazăde dreptul 
seu, nu aduce daună nimenui, cu condiţiune 
insă, ca el să nu lucreze din rentate şi să fie 
de bună credinţă.

Paguride, (zool.) rad eremiţi, fac parte din 
clasa Crustaceelor decapode, grupa Anomura; 
au o particularitate că coada lor nu este înve
lită în crustă, ci remâne moale, cu care apoi 
se vira în scoici deşerte de melci, ca scut contra 
inimicilor lor. Trăiesc prin apele mărilor. Genul 
cel mai re.spândit este Pagurus.

Paharnic, Mare, titlu de boier în ţerile ro
mâne ; derivă dela vechiul slav »Pacharnik«, ou 
însemnate atribuţiuni la curtea principelui, în 
vechime (frc. equiv. cu »grand 6chanson«). Avea 
la început însărcinarea de a turna vinul princi
pelui, pe care îl gusta el ântâiu. Prin seci. XV 
până XVII era printre marii boieri de divan. 
Pe urmă importanţa lui se reduse, fiind a doua 
demnitate din boierii de clasa 11 (seci. XVIII şi 
XIX). Ca toate celelalte demnităţi boieresci, 
ajunse la urmă un simplu titlu onorific. [0. L.]

Pahomie, Sfânt, învăţăcelul Sf.-lui Antoniu 
(v. ac.), adună mai mulţi anachoreţi pe insula 
Nilului Tabennă şi îi deda la viaţa comună sub 
regule foarte aspre, f 348 d. Chr.

Pala, boieri fără funcţie. In vechea organisaţie 
boierească sub Fanarioţi, se înţelegea sub numele 
de P. acei boieri cari ocupaseră o demnitate, 
dar cari pentru moment nu mai erau în func
ţiune. Spre deosebirea de halea sau cei cu dem
nitate activă. [L.]

Palangin, v. Arachnide. Cămara de P., (mitol.) 
V. Cămaşa.

Paianta, construcţiune în lemn, compusă din 
talpă, stiUpi, oontrafişe şi grindă de sus, câmpu
rile umplute cu zidărie de cărămidă sau lut.

Păianu, familie boierească din Oltenia, cunos
cuta din seci. XVII în persoana lui Vasilie 
Căpitan P., care trăia sub Antonie Vodă la 1676.

Paie, cotoarele cerealelor după ce au fost 
treerate; servesc ca nutreţ şi aşternut vitelor, 
la diferite împletituri (pălării, coşuri, etc.), ca 
material de umplut aşternut şi mobile, material 
de împachetat, combustibil, etc. Prin tratarea 
lor cu alcalii ne dau o celulosă întrebuinţată la 
fabricarea hâi-tiei.

Pâijanne, (PăjaneJ, Iac în Finlanda sudică, 
1576 km2., se scurge prin Kymmene-Elf în 
sinul finic.

Păinginel, (LiliuţăJ, (botan.) numele românesc 
al plantei Anthericum ramosum L.

Pair, (Pairs frc., şi Peers). Din seci. XII 
datează obiceiul regilor franc, de a alcătui curtea 
lor de înalta justiţie, din marii seniori de cari 
erau încungiuraţi. Când un senior puternic apărea 
înaintea curţii, spre a fi judecat, trebuia con
form vechiului principiu feudal germanic, să fie 
judecat de egalii lui în demnitate şi rang. Se 
dedea în special prin aceasta, numele de P. 
celor mai puternici vasali ai regelui, majores 
pares. In curţile acestora la rândul lor, nu

mele de P. se aplica principalilor vasali ai se
niorilor, conform ierarchiei feudale. La curtea 
regală a Franciei, P. erau 12, din cari 6 se
culari (seculiers) şi 6 eclesiastici. Dela 1789 
până Ia 1814, organisaţia aceasta fu desfiinţată. 
Dela 1814—31 exista camera P.-lor ereditari, 
iar dela 1831—48 P. numiţi de rege. Pentru 
P. în Anglia v. Peers. fO. G. L.]

Pais, (franc.Jpeies, perciunii ovreilor orienţali.
Păişiţa, (botan.) v. Nardus.
Păiuş, (botan.) v. Festuca.
Paixhaus, Henri losef, inginer, n. 1783 în 

Metz, f 1854 ca general în Metz. El este in
ventatorul tunului cu bombe.

Pajura, (Pajerea), v. Gripşor.
Pajura, (herald., L’aigle, aguUa, vulturul eu . 

două capele), mare emblemă heraldică, pe oare 
o găsim la imperiul roman, remasă Bizanţului, 
conservată de Carol cel Mare şi după el de im
periul german. (Ca semn al forţei şi maiestăţei îl 
găsim în afară de Romani, la Perşi şi la Egipteni 
sub Ptolomei, însă vultur simplu cu un cap.) 
Astădi aquila cu doue capete e marca imp. a Au
striei, imp. german (Prusia, ou un cap) şi a Rusiei. 
Cumaquila cu doue capete represintă vechiul 
imperiu roman, continuat prin sf. imperiu, şi 
e un semn al puterei cesariane, se cuvine de 
drept Austriei, întru câtva şi actualului im
periu german, pe când Rusiei, imperiu cu totul 
modern, i-a venit numai prin usurpaţie şi prin 
equivalarea titlului de »Ţar«, cu cel de »Caeaar« 
= împărat. [O. G. L.]

Pak —, V. Pac —.
Pala, sabie scurtă, lată şi cu doue tăişuri, în

trebuinţată de pedestrime în antichitate şi evul 
mediu.

Paiaeky, Franeisc, istoric ceh, n. 1798 în 
Hodoslavitz din Moravia; după absolvarea stu
diilor juridice în Pojon şi Viena, fu numit ar- 
chivar şi custos al museului naţ. din Praga, unde 
a editat jurnalul acestui museu (1827—1838) în 
limba germ. şi cehă; 1839 fu alea din partea 
staturilor boeme de istoriograf, în care calitate 
sorise istoria Boemiei în 5 voi. în limba germ. 
şi cehă (1836—1864). In 1848 fu trimis în par
lamentul germ. din Frankfurt, dar el se declară 
în contra competenţei acestuia în trebile Boe
miei şi deveni cap al gi-upului naţional slav. 
P. împreună cu ginerele seu Rieger (v. ac.) s'au 
luptat pentru validitarea coroanei lui Wenzel şi 
federalism, f 1876, lăsând în urma sa o mulţime 
de opuri istorice privitoare la naţiunea, biserica 
reformată şi literatura cehică. [I. c. d. P.]

Palade, v. Pallade şi Pallady.
Paladin, nume ce se da în evul mediu, în 

romanele cavaleresci, tovarăşilor legendari ai lui 
Carol cel Mare, şi prin extindere la toţi cava
lerii rătăcitori, cari mergeau prin lume căutând 
aventuri eroice. Cuvent P. e o alteraţie din pa
latin (palatinus, comite al palatului). [O. L.]

Paladiu, (chim.) Pd, gr. atomică, 106'5; metal 
alb lucitor cu greut. speo. ll-8. Moale şi foarte 
ductil; încălzit în contact cu aerul până la roşu 
devine albastru pe suprafaţă, însă ridicând tem
peratura îşi recapătă din nou coloarea. P. are o 
mare afinitate pentra Hidrogen, pe care îl pri- 
mesce şi îl ţine atât în stare compactă cât şi în 
stare fin pulverisată. P. este tetraatomic (Pd IV).

Palaeo —, v. Paleo —.
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Palaglum Blanoo, (botan.) gen de plante din 

familia Sapotacee, cn mai bine de 50 specii indo- 
malaice, toate sunt arbori. P. Gutta Burck (si
nonim Dichopsis Guiţa Benth. flook) din Sin- 
gapur, P. horneenae Pierre, ş. a. dau Gutta- 
percha (v. ac.).

Palagonita, rocă, tuf basaltic dela Palagonia 
(Sicilia); se găsesce şi în Nassau, etc.

Palals royal, edificiu istoric la Paris, a fost 
clădit de cardinalul Richelieu, din care causă 
mult timp se numia Palais Cardinal. Mai târziu, 
Richelieu îl dărui regelui Ludovic XIII. Gră
dina care e încungiurată de acest palat servea 
de focar de agitaţiune pe timpul marei revolu- 
tiuni. Astăzi e un loc de preumblare care, afară 
de câteva statui şi basinul dela mijloc, nu ofere 
interes.

Pălămar, (paraclisier, crîsnic, fet. creslenuş), 
servitor bisericesc careseîngrijesce de curăţenia, 
frumseta şi bună rânduiala internă a bisei'icei.

Palamedes, în mitol. grec. fiul lui Nauplios 
cu Klymene. S’a 4is că P. a fost descoperitorul 
literelor, măsurilor şi pondurilor.

Pfilfitnida, numele vulgar al plantei Girsium 
arvense Scop. (v. ac.).

Palămon, (mitol.) 4eu al mării, venerat cu 
deosebire pe Istmul de Corint. Provenit din (Jeul 
Melikertes (v. ac.).

Palanca, (magh. Ghimeş), punct vamal lângă 
satul cu asemenea numire (Rom., j. Bacău) şi 
aproape de strimtoarea, pe unde întră Trotuşul 
în Rom. (Moldova).

Palanca, Arţer —, fort bulgar pe Dunăre 
între Vidin şi Lom-Palanka, însemnat din res- 
boiul româno-ruso-turc.

Pălăria cucului, numele popular al plantei 
Geranium phaeum L. (v. ac.).

Palat, 1) clădire măreaţă, pompoasă, desti
nată locuinţei vreunui suveran sau altei persoane 
însemnate, sau ca reşedinţa uneî autorităţi. 2) 
In anatomia vertebratelor partea superioară a 
interiorului gurei. v. Palatum.

Palatale, consonantele limbii române, ce se 
rostesc răzimând vîrful limbii de palatul (cor-ul) 
gurii, s. ex. 1, n, r, s, etc.

Palatin. Cu acest titlu avem mai multe feluri 
do demnitari nobili în terile europene. Astfel: 
1) Comţi palatini în Germania. Erau înalţi 
oficieri feudali, însărcinaţi cu jurisdicţia imperială 
rn provincii şi cu supravegherea veniturilor iirr- 
periale. Ei representau drepturile Cesarului în 
fiecare ducat al Germaniei, fată de ducii su
verani Demnitatea comtilor p. deveni, curând 
după înfiinţarea lor, un oficiu ereditar. Ei lo
cuiau unul din palatele imperiale din provincia 
unde erau trimişi, şi de unde le vine numele. 
Erau comti palatini în: Bavaria, Şvabia, Saxa, 
Lotaringia şi în Bourgonia (Francho-Cîomte). 
Jurisdicţia celui din Lotaringia se întinse în 
Franconia, şi el luâ titlul de P.-ul de Rin. 
Fiindcă era elector, îi rămase numele de elec
torul P., unul din cele mai înalte titluri ale 
Germaniei. Casa de Wittelsbach a P.-ilor elect. 
de Rin, domnesce aiji în Bavaria. 2) Marele P. 
al Ungariei, cel dintâi dintro magnaţi. El era 
representantul regelui, comandant al armatei, 
şef suprem al justiţiei şi regent în cas de boală, 
moarte sau minoritate. Din patru candidaţi pro
puşi de rege, adunarea naţională alegea pe ma

rele P. in Ungaria tnai erau comitate sau pa- 
latinate teritoriale, în capul cărora se afla un 
P. special. 3) P.-ii Poloniei, era titlul care se 
da guvernatorului general al unei provincii, (pa
latinat sau voevodii). P.-ii făceau parte dea- 
dreptul din senat, şi se numiau de rege, printre 
cei mai însemnaţi nobili ai regatului. [O. G. L.]

Palatina, vestmânt femeiesc în formă de şal 
lung, care cade de pe umeii cu căpătâiele înainte. 
P. se face de blană pentru sesonul de iarnă, 
şi din ţesături fine pentru sesonul de vară.

Palatină, biblioteca, se numesce biblioteca din 
Heidelberg, adunată de principele de Pfalz, care 
a fost transportată în 1628 la Roma şi încor
porată bibliotecei din Vatican. 1815 a fost re
stituită în parte.

Palatinus, Muntele, colina pe care a fost fun
dată Roma şi unde s’au clădit în urmă palatele 
imperiale.

Palatoschisia, (med.) Palatum fissum, difor
mitate congenitală a cerului gurei, formată de o 
fisură (crepătură) a palatului. P. poate fi măr
ginită numai la palatul musculos, adese însă 
trece şi asupra palatului osos, chiar şi asupra 
buzei superioare. P. împiedecă mâncarea şi vor
birea, se poate delătura numai prin operaţiune 
plastică.

Palatum, (anat.) Cerul gurei, păretele orizontal 
ce desparte cavitatea gurei de cea a nasului, 
format în partea sa anterioară de oasele maxi
lare superioare şi oasele palatine, iar în partea 
sa posterioară de un vel musculos (velum pa- 
latinum), menit a închide faringele de cătră nas 
la vorbire şi înghiţire. Vălul palatin se termină 
prin un apendice conic (uvula), iar de ambele 
laturi formează câte două îndoituri (arcuş pa
latini), între cari sunt aşezate tonsilele.

Palavre, vorbe mincinoase, seci, lăudăroase, 
fleacuri. Palavragiu, flecar, fulău, guraliv.

Palaz, corn. rur. în Rom. (Dobrogea), j. Con
stanţa, formată din căt. P. mare, Canara, Ho- 
roslar, Anadolkioi, cu 1749 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), 3 geamii şi 1 şcoală. Loc. în majoritate 
sunt Mohamedani.

Palencia, provincie spaniolă (Castilia veche), 
8434 kma., cu 188,845 loc., păment foarte fertil. 
Capitala P. cu 15,028 loc., reşed. unui episcop, 
catedrală gotică, vinicultură, ţesătorii de lână.

Palenqua, localitate în statul mexican Chiapas; 
ruine curioase ale unui oraş vechiu indian (»Pom- 
peiul lumei noue«, descoperit 1750).

Paleogenă,/'ormo^mnea (geol.),v. Terţiară, form.
Paleografia, sciinţa soriptelor vechi. In în

ţeles larg P. cuprinde în sine şi epigraphia 
(v. ac.), care se ocupă ou studiul inscripţiunilor 
şi diplomatica, care se ocupă cu studiul docu
mentelor şi în special cu însuşirile lăuntrice ale 
acestora, cum siint: mai ales însuşirile exte
rioare ale scrierilor vechi, datele şi felul actelor, 
scrierea, stilul, ortografia, nomenclatura, formu
lele, sigilele, ş. a. In înţeles restrins, P. stu
diază mai ales însuşirile exterioare ale scrierilor 
vechi, cum sunt: materialul scrierii, papir, per
gament, hârtie, cerneală, colori, uneltele de scris, 
deosebitele caractere ale literilor, modul scrierii, 
punctuaţiunea, prescurtările, ş. a. (Cf. P. arabica, 
de Marcel; P. indică, de Burnell; P. graeca, de 
Montfaucon; P. critica latină, de Kopp (1817); 
Le nouveau trăite de diplomatique, aJ benedic-
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tinilor (1760—65); Bibliotheque de l’fioole des 
chartes, revista societăţii acestui institut, fond. 
în Paris 1821, care începu se apară dela 1839.

Paleolltloă, perioada, este cea mai veche din 
oele doue perioade: P. şi Neolitică, în oare se 
Bubîmparte epoca de piatră. Ea este caracteri- 
sată prin faptul, că obiectele ce ne-au remas 
din această epocă nu sunt sfîrşite, adecă nu 
sunt poleite, ci cioplite în mod grosolan. Omul 
din această perioadă grava cu ajutorul unor si
lexuri ascuţite şi cu oarecare dibăcie diferite 
figuri, în special de animale, pe oase sau pe 
fragmente de fildeş.

Paleologu, (Palâologos), numele unei familii 
bizantine vestite. Ca prim representant al ei se 
amintesoe Nichefor şi George P., sub domnia 
lui Nichefor III, de prin seci. XI. Familia P. 
a format ultima dinastie a imperiului bizantin, 
întemeietorul ei a fost Mihail VIII, n. 1224, a 
ocupat tronul la 1261 şi şi-a apărat cu succes; 
împărăţia sa contra numeroşilor inimici, cari îl 
ameninţau cu deosebire dinspre apus, cu Carol 
de A.njou, in frunte. Deosebit de acesta au mai 
domnit din această familie Andronikos II, lll 
fî IV (Mihail IX fiul lui Andronikos III a murit 
înainte de a se încorona), loan V, VII ţi VIII, 
precum şi Emanoil II şi Constantin IX. Găsim 
şi în România boieri cu numele P. cari sunt pro
babil descendenţi ai acestei fam. P., astfel:

Dimitraki P., mare postelnic sub Const. V, v. 
Movilă al Moldovei; la 1739 în Valachia un P. 
era mare armaş. Cert este că lancu (loan II) 
Sasul (1579—82) se căsători cu Maria P., prin- 
cesă de sânge împărătesc.

Paleologu, loan, pictor, desemnător cunoscut 
sub pseudonimul Pal. N. 1855 în Bucuresoi, 
după ce a urmat câtva timp cursurile şcoalei de 
bele arte sub direcţiunea pictorului Aman, a plecat 
la Paris şi Londra, unde a terminat studiile sale. 
1890 a întrat în atelierul tipografului Dupont 
dela Asnieres (Franciă) unde se găsesce şi astăzi, 
făcendu-şi renume prin afişele sale colorate, 
remarcabile prin coloritul lor ales şi fineţea exe- 
cuţiunii.

Paleontologia, sciinţa care se ocupă cu studiul 
animalelor şi plantelor fosile, adecă a acelor 
cari au trăit pe păment la epoce anterioare epocei 
actuale. După cum aceste fosile aparţin de regnul 
vegetal sau animal, paleontologia se subdivide în 
Paleophytologie şi Paleozoologie, la care s’a mai 
adaus de unii şi Paleoantropologie.

Paleontologia vegetală, Paleophytologia, Phy- 
topaleontologia, Paleobotanica, sciinţă care stu
diază vegetalele cari au populat suprafraţa glo
bului în timpii geologici, arătând cum erau, când 
au apărut, cum s’au desvoltat, cum erau distri
buite în latitudine, ce legături de înrudire (filo- 
genetice) sunt între ele şi plantele actuale. P. v. 
e de mult folos, cum se vede, pentru botanist, 
dar şi pentru geolog, căci din studiul plantelor 
fosile se pot deduce aproape cu certitudine multe 
cunoscinţe despre împrejurările climatice, de
spre distribuţia continentelor şi apelor în timpii 
geologici. (Literatura mai recentă; Potonie, Lehr- 
buch derPflanzenpaleontologie, Berlin 1897—99; 
Zeiller, Elements de Paleobotanique, Paris 1900; 
Scott D. H., Studies in the fossil Botany, 1900.)

Paleoterlll, mamifer fosil de forma unui tapir 
şi a cărui mărime varia între aceea a unui rhi-

nocer şi a unui porc. Resturile lui fcsile să gă
sesc în perioda terţiară (eocen).

Paleotypl, identic cu Incunabule, (v. ac.).
Paleovulcanlce se numesc rocele eruptive mai 

vechi decât terţiarul. împărţirea rocelor erup
tive în P. şi neovulcanioe are o însemnătate pur 
geologică, deoarece petrcgraficesce nu există în 
general nici o deosebire între ele.

Paleozolcă, formaţiune, (geol.) numită şi for
maţiune primară, cuprinde cele mai vechi strate 
sedimentare, în care s’a constatat primele urme 
de fiinţe organisate. Intre acestea Trilobiţii cari 
iau o desvoltare foarte mare, împreunaţi cu Ce- 
phalopodele din familia Goniatiţilor şi Nautiloi- 
delor au o importanţă deosebită. Formaţiunea 
paleozoică se subîmparte în cinci sisteme; Pre- 
cambrianul, Siluricul, Devonieul, Carbonicul 
şi Permianul.

Paleozoologla, v. Paleontologia.
Palermo, capitala insulei Siciliaşi aprovinciei P., 

cu 283,742 loc. (1896); stră4i şi pieţe măreţe; 
catedrala Sf. Rosalia (clădită 1169—85), palat 
regal de origine saracenă, clădiri publice gran
dioase; port mare întărit; universitate, câteva 
academii, museu renumit; fabrici de maşini, 
esenţe, chimicalii, mobile; mori cu vapor. Banca 
de Sicilia şi B. naţională. Comerciu foarte viu.

Pales, la Romani o dcitate veche, închipuită 
când ca dină asemenată cu Vesta şi cu Anna 
Perenna, când ca doul păşunei şi al păstorilor. 
Serbătoarea lui s’a numit Palilia sau Parilia, 
şi s’a ţinut în 21 Apr., când păstorii treceau cu 
vitele lor preste un foc de paie, ca să le cureţe 
de toate relele; ca sacrificiu aduceau mălaiu 
şi lapte. Tot în acea di a fost şi serbătoarea 
dilei fundării cetăţei Roma.

Palestina, (ovr. Pdeţet, ţeara Filistenilor, v. ac.) 
e situată spre est dela Marea Mediterană în 
Asia; suprafaţa 29,120 kms. P. se mărginesce 
la nord cu munţii Libanului, de cari se ţine şi 
Hermonul, în sud de pustia Arabiei pietroase, 
în vest de Marea Mediterană, iar în est de pustia 
siriacă; prin rîul Iordan (oare curge din nord 
spre sud şi se varsă în Marea Moartă) se îm
parte în doue părţi; cea vestică, care se numia 
în vechime Canaan (după locuitorii sei), iar cea 
estică Galaad. P. se mai numesce şi ţeara promi- 
siunei (făgăduinţei), fiind-că Dumnedeu a promis 
poporului celui ales (Ovreilor), ţeara sfântă, ţeara 
Israeliţilor. Pe timpul lui Clhristos partea de 
dincoace de Iordan a P.-ei se împărţia în ludea 
(partea sudică) ou cetăţile Ierusalim, Viflaim, eto.; 
Samaria cu cetatea principală Sichem, Samaria; 
Galilea în nord, cu cetăţile Nazaret, Betsaida, 
Cana, Capernaum, Tiberiada, Naim. Partea de 
preste Iordan se numia Perea. Clima P.-ei e 
temperată; solul e productiv. In vechime P. era 
locuită de mai multe popoare, precum de Cananei, 
Hetei, lebusei, Amorei, Ferezei şi Gergesei, dela 
cari au ocupat-o Ovreii. După resboiul iudaic 
(67—70) şi dărîmarea Ierusalimului, Jidovii 
s’au împrăştiat şi P. a devenit provincie romană. 
In seci. VII au ocupat-o Arabii. 1098—1187 a 
fost posesiunea Cruciaţilor; apoi iar au ocupat-o 
Arabii. .Dela 1516 încoace P. e în posesiunea 
Turcilor. Poporaţiunea P.-ei pe timpul ocupării 
de cătră Ovrei era cam de 2Va milioane, pe 
timpul regelui David de 4 mii., pe timpul lui 
Christos 2Ys—3 mii.; adi P. are cam 700,000 loc..
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între cari cam 50,000 creştini şi 50,000 Iudei, 
iar restul Musulmani. [i—m.]

Palestrina, Giov. Pierluigi da, unul din cei 
mai mari compositori italieni ai perioadei contra
punctului vocal, t 2 Febr. 1594 în Roma. Nu 
se scie nimic despre copilăria sa, şi chiar data 
nascerii sale variază înlre 1514 şi 1529. Orga- 
nisi şi măiestru de capelă, mai ântâiu în oraşul 
seu natal (Palestrina), dela 1551 se stabilesce 
în Roma, unde devine în curând măiestru al 
celebrei capele sixtine, loc ce-i dădu ooasiunea 
a scrie nepreţuita colectiune de composiţiuni re
ligioase, ce-i făcu numele nemuritor. Dar mai 
cu samă contribui la aceasta aşa numita missa 
ţapae Marcelii, pe care c scrise în faţa alter
nativei ameninţătoare pusă de conciliul tridentin 
(1545) compositorilor de musică: sau de a-şi 
schimba stilul sau de a vede musica polifonică 
isgonită din biserică. Produotiunea lui P. avu 
UD astfel de succes, că făcu să tacă toate ame
ninţările, şi musica polifonică remase bine sta
bilită în biserică. In afară de musica religioasă, 
P. a scris un mare număr de madrigale în 4 şi 
5 voci. Compositiunile lui, parvenite până la noi 
parte în editiuni primitive, parte în manuscripte, 
au fost parţial reeditate de diferiţi editori; un 
frumos monument însă i-a făcut casa Breitkopf 
şi Harţei din Leipzig, publicând operele com
plete în 34 volume. [T. C.]

Palestre, orăşel în Italia de nord, lângă Ver- 
celli; 31 Maiu 1859 biruinţa Francezilor şi Pie- 
montezilor sub comanda lui Cialdini asupra ar
matei austriaco, comandată de Gyulay.

Paleta, (franc.) disc de lemn sau mai rar de 
porcelan, provă(}ut cu o gaură pentru degetul 
cel mare, care îl folosesc pictorii spre a-şi vărsa 
colorile din tuburi şi spre a le amesteca.

Pâlffy, Alhert, novelist maghiar, n. 1820 în 
Gyula (cott. Bekes), f 23 Dec. 1897 ca membru 
al aocietătei Kisfaludy şi al Academ. maghiare 
de sciinte. A scris; Milionarul maghiar (1845), 
Cartea neagră (1846), Mama şi contesa (1886).

Pdlffy, familie de principii şi conţi. v. Poth.
Păli, limba sfântă a Buddbaiştilor din India 

sudică, imde Buddha în seci. VI a. Chr. a pro
pagat religiunea sa. In limba P., prin preoţii 
şi monachii buddhaişti, s’a produs o literatură 
foarte lătită.

Palia, poporul numesoe P. serbarea Sf. Maria 
Magdalena, care dimpreună cu amintirea Sf. 
martir Foca se tine în 22 Iulie v. V. Pales.

PAIIa, se numesce de obiceiu planta părăsită 
Erysiphe communis, care atacă diferite plante 
şi se presintă sub o coloare albă făinoasă pe 
suprafaţa foilor şi vrejilor, v. si Pălite.

Paliativ, (med.) medicamentul, care combate 
simptomele unei boale (ca febra, durerea), dar 
nu causa ei. [V. I.]

Paliditate, împuţinare de sânge, v. Anemia.
Palillogla, v. Anadiplosis.
Pallmbaoliiiis, vers antic de trei taote, cu ur

mătoarea succesiune a silabelor: ____V.
şi Antibachius.

Palimpsest, (grec., lat. Codex rescriptus). 
Manuscript pe pergament, care spălându-se se 
poate întrebuinţa pentm altă scriere. Obiceiul 
do a rade manuscriptele şi întrebuinţa perga
mentul sau papirul pentru altceva, cunoscut şi 
de Romani, era foarte respândit în eyul mediu.

mai ales între seci. Vllşi XIII. Saracenii ocupând 
Egiptul, şi Europa fiind lipsită de plauta papirus, 
călugării, aproape singurii scriitori pe atunci, 
râdeau preţioasele opere clasice şi scriau pe ele 
vieţile sfinţilor, cronici religioase, ş. a După in- 
ventiunea hârtiei de bumbac in seci. IX, şi mai 
mult âncă a hârtiei de sdrente in seci. XIII, 
acest funest obiceiu se rări şi în fine încetă. 
Lui i-se datoresce pierderea a o mulţime de 
scrieri antice, din cari unele fură reaflate în 
P. prin mijloace chimice, s. e.: De republica, 
a lui Cicero de cătră A. Mai, în P.-le bene- 
dictinilor din biblioteca Vaticanului.

Palindrom, cuvent sau vers retrograd, care 
adecă este acelaşi, cetit drept sau înapoi. S. e.: 
Roma şi amor; sau următorul vers latin: 
Signa te, Signa, temere me tangis et 
angis =fă-ti cruce, înzădar mă atingi şi mă 
chinui esci.

Palingenesa, (grec.) a) după însemnarea eti
mologică; renascere, regeneraţiune; b) ca teorie 
filosofică, P. denotă vederile filosofilor stoici şi 
a unora mai noi (Bonnet şi Herder), cari cred 
că lumea şi toate existentele, după o perindă de 
viaţă pier, şi apoi regenerate şi perfecţionate 
revin într’o nouă viaţă, împărtăşind întru toate 
soartea celor mai de nainte; c) în sens metafisic 
înseamnă reîmprospătarea şi reînoirea a tot ce 
a fost învechit, cum sunt s. e.: instituţiunile 
sociale dintr’un stat (P. socială); d) în sens moral: 
îndreptarea şi reîntoarcerea omului din stadiul 
de corupţiune morală în cela al virtuţii şi mo
ralităţii. [PI.]

Palinodia, retractarea celor 4<se, în versuri 
sau în prosă.

Palinurus, în mitol. grec. căpetenia vîslaşilor 
pe luntrea lui Aeneas, când acesta a scăpat din 
Troia şi a ajuns la Latium; P. durmind a că(}ut 
din luntre în mare.

Palinurus, (zool.) v. Salinurus.
Palisada, (milit.) pari de 3—4 m. înalţi, ascu

ţiţi la verf şi bătuţi unii lângă alţi în pământ, 
pentru a servi ca scut contra inimicului năvălitor.

Palisandru, lemn de, provenit din arborele sud- 
american Jacaranda brasiliana Pers.; lemnul 
de P. este foarte vîrtos, de coloare violetă cu 
vine roşii şi binemirositor. Se caută mult de 
măsari (tâmplari).

Pălite, se numesc cerealele şi diferite alte 
plante de cultură, când în urma ivirii pe ele 
de ciuperci şi alte plante părăsite ca: Erysiphe 
communis, Puccinia graminis, Peronospora, etc. 
planta de cultură nu se mai poate desvolta în 
mod normal, de oarece părăsitul îi detrage toată 
seva şi bobul ei remâne mic şi sbârcit.

Paliu, ornat sacru, care în bis. orientală, âncă 
din seci. primi se considera ca un simbol al dig- 
nităţii episcopesoi. In bis. catol. P. e un iusemn 
al dignităţii mitropolitane, şi constă din o faşe 
ţesută din lână albă, provăcjută cu 6 cruci de 
coloare neagră. P. îl ia mitropolitul în gramaz 
preste toate ornatele sacre (în bis. gr.-cat. şi 
preste omofor). [Dr. Is. Marcu.]

Palk, strimtoare de mare între vîrful nord- 
vestic al insulei Ceylon şi termul sud-estic al 
Indiei anterioare.

Palia, vestmânt, v. Matrona.
Pallade, 1) P. Teodor, unul din discipolii lui 

George Lazar, a introdus în şcoalele din Ro-
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mânia, metoda învetămentalni mutual (Bell-Lan- 
caster), prin scrierile: »0 scriere cătră toţi iubi
torii de lumină compatrioţi» (1824) şi tablele de 
părete (1826), cuprin4end: Abecedarul, Silabismul, 
Lectura, Aritmetica, Gramatica, Geografia, Istoria 
şi alte ramuri de cunoscinţă.

2) P. Gheorghe, ministru rom., n. 1858 la Bârlad. 
Şi-a făcut studiile atât secund, cât şi cele univei'S. 
in ţeară. Licenţiat al facultăţii de drept din Bu- 
curesci. A intrat în politică în 1884, fiind ales 
deputat. Reales în ambele alegeri generale din 
1888 şi apoi în cele din 1891. In 1884, alături 
cu C. A. Rosetti, a susţinut colegiul unic şi li
bertatea absolută a presei. Fost colaborator la 
(Jiarul lui C. A. Rosetti, «Românul». Prof. de 
economia politică la şcoală liberă de sciinţe de 
stat, advocat, 4iai'ist. Fost membru al disidenţei 
Liberale (1888). In urma concilierii tuturor ele
mentelor liberale (1891) a reintrat în sinul par
tidului şi a fost, în timpul regimului conservator, 
unul din cei mai energici campioni ai oposiţiei 
liberale. Director politic al organului liberal «Ga
zeta Poporului» (1895) până la,intrarea sa în 
minister. La venirea la guvern a partidului naţ.- 
liberal, în Oct. 1895 a intrat ca ministru al 
agriculturei, comerciului, industriei şi domeniilor, 
în cabinetul presidat de Dim. A. Sturdza şi a 
făcut parte şi din cabinetul Sturdza dela 1901. 
Demisionat 9 Ian. 1902.

Palladium, în mitol. grec. a fost o statuă de 
trei metri înălţime a 4eiţei Pallas Athene (v. ac.), 
că4ută din ceriu în Troia, unde era considerată 
ca un sacrariu apărător al oraşului. Odysseus şi 
Dioniedes a răpit-o, şi îndepărtarea statuei a 
adus nenorocirea asupra Troiei.

Palladlus, episcop din Helenopolis în Bitinia, 
n. 367 în Galatia, f 430. A trăit în pustiul 
Nitriei (Egipt), prietin cu Sf. loan Chrisostom, a 
scris «Istoria pustnicilor», dedicată unui prefect 
din Lausus.

Pallady, fatnilie boierească din Moldova, unde 
se afla pe timpul lui Vasile Vodă Lupul. Leto
piseţele ţerii vorbesc de mai multe persoane isto
rice din această familie, începând din seci. XII. 
Astfel: Teodor spătarul P., fost. caimacam al 
Moldovei; fiul seu Teodor P. vel vistier, nepotul 
lui Mihai Vodă Racoviţă, care a jucat un rol 
politic însemnat între 1725—40. Apoi: Dumi- 
traşcu P., mare clucer, şi marele spătar Ion P., 
cumnatul lui Mihai Vodă Racoviţă, în timpul 
domniei căruia s’a distins, şi al cărui fiu din 
Domniţa Aniţa, fu Constantin P., m. stolnic, 1765.

Pallanza, capitala provinciei ital. Novara, pe 
coasta lacului Maggiore. Clădiri şi grădini fru
moase. Ruine dela vechea cetate Palantia. Port. 
Staţiune climaterică. 3254 loc. (1881).

Pallas, Petru Simon, naturalist, n. 1741 în 
Berlin, a studiat medicina şi sciinţele nat., 1768 
a fost chiemat de Caterina II la Petersburg ca 
academician şi asesor de colegiu şi pus în capul 
comisiunii şi expediţiunii pentru a observa tre
cerea planetei Venus pe dinaintea soarelui, cu 
care ocasiune a făcut multe explorări în Rusia 
asiatică. A scris o mulţime de opuri de valoare 
zoologică, topogr. şi etnogr. f 1811 în Berlin.

Pallas Athene, la Romani Minerva (v. Athene).
Pallavicini, familie de origine italiană, ai cărei 

membri au avut timp de o mie de ani rol im
portant în istorie ca generali, oameni de stat.

diplomaţi, guvernatori, cardinali, scriitori, ar
tişti. etc. Marchisul P. di Priola, Emiliu, n. 1824 
în Genua, general ital., a făcut prisoner pe Ga- 
ribaldi la Aspromonte 28 Aug. 1862, coman
dantul corp. IX de armată din Roma, primul 
adjutant al regelui în 1890. In Ung. primiră des
cendenţii P. la 1803 indigenatul. Capul acestei 
linii este Alexandru, margraf, n. 1853.

Pallium, mantie des îmbrăcată de cei vşchi, 
şi ornament ce papa îl trimite cardinalilor. 
In istoria bisericei creştine, P. apare în viaţa 
Sf. Bonifaciu, care menţionează trimiterea unui 
P. de cătră papa.

Pall-Mall, (engl. pron. pel-mel), stradă în cea 
mai elegantă parte a Londrei, formată în mare 
parte de casele diferitelor cluburi.

Pallor şi Pavor, la Romani un fel de demoni 
în luptă; se ţineau de suita lui Marş, 40ul res- 
boiului. Pallor înseamnă spaimă, iar Pavor în- 
gălbenire de frică în luptă. Identici cu Demos 
şi Phobos la Greci.

Palma, (anat. anim.) în anatomia omului su
prafaţa anterioară a mânei. La formarea ei iau 
parte cele 19 oase ale mânei, precum şi părţile 
ei moi (ligamente, muşchi). Muşchii P.-ei sunt 
aceia, cari pun în acţiune flexiunea mânei.

Palma, (geogr.) insula cea mai spre vest a 
insulelor Canare. 726 km8., ou 32,000 loc.

Palmae, *Palmierit, (botan.) mare şi impor
tantă familie de plante monocotyle spadioiflore, 
cu tulpina lemnoasă, de regulă simplă şi erectă. 
Foile palmate sau piuate în rosetă terminală. 
Cuprinde numeroase (ca. 1000) specii, aproape 
toate tropicale şi subtropicale, distribuite în ur
mătoarele triburi: 1) Araeeae (cugenurile impor
tante Areca, Ceroxylon, Chamaedorea, Arenga). 
2) Phoeniceae (unic gen Phoenix). 3) Corypheae 
(Corypha, CoperniciaJ. 4) Lepidocaryeae (Ga- 
lamus, Metroxylon, Rapida, Mauritia). 5) Bo- 
rasseae (Borassus). 6) CoceineaefElaeis, Coceos). 
Imposante la port, numeroase specii se cultivă 
ca plante decorative de florării (aşa s. e. Cha- 
maerops humilis, palmierul de mediterana, adese) 
şi au servit ca motiv architectonic la creaţiunea 
columnelor. Folosul lor pentru ţerile calde este 
imens: căci rădăcini, tulpini, foi, flori şi fructe, 
toate află întrebuinţări varii, aşa: ca nutiî- 
ment, foile tinere ca legume, măduva ca feoulă 
(Sago), zahanil se extrage mai ales din sucul 
tulpinelor (şi servesce şi la confecţionarea de 
beuturi alcoolice) şi fructe (este cunoscută im
portanţa curmalilor pentru deserturi, cum e 
Zahara, Arabia, etc.). Oleiul şi ceara de palmier 
sunt articole importante de comerciu. Lemnul 
şi foile servesc ca material de construcţie şi 
ca textile excelente. Mai cităm ancă ivoriul 
vegetal, sângele de nouă fraţi, ca producte re
marcabile ale acestei familii. [A. Pr.]

Palmarium, (lat.J preţul victoriei, premiu; 
onorar ce se da advocaţilor când câştigau vr'un 
proces.

Palmerston, (pron. pemerst’n) Senry John 
Temple, viscount, om de stat engl., n. 1784 
în Broadlands (Hampshire), din vechea familie 
Temple, 1807 lord al admiralităţei şi membru al 
parlamentului; 1809—28 secretar de resboiu, la 
început Tory, apoi "Whig, Nov. 1830—41 şi 
1846—51 ministru de externe, 1851 silit să se 
retragă, f 1865.
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Palmetta, ornament în forma unei frunze de 

palmier, întrebuinţat cu deosebire în stilul grec 
la înfrumseţarea clădirilor.

Palmieri, v. Palmae.
Palmipede, paseri înotătoare. Cele mai însem- 

uate specii sunt: flamingul [v. ac.] (Phonicopterus 
ruber), trăiesce pe lângă Marea Mediterană, le- 
heda (v. ac.) mută (Cygnus olor) în ţerile nordice 
ale Europei şi Asiei, lebeda eu ciocul galhin (cân- 
tătoare) (C. musicus) în Germania de nord, gâscă 
(V. ac.) selbatică (Anser ferus), raţa sdbatieă 
(Anas boschas), raţa Eider (Somateria mollisima) 
în ţerile nordice, ş. a. v. şi Lamellirostres.

Palmoscopla, (grec.) observarea pulsării cu 
ajutorul stetoscopului.

Palmyra, cetate în Siria, fundată de regele 
Solomon, numită în vechime Tadmor. Sub domnia 
Romanilor ajunse la o stare foarte înfloritoare; 
Bub Caracala fu declarată colonie romană. şi 
înzestrată cu »jus italicum». Pe timpul lui Galien 
.senatul roman a dăruit P. şi titlul de rege se
natorului Odenathus, în semn de recunoscinţă 
pentru serviciile prestate în resboaiele cuSapor I, 
regele Perşilor. După moartea lui Odenathus 
soţia lui Zenobia, care pe lângă dignitatea re
gală obţine titlul de împărăteasă romană, concepe 
planul de a funda o împărăţie palmiriană: ea 
cuprinde o mare parte a Orientului, opunendu-se 
cu succes armelor romane. Sub Aurelian (273) 
Zenobia fu învinsă şi P. dărîmată de cătră Ro
mani, iar locuitorii ei ucişi. Ruinele ei' şi până 
astăzi vestesc splendoarea şi măreţa de odinioară.

[i—m.]
Palmltlna, combinaţiunea acidului Palmitic (Cig 

fl8, Oj) cu Glycerina. Ia parte importantă la com- 
posiţia grăsimilor vegetale şi animale.

Pâlnia, fturnar, îeicăj, aparat pentru trecerea 
unui lichid în vase cu gură strimtă.

Painotokl, erou danez în adoua jum. a seci. X; 
despre el s’au format mai multe tradiţiuni, între 
cai i una asemenea celei cu mărul lui Teii.

Paloş, spadă lungă, dreaptă sau puţin curbată 
la verf, proprie pentru atac şi lovit, cu coş şi 
teacă de oţel.

Palpebra, (anat.) v. Pleoape.
Palpitaţlune, (med.) bătaie de inimă, simptom, 

care constă in o frequenţă exagerată, însoţită 
cate odată şi de neregularitatea bătăilor inimei, 
cari devin sensibile şi produc o stare displăcută, 
penibilă şi cu totul specială. P.-le pot fi simp
tomul unei boale organice a inimei, sau de na
tură nervoasă. Când sunt simptomul unei boale 
organice a inimei (cura e miocardita, lesiunile 
vaTvulare, degenerescenţa gresoasă, etc.), există 
pe lângă P. şi alte simptome, proprii boalei or
ganice a inimei. P. nervoase, numite şi idiopa- 
ticB, se observă la indivicji nervoşi, anemici, slă
biţi, cu tulburări dispeptice, fumători. Ele sunt 
mărite sub influenţa unei spaime, a unei sfor
ţări, abusului de alcool şi cafea. Medicul trebue 
intotdeunş să examineze cu atenţie pe un bolnav 
de P., pentru a sci causa lor, căci P.-le datorite 
unei tulburări de inervaţie nu sunt grave, ca 
acele datorite unei boale organice a inimei. Tra
tamentul P.-ei de inimă constă în medicamente 
cordiace (digitală, etc.), iar a celor idiopatice în 
tratamentul anemiei (preparate de fier), a tulbu
rărilor dispeptice, medicamente antispasmodice 
(bromurâ), comprese reci pe inimă. [V. I.] 

Enciclopedia română. Yol. III.

Paltar, la Germani un 4eu înţelept şi blând, 
care a dat legi şi dreptate. P. după mitol. nordică 
se numia Baldur, fiu al tatălui tuturor şi al (jeiţei 
Frigga.

Paltin, numele românesc al arborelui Acer 
Pseudoplatanus L. (v. Acer).

Păltineni, com. rur. în Rom., j. Buzeu, pe 
ambele maluri ale rîului Buzeu, formată din 
12 căt. cu 1920 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 3 bi
serici şi 1 şcoală; se fac 4 tîrguri pe an. Teren 
avut în substanţe minerale.

Păltiniş, (germ. Hohe Jtinne), loc de cură 
climatică, cu instalaţie de idroterapie, în cott. 
Sibiiu, pe hotarul comunei Cristian, la 1420 m. 
înălţime deasupra mării. Se recomandă pentru 
reconvalescenţi, neurastenici şi toţi cei ce au 
lipsă de recreaţiune. v. şi Cibin.

Păltinoasa, com. rur., atenenţă la parochia 
Capul Codrului, moşie mănăst. în căpit. şi j. 
Gura Homorului în Bucovina, 1360 loc. (915 ort.- 
or., 364 rom.-cat., 28 protest., 53 mos.), 1 şcoală 
primară, 1 biserică filială, telegraf, staţiune de 
cale ferată. [Dr. I. G. Sbiera.]

Paltinii, com. rur. în Rom., j. Putna, formată 
din 4 căt. cu 1281 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 2 bi
serici şi 1 şcoală.

Paludamentum, mantie pe care generalul roman 
o purta preste armură, ea era de purpură sau 
de postav simplu şi prins cu o agrafă la umărul 
stâng. [Caion.]

Paludan-Miiller, Frideric, poet danez, n. 1809 
în Xjerteminde, f 1876 in Copenhaga. Ser.; 
»Adam Homo« (8 ed. 1893) poesii, dramele »Ka- 
lanus«, »Ahasverus« ş. a., romanul »lvar Lykke’s 
Historie« (1866—73, 3 voi.) ş. a.

Palude, V. Apa stătătoare şi Balta.
Palwţi, marecagiu, miasmele locurilor băltoase 

ce provoacă febra palustră.
Paludism, Impaludaţiune, Infecţie palustră, 

V. Malaria.
Pămătuf, unealtă trebuincioasă pentru spoirea 

şi văpsirea păreţilor şi lemnăriilor; este compus 
dintr’un mâner de lemn, la care se aplică un 
mănunchiu de peri deşi sau o perie mai mare. 
P.-le sunt de diferite mărimi, se întrebuinţează 
şi pentiTi ştersul prafului şi pot fi făcute şi din 
pene.

Pămentos, (mineralogie) structura şi aspectul 
ce îl presintă unele minerale amorfe sau fin 
cristaline cu coherenţă foarte slabă şi de obi- 
ceiu mate.

Pămentul, corp ceresc, al treilea planet al soa
relui, de formă aproape sferică, ceva turtit la 
poli. Axa polară (diametrul) 12,713 km. axa 
ecuatorială 12,756 km., periferia unui meridian 
40,007 km., a celui ecuatorial 40,076 km.; supra
faţa P.-lui 510 milioane km*., volumul 1-1 bili
oane kms.; densitatea mijlocie de 5'6 ori mai 
mare ca a apei. P. se învertesce în jurul axei 
sale dinspre vest la est în curs de 24 oare (ro- 
taţiune) şi în 365 4ile, 5_ oare, 48 min. şi 46 sec. 
în jurul soarelui (revoluţiune), descriind o cale 
eliptică; îndepărtarea mijlocie a P.-lui dela soare 
este 149’5 milioane km. P. parcurge pe secundă 
în termin mediu 30-4 km. Axa P.-lui este ple
cată pe planul căii sale, formând un unghiu de 
66V, grade; de aceea ecuatorul şi eliptica P.-lui 
formează un unghiu de 231/, grade. Din causa 
rotaţiunii P.-lui şi a posiţiunii oblice a axei sale
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faţă de eliptică, avem diferenţele de (Ji şi noapte 
şi a anotimpurilor. Suprafaţa P.-lui o împărţim 
în oinci zone: 1) zona caldă, toridă sau ecua
torială, adecă între 231/!0 lat. nordică şi sudică 
(tropicul cancerului şi capricornului); cuprinde 
40°/0 din suprafaţa P.-lui; la acuator (Jiu® şi 
noaptea sunt totdeuna egale; temperatura foarte 
ridicată şi anotimpuri numai doue, adecă cel 
ploios şi cel uscat. 2) zonele (2) temperate dela 
cele doue tropice până la cercurile polare (dela 
23‘/a°—flfl0 lat.) cuprind ,’)2<,/0 din toată supra
faţa P.-lui; au (ţiua şi noaptea de diferite lun
gimi şi 4 anotimpuri. 3) zonele (2) red sau 
glaciale (cea de nord arctică, cea dela sud ant
arctică), ocupă 8% din suprafaţa P.-lui şi se 
află în cuprinsul celor doue cercuri polare, în 
cari într’un anotimp (ţiua este perpetuă (la 
70° : 65 (}ile, la 80» 134 (}ile, la poli 186 (Jile), 
iar restul cu noapte perpetuă cu doue ano
timpuri ; o iarnă lungă, geroasă, căreia urmează 
o vară scurtă de multe ori destul de călduroasă. 
Din suprafaţa P.-lui 73% sunt acoperite cu apă. 
Din uscat revin asupra insulelor cam Vl6 parte; 
suprafaţa continentelor este pentru Europa 
9.730,576 km»., America 38.473,138 km».. Asia 
44.580,850 km*.. Australia 8 952,855 km1.. Africa 
29.823,253 km».. Regiunea polară 4.478,200 km». 
Pe emisfera estică aflăm do 2llt ori atâta uscat 
ca pe cea vestică, pe cea nordică de trei ori 
mai mult ca pe cea sudică. Populaţiunea P.-lui 
este aproximativ 1480 milioane suflete.

Pămintul îopetrografie însemnează stratul cel 
mai superior al coajei globului terestru, produs 
prin metamorfosa mai mult sau mai puţin intensă 
a rocelor, prin acţiuni organice (animale, plante, 
mai ales bacterii).

Pământul din punct de vedere agricol este un 
corp complex, compus din sfărîmături de roce 
(pietri), P. merunt (ţerină) compus din argilă şi 
năsip, apoi din substanţe organice trecute în 
putrefacţiune, numite humus, din săruri, gazuri 
şi apă. P.-le se deosebesc între sine după ma
teria predominantă în ele şi care este in stare 
să le imprime caracterele sate: P. pietros, ar- 
gilos, năsipos, calcaros, humos, apoi după modul 
de cultură şi plantele ce cresc pe el.

Pământul, (mitol. grec.). Când lumea s’a îm
părţit între Zeus, Poseidon şi Aidoneos, P. a remas 
comun tuturor (Joilor, cari apoi au împărţit unele 
ţeri şi oraşe între sine. Hera a căpotat Argos, 
Athene cetatea Atena, Helios insula Rhodos, 
Apollon insula Delos, etc.

Pamflet, broşură satirică mai mult sau mai 
puţin violentă. P.-le au fost şi sunt mai cu samă 
politice, şi degenerează foarte adesea în gro
solane insulte personale şi falsificări ale adevă
rului. Acesta este chiar înţelesul obicinuit al 
cuvântului P. la noi.

Pamir, (»Coperişul lumei«), platou de munţi la 
coastele vestice ale Asiei, 141,000 km»., cu ca. 
500,0(X) loc., în mai'e parte aparţinător Turke- 
stanului rusesc, împreună Tienşanul, Kuenliinul 
şi Himalaia cu Hinducuş, munţi cari se ridică 
preste acest platou, ajung o înălţime de 7000 m. 
Mai multe lacuri, ca Caracul mare, la o înăl
ţime de 4190 m.

Pampas, şesurile, cu deosebire stepele statelor 
La Plata din America sudică; sunt parte livecji 
goale, parte mlaştine de sărătură şi stepe de sare.

Pamperos, vânt echivalent cu Norters (v. ac.) 
în America de sud.

Pamphylla, ţinut la ţermurii sudici ai Asiei 
mici, spre est dela Lykia.

Pamplona, fPampelunaJ, oraş cu port a prov. 
spân. Navarra, la poalele Pyreneilor şi lângă 
rîul Arga, 26,663 loc.; episc.; fabrici de piele 
şi postav; comerciu însemnat de vin.

Pan —, C9rec-) folosit adeseori la compoşiţia 
cuvintelor; însemnează: în total, totalitate.'

Pan, în mitol. grec. a fost fiul lui Hermes, 
(Jeu de pădure şi păşuni. P. s'a închipuit ca un 
om cu coarne şi picioare de ţap, a fost apără
torul turmelor şi al păstorilor, dar în păduri a 
fost înspăimântător. De aci spaima mare se (Jice 
panică.

Panacee, remediu, care ar fi capabil să vin
dece toate boalele.

Panaghia, piscul cel mai înalt al muntelui 
Ceahlău (Rom., j. Neamţu), numit şi Fecioara.

Panagia, (grec.) >De tot sfântă», epitet, ce 
apostolii ar fi dat vergurei Maria după moartea 
ei. Numirea aceasta a trecut apoi la partea de 
pâne tăiată în forma treiunghiulară, care, mai 
ales în mănăstiri, ca o părticică reservată pentru 
Is. Chr. stă pusă pe o măsuţă înaintea icoanei 
Mamei Domnului. Panagia se mai numesce şi 
ornatul arohieresc înfrumseţat cu Pr. Sf. Maria, 
pus în locul «Encolpionului». Panagier, tăier sau 
măsuţă pe care este pusă partea de pâne a panagiei.

Panakeia, la Greci (Jina însănetoşării, fata lui 
Asklepios. Numele ei înseamnă a tot vindecătoare.

Panama, (Istmo), depart. în republ. Columbia, 
82,600 km», şi 285,(X)0 loc.; aprope întreg teri
toriul e necultivat. Capitala cu acelaşi nume, lângă 
golful de P. a Oceanului Pacific, cu 25,000 loc., 
renumită ca punctul de plecare a liniei ferate, 
76 km. lung., ce duce preste Istmul de P. cătră 
Colon, şi ca centrul de comunicaţiune din Oceanul 
Pacific; port liber. Fundată de Spanioli 1518, 
1670 dărimată de Flibustri. 1881 s’a început 
tăiarea unui canal preste istmul P. dela oraşul 
P. până la Colon. Canalul era să fie 75 km. lung, 
8’5 m. afund. Planul l-a conceput Lessepş, care 
în acel scop a fundat o societate pe acţii. Lu
crările au fost sistate 1889 din lipsa de mijloace, 
după ce se cheltuiseră 1171 mii. fr. v. şi Herz.

Panaritlum, bubă, inflamaţie la deget, îm
preunată cu dureri mari şi supuraţiune; iufla- 
maţia poate purcede dela piele sau ţesutul sub- 
cutan (P. cutaneum sau P. subcutaneum) şi dela 
tendoane sau periost (P. tendinosum sau P. peri- 
ostei). P. de regulă e looalisat la o unghie şi 
împrejurimea acesteia, dar adeseori trece asupra 
degetului întreg, ba poate trece şi asupra bra
ţului. P. pornesoe dela mici lesiuni, (sgărieturi, 
impunseturi, etc.), prin cari au întrat bacterii 
(StreptocoGCus şi Staphylococcus pyogenes) ce 
provoacă puroiare. Tratament: cataplasme reci, 
cât mai curând o incisiune pentru adeschide drum 
puroiului şi a pute aplica remedii anti.septice.

Pănătău, corn. rur. în Rom., j. Buzoii, pe 
malul stâng al rîului Buzeu, compusă din 12 căt. 
cu 2140 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 4 biserici şi

Panathenaia. serbări panegirice celebrate la 
Athena în evul vechiu în onoarea (Jeiţei Pallas 
Athena. Dintre (Jilele festive cea din urmă era 
mai solemnă, când un conduct festiv mergea la
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Akropolis, ca să ducă haina sfântă (peplos) Zeiţei, 
a cărei statuă pompoasă era în Parthenon. De 
înoheiare aduceau jertfă mare (Hekatomba).

Panatios, filosof grec din şcoala stoică, n. în 
Rhodos, a trăit dela 180—104 a. Chr. mai cu 
samă în Roma, unde a fost foarte activ întru 
respăndirea filosofici stoice. Reîntors în patrie, a 
condus şcoala stoică din Athena. Opera sa prin
cipală a fost «despre datorii», de care s’a folosit 
mai târziu Cicero la scrierile sale «de officiis». 
P. este considerat ca întemeietorul eclecticis- 
mului în filosofia romană. El învaţă în psicho- 
logie, că suQetul, esenţa încăl4ită a vieţii, este 
muritor. In morală reprobă luxul şi vanitatea. 
(Cf. Teodorescu, Ist. fii. ant. 891.) [PI.]

Panca, com. rur., parocbie cu atenenţa Za- 
babna, moşie boierească în căpit. şi jud. Storo- 
jîneţului în Bucovina, are 2329 Ioc. (1883 ort.-or., 
331 rom.-cat. şi uniaţi, 115 inos.), câte o şcoală 
primară, staţ. de cale fer. [Dr. I. O. Sbiera.ţ

Pancatantra, Pantchatantra, Pantschatantra 
(adecă cele cinci căiţi sau secţiuni), celebră co- 
lecţiune de fabule indiane, prelucrată în limba 
sanscrită de Yişnu-Sarman, mai cunoscut sub nu
mele Pilpai sau Bidpai, după o colecţiune mai 
veche în pali, limba sacră a buddhiştilor. Din P. 
s'a extras Hitopadeaa (v. ac.). Ed. în text san
scrit de Kosegarten, 2 voi.. Bonn 1848—49; de 
Kielhorn şi Buhler, Bombay 1868—69; tradusă 
în limba germ. cu o importantă introducere de 
Benfey (v. ac.), 2 voi. 1859 şi de Fritze, Leipzig 
1884.

Panoeri, Paul, anatom şi celebru zoolog ita
lian, n. 1833 la Milano, f 12 Mart. 1877.

PăncescI, 1) P., com. rur. în Rom., j. Bacău, 
compusă din 6 căt. cu 1624 Ioc. (Dicţ. geogr. 
1895), 2 biserici şi 1 şcoală. 2) P., com. rur. în 
Horn., j, Putna, formată din 3 căt. cu 2069 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897), 1 biserică şi 1 şcoală.

Panchatantra, v. Pancatantra.
Panclova, oraş în Bănat, cott. Torontal, pe 

ţermul stâng al Timişului, aproape de vărsarea 
lui în Dunăre. Gîmnasiu de stat, şcoală civilă, 
şcoală superioară de fete sârbească şi de stat, 
şcoală pentru elevii de meserii, numeroase aso- 
cinţiuui, institute financiare, fabrici, mori de 
vapor şi marea fabrică de tors mătasă a sta
tului. 17,948 loc. (1891), din cari 7713 Şerbi, 
7284 Germ., 2055 Magh., 319 Rom., 242 Slov. 
şi 159 Croaţi.

Panolu, com. urb. în Rom., j. Putna, pe malul 
stâng al Şuşiţei, reşedinţa unei subprefecturi; 
2190 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 2 biserici şi 2 
şcoale, spital, farmacie, bâlciu la 24 Iulie, iar 
tîrg soptomnnal în fiecare Duminecă.

Pancota, comună mare în Ung., cott. Arad, 
4896 loc. (1891), 1790 Români, 1711 Maghiari, 
1213 Germ., etc.; şcoala infer.de meserii, cor- 
pornţiune industrială, bancă poporală, felurite 
asooiaţiuni, fabrică de spirt, mori de vapor, sta
ţiune de oale ferată, oficiu de postă şi telegraf, 
coinerciu viu de vite, producţiune excelentă de 
bucate.

Pancratlu, 1) P. Martir, n. în Frigia, a venit 
ca prunc cu un unchiu al seu în Roma, unde 
la 12 Maiu 304, abia în etate de 14 ani, a suferit 
martiriu, tăindu-i-se capul. 2) P. sf., episcopul 
Tauromeniei (în Sicilia), unde trimis fiind de 
cătră Sf. Petru a predicat evangeUa şi a suferit

martiriu. Biserica noastră serbează amintirea 
lui în 9 Iulie. (Cf. Nilles, Kalendarium manuale 
utriusque ecclesiae, Oeniponte 1879, tom. I.)

Pancreas, (anatom.) glandulă situată în ab
domen în dosul stomacului, înaintea columnei 
vertebrale. P. produce un suc (Succus pancrea- 
tious) cleios şi alcalic, ce se revarsă în duoden 
prin un canal propriu (ductus pancreaticus sau 
Vireungianus). Acest suc e de mare însemnă
tate pentru digestiune, întocmai ca şi saliva, el 
transformează amilul in dextrină şi zahăr, emul- 
sionează grăsimile şi disoalvă albuminatele coa
gulate. Pancreatita, inflamaţia pancreasului.

Pancreatina, preparat chimic, ce se extrage 
din pancreasul de porc şi de animale cornute. 
El conţine un ferment, ce digerează albuminate. 
Se întrebuinţează pentru promovarea digestiunei.

Pânda se numesce locul, unde vânătorul pân- 
desce trecerea vânatului, pentru a-1 împuşca. 
P. se alege la un loc, unde vânătorul a con
statat, că vânatul îşi are trăsura (trecetoarea). 
Se pândesce sau de pe un copaciu, sau de jos, 
în apropierea urmelor descoperite. Vânatul mă
runt se pândesce după apusul soarelui, când 
iasă din pădure la câmp pentru nutremânt. Porcii 
selbatici tot astfel, numai după înserate. Ursul 
înainte de zori de (ji, când se întoarce dela ex- 
c ursi unea nocturnă. Cerbul dimineaţa şi seara; 
când e «bătaia cerbilor», ia (jma Crucei. Cocoşii 
de munte tot aşa, pe la Sf. George. Lupii se pot 
mai uşor împuşca din P. seara târcjiu, dacă vână
torul scie să-i chieme prin imitarea urletului. 
La moment respund din toate părţile şi pornesc 
spre locul unde au au(Jit urletul. [I. St. Ş.]

Pandaemonlon, locul unde se credea că se 
adunau toate fiinţele supranaturale, îndeosebi 
fiinţele rele sau demonii.

Pandanacee, (botan.) plante lemnoase mono- 
cotiledonate, din ord. Pandanaceelor; specii: Pan- 
danus odoratissimus L., arbore pe insulele Mării 
sudice, se cultivă în Ostindia şi China pentru 
fructele lor asemănătoare ananasului, cari se mă
nâncă. Tot asemenea este şi P. utUis Bory.

Pandataria, insulă, v. Yentotene.
Pandecte, v. Corpus Juris civihs.
Pandemie, epidemie foarte întinsă, care cu

prinde mai multe ţeri, lumea întreagă. [V. I.]
Pandocrator, icoana principală de pe iconostas, 

ce represintă pe Isus Christos ca Dumnezeu şi 
împărat.

Pandora, («de toţi dăruită»), în mitol. grec. o 
femeie creată de Hephestos după ordinul (Jeilor, 
mănioşi pe Prometheus pentru că a răpit foc 
din ceriu şi a creat oameni, peii au înzestrat-o 
cu toate plăcerile, dar i-au dat şi o cutie, din 
care curgeau toate relele asupra pământului; de 
aci cutia P.-ei are înţeles de isvornl tuturor 
relelor.

Panduri, corp de trupe pedestre şi neregulate 
din vechea organisaţie a oştirei pământene ro
mânesc!. P. (prob. din lat. banderium) se numiau 
orig. servitorii armaţi ai nobililor maghiari, (v. şi 
Trenck.)

Pânea, aliment foarte vechiu, gătit din făină 
de cereale şi din apă, este simbolul tuturor ali
mentelor, precum o indică rugăciunea prin care 
tot creştinul solicită «pânea noastră cea de toate 
4ilele<; Egiptenii au cunoscut-o, în Testamentul 
vechiu .se face deja deosebire între P. dospită

33*



516 Fânea.

ţii cea preparată fără ferment. Arta panifica- 
ţiunei a trecut din Eppet în Grecia şi la Soma, 
unde până în al doilea secol al erei creştine 
grâul nu se paniflca, ci se ferbea dintr'insul un 
fel de mămăligă numită pulmentum, pulmen- 
tarium. După ce arta coacere! de P. s’a gene- 
ralisat în Roma, împăraţii au îngrijit a da po
porului »panem et circenses«. Cei cari au visitat 
ruinele desvelite ale oraşului Pompni, au putut 
vede acolo brutării, cuptoare, P. carbonisate. 
Este probabil, că legiunile romane au adus arta 
paniGcaţiunei în toate coloniile pe cari le-au 
fundat (B. P. Haşdeu). Românii au copt P. de 
grâu în timpuri foarte vechi; în seci. XVI oşti
rile moldovene s’au hrănit cu brânză şi P. albă, 
în seci. XVII se coace P. la Pitesoi şi la Câmpu
lung. Pe lângă P. de grâu s'a menţinut însă 
mult timp, ca basa alimentaţiuuei, mămăliga de 
meiu, preferită deja de Daci, tuturor celorlalte 
mâncări, şi Mihaiu Viteazul cu oştirile lui au 
mâncat şi meiu (mălaiu). (A. Xenopol, G. Crăi- 
niceanu). Pe lângă mămăliga de meiu s’a în
trebuinţat şi cea de hrişcă şi de orz, până la 
întroducerea culturei de porumh in seci. XVII, 
când treptat meiul a fost înlocuit prin porumh. 
In ţerile române predomnesce şi astăcji la po- 
pulaţiunea rurală porumbul, ca hasa aliraenta- 
ţiunei, şi afară de oraşe se mănâncă puţină P. 
Prin sate se găsesc foarte puţine cuptoare şi 
câte odată se coace P. în ţest. P. este un aliment 
hrănitor, bogat în materii carbo-idrate, ea conţine 
şi substanţe alhuminoide şi săruri minej'ale, este 
însă sărac în materii grase. Valoarea nutritivă 
a P.-ei depinde de calitatea făinei şi de metoda 
paniGcaţiunei. Ca material servă făina de grâu, 
de secară, rareori cea de orz, în unele regiuni 
nordice şi cea de oves. Eăina de porumb nu se 
poate bine paniGca singură şi i-se adaugă făină 
de grâu ori de secară. In Transilvania se face 
P. din păliţi egale de făină de porumb şi de 
grâu, în Italia superioară din făină de porumb, 
la care s'au adăugat 15°/o făină de secară, la 
Berlin s’au făcut în 1881 încercări cu fabri
carea de P. din .bO părţi secară, 25 părţi grâu 
şi 25 părţi porumb. Causa paniGcaţiunei diGcile 
a porumbului Gind marea cantitate de oleiu ce 
el conţine, mulţi morari din Statele Dnite ale 
Americei depăi'tează la măcinarea porumbului 
cotiledoanele boabelor, foarte bogate în oleiu, 
şi înlesnesc astfel fabricarea de P. de porumb; 
fraţii G. Assan din Bucuresci, industriaşi în
văţaţi şi întreprinijetori, îşi propun a introduce 
această procedare americană în frumoasa lor 
moară. Cu cât făina este mai albă, cu cât la 
măcinarea grnnelor s’a depărtat o proporţiune 
mai mare de tăriţe, cu atât ea conţine mai multe 
carbo-idrate (amidon, dextrină, zahăr) şi mai 
puţine materii azotate (albumină, gluten). Făina 
mai conţine celulosă, oleiu şi săruri minerale, 
între cari cele de fosfor sunt mai importante. 
In regatul român Regulamentul de privegherea 
sanitară a alimentelor şi beuturilor prescrie, ca 
făina destinată pentru gătirea de P. să nu conţină 
decât cel mult 1'70% celulosă. Pentru P. mi
litară română se scoate din grâu cel puţin 8%, 
cel mult 15°/o tărîţe şi se adaugă făinei de grâu 
15—30% făină de secară. La prepararea P.-ei 
se adaugă la o parte din făină o cantitate de 
apă căldicică spre a forma o cocă subţire, care

se amestecă bine cu un ferment alcoolic, cu 
drojdii de bere sau cu aluat deja fermentat (maia) 
şi cu sare, se lasă câteva oare într’un looal căl
dicel, pentru ca să fermenteze, apoi se adaugă 
treptat restul făinei şi apa necesară, se frământă 
bine toată pasta, se formează dintr’insa P., cari 
se aduc în cuptorul încălzit la 200°—250° C. 
La fermentarea aluatului, parte din amidon s’a 
transformat în dextrină şi glucosă, zahărul făinei 
s’a descompus în alcool şi acid carbonic, gaz 
care umGă coca, o face poroasă, astfel căldura 
din cuptor întră mai lesne în interiorul P.-ei. 
In cuptor se volatilisează alcoolul şi acidul car
bonic, născuţi la fermentarea aluatului, şi parte 
din apă evaporează, amidonul ca şi glutonul 
ferbe, se lăţesce şi devine mai solubil, pe su
prafaţa P.-ei se formează coaja bogată în glicosă, 
dextrină şi o substanţă aromatică, osmazon. Lu
strul coajei provine din dextrină. Dacă din causa 
căldurei prea mari a cuptorului coaja s’a născut 
repede, atunci se opresce evaporarea apei şi F., 
în loc să devină uşoară, poroasă, remâne grea, 
apoasă, indigestă. Asemenea reţine F. multă apă, 
când cuptorul n’a fost destul încălzit. P. de grâu 
după scoaterea din cuptor nu trebue să conţină 
mai mult decât 35% apă. Dacă fermentul în
trebuinţat la fabricarea de P. a fost vechiu, aGat 
în fermentaţiune înaintată, atunci se formează 
în P. acid acetio şi acid lactic, P. devine acră, 
se digeră mai greu. P. de secară, precum şi P. 
de porumb amestecat cu grâu ori de secară, re
mâne mai multe ijila gustoasă, nu se uscă aşa 
curând ca P. de grâu. Pentru a se întâr4ia pier
derea de apă şi a se menţine la P. de grâu mai 
multe (J'l0 gustul de P. proaspătă, se adaugă 
făinei de grâu o mică cantitate de cartoG ferţi, 
cari opresc uscarea repede a P.-ei. Brutarii din 
Bucuresci depărtează la măcinarea grâului a 
şesea parte a lui ca tărîţe, şi produc din 375 kgr. 
grâu, 460 kgr. P. albă (jimblă); cei din Paris 
scot din grâu a patra parte ca tărîţe, şi produc 
din 100 kgr. făină, 130 kgr. P. albă. P. de co
loare mai închisă conţine mai puţin amidon, mai 
mult gluten, oleiu şi celulosă decât P. mai albă, 
care represintă un aliment mai puţin perfect, 
dar mai digestiv. Nu ne putem hrăni mai mult 
timp exclusiv cu P. albă, şi pe lângă ea trebue 
să mai ingerăm alte alimente alhuminoide şi 
grase: lapte, carne, pesoe, unt, brânză, oue. In 
cei din urmă ani s’au făcut din nou încercări 
ou fabricarea de P. integrală, din grâu măcinat 
fără depărtare de tărîţe, astfel ca să reinână 
îh P. tot glutenul, dar şi toată celulosă; aceste 
încercări n’au dat resultate satisfăcetoaro P. 
integrală nu se asimilează în totalitate, produce 
o cantitate mare de materii fecale, apoi tăriţa 
nu este pierdută pentru om, dacă o întrebuin
ţează pentru hrana vitelor şi o transformăm în 
carne. Este mai bine de 50 ani, de când Justus 
von Liebig şi unii urmaşi ai lui au voit să eco
nomisească o mică cantitate de zahăr din făină, 
care la paniGcaţie se pierde, transformând u-se 
în alcool şi în acid carbonic; ei au produs P. 
uşoară, poroasă, fără ferment, amestecând făina 
cu săruri carbonate şi acide, cari se descompun 
lesne şi dau nascere acidului carbonic; alţii la 
formarea cocei (a aluatului) au înlocuit apa or
dinară prin apa gazoasă. Toate aceste procederi 
n’au valoare practică, n’au putut înlătura me-
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toda veche de fermentare. Mai importantă este 
înlocuirea unora dintre manipulaţiuni ale fabri- 
caţiunei de P. prin maşini, frămentarea cocei cu 
maşina este mai curată decât cea cu mâna. P. 
Graham (Schrottbrot) este P. fabricată fără fer
ment şi fără sare, din secară măcinată gros, fără 
separarea de tărîţe, de această P., care nu se 
digeră bine, se servesc vegetarianii. Deosebirea 
între P. de grâu şi cea de secară nu este mare; 
P. de grâu albă, fină, conţine în termin mediu din 
100 părţi 35'50 părţi apă, 7 albumină şi gluten, 
0'46 oleiu, 4'02 zahăr, 5‘2456 substanţe extractive 
libere de azot, 0'32 celulosă şi l-09 săruri mi
nerale; P. de grâu ordinară 40’45 apă, 6—15 al- 
buniină şi gluten, 0'44 oleiu, 2'08 zahăr, 49 04 sub
stanţe extractive fără azot, 0'62 celulosă şi 
1'22 săruri minerale; P. de secară 4227 apă, 
6'11 albumină şi gluten, 0'43 oleiu, 2'51 zahăr, 
47 substanţe extractive libere de azot, 0-49 ce- 
lulosă şi 1'46 săruri minerale. Falsificaţiunile 
intenţionate ale P.-ei sunt foarte, rari, nu sunt 
insă rari procedările greşite la panificare, coa
cerea insuficientă, producerea de P. acidă. In 
Anglia şi Francia s’a observat, că unii brutari 
adaugă aluatului cantităţi mici de sulfat de cupru 
(piatră venetă) ori de alumen (piatră acră), pentru 
a-1 face mai poros, pentru a înlesni umflarea 
cocei din făina săracă în gluten, de făină în
cinsă, mucedă. Astăzi nu se mai observă ca în 
timpurile trecute Otrăvirea P.-ei prin secara cor
nută, părăsit foarte toxic, care în anii ploioşi 
cresce pe boabele de secară şi de grâu, şi care 
a provocat epidemii teribile de Bafanie, de Er- 
gotism; asemenea sunt astă4i foarte rari otră
virile prin neghină şi alte asemenea seminţe 
amestecate cu grâu. P. cea mai bună se strică, 
dacă este păstrată intr’un loc umed, într’o at
mosferă murdară. P. se deosebesce de covrigi 
şi de galeţi, făcuţi din cocă de făină nefermen
tată. Lipia este P. turtită, puţin crescută. P. de 
gluten sau de Aleuronat se fabrică din făina din 
care s’a depărtat amidcnul, ea servă pentru hrana 
bolnavilor de Diabet zaharat. (Cf.: I. Eelix, 
Tractat de Igiena publică şi de Poliţia sanitară, 
1.1. Bucur., 1870; A. Bernad-Lend-way, AnaUse 
de pâne şi de făină, 1870—1900; Studii ana
litice asupra făinilor şi derivatelor lor. Focşani, 
1891; Emani Caplescu, Noţiuni practice asupra 
fabricaţiunii pânei. Roman, 1893; G. C. Drsachy, 
Studii asupra pânei de muniţiune. Bucur., 1893; 
C. V. Minciu, Studii asupra hrănirei trupelor. 
Bucur., 1893; Regulamentul de privegherea sa
nitară a alimentelor şi beuturilor. Bucur., im- 
pi'imoria statului, 1895; G. Crăiniceanu, Igiena 
ţeranului român. Buc., 1895; N. M. Frangulea, 
Hrana mihtară de reservă. Bucur., 1897; S. G. 
Cerkez, Pânea şi brutăriile din capitală. Bucur., 
1898; A. Pollzer, Analisa alimentelor. Bucur., 
1900; I. Felix, Poveţe despre hrana ţeranilorj 
Biblioteca populară a administraţiunei domeniulm 
coroanei. Bucur., 1901') [I. Felix.]

Panegiric, elogiu sau discurs serbătoresc de 
laudă pentru cineva, ţinut înaintea unei adunări.

Panem et circenaes, »Pâne şi petreceri (jocuri 
publice în circ)«, losinca poporului roman în 
timpul decădinţei.

Pângăraţi, corn. rur. în Rom., j. Neamţu, si
tuată pe ambele maluri ale rîului Bistriţa; se 
compune din 11 căt., cu 2191 loc. (Dicţ. geogr.

1895), cari se ocupă cu agricultura şi mai ales 
cu plutăria; corn. numera 4 biserici şi 1 şcoală. 
Pe teritoriul acestei corn. se găsesce mănăstirea 
cu acelaşi nume, ce datează de prin seci. XV, 
situată în mijloc de codrii pustii; a(ţi se află 
aici un penitenciar. Tot pe teritoriul acestei corn. 
se găsesce şi un isvor cu apă sulfuroasă.

Panglica, v. Cestoda.
Panglica de fior, crep, zăbranic, o fâşie ân- 

gustă de crep negru, care se poartă în semn de 
doliu ca bandă în jurul pălăriei sau împrejurul 
braţului.

Pangollnul, (Mania Teminhii), mamifer din 
ord. Edentatelor (v. ac.), fam. Manididelor. Are 
solzi pe corp. Lungimea 1—1'30 m. Trăiesce pe 
ţermurul vestic al Africei centrale, prin găuri 
în păment. Este animal nocturn, se hrănesce 
cu furnici şi termiţi.

Panica, spaimă, frică mare. (v. şi Pan.).
Panlcuia, (botan.) un fel de inflorescenţă com

pusă, în total de formă piramidală sau ovală; 
e un racem ramificat, cu ramurile laxe; s. e. la 
Viţă, Liliac, Ovăz, ş. a.

Panlcum, (botan.) gen din fam. Gramineelor, 
cu specia P. miliaceum L., Meiul, Mălaiul, 
de origine din Asia, se cultivă mult pe la noi 
pentru cotoml ei ce se folosesoe ea nutreţ pentru 
vite, iar seminţele necojite ca hrană la animale 
domestice, iar descojite ca nutrement oamenilor. 
Meiul (v. ac.) a ţinut locul porumbului până la 
întroducerea lui în Europa.

Panidrosis, transpiraţie (sudoare) permanentă 
pe tot corpul, câte odată, la boale de nervi şi de 
şira spinării.

Panier, (franc.) steag, drapel.
PaninI, cel mai însemnat gramatic indian, pro

babil din seci. IU a. Chr., autorul uneia din 
cele mai interesante opere indiane, în 8 căiţi, 
cd. Colebrooke, Calcuta 1810, de Bohtlingk 1839 
până 1840, şi de Gooretilleke, cu traducere en
gleză, Bombay 1882.

Paniscil, în mitol. grec. pruncii 4eului Pan 
(v. ac.); ca şi tatăl lor, se închipuiau cu coarne, 
barbă, nas strîmb, codaţi, cu picioare de ţap şi 
treceau ca spirite de pădure. Ei trăiau în pesceri, 
cutrierau dealurile şi văile, vânând şi juoându-se 
cu nimfele (v. ac.). Siint identici cu Faunii (v. 
ac.) la Romani.

Pann, Anton, scriitor rom., n. 1794 în Bul
garia, trece după 1806 în Basarabia cu familiaj 
servesce ca niusicant în armata rusească, mai 
târ4iu însă fuge de acolo şi vine la Bucuresci. 
După aceasta, P. a fost rând pe rând, paracliser 
la vr’o două biserici, elev în tipografia lui Petru 
Efesiu, director de tipografie, dascăl domnesc la 
seminarul din Râmnicul-Vâlcei, cântăreţ la bi
serica Sf. Nicolae din Braşov, profesor de mu- 
sica vocală la seminarul din Bucuresci şi psalt 
la biserica Lucaci. f 1854. Afară de activitatea 
sa ca profesor de musica bisericească şi ca ti- 
păritor de cărţi religioase, P. a fost unul din 
cei mai meritoşi bărbaţi ai noştri prin publicarea 
numeroaselor sale lucrări de literatură populară. 
Se poate 4>ce lui P. i-se datoresce mai mult 
decât ori cărui altuia, că atâţia şi atâţia băieţi 
de pe la prăvălii, din toate oraşele ţerii şi-au 
dat silinţă să înveţe a ceti, numai ca să poată 
ceti hazliile producţii ale acestuia. Dar şi afară de 
acestea, operele lui P. îşi au valoarea lor reală,



518 Panniculus adiposas — Pantazi.

atât ca material folkiorist, cât şi ca lucrări de 
talent. Iată lista operelor lui P. (numai I ediţie): 
Yersui'i musicesci, 1830; Poesii deosebite sau 
cântece de lume, 1831; îndreptătorul beţivilor, 
1832; Cbristoitie sau şcoala moralului, 1834; 
Noul Erotocrit, trad. din originalul grecesc al 
lui Dionisie Fotino, Sibiiu 1837; Fabule şi isto
rioare, 1839; Povestire arabică, 1839; Sfânta 
evanghelie ce se (ţice în sfânta şi luminata 4i a 
Pascilor în opt limbi, Sibiiu 1840; Noul Doxatar, 
I, II, 1841; Basul teoretic şi practic al musicei 
bisericesci sau gramatica melodică, 1845; Poesii 
populare, 1846; IrmologhionsauCatavasier, 1846; 
Epitaful sau slujba înmormentării Domnului şi 
mântuitorului nostru Isus Cbristos, 1846; Me
moria focului mare întâmplat în Bucuresci, 1847; 
Povestea vorbei sau culegere de proverburi, 1847, 
opera sa principală. Proverbele sunt clasificate 
după materie şi fiecare grupă oste urmată de 
câte o anecdotă. Bânduiala sfintei liturghii, 1847; 
Prescurtare din basul musicei bisericesci şi din 
Anastasimatar, 1847; Paresimier, 1847; Heru- 
vico-Chinonicar, 1847; Dialog în trei limbi, 1848; 
Priveghier, 1848; Pocăinţa omului desmierdat, 
1849; înţeleptul Archir, 1M9; Spitalul Amorului, 
1850; Cântătorul beţiei, 1851; Tipic bisericesc, 
1851; O şezătoare la ţeară, 1851—52; Proschi- 
nitarul sau închinătorul sfintelor locuri, 1852; 
Triumful beţiei sau dieta ce o lasă un beţiv po
căit fiului seu, 1852; Năzdrăvăniile lui Nastratin 
Hogea, 1853; Culegere de poveşti şi anecdote, 
1854; La sfânta Uturghie a marelui Vasilie, 1854; 
Noul Anastasimatar, 1854; Calendar pe 1838, 
1839, 1846—54. Multe din aceste publicaţii au 
ieşit în foarte multe ediţii. (Cf. Teodorescu G. 
Deni., Viaţa şi activitatea lui Anton Pann, 1893; 
acelaşi: Operele lui Anton Pann, recensiune bi
bliografică, 1891.)

Pannlculus adiposus, (anat.) ţesut compus din 
celule de grăsime şi conjonctive; el formează 
legătura dintre piele şi organele ce aceasta aco
pere. P. a. este de o grosime varie, ce cresce 
ou grăsimea corpului presto tot.

Pannonla, provincia romană dintre Dunărea de 
mijloc, Sava şi Culpa, până la poalele resăritene 
ale Alpilor, cuprincjend a4i partea Ungariei din 
dreapta Dunării, Slavonia, partea de miază-noapte 
a Croaţiei, partea resăriteană a Carnioliei, Stiriei 
şi Austriei inferioare. Vechii ei locuitori, Panonii, 
erau un popor de neam illyrio, în parte amestecat 
ou Celţi. P. a fost cucerită de Romani sub Au- 
gustns (9 a. Chr.) şi anexată la provincia Illy- 
rieum (ţeara Illyrilor din miază-4i de Sava de-a 
lungul Mării Adriatice). Sub Vespasian, P. a fost 
întocmită ca provincie proprie; iar sub Traian, 
ea a fost împărţită în P. superioară, (partea 
apuseană) şi P. inferioară (partea resăriteană). 
Sub Diooleţianj P. superioară a fost împărţită în 
P.pnma (la miază-noapte) şi Savia (la miază-4i), 
iar P. inferioară în Valeria (la miază-noapte) şi 
P. secunda (la miază-4i). Sub dominaţiunea ro
mană, P. s’a romanisat mai ales in partea din 
miază-4i de Drava, iar în partea de miază
noapte mai puţin; ea a dat imperiului mai mulţi 
împdraţi în epoca militarismului.

Din seci. II, P. începe a fi neliniştită de bar
bari: de Marcomanni dinspre miază-noapte, de 
lazygi dinspre resărit. In seci. V, împăratul occi
dental Valentinian UI o cedă împăratului oriental

Teodosiu U, iar acesta o pierdu cătră Huni. După 
moartea lui Attila (453), ea fu ocupată de Ostro- 
goţi ca federaţi ai imperiului roman de resărit, 
cari o ţinură şi după mutarea lor în Italia, până 
când o luară în stăpânire Longobar4ii (527). 
După mutarea Longobar4ilor în Italia (568), P. 
fu ocupată de Avari, iar după risipirea acestora 
prin Carol cel Mare, ea fu unită cu imperiul 
Francilor (796). In timpul stăpânirii avare ^'au 
aşezat în P. neamuri slave (Croaţi şi Sloveni); 
în partea de miază-4i de Drava se înfiinţa apoi 
statul croat, iar în partea de miază-noapte un 
principat slovean în dependenţă de Franci, care 
parte mai pe urmă fu unită cu marele jirin- 
cipat morav al lui Svatopluk. In luptă cu Sva- 
topluk, regele Est-Francilor, Arnulf, chiemă în 
ajutor pe Unguri (892), cari apoi ocupară P.; 
ei o cuceriră dela Franci, când aceştia, după 
moartea lui Svatopluk (894), abia o luase iarăşi 
în stăpânire. (Cf. Jung, Bomer undRomanen in den 
Donaulăndem, ediţ. II, 1887; Die romanischen 
Landschaften des rom. Reiches, 1881; Hunfalvy, 
Ethnographie von Ungarn, 1877.) [D. 0.]

Pannus. inflamaţiune a corneei, cu formaţiunea 
unei reţele vasculare, care acopere o parte din 
corneă. Se desvoaltă în urma unui traumatism, in 
decursul conjunctivitei granuloase. Tratamentul 
constă în a combate causa, care l-a produs, apoi 
în cauterisare, scarificare. [V. 1.]

Panonlanul, Daniil Andreiu, a tradus şi ti
părit: îndreptarea legii; sf. Pravila cea mare 
a lui Maleiu Basarab 1652, cu ajutorul a doui 
dascăli greci din Chios, Patrizzi şi Ligaridis.

Panophthalmita sau flegmon al ochiului, este 
inflamaţiunea supurativă, propagată de cătră cho- 
roidă sau de cătră retină, conţinutului globului 
ocular, pe care îl perforează, atrofiindu-1. Este 
cea mai gravă boală de ochiu, şi se nasce din 
lovituri şi după diferite inflamaţiuni ale ochiului. 
Ajutorul medical la timp poate scăpa, uneori, 
ochiul de a se atrofia (scurge).

Panoptic, localitate, în care se pot vede di
ferite lucruri, s. e. figurile de ceară ale unor băr
baţi vestiţi, preparate anatomice, etc.

Panorama, mare tablou circular, care cupi inde 
icoana tuturor obiectelor ce se pot vede dela un 
punct fix. Primele astfel de tablouri sunt dela 
finea seci. XVIII. Cele mai multe represintă 
scene din resboaie.

Panormos, numele antic al oraşului Palermo.
Panou, (franc, panneau, pron. pano), o supra

faţă încadrată ou o bordură sau cadru profilat.
Pansa, prima despărţitură a stomachului ia 

rumegătoare.
Pansament, aphcaţiunea metodică a unui topic 

(medicament e:rtem) sau a unui aparat pe o 
parte de corp bolnavă, v. Bandagiu.

Panta, v. Plan închinat.
Pantalonarl, v. Bonjurişti.
Pantazi, Origorie, n. 1824 în Braşov. Studiile 

universitare le-a făcut în Pesta, unde a depus 
doctoratul în filosofic, iar după aceea a absolvat 
teologia în Viena. Dela 1848 prof. seminarial 
şi secretar episcopeso în Sibiiu. Intrând în tagma 
monachală, a înaintat până la rangul de proto- 
sincel. f 28 Nov. 1854. In memoria lui P. G. 
archiepiscopul-mitropolit Andreiu baron de Şa- 
guna a creat la 30 Ian. 1855 Fondul Pantaeian, 
cu suma do 2000 fi. m. conv. Tot acest arohi-
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episcop-mitropolit a testat pentru acest fond 
suma de 25,C00 fl. piin testamentul seu din 
1 Aug. 1871. Acest fond al archidiecesei gr.-or. 
române din Transilv. are meniţiunea, ca după 
o capitalisare de o sută ani, adecă începend din 
30 lan. 1955, interesele să se întrebuinţeze 
pentru dotarea protopresbiterilor şi preoţilor din 
archidiecesa gr.-or. rom. din Transilvania. Starea 
acestui lond la 31 Dec. 1900 a fost 307,603-35 cor.

Pântece, foaie, v. Abdomen.
Pantelematism, (grec.) teoria filosofică care 

susţine, că substanţa tuturor estimilor este vo
inţa. P. este caracteristica particulară a filosofiei 
lui Schoppenhauer (v. ac.). După dînsul lumea, 
ca fenomen, este representare, iar considerată 
în sine, ca aceea ce este şi după cum noi o 
aflăm, este voinţă. Afară de voinţă şi de repre
sentare noi altceva nu putem cunoasce, fiind-că 
altceva nu e cugetabil. Voinţa este principiul 
activ pentru tot ce există şi se întâmplă. V. şi 
Voluntarism. [PI.]

Pantelimon-Dobniescl, corn. rur. în Rom., j. 
Ilfov, situată la est de Bucuresci, între capitală 
şi forturi; se compune din sat. Aleşi-Pasărea, 
Dobroesci, Mărcuţa şi Pantelimon, cu 1355 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892), 4 biserici şi 2 şcoale. Re
şedinţa corn. e sat. Pantelimon, tot aici e şi re
şedinţa subprefecturei plăsii Dâmboviţa-Mostişte. 
Biserica «Pantelimon» pe apa Colintinei s’a zidit 
la 1736 de Grigore Ghica-Vodă care este înmor
mântat acolo. Tot în acest sat înfiinţa Gr. Ghica 
şi un spital de săraci şi-l înzestră cu mai multe 
moşii. In 1865 Dr. Davila înfiinţâ aici o şcoală 
de surdo-muţi.

Pantelimon se numesce unul din cele 18 for
turi ale cetăţii Bucuresci, situat între forturile 
Afumaţi şi Cernica în partea de nord-est a ora
şului Bucuresci. Portul P., depărtat 8500 m. de 
marginea orbului Bucuresci, este construit îna
intea pădurii P. şi la 2000 m. de valea Paserei. 
El este flancat de bateriile nr. 6—7 şi 7—8. Linia 
ferată Bucuresci-Constanţa trece pe la sudul for
tului P..

Pantellerla, (vechia Kossyra), insulă ital. între 
Sicilia şi Africa, prov. Trapani, 83 km*, şi 7315 loc.; 
terme calde vulcanice. Capit. P., la ţermurul 
nord-vesl, 3167 loc.; port.

Panteon, templu consacrat celor 12 (]ei din 
Olimp; mai înseamnă şi totalitatea Şeilor unui 
popor păgân. Mai târziu se numia locul ori templul 
unde se aşezau osămintele ori statuele bărbaţilor 
binemeritaţi faţă de patrie; monument la Roma 
şi la Paris.

Pantera, v. Leopard.
Panţiri, odinioară ostaşi îmbrăcaţi în zale, 

adecă in cămăşi şi cioareci de sîrmă cu plăci de 
metal; astăzi numele unui sat în Bucovina, 
numit şi Oprişeni.

Pantof, (dela ital. pantofola), încălţăminte 
uşoară la care pielea de deasupra acopere numai 
jumătatea de dinainte a piciorului. Pantofar, fa
bricant de pantofi, în înţeles mai larg fabricant 
de încălţăminte în general.

Pantograf, (grec.) instrument de reprodus de
semne şi bălţi în mărimi deosebite. Inventa
torul P.-ului este iesuitul Christof Schreiner. La 
1635 a publicat «Pantographia seu ars delineandi 
res quodlibet». Pantograf, arta de a reproduce 
hărţi şi desemne în diferite mărimi.

Pantometru, instrument geodesic pentru mă
surarea de lungimi şi de unghiuri orizontale şi 
verticale.

Pantomima, (grec.) dramă sau comedie mută, 
representată numai prin gesturile manilor, ati
tudinea şi mişcările corpului şi ale feţei. Actorii 
se (ţie pantomimi, piesele pantomime sau 
mimodrame. P.-le înfloriră la Roma sub 
August, prin tragicul Pylades, şi comicul Bat- 
hyllus, din causa mărimii teatrelor, în cari glasul 
actorilor anevoie se aucţia, şi mai ales din causa 
lipsei de libertate necesară poesiei dramatice. 
Persecutaţi şi adese ori alungaţi de autoritate, pan
tomimii erau foarte iubiţi de popor şi de patricii. 
Feluritele roluri ale poesiei erau representate, 
mai ales în Roma, de un singur actor, cu mască 
şi costum potrivit rolului, şi era acompaniat de 
musică (flaute, cimbale, psalterii, harfe, ş. a.). 
P. începea prin un cântec, executat de cor pe 
scenă, sau la Greci, de un corifeu în orchestră. 
Dn enunciator, explica cuprinsul P.-ei şi 
cântecul dela început, când era în limba grecă. 
P.-le se întrebuinţează şi in timpurile moderne. 
Din ele s’au născut baletul. [M. S.]

Pantopode, (zool. Pycnogoniăe), animale arti
culate (insecte), de regulă foarte mici şi cu pi
cioare foarte lungi, trăiesc pe fundal mărilor; 
masculii poartă ouăle cu sine (cu două din pi
cioarele lor) până la desvoltarea acelora.

Panţu, 1) P. Constantin, n. 1824 în Turoheşul 
Săcelelor lângă Braşov, şi-a făcut studiile la 
Braşov, Pesta şi Cluj. Terminând studiile iuridice, 
a întrat în 1847 ca practicant cancelist la tabla 
reg. din M.-Oşorheiu împreună cu alţi tineri 
Români. In 1848 a venit acasă, aducând la Braşov 
şi în Ţeara Bârsei hotărîrile luate de tinerime. 
In 19/7 Aprilie a întrat ca practicant la mu
stratul Braşovolui împreună ou colegii sei C. 
Secăreanu şi Costi G. loan; aceştia sunt primii 
Români primiţi în slujbă la magistratul din 
Braşov. La 15/3 Maiu a participat la adunarea 
dela Blaj. A întrat apoi în slujba statului şi mai 
pe urmă a fost judecător în M.-Oşorheiu până 
la 1867, când s’a pensionat. A luat parte la viaţa 
culturală şi politică a Românilor, ca membru al 
sinoadelor din Sibiiu şi ea deputat în dieta Ar
dealului la 1863—65. La 1868 s’a retras la Braşov 
ca advocat, ţ 1885. 2) P. C. loan, prof. la 
şcoala comercială super, din Braşov, fiul lui Con
stantin P., n. 1860 în Braşov, şi-a făcut studiile 
în Braşov şi Viena. A scris mai multe schiţe 
şi novele, pe cari le-a publicat în «Gaz. Traus.», 
în «Familia» şi în «Convorbiri literare». Publi- 
caţiunile principale: «Logofătul Mateiu», Braşov 
1887; «Schiţe şi Novele», Braşov 1893. Pe te
renul sciinţelor comerciale a publicat scrieri spe
ciale, bine apreţiate la noi, precum; «Corespon
denţa comercială», Sibiiu 1897; «Teoria conturilor 
curente», Sibiiu 1898; «Un capitol din contabi
litatea duplă», Sibiiu 1898; «Al doilea capitol din 
contabilitatea duplă». Braşov 1900; «Contabili
tatea în partida simplă». Braşov 1901. 3) P. C. 
Zaeharia, conservator al colecţiunilor şi biblio- 
tecei institutului botanic din Bucuresci, fiul lui 
Constantin P., n. 1866 în M.-Oşorheiu, şi-a făcut 
studiile la Braşov şi Bucuresci, licenţiat însciin- 
ţele naturale. Relativ la Flora României a pu
blicat în nr. 1 şi 2 din «Publicaţiunile societăţei 
naturaliştilor din România»: Plante vasculare
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dela Căldăruşani şi Paserea; Plante vasculare 
dela Ciorogârla; Ophrys cornuta Stev. forma 
banatica Ech.b., monografia unei plante indigene, 
împreună cu A. Procopianu-Prooopovici. In «Bu
letinul ierbariului institutului botanic din Bu- 
curescic Contribuţiuni la Flora Ceahlăului, re
giunea alpină şi subalpină, împreună cu A. 
Procopianu-Procopovici; Vocabular botanic, con
ţinând numirile sciinţifice şi populare române 
ale plantelor.

Panu, 1) P., Anastasie, renumit bărbat po
litic român, n. IHIO la laşi, îşi face studiile, 
câte se puteau face pe acel timp, în ţeară şi 
apoi întră în magistratură, unde îşi arată ca
racter independent. Amestecat în mişcarea revo
luţionară leşană dela 1848, Anast. P. ajunge sub 
Ghica Vodă 1852 ministru al justiţiei. Membru 
în divanul ad-hoc al Moldovei (1857), înfocat 
partisan al unirei, P. este numit împreună cu 
Vasilie Sturdza şi cu Ştefan Catargiu caimacam 
al Moldovei (1858); în înţelegere cu cel dintâiu 
şi în contra celui din urmă lucrează pentru reali- 
sarea scopului naţional, conform căruia se alege 
la 5 lan. 1859 colonelul Alex. Cuza domn al 
Moldovei şi la 24 lan. al Munteniei. Sub noua 
domnie P. a fost preşedinte al camerei din laşi, 
însă puţin după aceasta a că(jut în alienaţie 
mentalfi, şi fără a se mai însănătoşa, a încetat 
din viaţă la 1867.

2) P., George, cjiarist român, n. 1848 la Galaţi, 
îşi face studiile gimnasiale la Iaşi şi cele juridice 
la Paris şi la Bruxelles. Câtva timp procuror la 
tribun. Iaşi, P. devine 1881 şef de cabinet al 
ministrului C. A. Eosetti şi apoi advocat iarăşi în 
laşi, de unde este ales în camera revisionistă 
1883, şi se arată ultraliberal şi partisan al cole
giului unic. Adversar al lui I. Brătianu, P. se 
incungiură de un grup de >radicali< şi redactează 
organul lor «Luptai piiu care, atacând pe regele 
parol, îşi atrage (Maiu 1887) o condamnare la 
închisoare de 2 ani, dar se sustrage dela pe
deapsă fugind în străinătate. «Oposiţia unită* îl 
alege deputat în lan. 1888 şi, fiind graţiat de 
rege, îşi ocupă locul în cameră. Pe la 1897 se 
apropie de vechii conservatori, în al căror partid 
întră cu desăvîrşire, dar după 4 ani îi pără- 
sesce şi, ales la 1 Martie 1901 în noua cameră 
liberală, pare acum. a se apropia mai mult de 
Dimitrie Sturdza. Dela 2 Nov. 1901 redactează 
singur revista «Septemâna*. Dela el avem între 
altele: Portrete şi tipuri parlamentare. (Bucu- 
resci, 1892).

Pănura, postav ordinar, v. art. Postav şi Ţe
sături.

Pânza, ţesătură sadea şi deasă obţinută din 
fire de urzeală şi fire de bătătură, de bumbac 
sau de in, sau amestecate. P. se ţese în mod 
simplu pe resboaie de mână, iar în fabrici pe 
resboaie mechanice. P. ţesută pe resboiul de mână 
se chiamă P. de casă, iar cea fabricată în 
industria mare P. de prăvălie. P. scoasă de 
pe resboiu se pune la înălbit, întin^endu-se la 
soare; în fabrici înălbirea se face în mod ar-, 
tificiai cu mijloace chimice. In sfîrşit se mai 
dă P.-ei şi apretura.

Pâneă, (Vil), ornat bisericesc, cu oare se 
acoper sf. daruri, aşe4ate pe sf. disc şi potir. 
Numire de P. se dă şi perdelei ce atîrnă la 
uşile împărătesei ale sf. altai'. Apoi vălului cu

care la cununie se acopere capetele mirelui şi 
ale miresei.

Pânză de vele, (marină) pentru bastimente 
se tace din cânepă şi are diferite grosimi nu
merotate dela O, cea mai groasă, la 5 cea mai 
subţire. Ea servă nu numai pentru vele ci şi 
pentru feude de soare, corturi de ploaie, capoate 
pentru învălit diferite piese, etc. [Const. B.]

Paolo, monetă de argint în vechiul stat bise
ricesc. Un P. (= 10 Bajochi sau ‘/lo Scudo) = 1 cor.

Păon, (grec.) î n versificaţiunea metrică (antică), 
patru tacte versificaţienale, constătătoare din câte 
patru silabe, una lungă şi trei scurte, în urmă
toarea succesiune: — ^

Paos, pânea de grâu şi coliva de grâu fiert, 
mestecat cu miere şi înfrumseţat cu zacharicale, 
precum şi alte mâncări şi beuturi presentate 
spre binecuventare bisericească în memoria şi 
odichna sufletelor celor repausaţi. v. şi Coliva.

Pap, (botan.) Pappus, egretă (v. ac.), coroană 
de peri fini, lungi, mătăsoşi, ce însoţesce florile şi 
apoi fructele dela multe Composee (Păpădia, Sca
ieţi, Barba caprii. Lăptucă, ş. a.) şi Valerianacee; 
represintă caliciul florilor persistent şi la fruct.

Papa, titlul episcopului din Eoma şi după re
ligia catolică capul vă(}ut al bisericei şi vicariul 
lui Christos pe păment. Numele de P. până în 
seci. VI îl purtau toţi episcopii, de atunci în
coace, şi mai ales din seci. VII, însă acest nume 
s’a dat numai episcopului Eomei vechi. P. se 
întitulează: «Summus Pontifex, Sanctissimus et 
Beatissimus Pater, Sanctitas Sua, Apostolica 
Majestas, Beatitudo*; iar în scrisorile oficiale: 
«Servus servorum Dei«, dela Sf. Gregoriu I, oare 
s’a numit aşa din umilinţă şi pentru a combate 
pe patriarchul din Constantinopole loan Ajună- 
torul, care se numia pe sine Patriarch ecumenic. 
Însemnele distinctive ale P.-ei sunt: inelul (an- 
nulus piscatorius), toiag cu cruce şi coroană 
triplă de aur, numită «tiara*. P.-ii în vechime, 
înaintea lumei întregi se bucurau de un cult 
deosebit. Astfel împăraţii romani după ce erau 
aleşi, trimiteau îndată legaţi la Papa, ca să-l 
înounosciinţeze despre alegerea lor; ei îi înco
ronau, dădeau principilor, şi domnitorilor titula 
şi coroana şi judecau în cause internaţionale, lo 
timpurile cele mai vechi P. se alegea, ca toţi 
episcopii, de cătră clerul şi poporul din Roma 
şi jur şi se sfinţea de cătră episcopul Ustiei. 
După ce însă o asemenea alegere adeseori de
genera în turburări, mai ales din causa inge
rinţelor demnitarilor lumesci, P.-ii au regulat 
modul de alegere, aşa încât începând din seci. XIII 
numai cardinalii aleg pe P. (v. Conclave). P.-ii 
de vr’o 300 ani încoace au fost toţi Italieni. 
Până acuma au fost 258 P. (v. şi Papat.)

[Di. Iac. Eadu.]
Papa, corn. rur. în Eom., j. Teleorman, cu 

1000 Icc. (Dicţ. gecgr. 1897), 1 biser. şi 1 şcoală, 
gară la nord-vestul comunei pe linia ferată Co- 
stesci-Măgurele, care străbate teritoriul corn.

Papa, oraş cu magistrat în Ung., cott. Vesprim, 
sediul preturei cerc. cu acelaşi nume, ai’e jude
cătorie cerc. reg., notar public reg., academie 
reform., gimnasiu infer., un pedagogiu pentru 
învăţători şi altul pentru educatoare, numeroase 
ascciaţiuni de binefacere, staţiune de cale fer., 
cficiu postai şi telegraf, industrie bine desvoltată.
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Papabiles, se numesc acei cardinali, cari au 

mai mare şansă de a fi. aleşi papă.
Păpădia, una din numirile populare ale plantei 

Taraxacum officinale "Wigg. (v. ac.).
Papadopol, Calimaeh, Alexandru, fost ministru 

de externe (1865—66) şi de culte (1868), a fcst 
unul dinti'e marii bărbaţi ai Moldovei, cari au 
făcut Unirea. S’a ocupat mult cu studii istorice 
şi a fost ales la 1876 membru al Academiei ro
mâne. A scris : Despre expediţia lui Igov Svea- 
toslavici; Despre Gheorghe Ştefan Voevodul; 
Dunărea) in literatură şi în tradiţiuni; Generalul 
Pavel Kisselef în Moldova şi în ţeară; Sofia 
Paleolog. In manuscript: Istoria tipografiei în 
România. N. 1833 în Tecuci, t 1898.

Papagalul, face parte din fam. de paseri din 
ord. Acăţătoarelor (scamsores); mandibula do sus 
a ciocului e curbată în forma unui cârlig, limba 
groasă, cărnoasă, picioarele scurte şi puternice, 
cu 4 degete, 2 înainte, 2 înapoi ; penele de di
ferite colori vii. Trăiesc în ţerile calde. Sunt 
paseri de pădure, deştepte şi viclene, caii se 
acaţă cu dibăcie, ajutându-se de cioc la acăţare 
Se nutresc eu fructe, pe care le rup cu ciocul 
sau cu picioarele. Multe specii se pot îmblăniţi. 
Sunt o mulţime de specii. Mai însemnate: 1) 
P. amazonic (Psittaeus atnazonieusj de coloare 
verde, pe faţă galbin, aripile şi coada roşie. 
Trâiesce în pădurile Brasiliei. 2) P. ara (Ma- 
erocercua macaoj, un P. mare, cu pene roşii, 
albastre şi veriji. Lungimea 85 cm. Trăiesce în 
America de sud. 3) Ararauna (Sittace coerulea), 
cu pene albastre deschis pe spate, galbine aurii 
de desubt şi grumazi; lungimea 97 cm. America 
sudică. 4) Melopsiitacus undulatus, fruntea, 
partea de sus a capului galbine cu pete negrii, 
grumazii, umerii şi aripile verdi cu dungi negre, 
spatele şi burta veriţi. Lung. .18 cm. In Australia. 
5) P. cenuţiu sau laeo (Paittaeus erithacusj, 
de coloare cenuşie, coada roşie. Lung. 36 cm. 
In Africa centr. şi vestică. 6) P. cacadu (Ca- 
catua aulphmeaj, cu pene albe şi moţ galbin. 
Ciocul negru, picioai’ele cenuşii. Trăiesce în 
ins. Moluce. 7) Inha-Cacadu sau Jacul fPlicto- 
lophus leadbeaterij, cu pene trandafirii, aripile 
albe, moţul alb cu pete roşii. Trăiesce în Australia. 
8) Eclectua "Wagl., P. nobil, cu pene frumos 
colorate şi strălucitoare, ciocul mare ; ti-ăiesce 
în Guinea nouă.

PapahagI, Pericle, scriitor român din Mace
donia, a publicat jocuri oopilăresci culese dela 
Românii din Macedonia. Bucur., 1893; Românii 
din Meglenia (texte şi glosar), 1900; Din lite
ratura poporală a Aromânilor (materialuri folk- 
loristioe), 1900.

Papal, ce se ţine de papa din Roma; aiatem 
P e doctrina despre superioritatea ponteflcelui 
roman faţă cu toţi episcopii bisericei creştine; 
in oposiţie e aiatemul epiacopal, care susţine, 
că papa e subordinat conciliului ecumenic, adecă 
adunărei întregului episcopat, prin urmare dela 
papa se poate apela la conoiliul ecumenic.

Păpăluda, numele românesc al paserei Capii- 
mulgul (v. ac.).

Păpărada, Jumări (v. ac.).
Paparrigopulos, Conatantin, istoric grec., n. 

1815 în Constantinopole. A fost profesor în 
Atena. Opera sa de căpetenie: «Istoria poporului 
grecesc. (5 tom.), f 26 Apr. 1891.

Păpăruga, (Păpăluga, PăpărudaJ. Dacă în 
capul vorei nu plouă şi seceta ameninţă bu
catele şi fructele, se adună fete şi ficiori de 
8—12 ani, şi de regulă pe o fată o îmbracă P. 
cu lăstare şi frunze de soc (boz) şi o învelesc 
de abia se cunoasce, apoi 2—3 inşi o însoţesc, 
şi pornind dela casă la casă.cântă un vei s anumit 
şi săltează, iar muierile din casă varsă apă preste 
P. şi iţic: «Aşa să ploauă din ceriu.; ^poi o dă
ruiesc cu ceva. Prin alte părţi P. o face o fe
meie săracă, şi colindă cu alte femei în 4iua de 
Ispas, recitând un vers. Obiceiul acesta este 
vechiu. Se crede că a fost un şolomonar cu aripi, 
anume Joie, şi pe acesta îl făcuse Diţeu stăpân 
preste ploi. (v. Pirperuna.) [Atm.]

Papat, demnitatea, oficiul de papă sau de cap 
al bisericei catolice.

Primatul papei. Biser. catolică crede, că P. 
derivă dela Isus Christos, care a pus pe Sf. Petru 
de cap nu numai al Apostolilor, ci şi de funda
ment şi de cap suprem al bisericei sale, ca să 
o guverneze cu putere şi autoritate deplină. (Luca 
c. 22, V. 31; loan c. 21, v. 15 şi 17). Urmă
torul legal al Sf. Petru este episcopul Romei 
vechi, unde Sf. Petru şi-a strămutat scaunul dela 
Antiochia şi a murit martir. Autoritatea papei 
au recunoscut-o la început toate bisericile şi 
papa dela Roma era recunoscut nu numai ca cel 
mai de frunte între cei 5 patriarchi, ei chiar ca 
autoritate supremă şi jurisdicţională. S’au făcut 
în toate timpurile încercări de a se subtrage 
de sub autoritatea ponteficilor romani, între cari 
desbinarea lui Fotie (v. ac.) şi reformaţiunea 
(v. ac.) din seci. XVI.

Drepturile papei. Papa are asupra bisericei 
primatul jurisdicţiunei, în puterea căruia, după 
dreptul divin Q'ure divino), are putere sau iju- 
risdicţiune ordinară nu numai, asupra tuturor 
credincioşilor, ci este superior şi episcopilor atât 
singuratici, cât şi adunaţi în conciliu. In special 
drepturile papei sunt: 1) ca învăţător, învaţă, 
decide şi judecă infalibil (v. Infalibilitate) :în 
căuşele credinţei şi ale moralei, înfiinţează şi 
supraveghiază institutele întemeiate pentru pro
pagarea credinţei, etc.; 2) ca archiereu suprem 
conduce şi regulează toate afacerile spirituale 
ale credincioşilor; 3) ca păstor şi cârmuitor aduce 
legi, judecă şi pedepsesce în cause bisericesci, 
convoacă concilii, le presidează şi întăresce, 
dispune de averile bisericesci, numesce pe dem
nitarii bisericei, etc.

Domeniul temporal al papilor. Papii până în 
1870 au avut şi domeniu temporal şi astfel erau 
şi domnitori civili. Domeniul temp. al papilor 
şi-a luat începutul de pe timpul lui Constantin 
cel Mare, aşa 4>cend pe nesimţite, căci după ce 
reşedinţa imperiului s?a mutat la Constantinopole, 
împăraţii aveau tot mai puţină grije de Italia, 
lăsându-o pradă barbarilor, şi astfel popoarele 
numai în papi afiau scut şi apărare. Aşa s’a în
ceput suveranitatea papei asupra Romei şi a 
jurului ei. Dom. temp. astfel început s'a mărit, 
cu deosebire prin donaţiunile lui Pippin, regele 
Francilor (a. 755). In seci. următori acel do
meniu s’a întins tot mai tare prin donaţiuni de ale 
domnitorilor, şi culmea şi-a ajuns-o pe la mij
locul seci. XVII; după aceea însă mai multe 
oraşe s’au subtras pe încetul de sub domnia 
papei. Dom. temp. a fost suprimat şi încorporat
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Franciei de cătră Napoleon I în 1809, a fost 
însă restaurat în parte iarăşi la 1814 şi a durat 
până în 1870, când împreună cu Roma a fost 
ocupat de cătră guvernul italian. (Cf. Dr. Kaţiu, 
Brept bis. p. 223 ss.) [Dr lacob Radu.]

Papaveracee, (botan.) familie de plante dico- 
tiledonate din ord. Rhoeadaleelor, erbacee cu 
suc lăptos, comune in zona temperată a hemis- 
ferei nordice. Gennl Papaver cu specia P. aom- 
tâferum L., Macul al b, M. de grădină, de 
origine din Asia mică, cu seminţe albe şi negre, 
se cultivă pentru câştigarea opiului (v. ac.), cap
sulele de seminţe întrebuinţate in medicină şi 
pentru oleiul extras din seminţe (50%)-

Papazoglu, Dimitrie, n. 28 Martie 1811 în 
Bucuresci, intrat în oştire 1830 ca iuncăr, a 
ajuns până la gradul de locot.-colonel. El a po- 
pularisat prin creionul seu figurile domnilor şi 
oamenilor de stat ai României, şi a lăsat mai 
multe scrieri, între cari Istoria Bucurescilor. 
t 1893.

Papeterle, comerciu cu tot felul de hârtie; 
hârtie şi carton; cutii elegante cu hârtie de 
scrisori şi ouverte, etc.

Papfalvl, Constantin, n. 1804 în Popfalău, cott. 
Cluj. Numele familiar i-a fost Păpuciu, dar i-l-au 
schimbat profesorii din Cluj, unde a studiat şcoa- 
lele primare şi ginjnasiale. Âbsolvând teologia la 
Blaj a fost numit profesor la gimnasiul şi şcoa- 
lele normale, unde a funcţionat şi ca director 
substitut; 1827 chirotonit preot celibe; 1833 
numit paroch in Hunedoara şi ajutor de vicar 
al Haţegului, iar dela 1841—51 vicar. 1851 fii 
ales canonic la Blaj, înaintând până la dignitatea 
de preposit. f 1892 la Blaj, în vîrstă de 88 ani. 
Până ce a fost ancă în viaţă a făcut o funda- 
ţiuue frumoasă, care aiji trece presta 40,000 cor. 
şi ca mare adept al episcopului Lemenyi, a dispus, 
ca osemintele acestuia să se readucă din Viena, 
pe cheltuiala fundaţiunii sale, ceea ce s’a şi în
tâmplat în 1901. P. a luat parte în mişcările din 
anii 1848—49, la dietele din Pesta şi Dobriţin, 
şi mai tânjiu la dieta de încoronare.

Paphiagonia, ţinut în Asia mică lângă Marea 
Neagră, capit. Sinope.

Paphos, colonie feniciană pe ţermurnl vestic 
al insulei CipiTi, cu renumitul templu al Aphrjj- 
ditei, care aici ar fi ieşit din mare.

Paplas, Sfântul, episcopul Hierapoliei in Frigia 
şi anul dintre inveţăceii Sf. loan Evanghelistul, 
f ca martir pe la 163. A scris 5 căr^ întitu- 
tulate: »De explanatione oraculorum Domini- 
corunu. Despre P. susţin unii scriitori vechi, că 
în bona fide ar fi fost aderent al Chiliasmului. 
(Cf. Eusebiu, Hist. L. Iii, c. 39.)

Paplermaohâ, (franc.) cocă de hârtie ame
stecată cu argila, ghips, cleiu, cretă, etc., pre
sată în diferite forme, apoi uscată şi lustruită; 
întrebuinţată pentru cutii, figuri, etc.

Paplla, papilla, (anat.) mici ridicături ale pielii 
(coriulm) sau mucoasei limbei. Se mai numesce 
P. şi discul nervului optic in bulbul ochiului. 
V. şi Pielea, Limba, Ochiul.

Paplllo, (zool.) însemnează fluture; se mai în
ţeleg sub numirea de P. şi numai fiuturii diurni.

Paplllote, o bucăţică de sirmă înfăşurata cu 
piele, destinată pentru a încreţi perul.

Papin, Dionisiu, fisician francez, n. 22 Aug. 
1647 în Blois, f 1710 în Londra. A studiat me

dicina la univ. din Angers, dar mai târ4iu a 
făcut cunoscinţă cu Huyghens, cu Leibnitz şi 
cu Boyle şi s’a dedicat fisicei. P. a construit 
pruna pompă de aer cu 2 pistoane, a făcut ma
şină de vapori, la care vaporii se condensau prin 
apă rece şi astfel pistonul se întorcea în urma 
presiunii aerului.

Papinlanus, Aemilius, (150 sau 140—212d. Chr.) 
cel mai mare jurisconsult roman. Ocupă, mai 
multe funcţiuni înalte şi, sub Septimiu Sever fu 
prefectul pretoriului. Acest imperat îi recomandă, 
la moartea sa, pe fiii sei Caracalla şi Geta, între 
cari P. se sili să întreţie unirea. Insă Caracalla 
îl depărta din funcţiune şi după ce ucise pe 
Geta, pretinse dela P. să justifice această faptă. 
P. respunse, că e mai uşor a comite un omor de 
frate decât a-1 apera, căci ar fi al doilea omor 
a înegri memoria unui nevinovat. Aceasta fu 
causa uciderii sale. In Pandecte (cf. Corpus juris 
civilis), se află 595 de fragmente din operele 
lui P., însemnate prin un stil lămurit, concis şi 
elegant şi prin o rară prudenţă şi înaltă equitate. 
Cujas (v. Cujacius) a comeutat intr’un volum 
în folio fragmentele lui P., pe care îl numesce 
neîntrecut şi neegalat de nici un alt juriscon
sult. iMoaifea lui P.» e titlul unei tragedii a lui 
Gryphius (v. ac.). [M. S ]

Papiniu, loan, diplomat rom., n. 9 Nov. 1853 
în Ploiesci. A făcut studiile liceale în ţeară şi 
facultatea de drept în Paris. 1879 a intrat în 
diplomaţie în calitate de cancelar al consula
tului din Salonic, devine secretar de legaţiune 
la Constantinopole, 1884 consnl gener. la Salonic, 
1885 şef al divisiei consulare din minister, de 
externe, apoi secretar de legaţiune cl. I, 1891 
secret, gener. al ministerulni, iar în Nov. consul 
genei*, la Budapesta. 1893 agent diplomatic şi 
consul general la Sofia, 1894 ministru plenipo
tenţiar, in 1896 trimis în această calitate la 
Belgrad. [Dicţ. Cont.]

Papirius, Cursor Luduş, magister equitum 
în 340, consul în 325, 319, 318, 314, 31*2, dic
tator în 323 şi 308, învinge pe Samniţi, Prd- 
nestini şi Sabini. P. şterse ruşinea înfrângerii 
dela Furcile-Caudine şi este socotit în istoria 
Romei ca tipnl soldatului disciplinat. Face parte 
din gens Papiria, renumită familie plebeiană.

Papiu, Alexandru Hartan, fost ministru, re
numit istoric şi jurisconsult, cunoscut şi iubit 
de poporul ardelean, ca unul din organisatorii 
şi conducetorii revoluţiunii dela 1848, sub nu
mele Alexandru dela Budiu, un sat pe Câmpie, 
unde tatăl seu era atunci preot. N. la 1828, 
făcu studiile secundare la Oşorheiu, Blaj şi Cluj, 
unde la 1847 termină şi studiile iuridice. Iar 
istoria naţională şi înflăcărată iubire de neam 
le înveţă dela Petru Maior şi dela părintele seu, 
om cu studii superioare, care pentru patriotismul 
seu fu ucis la 1848 de Unguri. Intre 1845 şi 
1847 redactă în Cluj, ca student «Zorile», o foaie 
literară, care contribui mult la deşteptarea spi
ritului naţional între tinerime şi la pregătirea 
ei pentru evenimentele ce urmară. Cu începutul 
anului 1848 fu numit practicant sau »cancelist« 
la «Tabla regească» (Curtea de Apel) din Oşor
heiu, unde se aflau pe atunci lancu, V. L. Pop, 
Buteanu şi alţii, până la 30 Români. Entusiaat 
tribun al poporului, la 15 Maia 1848 fu ales in 
comitetul naţional, iar in Oct. 1848 fu ales se-
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cretar al acestui comitet, numit acum comitet 
de pacifîcaţiune cu reşedinţa în Sibiiu. Dela 1850 
până la 1854 continuă studiile iuridice în Yiena 
şi Padua. Reîntors din Italia, la 1855 se pre
gătea pentru advocatura, intrând în cancelaria 
unui advocat în Viena, când fu chiemat de Gr. 
Ghica, domnul Moldovei, ca profesor în Iaşi, 
unde propuse dreptul penal şi statistica, iar 
mai târziu dreptul roman la facultatea iuri- 
dică, înHinţată la 1851. Apoi fu numit juris
consult (advocat al statului) în Moldova, iar la 
1861 procuror general al curţii de casaţie în 
Bucuresci, şi sub ministeriul Cogălniceanu mi
nistru al justiţiei. La 1868 fu mes membru al 
Academiei române, cu oare ocasiune scrise «Viaţa 
şi operele lui G. Şincai«, ca discurs de recepţiune. 
Lui i-se datoresce în6inţarea societăţii «Tran
silvania» (v. ac.), al cărei preşedinte şi zelos 
conducător a fost până la 1873, când s’a îm
bolnăvit de paralisie cerebrală, în urma unei 
încordate activităţi, închinate binelui public şi 
idealului naţional, pentru care trăia. Dus de 
amicii sei la institutul din Dobling lângă Viena. 
iar în urmă în Sibiiu, se stinse la 1879. Un fragil 
monument de marmoră arată a4i locul, unde 
zace ţerina sa în cimiteriul biseiicei gr.-cat. din 
Sibiiu. Dar un monument mult mai preţios, mai 
durabil decât marmora şi arama, şi-a ridicat el 
însuşi prin faptele şi scrierile sale. Mare na
ţionalist, caracter de o tărie antică şi generos 
patron al tinerimii studioase, pe care o ajuta 
cu sfaturi înţelepte şi adeseori cu bani, P. a 
lăsat o suvenire scumpă tuturor câţi l-au cu
noscut, şi un nume nemuritor în istoria noastră 
politică şi literară. A scris: «Istoria Românilor 
din Dacia superioară», 2 voi. (1851—52), din 
cari al doilea cuprinde evenimentele din 1848 
până la 15 Maiu; «Independenţa constituţională 
a Transilvaniei» (1861); «Tesanr de monumente 
istorice», 3 voi. (1862—65); «Responsabilitatea 
ministerială» (1866); «Viaţa şi operile lui Şincai» 
(1870); Scrisoarea adresată lui Cuzadespre «Idealul 
naţional al Românilor» ş. a. [M. Strajan.] 

Papiu, P. loan, preposit, scriitor român, n. 
24 Aug. 1836 în Sas-Uifaleu (Noeni) Trans., 
cottul Doboca; a studiat în Năseud, Cluj, ab- 
solvând gimnasiul în Blaj, iar teologia în Viena. 
1865 ales profesor şi apoi director gimn. în 
Năseud, a propus limba rom. şi grecă până la 
1809. Activitatea literară şi-a început-o în 1869 
ou Cartea Sf. loan Cbrisostomul despre preoţie, 
tradusă do pe originalul grec. In 1870 a pu
blicat: Viaţa după moarte sau nemurirea su
fletului, în 1871 Abcdarul şi Legendarul pentru 
şcoalele conf. rom., cari au apărat până acum 
in IV ediţ. La 1872 a început şirul predicelor 
sale cu tom. I de Cuvântări bis., apărute în 
11 ediţ. La 1874 a editat tom. 11, la 1875 un 
lom de Predici funebrele. A scria apoi: Gra
matica limbei române pentru Maghiari, Dreptul 
canonic în extensiune de 620 coaie, cari au remas 
insă in manuscript. La 1883 a lucrat Gramatica 
limbei române pentru şcoalele inf. după Cipariu, 
pe care la 1899 a întocmit-o în ediţ. după si
stemul fonetismului moderat. In 1885 a lucrat 
şi tipărit opul «Oriens cath.» în limba rom. şi 
latină. Tot alunei a editat şi tom. III Cuvântări 
bis.; a tradus din italiană Resultatele filosofiei 
propuse în mod poporal de I. Fraporti, In 1888

a publicat tom. IV de Cuvântări bis. şi nara
ţiunea istorică «Preotul din Noeni». In 1895 a 
tipărit «Preotul ca ministru în sacramentul pe- 
nitinţei»; la 1897 a scris Reflexiuni fugitive la 
cap. I din cartea lui Rethy L. «Az clăii' nyelv 
es nemzet megalakulâsa» şi in 1898 broşura «Cu
gete şi consideraţiuni», toate aceste patru sub 
pseudonimul «Arghirobarb». P. de present este 
director prep. şi inspector şcol diec., preşedinte 
al reun. învăţ, gr.-cat. din jurul Gherlei, preş. 
onor. al reun. învăţ, din cottul Satmariu-Ugocsa 
şi membru onor. al reun. învăţ, din cottul Bi- 
striţa-Năsăud şi al celei din archidiecesa Blajului.

Papp, Popa Pavel de, n. 17 Dec. 1827 în 
Bezne, sat in cottul Bihor (Ungaria). In 1848, 
când a isbucnit revoluţia, era elev în liceul din 
Oradea mare. Tatăl său. Popa Mihaiu, care pe 
atunci era învăţător în Bezne, voia să-l facă 
preot, el însă cu mai mulţi tineri din Bezne şi 
Burodul mare s’au înscris ca voluntari la ba
talionul 55 de «honvezi», compus mai tot din 
Români. 21 Ian. 1849, după lupta dela Sibiiu, 
fu numit oficier. După înăbuşirea- rescoalei şi 
depunerea armelor la Vilâgos, emigra în străină
tate, luând parte în resboiul oriental contra 
Rusiei; mai târziu a luat parte în resboiul pentru 
unitatea şi independenţa Italiei. Frânt de boală 
şi bătrâneţe s’a retras ca colonel în pensiune 
la Chiavari (Italia).

Pappenhelm, Gottfried Henric, conte de, ge
neral imperial, n. 1594 în castelul p. in Mittel- 
franken, 1614 trecu la catolicism, 1623 şeful 
unui regiment de Cuirasieri aşa numiţii «Pappen- 
heimer»; sub comanda lui Tiliy în calitatea de 
general al cavaleriei imperiale, dădu asalt 1631 
asupra Magdeburgului şi-l ocupă. Prin vehe
menţa atacurilor lui produse desastrul dela Brei- 
tenfeld (17 Sept.); f fiind rănit la Liitzen, în 
Lipsea, 17 Nov. 1632.

Pappos, matematician grec din Alexandria, a 
trăit în seci. IV a. Chr. Din opera ea «Mathe- 
matieae Synagogae», s’au putut deduce meto
dele matematicianilor vechi.

Papp Szilăgy de Illyesfalva, losif, Dr., numit 
episcop gr.-cat. al Oradei mari în 1 Nov. 1862, 
asistent la tronul pontificiu, consilier intim de 
stat, cavaler al ord. Francisc losif I. In 1869 
şi 1870 luă parte la conqiliul ecumenic vatican. 
Partea cea mai mare a averii sale a lăsat-o spre 
scopuri diecesane. f 5 Aug. 1873 în a. 61 al 
etăţii sale.

Pappus, (botan.) v. Pap.
Paprlca, v. Ardeiu.
Papricaş, mâncare un^rească preparată din 

carne prăjită cu ceapă şi cu puţin ardeiu roşu 
în unt sau în unsoare. La urmă se adaugă şi 
smântână.

PapuanI, CPapua,Negrito,Mdanemeni), popor 
aparţinător rassei oceanice, ca. 800,000 capete, 
care ocupă interiorul insulelor ce încungiură 
Australia (Guinea nouă, insul, lui Solomon, He- 
bridele noue şi Caledonia nouă); coloarea pielei 
este brună-vânăt închis, capul e ângust şi înalt, 
cu păr lung; P. au fost timp îndelungat cunoscuţi 
ca canibali; aproape goli, dar nu cu totul lipsiţi 
de oareşi care cultură (economia de câmp, vâ
natul; credinţa în nemurire).

Papuc, încălţăminte uşoară de casă. (v. în
călţăminte.) Papugiu, şarlatan flecar şi şiret.
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Papura, numele popular al; plantelor: Typha 
.latifolia L. şi Typha angustifolia L. (v. ac.)-

Papură-Vodă, poreclă dată de popor domnito
rului raoldoveao Stefăniţă-Vodă-Lupul (1659 până 
1061), .din pricina foametei cumplite ce bântui 
ţeara în timpul eeu, aşa că oamenii mâncau 
papură uscată şi măcinată.

Păpuşa, pisc de munte pe culmea Ghezera, 
în Rom., j. Muscel, înalt de 2426 m.

Păpuşa, mică figură de om făcută din lemn, 
porcelan, ceară, etc,; servă la jocul copiilor mal 
mici. JPapuţărie, şarlatanie, înşelătorie.

Păpuşolu sau Fopu^oiu, se numesce in Mol
dova planta cultivată Zea Mays L. (v. ac.), po- 
ruml) în Muntenia, cucuruz in Transilvania şi 
Ungaria.

Papyrin, identic cu hârtia de pergament; în 
mod greşit se dă acest nume şi shirtingului de 
hârtie.

Papyrograph, aparat de a reproduce scrisori 
în 20t)—300 copii.

PapyruB Willd., (botao.) secţiune din genul 
Cyperus (v. ac.); P. antiquorum Willd. = Cy- 
perus Papyrus L., e planta din care Egiptenii, 
Romanii şi Grecii cei vechi confecţionau papi
rusurile pe cari scriau.

Para, monctă turcească, V4O parte dintr’un 
leu vechili.

Pari, (Grao P.J, stat în Brasilia nord-est., 
1.149,712 km*., 328,455 loc. (1890). Capitala P. 
numită şi iBelemc, lângă Rio P., 65,000 loc.; 
reşed episcop.; port de export pentru ţinutul 
rîului Amazon.

Para, loan, ântâiul vicar episc. foraneu din ţi
nutul Năseudului, vicariatul Rod o ei, regimentulll 
de graniţă românesc, n. în Silvaşul de sus, cott. Hu
nedoara, pe la finea seci. XVIII. Studiile le făcu 
în seminariul catolic Pasmaneum din Viena. Era 
un om cult, român zelos şi înfocat. A luptat 
foarte mult îu contra nedreptăţilor ce se făceau 
Românilor grăuiţeri din partea autorităţilor mi
litare austriece. In urmă a fost vicar la Fă
găraş, iar ia 1807 numit canonic în Blaj. [M.]

Parabasa, (grec.) (digresiune s. transgresiune), 
o parte a comediei vechi, de obiceiu la început, 
în care autorul însuşi sau corifeul corului, pu
nând jos masca, se adresa publicului ca unor 
cetăţeni, iar nu ca privitori, şi făcea apologia 
comediei, combătea pe critici sau spunea ve
derile sale despi'e felurite afaceri publice, cri
ticând pe oamenii politici; cum se vede în>Yespii«, 
•Norii», •Paserile» şi alte comedii ale lui Ari- 
stofane. Prin P. comedia veche rivalisa în in
fluenţă cu tribuna, până când 404 a. Chr., după 
întroducerea celor 30 de tirani, P. fu oprită.

Parabola, (grec.) asemenare, pildă, figură me
taforică, e povestirea unei întemplări sau fapte 
omenesci închipuite. Scopul şi insemnătateaP.-ei 
este de a face cunoscute oamenilor, sub icoana 
vie a vr'unui exemplu din viaţă, adeveruri şi 
precepte morale cari, fiind prea abstracte, ei nu 
le-ar înţelege altfel. P.-le sunt foarte numeroase 
în înveţăturile lui Christos şi ale lui Buddha. In 
literatura modernă se află mai ales la scriitorii 
germani Lessing, Herder şi Krummacher. Prin 
explicarea adevărurilor, ce sunt destinate a ilustra 
şi cari de multe ori se pun ca termini de coin- 
paraţiune, la sfîrşit sau la început, P.-le for

mează trecerea dela figurile metaforice la cele 
de cugetare, în special la comparaţiuoe.

[M. Strajan.]
Parabola, (geometrie) linie curbă, ce resultă 

din secţiunea unui con printr'un plan în sens 
paralel cu o lăture a sa; ea seamănă cu o ju
mătate de elipsă ce se prelungesce la infinit.

Paracelsus, Philippus Aureohis Theophrastus 
de Hohenheim, numit şi Bombaatus, medic şi 
naturalist renumit, n. 17 Dec. 1493 în Maria- 
Einsiedeln (Elveţia), a introdus chimia în far
macie, a îndemnat pe medici să se reîntoarcă 
la observaţiuni şi experimentări, şi a cercetat 
după medicamente specifice. Scrierile sale au 
fost publicate la Basel 1589, 10 tom. Asupra 
lui au scris: M. B. Lessing, Marx, Mook, Hart- 
mann, Schubert şi Sudhofl. f 23 Sept. 1541 îa 
Salzburg.

Paracenteais, operaţie, care constă în punc- 
ţionarea unui organ sau a unei cavităţi seroase, 
pentru a scoate lichidul patologic ce-1 conţine. 
Cuvântul do P. se întrebuinţează îndeosebi pentru 
puncţionarea cavităţii abdominale, în caşuri de 
oscită. P. se face cu un instrument numit tro
ca rt,. care constă din un tub de metal, de lun
gimea şi grosimea unui creion subţire, în care 
e introdus un ac, care umple complet tubul. Cu 
instrumentul astfel adaptat se înţeapă abdo
menul şi se scoate acul, astfel că prin tub poate 
curge lichidul din abdomen. [V. I.J

Parachronism, identic cu Anachronism (v. ac.).
Paradase, (geolog.) litoclase însoţite de falii.
Paradesia, (grec.) bisericuţă, capelă laterală, 

loc de închinăciune alipit de edificiul principal 
al bisericei.

Paradet, atributul Spiritului sfânt, ca mân- 
găitorul şi patronul oamenilor şi întrepuuătorul 
lor la D()eu Tatăl; aceste atribute se cuprind şi 
în rugăciunea »Lnpărate ceresc».

Paradis, rugăciune de învocare a Domnului 
şi ajutorului ceresc pentru depărtarea calami
tăţilor, nefericirilor publice ori private.

Paradisier, servitor şi cântăreţ la biserică.
Parada, convoiu sau reunire pompoasă, cu 

deosebire de trupe; desvoltarea de pompă. In 
scrimă se numesce P. apărarea corpului contra 
atacului sau loviturei adversarului.

Paradigma, exemplu (şablon) gramatical.
Paradis, loc de desfătare, grădina fericirii, in 

care a aşezat D<Jeu pe cei dintâiu oameni; ea 
era spre resărit, plantată ou tot felul de Hori, şi 
udată de apă ce se vărsa in patru rîuri: Pliison, 
Gehon, Tigris şi Eufrat. De oarece prin diluviu 
faţa pământului s’a schimbat, a(Ji nu se mai poate 
statori locul unde a fost grădina P.-ului. (Cf. 
Dr. Lorenz Emil, Gratz, »Schauplatz der heiligeu 
Schrift.») Iu sens translat P. se numesce şi locul 
fericirii vecinice unde se duc sufletele celor ador
miţi în deplină curăţenie.

Paradox, v. Antitesa.
Pârăsanu, Emanuel, descendent al uneia din 

cele mai vechi familii din banii Olteniei, n. 1860 
în Isvoarele, j. Gorj, Rom. A publicat: Nicu Ste
luţă, novele; Umbre şi lumini, un voi. de poesii 
sociale; Cartea săteanului, în fascicole pentru 
popor, pe urmă publicate într’un voi. Aprig lup
tător, ca şi moşul său Dum. Pleşioeanu, continuă 
lupta pentru instrucţia ţeranului român. Este că
pitan in regim, de Gorj Nr. 18. (v. şi Părăianu.)
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Paraeathesia, sensatiuni abnorme în piele, ca 

mâncărime, furnicături, amorţeală. [V. I.]
Parafa, trăsături adause la semnări de nume 

pentru a le deosebi de altele şi pentru a îngreuia 
imitarea lor.

Parafernal, se numesce dreptul femeii mări
tate relativ la averea sa ce ou e dotală. Când 
femeia stipulează un regim dotai, bunurile ei 
le administrează soţul. Averea neouprin.să în 
foaia de zestre, e paraferoală sau extradotală .şi o 
administrează femeia. In vechile legiuiri această 
avere se numea exoprică. Veniturile para- 
fernei aparţin femeii şi creditorii bărbatului nu 
le pot urmări. In Rom. dacă toată averea femeii 
e P., ea contribue cu o treime din veniturile 
sale la sarcinile căsătoriei (art. 1284 cod. civ.). 
Soţia nu poate să înstrăineze averea P., nici să 
se judece pentru dinsa, decât ou autorisaţiunea 
bărbatului sau cu permisiunea justiţiei, dacă el 
DU consimte. In România, regimul matrimonial 
obicinuit e cel dotai; paraferna e o raritate.

[Seri ban.]
Parafina, substanţă albă de consistenţa cearei, 

cu structură cristalină fusibilă între 30° şi 65°. 
Conţine seria hidrocarburelor saturate de ea 
C„ Has până la CjB Hbb-

Parafrasa, figură de stil, expresiune tenden
ţioasă, ce tinde a întuneca adeverul.

Parafulger, Paratoner, apărător de trăsnet. 
P. e o vergea de fier de 2 m., ce se pune în 
vîrful edificiului, ca să-l apere de trăsnet. Ver
geaua in partea deasupra se termină într’un 
vîrf de aramă aurit sau platinat, ca să nu ru
ginească. Dela partea dinjos a vergelei duce o 
eîrniă de fier sau de aramă paralel cu coperişul 
şi cu zidul până adânc în pământ, unde se ter
mină într’o tăbliţă de aramă. Dacă edificiul e 
mare, trebue să aplicăm mai multe P.-e, fiindcă 
P.-ul nu apără decât numai suprafaţa circum
scrisă cu o rază egală la P., sau cel mult de 
două ori cât P. Prin P. electricitatea, ce se 
aduuă în edificiu, se scurge spre nori, de altă 
parte la cas dacă electricitatea din nori s’ar 
descărca spre edificiu, P.-ul o primesce în sine 
şi o conduce în pământ. Inventatorul P.-lui e 
americanul Beniamin Fi'anklin (1752). (Cf. Ba- 
caloglu: Anal. Acad. IX.)

Paragina, pământ remas necultivat.
Paragoga, accident gramatical, ce adaugă o 

silabă la finea cuvântului.
Paragonit, mineral, mica sodică Se găsesce 

numai în şisturi cristaline.
Paragraf, mică secţiune a unui capitol, re- 

presentat ou semnul §.
Paragramm, (grec), adaus, suplement. schim

bare de litere prin oare ajungem la un joc de 
cuvinte cu înţeles glumeţ.

Paraguay, 1) P., rîu, afluent al rîului Paraua 
m Anierica de sud; isvoresce aproape de Dia
mantina, în statul brâsilian Mato-Grosso. In 
lungime de 2600 km., se varsă în 3 braţe în 
Pniana, 25 km. de Corrientes. Mare parte navi
gabil. 2) P.t republicii în Amerioa de sud, între 
Bolivia, Brasilia şi Argentina; 253,100 km1., 
430,000 loc., 70.000 Indiani sălbatici, ceilalţi 
Portughezi, Spanioli, Italieni, Francezi, ş. a. 
Clima este semitropicală, sănătoasă. Pădurile gi
gantice acoper mari teritoare.

Părălanu, (MileacuJ, veche familie boierească

din Oltenia, cunoscută din seci. XV, la 1430. Un 
hanul Hamza P., trăia pe la 16(X}. Din această 
familie, din care se trage şi ilustrul savant mol
dovean spătar Milescu (v. Cârnul), s’au mai 
distins: Marele postelnic Danciu, în (jilele lui 
Matuiu V. Ba.sarab, fundatorul mănăst. Polovraci 
din Gorj (1650). Acesta fu omorît la 1659 de 
Mihnea IU, împreună cu alţi boieri, şi împreună 
ou fiul seu Preda logofătul.

Din ramura Milesciîor: Barbu Milescu, mare 
ban, fiul lui Danciu de mai sus, numit aşa după 
moşia Milesci. Era un mare boier celebru, de care 
vorbesc adesea cronicele muntene. Din neamul 
P.-ilor mai sunt vr’o doi descendenţi, din cari 
căpitanul Emanuil Părăeanu (v. ac.). [O. L.j

Parajd, corn. rur. în Trans,, cott. Odorheiu, 
cu 2093 loc. Magh., fabrică de chibrite şi ocnă 
de sare, din care se scot la an 40,000 q. Pe 
dealul numit Sohegy sarea iasă până la supra
faţa pământului; prin acest deal trece un pârău, 
care mijlocit se revarsă în Târnava mică, pu- 
stiind pescii din acest rîu.

Paralaxa, unghiul format de două diferite linii 
visuale în raport la acelaşi obiect, mai ou samă 
în astronomie. In oculistică deplasarea para- 
lactică, servă la determinarea excavaţiunii ner
vului optic (la glaucom).

Paraldehyd, (Ca H4 0) 3 = 132. Se prepară ame
stecând aldehida etilică cu acid sulfuric, clorhidric, 
clorur de zinc, etc. La o temperatură joasă P. 
cristalisează. P. se topesce la 10-5°, fierbe la 
124°. Lichidă este incoloră, aromatică şi cu un 
gust acru. Se solvă foarte uşor în alcool şi eter, 
ceva mai greu în apă. P. e sedativă şi hiporotică.

Paralel, se 4i°e de două linii drepte sau două 
suprafeţe plane egal îndepărtate una de alta în 
toată întinderea lor, astfel că ori cât le-am pre
lungi, ele nu s’ar întretăia nici odată.

Paralela, o specie de descriere, care expune 
alăturea însuşirile a două persoane, a două po
poare, a două lucruri, arătând contrastul sau 
asemănarea lor. Celebre sunt ca opere: Vieţile 
paralele, de Plutarch, Paralela între antici şi 
moderni, de Perrault, şi mai recentă: Superiori
tatea artelor moderne asupra artelor antice, de E. 
Veron (1862), Paralele între Henriada şi Lutria, 
de Batteux, Paralela între Romani şi Francezi, 
de Mably; iar ca P -le mai scurte: P. între Cor- 
neille şi Racine, de la Bruyâres (în Leş Carac- 
teres), între Buffon şi Linnaeus, de Cuvier, ş. a.

Paraleleplped, (gebm.) prismă formată din 6 pa
ralelograme, din cari câte două sunt egale şi pa
ralele între sine.

Paralelism, formă de stil şi de ritm îh poesia 
hebraică, arabă, chineză şi a altor popoare orien
tale. P. e sinonimic, când alătură imagini ase
menea, cu acelaşi înţeles; antitetic, când alătură 
idei opuse, şi sintetic, când produce ritmul prin 
aşezarea simetrică a ideilor.

Paralelogram, patrulater plan ale cărui laturi 
opuse sunt paralele, prin urmare şi egale între 
sine: .pătratul, dreptunghiul (oblongul), rombul 
şi rotnboidul.

Paralipomena, (grec.) cele trecute cu vederea, 
adaus la fine; în i>Septuaginta< numele cărţilor 
cronicei.

Paralipsa, (grec.) figură retorică prin care se 
previne observarea adversarului, ca să fie res
pinsă mai înainte. .
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Parallsla, acea stare a corpului sau a unei 
părţi a corpului, cfind aotivitatea musculaturei 
e nimicită; P. incompletă se numesce pareaă. 
P. poate fi provocată de afecţiuni cerebrale şi 
spinale (P. centrală) sau de afecţiuni ale ner
vilor şi musculaturei (P. periferă). v. Hemiplegia 
şi Paraplegia.

Paralogla, (grec.) se numesce în genere ori 
ce eroare formal-logică, care se opune postula
telor dreptei cugetări şi corectitudinei raţiona
mentului. Dacă astfel de eroare n’a fost făcută cu 
intenţiune de a seduce şi a înşela prin dînsa, 
ci a urmat în mod conclusiv din oarecari pre
mise false, atunci ea se numesce şi paralogism, 
iar dacă a fost făcută intenţionat cu scop de a 
induce în eroare şi a înşela prin dînsa, se nu- 
mesce sofismă (v. ac.). [PI.]

Param, (Parom şi Baram la Slovaci, Perun 
indeosebi la Boemi şi Ruşi, Piorun la Poloni, 
Perhun la Pruşii vechi, Perkunos la Litvani), 
4eul fulgerului şi singurul domn al universului. 
Slavii deduc numele dela Brahma, (ţeul Iniilor, 
şi îl identifică cu lupiter la Romani.

Parâma, (marină) frânghiile întrebuinţate pe 
bordul vaselor, fie pentru manevra pânzelor, fie 
pentru legăturile vasului. P.-le sunt în general 
de cânepă şi sunt mai totdeuna cătrănite. In 
timpurile din urmă s’au întrebuinţat din ce în 
ce mai mult P.-le de strmă de oţd şi P.-le 
uşoare de manilă. După grosimea lor P.-le în
trebuinţate în marina de resboiu sunt: garlinul, 
cea mai groasă, lanţaua, aaula şi merlinul. P.-le 
albe (necătrănite) sunt mai tari, dar mai puţin 
trainice la umecţeală. [Const. B.J

Paramagnetism, echivalent cu Magnetismul 
(v. ac.).

Paramente, identic cu ornate bisericesc! (v. ac.).
Parametrita, (med.) infiamaţia ţesutului con

junctiv din jurul mitrei.
Paramithla, (grec) mângâiere, convingere, 

(maoedo-rom. părmit = basm), e o specie de 
Parabolă (v. ac.) introdusă de Herder, în care 
persoanele şi faptele sunt luate din mitologia 
veche.

Paramon, (grec) priveghere petrecută în ru
găciuni, cântări de serviciu divin.

Parana, fluviu în America de sud, isvoresce 
în Statul prasilian Minas-Geraes, după ce se îm
preună ou Paranahyba formează graniţa între 
statele brasil. Sao Paulo şi Mato Grosso, apoi 
între Paraguay, Brasilia şi Argentina, primesce 
din sus de Corrientes fluviul Paraguay, îndrep- 
tfindu-se spro sud prin Argentina până din sus 
de Buenos Aires, unde se împreună cu Uruguay, 
luând numele de La Plata. Lungimea 3282 km.

Paranese, (grec.) scriere moralisătoare, care 
îndeamnă la virtute.

Paran^ltia, una din numirile populare ale 
plantei Anthoxanthum odoratum L.

Parangon, (Solitair, Nonpareds), se numesc 
diamanţii mari.

Paranoia, (med.) terminul medical pentru o 
boală mintală, al cărei simptom principal e o 
idee fixă (mania persecuţiunii, grandoniauie, 
erotomanie, etc.) împreunată cu haluoinaţiuni 
şi ilusiuni sau fără de acestea; poate decurge 
cronic sau acut.

Paranomia, călcare de lege.
Parapet, v. art. Fortifioaţiune.

Parapetale, (botan.) foiţe accesorii ale peta
lelor dela flori.

Paraphasla, tulburare a graiului, care constă 
în pronunţarea unui cuvânt în locul altuia, din 
causă, că cuvintele presintă oare care analogie 
de înţeles sau de pronunţare. [V. L]

Paraphimosis, strangularea glandei (membrului 
viril) prin deschicjetura prea mică a prepuţului. 
Se (jice şi numai fimosă.

Paraphrenitis, infiamaţia diafragmei, adecă a 
membranei, care desparte cavitatea toracică de 
abdomen (pântece).

Paraphronesis, alienaţie mintală temporală, 
ieşire din minte.

Paraphyse, (botan.) peri simpli sau ramificaţi 
cari însoţesc organele sexuale din conceptaculele 
de la Fucus, basidele şi ascele din fructul Ciu
percilor, şi Lichenilor, sporangii de la Ferige, 
organele sexualo dela Muşchi, etc.

Paraplegia, sau paralisia păi'ţii inferioare a 
corpului, adecă a picioarelor, adesea şi a rec
tului şi a beşicii udului, încât suferindul nu 
poate umbla şi scapă, fără voie, excrementele 
şi udul. Causa zace în îmbolnăvirea meduvei 
spinării. Prognosa în general e rea. Se reco
mandă băi sulfuroase, mai târziu electrisare, etc.

Parasohlva, Sfânta, (Sf. Vinerea), n. în 
Epiphate, aproape de Calicratia din Serbia. La 
1221 moaştele ei au fost transportate la Tîrnova 
Bulgariei, de aci la Constantinopole, de unde 
la 1641 voivodul Vasile Lupul al Moldovei le-a 
adus în Iaşi şi le-a aşezat în mănăstirea Sfin
ţilor Trei Ierarchi, unde cu deosebită pietate se 
venerează. In onoarea ei e aşezată sorbătoare 
pe (jiua de 14 Oct. st. v.

Paraschivescu, loan Alexandru, pictor rom., 
cunoscut sub pseudonimul Alpar (v. ac.). + 
24 Oct. 1901 în Bucuresci. Afară de operele sale 
de artă a lăsat după sine o frumoasă colecţiune 
de ţesături şi cusături românesci, şi o bogată 
colecţiune de fotografii luate după sculpturile în 
lemn de prin mănăstiri şi biserici vechi.

Paraaln, (botan.) Tremurătoarea, Iarba efu- 
relui, Driza, nume românesci al plantei Bnza 
m edia L.; este o iarbă scurtă însă foarte apre
ciată prin fenaţele noastre.

Părăsit se numesce un vegetal ori animal care 
se nasce, cresce şi trăiesce pe corpul ori în 
corpul unui alt vegetal ori animal viu, se liră- 
nesce din sucurile lui şi vatemă adeseori sănă
tatea şi viaţa lui prin producerea de boală pa- 
rasitară, boală de invasiune. Nu considerăm ca 
fiinţe părasitare acei vegetali, cari, deşi lipsiţi de 
chlorofll şi incapabili a trage hrana din materiale 
anorganice ale solului şi ale atmosferei, se nu
tresc din substanţe organice aflate în putrefac- 
ţiune, din cadavre animate şi vegetale. Părăsiţii 
sunt foarte numeroşi, botaniştii, zoologii, pato- 
logiştii i-au descris în cărţi voluminoase, în trac
tate de P.-ologie. Dintre P.-ii vegetali cari tră
iesc în corpul omenesc şi animal sunt cele mai 
importante bacteriile. Unele bacterii trăiesc atât 
pe materii animale descompuse (Saprofiţi), precum 
şi în organismul animal viu. Cunoascem deja 
multe bacterii, cari constitue germii de boale 
infecţioase, precum baoilii ciumei, cholerei, febrei 
tifoide, tuberculosei, difteriei, răpciugei, dălacului, 
pneumoniei, leprei, septicemia, ş. a. Unele boale 
ale pielei sunt produse de ciuperci pai'asiţi mi-
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croscopici: diferite pecingini, tineele, cari distrug 
perul; asemenea este provocată de o ciupercă 
parasitară Stomatita albă, boală periculoasă a 
copiilor, manifestată prin pete albe pe buze, pe 
limbă, pe cerul gurii şi pe înghiţitoare. Mai toate 
animalele ca şi omul hrănesc pe corpul şi în 
corpul lor numeroşi părăsiţi animali. După locul 
unde sunt aşezaţi se împart părăsiţii în Ecto- 
parasiţi şi Entoparasiţi. Ectoparasiţii trăiesc pe 
părţile externe şi periferice ale corpului, precum 
unele insecte: Pediculus capitis, Pedioulus ve- 
stimenti, Phthirius inguinalis, dipterele cari se 
adăpostesc pe pielea animalelor, Pulex al tuturor 
climatelor, Sarcopsitta penetrans a ţerilor mai 
calde; apoi Arthropodele cari produc diferitele 
teluri de râie: Sarcoptes scabiei, Demadex fol- 
liculorum; Ixo^i, părăsiţi timpurari ai animalelor 
domestice. Entoparasiţii petrec viaţa în interiorul 
corpului animalului în care au imigrat, ei se 
recrutează din toate clasele animalelor infe
rioare, începând dela cele mai primitive, ca 
Protozoarele şi Amibele cari trăiesc în intestine, 
în organele genitale, ca Coocidiile din celulele 
epiteliale, din ţesutul muscular şi conjunctiv, 
ca Sporozoarele sângelui: Haematophyllum Ma- 
lariae, germele Paludismului, Ematococul al 
Emoglobinuriei vitelor bovine (al Febrei de Texas) 
şi al cârceagului oilor; dela Infusorii flagelaţi, 
ca Trichomonas vaginalis, Trichoinonas hotninis 
şi Lamblia intestinalis cari causează diaree cro
nice, Infusorii ciliaţi, ca Balantidiuin coli care 
produce asemenea entero-colite, până la vermii 
intestinali, din cari unii Tremato^i sunt cunos
cuţi de mult: Easciola hepatica a fost descrisă 
deja 1758 de Linne, Distomum de Betzius 1786; 
foarte numeroşi sunt Trichocefalidele, din cari 
face parte Trichina spiralis a şoarecelui, pisicei, 
rîmătorului şi a omului, vermii cestoieji, variatele 
panglici, vermii Nemato(}i: Anguilulide, Filaridee, 
Strongilide, din cari are o deosebită importanţă 
Ankylostomum duodenale, descris deja în 1789 
ca Uncinaria duodenale, care trăiesce în ma
teriile fecale ale omului, care produce Anemia 
pernicioasă a lucrătorilor din mine şi cărămi- 
dării, boala care se întinde treptat din Italia, 
Elveţia, Germania spre Orientul Europei, a 
apărut deja în IJnguria, Banat, Transilvania; 
ouelo acestui părăsit se întroduc în intestinele 
omului ou apă de beut, cu alimente mânjite de 
mâna nespălată a lucrătorului. Apoi vin Asca- 
ridele,limbricii: Ascarislumbric. Oxyuris vermic, 
bine cunoscute în toată lumea. Unii P.-ţi petrec 
viaţa treptat în mai multe animale, făcând mi- 
graţiuni active şi pasive, cele din urmă când 
animalul care adăpostesce pe părăsit este mâncat 
de alt animal ori de om. (Cisticercii şi alţi em
brioni ai panglicelor, Trichinele ş. a.) Unii pă
răsiţi nu trăiesc nici odată în libertate, afară de 
corpul altui animal, ci se nasc, vieţuiesc şi mor 
in corpul diferitelor animale, în care trec prin 
diferitele fase ale evoluţiunii lor, precum s. e. 
ematozoare ale omului, vitelor, paserilor. (Cf. 
B. Grecescu, de l’Acherion Schoenleinii. Paris, 
1868; 1. Felix, Tractat de Igiena şi de Poliţia 
sanitară, tom. I. Bucuresci, 1870; N. loanin. 
Despre Râie. Iaşi, 1872; D. Brândza, Trichina 
şi Trichinosa. Iaşi, 1874; St. H. Grandea, Tri
china şi Trichinosa, tesa de doct. în med. Bu
curesci, 1879; A. I. Provianu, Râia demodectică.

Bucuresci, 1887; V. C. Budurescu, Cisticercosa 
la porc. Bucuresci, 1887; V. Babeş, Die "Wande- 
rungen des Pentastomum denticulatum, Centralbl. 
fiir Bacter. und Parasitenkunde. Kassel, 1888; 
V. Babeş, Studii asupra Hemoglcbinuriei bacte
riene a boului. Bucur., 1889; T. G. Starcovici, 
Hemoglobinuria bacterienă a boului. Bucur., 1899; 
C. Starcovici, Bemerkungou uber Hămoglobinurie 
des Rindes, Texasfieber und Cârceag, Central- 
blatt fiir Bacter. Kassel, 1893; V. Babeş, Be- 
merkungen liber den Parasiten des Cârceag der 
Schafe. Virchcw’s, Archiv. Berlin, 1895; V. Babeş 
et D. Gheerghiu, Etude sur Ies differentes formes 
du părăsite de la malaria. Archives de Medicine 
experimentale. Paris, 1893j I. Felix, Paludismul 
în istoria higienei. Analele Academiei române. 
Bucuresci, 1901. [I. Felix.]

Parasitism, se numesce modul de traiu al unei 
fiinţe orşanisate, care se hrănesce din sucul altei 
fiinţe vil.

Paraspadia, deschiijetura canalului urinar Ia 
o lăture a membrului viril, înăscută.

Parastas, funcţiune sacră aşezată întru po
menirea morilor, în care bjserica se roagă pentru 
odichna sufletelor celor adormiţi. La P. de regulă 
se face: serviciul sfinţirii apei (sfeştania cea 
mică), binecuvântarea pânei de grâu şi a colivei 
de grâu fert amestecat cu miere, şi ridicarea 
pausului. El se face a 3-a 4< după moarte, a 
9-a, a 40-a 4', apoi la an.

Paraşurama, în mitol. 'indică numele deului 
Wişnu în întmparea a şesea, ca om.

Paratoner, v. Parafulger.
Părău, Păriu, în Bucovina un rîuleţ mic, cu 

un genetiv sau altul calificativ după el însă 
arată un loc lângă acea apă: P. Barcului; P. 
Cailor, lângă satul Pojorîta; P. Corlăţenilor; P. 
Lelei, lângă orăşelul Câmpulung; P. Mazerei, 
lângă satul Sadova; P. Morei, lângă Câmpulung 
şi lângă Sadova; P. Rece, lângă satul Slătioara; 
P. Rusului, lângă satul Sădău; P. Zbrancei, lângă 
Sadova, etc. P. Negru s. Ciornipotoc, corn. rur., 
parochie. moşie boierească în căpit. Coţmanului 
şi jud. Zastavnei în Bucovina, cu 1494 loc. 
(1361 ort.-or., 14 rom.-cat. şi uniaţi, 119 mos.) 
1 şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

Paravan, mobilă de casă, compusă din una 
sau mai multe table încheiate, cari formează 
un mic părete. P. se întrebuinţează pentru a 
apăra de căldura sobei, la patul bolnavilor, sau 
ca obiect de lux în saloane. P.-le se fac din 
lemn şi din fier, adeseori sunt obiecte de artă 
lucrate cu broderii şi picturi pe mătasă. [M. B.|

Parcae, (la Romani) 4eiţe de nascere. La în
ceput a fost una, numită Parca, dela nascere, mai 
tâi'4iu alta Nona (a noua) şi alta Decima (a 4ccea), 
cu considerare Ia lunile în cari se nasc pruncii. 
Ele sunt trei surori, cari torc soartea nounăs- 
cutului. Pe lângă P. au mai fost şi Pata (v. ac.) 
ca4eiţede soartea omului. La GreciMoire (v. ac.).

Parcalabi, (Mari castelani), una din cele mai 
însemnate demnităţi boieresci, mai ales în Mol
dova. Ei corespundeau cu guvernorii din provincii 
şi mari castelani. In Moldova erau următorii, 
după importanţă: P. de Uotin, Neamţu, Roman, 
Suceava, Rădăuţi. După Icgofetul cel mare, P. 
de Botin era boierul cel mai însemnat al ţerei. 
Găsim această demnitate din seci. KV. In cele 
din urmă puterea şi importanţa lor decrescu,
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ooafandându-se cu ispravnici (prefecţi) din seci. 
actual. Găsim şi în Talachia acest titlu, dar 
numai până în seci. XVI. Astfel P. sau caste
lanul de Poenari, etc. [O. L.]

Parcela, parte de sine stătătoare a unui teren.
Parcevlci, Petru, numit şi Pejacevici, epis

copul catolic do Maroianopole, unul din princi
palele instrumente papale în Orientul balcanic 
prin a doua jumătate a seci. XVII şi îndeosebi 
în ţerile române.

Parchet, (arcbit.) scândurile ânguste din lemn 
de stejar, fag, etc., aşezate simetric, formând 
planşeul (pardoseala) unei camere.

Parchet, (jur.) se numesce insţituţiunea so
cială însărcinată cu reprimarea faptelor penale. 
In România, P.-ul fiecărui tribunal cu o singură 
secţiune, se compune din un procuror şi un 
substitut. Dacă tribunalul are mai mult de o sec
ţiune, P.-ul se compune din un prim-procuror 
şi atâţia procurori câte secţii are tribunalul. La 
curţile de apel avem un procuror general şi unul 
sau doi procurori de secţiune. La curtea de ca
saţie este un procuror general şi un procuror de 
secţiune. Numai P.-ele tribunalelor au dreptul 
de a urmări crimele şi delictele, sub privigherea 
P.-elor curţilor de apel. P.-ele formează ceea ce se 
numesce ministeriul public (v. ac.). Capul suprem 
al ministeriului public e ministrul de justiţie. In 
materie penală, procurorul pune, totdeuna, con- 
clusiuni; în civil, numai . când sunt în causă 
minori sau intercjişi. Crimele se judecă de juraţi. 
Oficiul ministeriului public îl ţine aici un pro
curor de curte apelativă şi, numai prin delega- 
ţiuue, un procuror do tribunal. In cas de flagrant 
delict şi de materie criminală, procurorii pot 
aresta. Toate P.-ele sunt amovibile. [Scriban.]

Parchwitz, oraş în districtul prusian Liegnitz, 
lângă Katzbach, 1240 loc. (1890). In 15 Aug. 
1760 Priedrich cel Mare învinge aici pe Austriaci 
sub Laudou (Lupta dela Liegnitz).

Parclval, (Parsifal), eroul unei tradiţiuni din 
evul mediu, care purcede probabil dela Celţii din 
Wales sau din Armorica (Bretagne în Francia) 
şi mai tâi'^iu s’a adus în legătură cu tradiţiunea 
despre Graal (v. ac.). Wolfram de Eschenbach 
a folosit tradiţiunea pentru o epopeă, iar Wagner 
pentru o operă dramatică.

Pardo-Bazan, Emilia, scriitoare spaniolă, n. 
1857 în Coruna; a scris romane şi chestiuni 
istorico-literare, editează revista lunară poetică 
•Nuevo Teatro critico*.

Pardon, (franc.) iertare, graţiare. P. cere col 
învins în resboiu sau cel ce a deranjat, mc- 
lestat pe cineva.

Parduhitz, capitală de judeţ în Boemia cen
trală, lângă vărsarea rîului Chrudimca în Elba, 
12,367 loc. (1890). In apropiere hergheliaXladntb.

Pareira, rădăcina de P., product farmaceutic 
(radix Pareirae bravae), dat de Cbondoden- 
dron tomentosum Ruiz et Pav., plantă lemnoasă 
urcătoare din familia Menispermacee; trăiesce 
în Peru; rădăcina sa se folosesce contra frigu
rilor, durerilor de rinichi, calculelor vesicale, 
muşcăturilor de şerpi; e foarte amară. So fal
sifică înlocuind-o cu rădăcini de Cissampelos 
Pareira L. din Antile.

Parenchym, în zool. ţesătură moale, spătoasă 
din diferite organe cum este din ficat, splină, 
rinichi, etc.

Parenchym, în botan., ţesătură vegetală for
mată din celule tot atât de lungi ca late sau 
aproape aşa, cu pereţi subţiri şi celulosici, în- 
lăuntru lor avend apă (p. aquifer), amidon (p. 
amilifer), oleiuri (p. oleifer), grăunţi de clorofilă 
(p. clorofilian) ş. a. Celulele de P. pot ave forme 
diferite, cubice, rotunde, stelate, ramoase, etc. 
după aceste forme numindu-se şi parenchynul; 
el mai poate fi omogen sau heterogen, dacă are 
celule de acelaşi fel sau de feluri diferite,' etc.

Parenesa, exortaţiune, agrăire, cuvântare sacră 
adresată poporului creştin ori persoanelor sin
guratice, cu anumite ocasiuni mai solemne.

Parentalia, la Romanii vechi serbătoarea (Ji- 
lelor morţii părinţilor, pilele morţii se numiau 
Dies parentales, şi atunci mormântul morţilor 
se încununaşi Şeilor li-se aduceau sacrificii, săra
cilor daruri de milă. Pentm moartea părinţilor 
era şi o serbătoare anuală, 7 (Jile înainte de 
21 Febr., un fel de serbătoare a tuturor sufle
telor şi 4iua de 21 Febr. se chiamă: Feralia 
(v. ac.), apoi în 22 urmă Caristia.

Parentela, rudenie, ascendenţi.
Parentesa, figură de stil, prin care se între

rupe sensul frasei prin altă frasă intermediară. 
P. e şi semn grafic {....) pentru cuvinte sau 
proposiţii intercalate în text.

Parergon, (grec) adausuri, accesorii; scriere 
mai mică.

Paresa, (med.) paralisie (v. ac.) incompletă, 
slăbiciune motorină.

Paresemi, PatruŞecime, Quadrageaimae, se 
(Jice postul Pascilor.

Părete, construcţiune de zid sau lemn, ser
vind la închiderea sau divisionea unui spaţiu.

Parfum. Acest cuvânt are două accepţiuni. 
Exprimă sau odorea aromatică plăcută care se 
exhală dintr’o substanţă oarecare sau din fiori, 
sau desemnează corpul însuşi care exhală odoarea. 
Grecii vechi priveau P.-urile nu numai ca un 
omagiu datorit (joilor, dar âncă ca un semn de pre- 
senţa lor. P.-ul era foarte preţuit şi la Romani, 
dar de sigur că cei mai avi(}i după (iînsul au fost 
şi sunt Orientalii. Lucrul se şi explică; In ţerile 
calde nervii sunt mai delicaţi, sensaţiile mai vii 
şi oamenii mai predispuşi spre voluptate. P.-le 
Indiei şi Arabiei au fost totdeuna cele mai sti
mate. In composiţia lor întră florile cele mai 
mirositoare şi mai aromatice. Astfel sunt flo
rile de portocale, de trandafir, de iasomie, de 
thym, lavendulă, etc. Preparaţia P.-ului este 
a.stă(}i de domeniul industriei mari prin ajutorul 
alambicului. P.-urile se pot divide în P.-uri de 
Arabia, de India şi de Europa. Unele şi altele 
pot fi simple sau compuse, lichide sau solide. 
P.-urile au influenţă asupra organismului şi produc; 
o stare de sensaţie plăcută. S’au văcjut adeseori 
afecţiuni nervoase vindecate prin P.-uri, dar nu 
mai puţin s’au observat afecţiuni ale aparatului 
respirator şi chiar asfixii având P.-ul (ie causă.

Pârga, Primitiae, productele, cereale, poa
mele şi strugurii, cari se coc mai ântâiu; grâul 
so seceră în P., când e destul de copt spre a 
fi secerat, deşi nu e tare grăunţul. In legea 
veche primele producte se oferiau ca sacrificiu. 
La poporul nostru âncă e datina pe unele locuri 
de a duce ca jertfă la biserică primele producte 
din caş, poame şi struguri (în 6 Aug. st. v. la 
serbătoarea schimbării la faţă). [i—n'-]
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Pârghia, este una din cele 6 maşini simple 

ale mecbanicei. Forma cea mai simplă a P.-ei 
e o rudiţă răzemată într’un punct şi supusă ac
ţiunii a doue puteri, cari tind să o înyîrtă în 
direcţiuni contrare. Sunt P.-ii cu doue braţe şi 
F.-ii cu un braţ, după cum punctul de răzemare 
e între punctele de operaţiuni ale puterilor sau 
afară de ele.

Părhauţ, corn. rur., parochie, moşie boierească 
în căpit. şi j. Sucevei în Bucovina, are 1244 loc. 
(1169 ort.-or., 29 rom.-cat., 3 protest., 43 mos.l, 
1 şcoală primară, staţiune de cale ferată.

Pari, (ital.), în comerciu, egal cu preţul no
minal fără adaus sau scăiţement; o hârtie de 
valoare (notă de bancă, obligaţiune) stă al P., 
(v. ac.) când cursul, adecă preţul comercial, este 
egal ou preţul nominal.

Parlas, popor în India sudică, cu deosebire in 
Madras (2*2 mii. loc. 1891); în mod greşit se 
numesc P. clasele de jos ale poporaţiunii Indiei.

Parlaţiune, flat.J plată în bani gata, răfuire 
de datorie; egalitate în moştenire pentru copii 
din diferite cununii.

Paricid, se numesce omorul comis asupra pă
rinţilor legitimi, naturali sau adoptivi, ori asupra 
ori cărui ascendent legitim. P.-ul se pedepsesce 
în Rom. cu munca silnică pe viaţă, cea mai 
grea pedeapsă din cod. pen. român, şi nu e nici 
odată sousabil, adecă pedeapsa nu poate fi redusă, 
când faptul a fost provocat de loviri sau vio
lenţe mari; el însă poate fi justificat, în cas de 
legitimă aperare. In acest din urmă cas, omo
rî torul scapă de pedeapsă. Romanii înţelegeau 
prin P. ori ce omicid. După L. celor XII table, 
P. era numai omorul tatălui de cătră fiu. (v. şi 
art. Omor.) [Scriban.]

Paridae, Pifigoi, Piţigugi, fam. de paseri din 
ord. pas. cântăreţe. Sunt mici, vioaie, cu cioc lun- 
găreţ, vîrful limbei crepat. Sboară repede, dar 
pe mici întinderi. Trăiesc pe arbori şi în tu- 
Bşe în societăţi, însă în timpul docilii singu
ratice. Se nutresc cu insecte şi materii vegetale. 
Cele mai însemnate specii sunt: 1) Piţigoiul 
fParua major), galben-ver(}iu, capul şi gâtul 
negru cu pete albe, burta galbenă, aripile şi 
coada negre. Lung. 16 cm. Trăiesce în Europa 
şi Asia mică. 2) Piţigoiul albăstriu (P. coeru- 
leua), ou pene vei'4ii pe spate, capul, aripile şi 
coada albastre, burta galbenă. Lung. 11 cm. Iu 
Europa. 3) Piţigoiul moţat (P. criataius), capul 
cu pete albe şi negre, spatele brun, guşa neagră, 
burta albă. Lung. 13 cm. In Europa centrală, 
prin pădurile de conifere. 4) Piţigoiul de bălţi 
(P. paluatrisj, spatele brun-ruginiu, crescetul 
capului negru, grumazul alb cu pete negre, burta 
albă. Lung. 12 cm. In Europa pe lângă ape, în 
tufişe, păduri, grădini.

Parietale, (botan.) serie de plante angiosperme, 
cu mai multe familii: Theacee, Guttifere, Ci- 
stacee, Violacee, ş. a., caracterisate prin cârpele 
uuite (sincarpice), într’un ovar cu o loje şi cu 
placentele pe păroţii ovarului (placentaţie pa
rietală).

Parlma, şir de munţi în Venezuela de sud şi 
Guyana britanică, între Orinoco şi fluviul Ama- 
zouas; vîrfuri mai înalte Duida (2475 m.), Ma- 
rahuaca (2508 m.).

Parlmle, (grec.) excerpte din sf. Scriptură 
ă testamentului vechiu ori din epistolele Sf.

Eliciclopodia română. Voi. III.

Apostoli, ce se cetesc la înserat, la oficiul oarelor 
şi la alte funcţiuni sacre.

Parlnl, Gfiuaeppe, (1729—99), poet clasic ital. 
din seci. XVIII, n. în Bosisio, lângă Milan, din 
popor; preot, apoi prof. de liter. şi eloquenţă în 
Milan şi în Brera. Renumit prin poema sa sa
tirică: >11 giorno<, în care ridiculisează mora
vurile aristocraţiei italiene. A scris şi deosebite 
poesii lirice şi studii literare. Opere complete ed. 
Florenţa 1860, cu un discurs despre scrierile lui 
P. de G. Giusti; alta de Salveraglio 1882, Bologna.

Părinte, tată; titlu de onoare dat preoţilor şi 
călugărilor; P.-le poporului, cel ce a făcut mult 
bine pentru el şi grijesce de prosperarea lui; 
P.-ii eonscriţi, senatori în Roma antică; P.-ii

Părinţi sfinţi, în sens mai larg se cjic toţi pă
storii şi învăţătorii primi ai bisericei (între cari 
şi Sf. Apostoli). In sens mai strins sf. F. numim 
pe acei scriitori bisericesci, cari se disting: a) 
prin vechime, b) sciinţă (ortodoxă), c) sfinţenia 
vieţii şi d) cari au fost onoraţi de cătră bise
rică cu acest nume. Ceilalţi scriitori din secolii 
primi, cum au fost Tertuliau, Origine, .Lactantiu, 
Eusebiu din Cesarea, Teodoret, etc., deşi au fost 
bărbaţi foarte erudiţi, totuşi nu Se numeră între 
sfinţii P., oi numai între scriitorii bisericesci. 
Unii socotesc epoca P.-lor sf. de apus până la 
papa Gregoriu M. (t 604), iar în Orient până 
la Sf. loan Damascen (j- 754), alţii însă până 
în seci. XII, numerând pe Sf. Bernard ca ul
timul sf. P. Acelor sf. P., cari au excelat prin 
sciinţă şi zel apostolic li-s’a dat numirea de doc
tori ai bisericei. De doctori ai bisericei suut de
claraţi: în biserica grecă Sf. Atanasiu, Vasiliu 
M., Gregoriu Naz,, I. Chrisostom, Ciril Ales., 
şi Sf. loan Damascenul; iar în biserica latină: Sf. 
Ambrosiu, Augustin, Ieronim, Leo I papa, Gre
goriu M. papa. (Cf. Alzog, Grundriss der Patro- 
logie, ed. 4, Freiburg 1888.) [Dr. Is. Marcu.] 

Paris, (mitol.) numit şi Alexandros, fiul lui 
Priamos (regele Troiei) şi al Hekabei. Mama sa 
visase, că a născut un tăciune, ce a aprins Troia. 
Priamos avend frică, că visul se va împlini, a 
dat pe P. unui păstor, ca să-l expună pe muntele 
Ida, o ursoaică a lăptat pruncul, din care causă 
păstorul a numit pe prunc F. şi 1-a crescut. 
Eris (sfada) cu ocasiunea unui ospeţ, unde erau 
de faţă Hera, Aphrodithe şi Athene, a aruncat 
un mer de aur cu inscripţiunea >Celei mai fru- 
moasec. pinele au rugat pe P. să facă judecată 
şi P. a dat mărul de aur Aphrodithei (Venus), care 
apoi l-a ajutat să răpească pe Helena cea frumoasă, 
soţia lui Menelaus. Această răpire a dat ansă la în
ceperea resboiului în contra Troiei (v. ac.). Troia 
s'a aprins şi a fost cucerită de cătră Elini, şi 
astfel visul Hekabei s’a împlinit. [Atm.] 

Paris L., (botan.) gen din fam. Liliaceae, trib. 
Medeoleae, cuprinde plante erbacee perene, are 
vr'o 3 sau 4 specii bine distincte, distribuite prin 
Europa şi prin Asia temperată sau montană. In 
părţile noastre cresce prin locurile umbroase 
din pădurile montane şi subalpine Paris quadri- 
folia L. cunoscută poporului nostru sub numi
rile de: Bobiţă, Bobiţa lupului, Dalac, 
Răsfug, etc. [Z. C. P.]

Paris, (lat. Lutetia Parisiorum), capitala Frau
dei, situată lângă Seina în forma unui cerc marcat 
prin uu şir de coline (Montmartre 128 m., Belle-
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viile 101 m.); periferia oraşului are 34'5 km., 
arealul 78 km2., diametrul cel mai mare, dela 
nord-est spre eud-vest, e de 11-8 km.; are 
2.536,834 loc. (1896). P. e tăiat de Seina în doue 
părţi, în centrul oraşului, pe o insulă a Seinei, 
e Cite, vechiul slmbure al P.-lui, de aci se lăr- 
gesoe oraşul în 3 zone concentrice marcate prin; 
1) bulevardele interioare, făcute 1670 de Lu
dovic XIV pe locul vechilor fortificaţiuni; 2) bu
levardele exterioare (barriere) şi 3) bastioanele 
şi şanţurile (En ce in te, care cuprinde multe 
oraşe şi sate de odinioară, ca Belleville. Batig- 
nolles-Monceaux, Passy, La Villette, La Cha- 
pelle, Montmartre, Gentilly, Bercy, Auteuil). în
tinderea P.-lui până la Enceinte, şi cea mai mare 
desvoltare şi înfrumseţare a lui s’a întemplat 
sub Napoleon III. Oraşul e împărţit în 20 arron- 
dissemente cu câte 4 quartiere; cu toate acestea 
se mai susţin în us unele numiri vechi ale sub
urbiilor, ca s. e. Faubourg St.-Germain, Quartier 
latin, Faubourg St.-Honore (reşedinţa financia
rilor şi diplomaţiei exter.), St.-Antoine (locuinţa 
lucrătorilor).

Stradele P.-lui au în total lungime de 964 km. 
Artera principală a oraşului o formează cele 
73 bulevarde (lungi de 64 km., late de 28'34 km. 
cu alee duple şi triple, cu palate splendide, ca
fenele, restaurante, vitrine ce îţi iau ochii), ca 
Boulevard Montmartre, Bonne Nouvelle, Poisson- 
niere (cu comerciul de lux), Boulevard dea Ita
liene, B. des Capucina, B. du Temple, B. Se- 
bastopol, B. Malesberbes, B. Pereire, etc. Alte 
strade mai însemnate: Avenue de Yincennes, 
Rue Montmartre, Rue Rivoli, Avenue des Cbamps- 
Elysees, Rue St.-Honore, Rue Richelieu, Avenue 
Victoria, Rue St.-Denis, Avenue de l'Opera, Rue 
du 4 Septembre, Avenue de la Republique.

Pieţe, grădini publice sunt 136, între cari: 
Place de la Concorde înaintea grădinei Tuille- 
riilor (locul de executare al lui Ludovic XVI, 
obeliscul dela Luxor de 23 m. înalt, 8 statue 
colosale ale oraşelor franc.;. Piaţa Caroussell, 
Place Vendome (cu columna lui Napoleon, de 
44 m. înaltă). Place des Victoires (cu statua 
equesti'ă a lui Ludovic XIV), Place des Vosges 
(cu statua equestră a lui Ludovic XIII), piaţa 
Greve (mai nainte loc de execuţiune), piaţa Ba- 
stille (columna Iulie de 50 in. înaltă). Place du 
Châtelet, PI. Sulpice, PI. du Troue, PI. du Palais- 
Royal, PI. de l'Arc de l’Etoile (centrul a 12 bule- 
vai'de şi strade), câmpurile Elysee (v. ac.) (locul de 
preumblare al lumii elegante), pădurea Boulogne 
şi Vincennes, câmpul lui Marte (cu turnul lui 
Eiftel înalt de 300 m.), grădinile dela Palais- 
Royal şi Palais-Luxembourg, Jardin des Plantes 
(grădina botanică cu museu zoologic, parcul 
dela Monceaux, 46 cbeuri.

Poduri sunt 28, între cari: Pont d’Austerlitz, 
Pont St.-Louis (dela 1862), Pont St.-Michel (re. 
zidit 1857), Pout d’Arcole sau de l’Hotel de 
Viile (dela 1855 de fier). Pont Neuf, cel mai 
renumit, 229 m. lung, 23 m. lat (zidit 1578—1604 
pe 12 arcuri). Pont des Arts, Pont Royal, Pont 
de Solferino (zidit 1859), Pont de la Concorde 
(zidit 1787—90), Pont des Invalides (dela 1855 
de piatră). Pont de l’Alma (dela 1855), Pont de 
Jena (zidit 1806—13) ş. a.

Palate: Tuileriile pe piaţa Caroussell (zidire 
începută la 1564, 346 m. lungă ou 2 etage, 5 pa-

viloane, nn aro triumfal ca poartă şi grădină 
frumoasă, 1871 ars de comunişti, 1883 demolat); 
Louvre, zidit de Francisc 1, cu grandioase co- 
lecţiuni de artă şi antichităţi (10 sale sculpturi 
antice, între cari şi Venus din Milo, 12 sale lu
crări de artă mai noue, apoi antichităţi egiptene, 
etrusce, assiriene, americane, pinacotecă, de- 
semnuri, museu etnografic, etc.); Palais-Royal, 
zidit 1629, 1871 ars, în timpul mai nou re
staurat, reşedinţa consiliului comunal; Palaîs de 
l’Elysee, zidit 1718, locuinţa preşedintelui re- 
pubbcei; Palais Luxembourg, zidit 1612—20, 
reşedinţa senatului, cu museu al artiştilor fran
cezi în viaţă; Palais Bourbon sau Palais du 
corps legislatif, zidit 1722; Hotel de Viile sau 
casa oraşului, zidit 1533—1628, 1871 ars, apoi 
rezidit şi terminat 1884; Palatul justiţiei; Pa
latul industriei, zidit pentru exposiţia dela 1855 ; 
Hotel des Invalides, zidit 1671—74, cu 3600 lo
cuitori, cu »domul Invali4ilor«, unde se află ose
mintele lui Napoleon I; Palatul legiunii de onoare; 
Palais de l'Observatoire: observatoriu astronomic 
zidit 1667—72; Palais de l’Institut; Arobiva, 
monetăria, banca (zidită 1620), bursa (zidită 
1808—27 în stil antic); palatul Trocadero, zidit 
pentru exposiţia dela 1878; bazarul cu 300 lo
caluri de ven(jare; halele centrale zidite 1851 
până 1853 cu 3200 despărţeminte pentru legume, 
pesci, boare, etc.; abaterii mari.

Biserici sunt în P. vr’o .115, între cari: ca
tedrala Notre Dame pe insula Cite, în stil gotic, 
fundată la 1163, cu 5 năi, 2 turnuri de 68 m. 
înalte; Sainte-Chapelle, gotică dela 1242; St.- 
Germain des Preş din seci. XI—XII; Pantbeon 
sau bis. Genoveva, zidită 1764, cu columne co
rintice şi cupolă de 83 m. înaltă, în criptele ei 
zac osemintele bărbaţilor celebri; bis. St.-Sul
pice, Madeleine, etc.

Teatre sunt 44 în P., între cari: noua Opera 
mare (1861—1875); Theâtre lyrique (1862), 
Theâtre-Franpais, Opera mică (arsă 1887), Opera 
italiană. Odeon ; apoi: Vaudeville, Varietes, Gym- 
nase dramatique, Theâtre de la Gaîte, Ambigu 
comique, Theâtre du Palais-Royal, Bouffes pa- 
risiennes, Folies Bergeres, etc.; mai sunt 4 case 
mari de concert, 9 panorame, Theâtre Seraphin 
(teatru de păpuşi), etc., 6 circuri, 45 casarnie, 
15 spitale mari publice (Hotel-Dieu, Pieţe, Cha- 
rite, etc.), 8 spitale speciale şi 5 spitale de copii, 
casă de sănătate, asile, etc.

Instituţiuni culturale; Institutul de Francia, 
areopagul soiinţelor în Francia, consistă din 
5 academii independente cu 225 membri ; fa
cultăţile de teologie protestantă, de drept, medi
cină, matern, şi sciinţele natur., de filos. .şi istorie 
(ambele reunite în Sorbonne), dela 1896 poartă 
laolaltă numirea de Universitate, cu 11,755 stu
denţi; College de France (dela 1529); Colege 
des hautes etudes; ficole des chartes; Eoole 
normale; universitate liberă catolică (dela 1875); 
şcoala militară St.-Cyr, fundată 1751; conser- 
vatoriul de musică (concerte renumite); şcoala 
centrală de arte şi manufacturi; şcoala de arte 
frumoase şi cea de arte decorative; Conservn- 
toire des arts et metiers (pentru industriaşi); 
politeobnic, şcoala de montanistică, 3 şooale co
merciale superioare, institute de .surdomuţi şi du 
orbi, etc.; 11 licee, 12 şooale industriale, nu
meroase institute private pentru înveţăinentul
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superior; 1239 şcoale poporale, între cari 386 pu
blice; biblioteca cea mare (3 milioane volume 
şi 100,000 manuscripte), biblioteca Mazarin 
(200,000 volume), biblioteca arsenalului, St.-Ge- 
nevieve, a Sorbonnei, etc.; numeroase musee, 
între cari 17 în Louvre, colecţiunile din Palais 
Luxembourg, din Hotel Cluny, din Hotel Car- 
navalet, etc.

Industrie, comerciu, comunieaţium, etc. In 
privinţa industriei şi comerciului P. e primul 
oraş ai Franciei; specialităţi parisiene sunt aşa- 
numiţii articli de P., articli de modă, jucării, 
mărunţişuri de tot felul, excelente obiecte de 
bronz şi articli de lux. Renumite sunt mănuşile 
fine, mărgelele de aur, florile artificiale, instru
mentele musicale, ghetele fine şi pieile de lac 
fine de P.; P. ocupă primul loc în fabricaţiunea 
de oroloage în Francia; industria P.-lui dă şa
luri, covoare, gobelin, lânării uşoare, bumbăcării. 
In 1894 s’a exportat din P. marfă în valoare de 
presto 350 mii. cor. şi s’a importat (pene de lux, 
ţesături, piei, hârtie, cărţi, vin, etc.) în valoare 
de 250 mii. cor. In P. sunt 26 bănci pe acţii, 
între cari banca de Francia (fundată 1803 cu 
capital de 185 milioane cor.). Navigaţia pe Seina 
şi canale e foarte vie (se transportă anual 8 mi
lioane tone marfă). P. e centrul reţelei căilor 
ferate franceze; mare reţea de omnibuse, trara- 
care, navigaţie pe Seina; cale ferată orăşenească 
în construcţie. Cimiterii renumite: Pere Lachaise 
(pe Mont Louis la est), cel de pe Montmartre şi 
Montparnasse. Apa de beut se câştigă prin 3 ape
ducte mari. Canalisaţie. In fruntea administraţiei 
stă prefectul departamentului Seina, consiliul co
munal are 8 membri, P. are 20 primari (maires) 
cu câte 2 ajutori, 6800 poliţişti şi 6000 oameni 
garda oraşului. Budgetul la 1896 avea la venite 
ca şi la cheltuieli suma de 336'75 mii. franci.

Fortificarea P.-lui la 1870 consta dintr'un val 
(Enoiente) cu şanţ afund de 6 m. şi lat de 15 m. 
şi 16 forturi detaşate, cu 13 redute. Dela 1874 
s'a mai făcut o a treia linie de apărare constând 
dm 18 forturi şi 27 redute; înlăuntrul acesteia 
sunt 3 tahere întărite (la St.-Denis, între Marne 
şi Seine şi la Versailles).

Istoria. Pe timpul lui Caesar P. purta numele 
Lutetia şi era un oraş al poporului gallio al Pari- 
siilor, de aci Romanii i-au dat numele Lutetia Pa- 
risioruin. Ajungând sub Romani, aceştia au aşezat 
aci un castru stabil, au ridicat un palat imperial şi 
P. deveni un înseninat oraş comercial. Mai târdiu 
P. fu reşedinţa Merovingilor, în urmă a Cape- 
tingilor. Prin industria sa şi prin influenţa uni
versităţii sale, în seci. XIII P. devine unul din 
cele mai însemnate oraşe ale Europei, având la 
150,000 loc. Din seci. XVIII încoace P. juca 
rolul principal în toate fasele prin cari a trecut 
Francia, mai ales începând cu marea revoluţîune 
(lela 1789, şi ea opera parisienilor, când popu
laţia P.-lui organisată şi înarmată ca gardă na
ţională in frunte cu consiliul municipal exercită 
o iniiuonţă decisivă asupra adunării naţionale şi 
a conventului şi prin asaltul Bastillei (14 Iulie 
1789) şi al Tuileriilor (IO Aug. 1792) pregăti 
căderea regatului. 31 Martie 1814, după resi- 
stenţă de două dile, prima capitulare a P.-lui, 
care avu de urmare abdicarea lui Napoleon I 
şi 30 Maiu 1814 prima pace dela P.; 7 Iulie 
1815 a doua intrare în P. a aliaţilor, căreia

urmă 20 Nov. 1815 a doua pace dela P. Revo
luţia din Iulie 1830 şi cea din Febr. 1848 se 
porni mai ales din partea muncitorilor locuitori 
în suburbiile resăritene. Pacea de P. din 30 Martie 
1856 puse capăt resboiului oriental; 28 Ian. 1871 
după lupte desperate şi îndelungate, silit prin 
lipsa de alimente, P.-ul capitulă în faţa Ger
manilor; 18 Martie 1871 revoluţia comuniştilor, 
suprimată abia la 29 Maiu aceluiaş an. In anii 
1855, 1867, 1878, 1889 şi 1900 s’au aranjat în P. 
exposiţiuni universale. Cf. Joanne, Paris, Geogr., 
administration, etc. (1898); Annuaire statistique 
de la viile de P.; Histoire generale de la viile 
de P. (1874—94, 31 voi. oficială), etc.

Tratatul de Paris se numesce convenţiunea 
încheiată la congresul european, întrunit în P. 
la 30 Martie 1856 (v. Congres).

Paris, Gaston, distins romanist francez, dela 
1872 prof. la «College de France» din Paris, 
1876 membru al Acad. franc.; n. 1839. P. e un 
cunoscător al limbei rom. şi sub direcţiunea sa 
se publică • Remania» importanta revistă de filo
logie romanică.

Paritate, egalitate numerică între obiecte de 
acelaş fel.

Pariu, (franc.) rămăşag, prinsoare.
Parlament, în Anglia din seci. XIII adunarea 

baronilor ţerei şi a prelaţilor; dela 1343 în
tregit cu representanţii oraşelor şi comitatelor 
şi împărţit în două camere; house of peers şi 
house of commons (senat şi cameră); la 1707 
împreunat cu P. Scoţiei, iar 1808 cu al Irlandei, 
şi numit de aici încolo Imperial parliament. In 
Francia s’a dat numirea P. curţii pairilor, trans
formată într’un tribunal superior (desfiinţat la 
1790). Astăiji se înţeleg sub P. corpurile le
giuitoare ale unei ţeri (v. Legislaţiune).

Parlamentar, ce privesce corpurile legiuitoare; 
ce corespunde demnităţei unei corporaţiuni re- 
presentative sau usurilor unui parlament.

Regim P. sau sistem P., sistem de guvernare 
reprezentativ (v. ac.), la care guvernează nu mo- 
narchul sau presidentul, ci parlamentul, şi astfel 
regentul îşi ia miniştri din majoritatea repre- 
sentanţtii naţionale.

Parlamentarism, sistem de guvernare, la care 
parlamentul are influenţa preponderantă şi se 
pot susţine numai guverne sprijinite de majo
ritatea parlamentului.

Parlamentar, sol (de comun ofîoier) trimis ini
micului în timp de resboiu cu comunicate sau 
propuneri de pace, armistiţiu, etc. Semnul de 
reounoascere al P.-lui este un drapel alb. După 
normele dreptului internaţional P. este imun.

Parlando sau Parlante, (itdl) vorbind, ex- 
presiune raportându-se în musică la o arie sau 
la un recitativ, cu intonaţiuni uşoare, naturale, 
fiind oarecum ca o declamaţiune notată. A fost 
unul din factorii cei mai reuşiţi ai operei bufe 
italiene. [T. C.]

Parma, un mic scut al Tracilor şi Geto-Da- 
cilor, cu care se apărau în toate părţile învîr- 
tindu-1 repede în jurul lor.

Parma, fost ducat în Italia până la 1860, 
compus din ducatele P. şi Piacenza şi din prin
cipatul Guastalla, 6158 km*. P. actuală e pro
vincie în Emilia, 3238 km*., cu 274,210 loc. 
(1897); editata P. are 53,421 loc. (1897); ca
tedrală zidită 1059—74 în stil lombardo-roman,

34*
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citadelă, palat regal, Palazzo della Pilotta cu 
colecţiuni de artă, bibliotecă şi teatrul FaroeRe; 
tipografia Bodoni (cărţi în preBte 200 limbi); 
universitate întemeiată la 1512, academie de arte; 
residenţă episcopească; industrie de mătasă, usine 
de fier, fabrici de ghete, etc. P. e de origine 
celtică, 183 a. Chr. devine provincie romană sub 
numele lulia Augusta. In seci. XVI ajunse la 
Milano dimpreună cu Piacenza, 1611 la statul 
papal, 1545 papa Paul III le făcu ducate pentru 
fiul seu natural Pietre Luigi Farnese, a cărui 
semenţă se stinge la 1731, P. ajunse în pose
siunea infantului Don Carlos, care o cedează lui 
Carol VI. In pacea dela Aachen (1648) P. fu 
dată infantului Don Filip, 1805 fu incorporată 
imperiului francez, 1815 toate trei ducatele ajun
seră în posesiunea archiducesei Maria Luisa, 
soţia lui Napoleon, 1847 în a lui Carol U, duce 
de Lucea, a cărui familie a domnit până la 1859, 
cănd a trebuit să fugă, şi 18 Martie 1860 P. se 
uni cu regatul Italiei.

Parmelia Ach., (botan.) gen de Licheni, fa
milia Parmeliacee, cu tbal foliaceu şi apotecii 
virite în thal. Speciile sale trăiesc pe arbori 
(Polivacea L., P. caperata DC.) sau pe stânci, 
pietre (P. saxatilis Ach.).

Parmenides, filosof grec din şcoala veche elea- 
tică, originar din Elea, n. pe la 518 a. Chr. 
Doctrina sa în care continuă şi caută a pune 
în sistem înveţăturile lui Xenofanes, o depuse 
în unica sa operă întitulată >Despre nat ură» 
compusă în versuri hexametrice şi din care se 
află însemnate fragmente, adunate de Earsten, 
în »Philosophorum graocorum reliquae», 1835.

Parmenlon, general macedonean în serviciul 
regelui Filip şi al lui Alexandru cel Mare. Aju
torul seu fu preţios pentru câştigarea luptelor 
dela Granic şi lisus, lui i-se datoresce cucerirea 
Damascului şi Syriei. Parmenion este una dintre 
cele mai simpatice şi însemnate figuri din istoria 
Macedoniei. El este asasinat din ordinul lui Ale
xandru, bănuindu-i-se credinţa cătră tron.

Parmesan, brânză italiană, fabricată din lap
tele vitelor ţinute numai la păşune. Depositul 
principal al acestei brănze a fost mai înainte 
Parma.

Parnahyba, rîu de 1040 hm. lung in Brasilia 
(America), se varsă în Oceanul Atlantic.

Parnasslens, şcoală literară în Francia, care 
a urmat şcoalei romantice a lui V. Hugo. Par- 
nassienii (astfel numiţi după prima colecţie de 
poesii; »Paruasse franşaise») profesau imperso
nalitatea in poesie, contrar poesiei subiective a 
predecesorilor lor. Capul acestei şcoale e Le- 
conte de Lisle, care se distinge prin o perfecţie 
de formă ne mai pomenită până atunci.

Parnassoa, (Pamaa), munte în Fokis (Grecia), 
în antichitate consacrat lui Apollon şi muselor, 
2459 m.; la poalele-i sudice se afla oracolul dela 
Delfi şi isvoarele castaline.

Parnell, CharUa Stewart, agitator irlandez, 
n. 1846, 1875 ca membru în parlament se ahpi 
de partidul Homerulerilor deşi era protestant, 
fundă în 1879 Liga ţerii, 1880 conducetorul opo- 
siţiunii irlandeze în parlament, 1881—82 închis, 
1890 fu părăsit de cea mai mare parte a par- 
tisanilor sei în urma procesului de divorţ in
tentat de amanta lui soţiei sale d-na O'Shea. 
f 6 OcL 1891 în Brighton. P. a lucrat din toate

puterile ca să facă pe oposiţia irlandeză (com
pusă în hună parte de partisani de ai fenianis- 
mului) să între în legalitate, ceea ce i-a şi reuşit. 
Astfel prin luptele angajate în parlament pentru 
autonomia Irlandei, oposiţia irlandeză a adus mult 
mai mari servicii acestei ţeri decât partisanii 
fenianismului, cari reuşiseră să ridice împotriva 
principiilor pentru cari luptau până şi pe cei 
mai moderaţi Englezi.

Parny, Evariste Deşire Desforges, vicomte 
de, (1753—1814), poet francez epicurian, mult 
apreciat altădată de cătră cei mai mari scriitori 
francezi; astăzi uitat.Les deguisements de Venus 
şi Poesies erotiques, sunt principalele sale scrieri.

Paroch, (grec.) preotul unei anumite comu
nităţi bis., unde cu dreptul primit dela archiereu 
poate să săvîrşească toate funcţiunile sacre preo
ţesc! şi de guvernare. Paroehia, comunitate cre
ştinească, instituită şi supusă păstoririi şi juris- 
dicţiunii unui preot.

Parodia, o specie de poesie satirică. F. imi- 
tează o operă literară serioasă şi o întoarce în 
ridicul, dându-i un ton eroi-comic sau burlesc 
(v. ac.). In primul cas se (jice P. în înţeles re- 
strins, s. e. Batraohomioraachia (v. ac.); în 
al doilea se (jice Travestie, s. e. Eneida lui 
Yirgiliu, imitată în limba franc, de Scaron. Cele 
mai numeroase P. sunt de drame şi opere.

Parodos, cele done intrări de frunte în teatrul 
antic, prin cari întră publicul şi corul; de aici 
şi-au luat mai târdiu numele şi cântările cori
ştilor teatrului.

Parola, lozincă, cuvânt de recunoascere cu deo
sebire la sentinelele militare. P.de onoare, pe cu
vântul de onoare, o afirmaţiime făcută cu tărie.

Paronim, vorbă ce seamănă cu alta după formă 
sau origine, dar nu şi după înţeles, s. e. con- 
tusiune şi confesiune.

Paronomasa, întrebuinţare de vorbe, analoge 
după formă şi diferite după sens, în aceeaşi 
dicere.

Paronomasia, figură de cuvinte, ce adauge sau 
omite o literă, s. e. din Pavel-Avel, ş. a.

Paronychia, (med.) inflamaţie de unghii.
Paropamlsos, nume vechiu al munţilor Hin- 

ducuş (V. ac.), în urmă al continuării spre vost 
a acelor munţi.

Păros, insulă grec. în Marea Egeică, 165 km*., 
cu 7928 loc. (1889), în antichitate renumită 
pentru marmora sa albă şi fină; capitala actuală 
Parikia are 2338 loc.

Paroscop, sin. horoscop, (v. ac.) sau baro
metru (v. ac.). Sub P. se mai înţelege un tub 
de sticlă de 15 cm. lung şi de 2 cm. larg, in 
care se află salpetru, salmiac şi camfor, solvite 
în spirt. Dacă temperatura se recesce, înlăun- 
trul tubului se arată oristali, ca nisce fulgi de 
neauă, iar dacă temperatura cresce din nou, 
cristalii se solvesc şi dispar. Din arătarea sau 
dispariţiunea cristalelor nu se poate face de- 
ducţiune la schimbarea timpului, după cum ar 
orede omul la prima privire.

Parotis, Parotida, (astfel numită -din causa 
vecinătăţii conductului auditif extern), cea mai 
voluminoasă dintre glandele salivare, care se 
desvoaltă pe traectul tubului digestiv şi varsă în 
cavitatea lui lichide speciale, destinate la ela
borarea substanţelor alimentare. P. este aşezata 
înapoia ramurei ascendente a maxilarului infe -
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rior, într’o excavaţie profundă, loja parotidiană. 
Faja externă este acoperită de pielea corpului, 
extremitatea superioară acopere articulaţia ma
xilarului inferior şi este aşezată înaintea por
ţiunii inferioare cartilaginoase şi osoase a con
ductului auditif extern. P. este tipul glandelor 
în formă de ciorchină, formând masse glandu
lare dispuse în jurul ramificaţiunilor canalului 
central.

Parotita, mOamaţia glandei parotide (parotis). 
Se presintă sub doue forme: 1) P. epidemică, in 
care conductul excretor este inflamat, pe când 
ţesutul glandei nu ia parte decât în mod se
cundar. Adeseori ea este însoţită de orchită sau 
mastită. 2) P. metastatică, probabil o localisa- 
ţiune a virusului specific al boalei (scarlatina, 
febra tifoidă), care produce infiamaţia celulelor 
glandei şi poate conduce la supuraţie, în oposiţie 
cu epidemică, care nu supurează decât foarte 
rareori.

Paroxltonon, (grec.) cuvent ce primesoe tonul 
(accentul) pe silaba penultimă.

Paroxysm, mersul crescând sub formă de ac
cese al unor simptoame unei boale; P. durerii; 
perioada cea mai acută a unei stări morbiăe: 
P. febrei, sau chiar al unei boale determinate, 
ţinând cont de toate simptoamele sale: P. pneu
moniei.

Parrhasius, unul dintre cei mai de renume 
pictori ai Greciei antice, fiul lui Evenor din Efes; 
a trăit in epoca lui Perikles şi era mare rival 
al lui Zeuxis. Zugrăvia tablouri cu multă viaţă 
şi ai'tă.

Parry, Sir William Eduard, explorator engl., 
n. 1790 în Bath, însoţi mai ântâi (1818) pe 
Boss în expediţiunea sa; întreprinse 1819—27 
ancă alte patru expediţiuni spre pol, descoperind 
in prima sa expediţiune calea Barrow şi ca
nalul "Wellington, f 1855 în Bad Ems. Ser.: 
»Four voyages to the North Pole» (1833, 4 voi.); 
iMemoir» 1857.

Parry, grupă de insule în America arctică 
spre nord dela calea Banc şi Golful Melville; 
cele mai mari sunt: Cornwallis, Bathurst, Mel
ville şi Prinz Patriok.

Pârscov, corn. rur. în România, j. Buzeu, 
compusă din căt. Bădila, Lunca frumoasă şi P. 
cu subdivisiile sale, având 3400 loc. (Dicţ. geogh 
1892), 4 biserici şi 1 şcoală. Biserica frumoasă 
din căt. P. s’a rezidit de episcopul Chesarie la 
1844.

Parsifal, v. Parcival.
ParsII, aderenţii religiunei lui Zoroastru (v. ac. 

şi art. Paraism).
Parslmonla, cruţare, buna economisire, e o 

virtute, care ţine mijlocul între risipirea de averi 
şi avariţie (v. ac.).

Parslsm, înseamnă preste tot rehgiunea şi 
cultura Perşilor, iară îndeosebi religiunea po
poarelor iranice, care religiune îşi. mărturisesce 
de fundator pe Zoroastru. P. admite doue prin
cipii (dualismul), unul bun, care e deul suprem 
Ahura-mazda (domn înţelept) sau Ormuzd, care 
e fiinţa spirituală, locuiesce în ceriul cel mai 
de sus, are toate însuşirile bune, e creatorul şi 
susţinătorul lumei; al doilea e principiul cel 
rău angro-maynin (spiritul distrugător, omorîtor) 
numit după Greci Ahriman, care se opune lui 
Ormuzd, deşi îi este inferior ou respect la

sciinţă şi putere, el locuiesce în infern şi e causa- 
torul păcatului, al morţii şi al tuturor relelor. 
Amândouă principiile au sub sine câte o ierai- 
chie de spirite ajutătoare, cari se luptă între sine; 
lupta durează 3 perioade de câte 3000 de ani 
şi se va termina cu căderea lui Ahriman.

Pars pro toto, un trop în stilistică numit sine- 
crocă, când întrebuinţăm partea pentru întreg.

Partant pour la Syrle, cântec frc., în favoare 
la apariţiunea sa (1810); devine imn naţional 
în timpul imperiului al doilea.

Părtaş, asociat la vr’o întreprindere sau ac
ţiune, împărţind resultatul material, respective 
purtând consequenţele morale dimpreună cu aso
ciatul său.

Partea legitimă, se numesce acea porţiune din 
averea unei persoane ce nu poate fi înstrăinată, 
fîind-că au drept la dînsa descendenţii în infinit 
şi ascendenţii numai din prima linie: tatăl şi 
mama. Astfel art. 841 c. civ.. român că 
liberalităţile făcute prin acte între vii sau prin 
testament nu pot trece preste V, averii dispu- 
nătorului, dacă la moartea lui lasă un copil le
gitim ; preste ‘/a, dacă lasă doi copii; preste ‘/a, 
dacă lasă trei sau mai mulţi. De asemenea 
art. 843 spune, că liberalităţile prin acte între 
vii sau prin testament nu pot trece preste '/a 
dacă, in lipsă de copii, defunctul lasă tată şi 
mamă; iar dacă remâne numai unul din părinţi, 
porţiunea sa e o treime din succesiune (art. 673 
civ.). Această parte din avere, pe care defunctul 
nu o poate înstrăina, se numesce P. 1. sau re- 
servă; iar cealaltă parte, ‘porţiunea disponibilă. 
Dacă cu donaţiunile şi legatele sale defunctul a 
atacat şi partea legitimă, moştenitorii reserva- 
tari (tatăl, mama şi descendenţii defunctului) 
pot ataca, prin acţiunea în reducţiune, actele 
ce le ating reserva. (v. şi Portio legitima.)

[Scriban.]
Parte civilă, se numesce persoana vătămată 

de o crimă sau delict şi care cere repararea 
prejudiţiului suferit. Cel vătămat poate cere 
daune sau chiar cu ocasiunea judecării proce
sului penal sau separat, prin o acţiune făcută 
înaintea instanţei competente. In acest din urmă 
cas, procesul pentru daune nu se va judeca decât 
dacă s’a terminat cei penal. A se constitui P. c. 
înseamnă ca, cu ocasiunea judecării unui fapt 
penal, să se ceară a fi despăgubit de prejudiţiul 
adus prin acel fapt. [Scriban.]

Partenie, episcop, n. la 1847 in Clinceni, jud. 
Ilfov, Rom. La 1868, terminând seminariul su
perior, s’a căsătorit şi apoi fu hirotonit diacon 
pentru biserica Mihaiu-Vodă din Bucuresci. Rîvna 
lui de studiu însă nu l-a lăsat mulţămit cu suc
cesele dobândite până acum. El se înscrise deja 
în 1870 la facultatea de teologie din Bucuresci, 
şi dobândind prin concurs o bursă pentru con
tinuarea studiilor la universitatea din Atena, se 
întoarse de acolo ca licenţiat în teologie la 1877. 
După ce se călugări, plecă la Lipsea cu gradul 
de protosincel ca superioml capelei române de 
acolo, dar tot cu scopul de a-şi continua stu
diile. La 1880 fu transferat la capela din Paris. 
Astfel bine pregătit pentru cariera superioară, se 
alese archiereu cu titlul de Băcăoan la 1885 şi 
deja cu un an mai târejiu episcop al eparchiei difi
cile a Dunărei de jos. 8/21 Febr. ales mitropolit 
al Moldovei. (Alman. cultelor pe 1893, p. 17.)
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Parter, l) încăperile unei case, cari zac la 
nivelul solului; 21 partea gradinei plantată cu 
plante ornamentale scunde; 3) partea salei de 
teatru in spatele orchestrei şi sub nivelul scenei.

PărteştII, Soloneţul de jos, corn. rur. cu căt. 
Bucovetul şi Strigoaia, parochie, are 2753 loc. 
(2628 ort.-or., 94 rom.-cat. şi uniaţi, 6 protest., 
25 moB.), 1 şcoală primară, staţiune de cale fer. 
P. de aus, corn. rur. cu căt. Dealul Cojocului, 
parochie dimpreună cu tîrgul Căcica şi cu So
loneţul nou, are ca corn. 1268 loc. (1194 ort.-or., 
66 rom.-cat. şi uniaţi, 18 mos.), 1 şcoală pri
mară. Ambele sate sânt moşii mănăstiresci în 
căpit. Gurei Homorului şi jud. Solcii în Bucovina.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Parthenogenesa, desvoltarea unui ou fără de 

a li fost fructificat. Se ivesce atât la unele plante 
cât şi mai ales la unele animale mai inferior 
organisate, cu deosebire la unele insecte, cru
stacee inferioare, etc.

Parthenon, templul Minervei la Athena, ridicat 
de Perikles prin architecţii Iktinos şi Ealiikrates 
şi decorat prin sculptorul Phidias. E una dintre 
cele mai clasice clădiri ale architecturei antice, 
şi până în present servesce de cel mai pompos 
model de architectură în stilul doric.

Parthenope, vechiu nume poetic al Neapolei. 
Republica Parthenopei, stat făcut de republica 
franceză la 23 Ian. 1799 din regatul neapolitan, 
a sustat numai până la 21 Iunie acelui aş an.

Parthla, ţinut la nordul Iranului (Asia). Parihii 
(Părţii) erau soldaţi viteji şi arcaşi iscusiţi, 
256 a. Chr. au format sub Arsakicji (v. ac.) un 
stat propriu, care cuprindea în sine toate ţerile 
situate între Indus şi Eufrat şi între Lacul Caspic 
şi Marea Indică. F. era mărginită spre vest de 
Media, spre nord do Hyrcania, spre resărit de 
Ariana şi Margiana, spre sud de pustiile Cara- 
maniei cu capitala Hekatompylos. Era pustie şi 
fără rîuri, producea cai vestiţi, şi Părţii au fost 
cei mai vestiţi călăreţi în antichitate. Ei erau 
de origine turanică, popor nomad. Adoptaseră 
limba popoarelor arice supuse, fuseseră supuşi 
Asirienilor, apoi Me4ilor şi Perşilor. După moartea 
lui Alexandru cel Mare supuşi Seleucicjilor, se 
despărţiră (256) de ei sub un rege Arsahea I, 
care întinse stăpânirea sa până la rîul Indus şi 
până la Caspica. Fratele seu Araakes II, apoi Ti- 
ridatea, Araakea III, Artabanoa I, Arsahea IV, 
Arsakes V, Phraaiea I, Araakea VI au susţinut 
lupte cu regii Siriei şi şi-au păstrat indepen
denţa. Mithridatea I (175—136) ridică statul 
pârtie la mare însemnătate prin cucerirea mai 
a întreg Iranului. Fiul seu Araakes VII, apoi 
Phraatea II, Araakea VIII, Artabanoa II, 
Araakea IX, Mithridatea II susţin lupte cu 
Sirienii şi cu popoare barbare turcesci. Sub Ar
aakea X şi Arsakes XI isbucnesc certe interne, 
cari permit ridicarea Armeniei şi a Pontului. 
Oradea I luă tronul pe la 60 a. Chr. şi distrase 
armata romană sub Crassus la Carrae (53). 
O nouă victorie câştigară Părţii la 36 contra lui 
Antonius sub Phraatea IV. Regii următori dom
niră fără glorie, ridicaţi sau alungaţi de partide 
susţinute de Romani. Choaaves I fu detronat 
de Traian. Avidius Cassius dărîmă Seleucia şi 
pătrunse în Ctesiphon. Septimius Severus îi în
vinse din nou şi cuceri Ctesiphon. In a. 217 d. 
Chr. Romanii susţinură ultima luptă cu Părţii,

căci statul lor fu desfiinţat (226) de Perşi, cari 
sub Artaxerxe I distruseră în 3 lupte puterea 
Părţilor şi înfiinţară statul neo-persan (226).

Parţial, părtinitor; numai o parte.
Părticele, numite şi mărgăritare, bucăţi tăiate 

în formă de triunghiu din pânile oferite sau 
aduse de cătră credincioşi spre celebrai’ea sf. 
sacrificiu eucharistic.

Particula, părţile invariabile ale vorbirii.
Particular, înseamnă; a) în general tot aceea 

ce aparţine numai unei părţi din un întreg, ce 
este propriu, ce este separat, deosebit sau re- 
servat. b) In logică se numesc P.-e în asemă
nare cu cele universale, acele judecăţi, în cari 
întreaga sfera predicatului se rapoartă numai 
la o parte din sfera subiectului, cum e s. e. 
judecata: unii oameni sunt învăţaţi, c) P. se 
mai întrebuinţează şi pentru a denota o per
soană privată şi singulară. [FI.]

Partide politice, grupări politice ce nasc din 
varietatea ideilor asupra organisaţiunii sociale, 
asupra sistemelor de guvernament şi asupra me- 
ntuiui acelora cari guvernează. In liniamente 
mari se deosebesc P. conservatoare (v. ac.), 
cari găsesc că organisaţiunea politică dintr’un 
moment dat este destul de nimerită, şi P. li
berale (v. ac.), cari vorbind în numele unui pro
gres continuu, voiesc să schimbe situaţiunea. 
P. cocs. represintă resistenţa, F. liberal mişcarea. 
Duse la extremă, P. cons. produc P. absolutiste, 
iar P. lib. pe cele radicale. P. politice, ca să 
merite acest nume, trebue să aibă o organi- 
saţiune (şef, organ) şi să represinte un prin
cipiu, să aibă un scop, iar pentru a pută 
lupta, au trebuinţă de disciplină. (Cf. C. G. 
Dissescu, Curs de drept public român, Buou- 
resci 1890).

Partisan, aderentul unul partid, al unei per
soane sau doctrine.

Partlt, (botan.) se numesce limbul frunzei 
când are marginile adânc incisate, incisiunile 
mergend până la mijlocul şi basa lui, s. e. la 
frunza de cânepă.

Partiţlune, a) în logică; operaţiune metodică 
înrudită cu divisiunea. P. desface un întreg în 
părţile sale constitutive sau întregitoare în ve
derea scopului, ca prin aceasta să fie cunoscut 
în toate părţile sale. b) în retorică, P. are de 
scop a arăta gândirile particulare cuprinse într’o 
temă stilistică şi cari apoi vin a fi desvoltate, 
confirmate şi argumentate după succesiunea le
găturii logice. I Pi.]

Partitura, (Partiţiune), în muşi că dispu
nerea pe o serie de portative suprapuse a di
feritelor partide vocale sau instrumentale ce 
concură la formarea unei composiţiuni polifonice, 
astfel ca ochiul să poată cuprinde simultaoeu 
toate sunetele cari formează diferitele acorduri 
ale acelei composiţiuni. Putem ave astfel o P. 
de orchestră, P. corală, ş. a. Tot numele de 
P. se dă âncă reducţiunilor făcute pentru piano, 
de ordinar după P. mare de orchestră a unoi 
opere, oratoriu sau altă composiţiune de mare 
durată. In fine nume de F. îl dau acordorii seriei 
de 12 quinte temperate, cu ajutorul cărei ei 
reuşesc a acorda instrumentele de claviatură.

[T. C.]
Partoş, este una din cele mai vechi mănăstiri 

în Timişana. Astăzi există numai ruinele acestui
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monument creştinesc. Înfiinţarea mânăstirei se 
presupune în seci. XIII sau XIV. Vrednic de 
amintit este mormentul unui mitropolit, losif 
din Timişoara, ce se află între remăşiţele înă- 
năstirei. Acest mitropolit trăia înainte de timpul 
organisărei ierarchiei serbesci şi după probabi
litate înainte de pustiirea mănăstirilor prin Turci 
în jumătatea seci. XVI. Mănăstirea P. a fost 
părăsită cătră finea seci. XVIII, strămutându-se 
călugării la Sângeorgiu şi Voiloviţa, Eeducendu-se 
mănăstirea, în schimbul bunurilor ei confiscate, 
priinia mănăstirea Mesici în tot anul 400 nieţi 
de grâu dela cămara din Deta. De notat este, că 
în biserica nouă a P.-ului se află şi mormentul 
familiei Mâţul, din care înainte de 1747 Marcu 
Mâţul a fost jude magistratual în Timişoara.

Parturiunt montes, nascetur ridiculua mus, 
(lat.) să screm munţii, şi nasc un şoarece amărît, 
adecă: multă vorbă şi puţină ispravă. Citat din 
Horatius «Ara poetica*, 139.

Parulis, (med.) tumore ce se desvoaltă în 
urma unei inflamaţii cronice a periostului ma
xilar; iuflamaţia do regulă e provocată de un 
dinte carios. V. şi BpuJis.

Parus, V. Păridae.
Parusia, (grec.) amintirea celor repausaţi la 

toate liturgiile de preste an.
Parvenit, (franc, parvenu), om de rând care 

prin noroc s’a ridicat şi a ajuns la stare.
Parwati, in mitol. indică soţia (joului Siwa; 

se chiema şi Bbawani, mama de oricine, care 
toate le nasce şi produce, şi va trăi şi la ni
micirea lumii, pentru-că e înzesti’ată cu puterea 
creatoare a lumii. P. sub numele Kali (v. ac.) 
are 8 ori 16 mâni, şi fiindcă înaintea ei nimic 
ou e aseuns, e şi resbunătoare asupra păcătoşilor, 
din. care causă i-s'au adus şi sacrificii de om.

Pas, trecătoare ângustă printr’un lanţ de munţi 
sau mare. (v. Defileu.)

Pas, spaţul ce se găsesce, la mers, între am
bele picioare, când acestea ating pămentul, sau 
şi mişcarea picioarelor la mers. Mărimea şi du
rata pasului este diferită şi atîrnă dela lungimea 
picioarelor şi a individului preste tot. P. militar 
în Germania are o lungime de 0'80 m., în Ro
mânia şi Austro-Ung. 0-75 m. V. şi art. Mersul.

Paşa, numele general în Turcia al înalţilor 
demnitari cari guvernează un paşalic; pe lângă 
aceasta titlu militar şi titlu onorific. Ei sunt de 
trei felui'i: cu o coadă, cu doue co(}i şi cu trei 
co(|i sau tuiuri, cari sunt cele mai înalte in- 
signii de demnitate la Turci, şi se poartă înaintea 
cortegiului P.-lor. De obiceiu P. cu trei tuiuri 
e marele-vizir. P. care comandă un »livali« se 
chiamă Bey (Beg); eel ce guvernează un »elayet« 
se chiamă Beglerbeg (Beiul Beilor), etc. [O. L.]

Pasagiu, 1) în oraşele mari, galerii acoperite cu 
sticlă, destinate numai pentru pietoni. 2) o bu
cată dintr’o scriere, care se citează sau se indică.

Paşalic, provincie turcească, guvernată cu au
toritate, civilă şi militară de un paşă. [L.]

Paşaport, (franc, passeport), certificat de le
gitimare pentru călători cu descrierea persoanei 
acestora. Astăcji frontierele celor mai multe ţeri 
apusene pot fi trecute fără P. Autorităţile ungare 
însă pretind P. dela toţi călătorii cari sosesc din 
România sau Serbia, ori trec în aceste ţeri.

Paşaport de marfă, e document public despre 
originea şi provenienţa mărfurilor, ca să poată

trece linia vamală fără plată ori să fie trans- 
poitate în alte locuri fără pedeci.

Paşaport de vite, certificat liberat de autori
tăţile comunale în scopul de a dovedi proprie
tatea şi sănătatea vitelor comute, a cailor, 
asinilor, catârilor, oilor, caprelor şi a rîmătorilor, 
când se transportă pe calea ferată, când se mână 
la tirg ori trec în proprietatea altuia.

Pasargadae, vechia capitală a Persiei, zidită 
555 a. Chr. de Cyrus în ţinutul Pasargacjilor; 
aci e monumentul lui Cyrus; minele se văd 
lângă Murghab.

Păsat, V. Mălaiu.
Pasca, (grec) înseamnă: trecere. Când în- 

geml a omorît pe toţi cei ântâiu născuţi ai 
Egiptului, nu s'a atins de Israilteni, ci atrecut 
înaintea caselor lor, stâlpii cărora erau stropiţi 
cu sângele mielului jeitfit după pomnca Dom
nului. In semnul acestei scăpări s’a rânduit ser- 
bătoarea P. Paşcha, altcum înseamnă şi ospă- 
tarea sau cina paschală, la care după rânduiala 
legii vechi între anumite ceremonii se mânca 
mielul paschal tăiat în atriul sanctuarului la 
14 lunei Nisan. Numirea aceasta apoi a trecut 
la colacul ce în unele locuri in serbătoarea 
sf. Pasoi (v. ac.) îl aduc credincioşii în bise
rică spre binecuveutare,' care apoi se împarte 
între casnici, înainte de ce s’ar atinge de alte 
mâncări.

Paşca, George, preot, scriitor bis., n. 1841 
în SatuQou de jos, cott. Sătmar; a studiat la 
gimnas. din Beiuş, apoi teologia in Viena. 1878 
prof. de teologie în seniin. din Gherla. Pe te
renul liter. a servit cu notiţe referitoare la bi
serica gr.-cat. rom. lui Nic. Nilles, a tradus şi 
tipărit o parte din tratatul Sf. Cyprian: De uni
tate Ecclesiae şi la 1879 a lucrat şi tipărit bio
grafia Sf. loan Chrisostom. Dela 1890 transferat 
administrator în locul seu natal.

Pascal, Blaise, matematician şi filosof franc., 
n. 19 Iunie 1623 în Clermont, f 19 Aug. 1662 
în Paris. P. a înavuţit matematica cu mai multe 
teoreme, iar fisica cu mai multe descoperiri. El 
a compus, seria de numeri numită ^triunghiul lui 
P.<, şi tot el a descoperit legea propagării uni
forme a presiunii exercitate asupra lichidelor, ş. a. 
In timpul din urmă s’a ocupat cu chestiuni re
ligioase, a trăit în atingere cu ianseuiştii, şi 
ă scris contra iesuiţilor.

Pascal, Aristide, jurisconsult rom., n. 1827 
în Bucuresci. A studiat în ţeară şi în Paris, de 
unde s’a întors doctor în drept. Profesor de 
drept civil la facultatea din Bucuresci până în 
1894, apoi profesor onorar, şi la 1896 decan. 
Deputat sau senator aproape în toate corpurile le
giuitoare dela unire până în present. 1867—69 a 
redactat 4iarul »Ţeara« împreună cu P. P. Carp, 
şi N. Blaremberg.

Pascali, l) P-, Mihail, n. 1831 în Bucuresci, 
f 1882 acolo. Terminând clasele gimnasiale s’a 
dedicat artei dramatice, jucând pe scenele tea
trelor din Bucuresci. Merse apoi la Paris, unde 
se perfecţiona în arta dramatică, şi întorcen- 
du-se în ţeară, luă direcţiunea teatrului naţional 
şi îl conduce până la 1877. Atunci se înfiinţa 
societatea dramatică, al cărei societar fu primit 
şi P., de care însă se desfăcu, şi în fruntea unei 
trupe juca la »Dacia« şi prin provincie. P. a jucat 
rolurile cele mai importante din repertoriul tea-
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trului naţional. A ,,tradus însuşi o parte a co
mediilor lui Sardou, iar pe altele le-a,localisat. 
Ptf2) Pascali, Matilda, n. 1840 in Bucuresci, 
11872, artistă dramatică, soţia artistului Mihail P. 
A jucat pe scena teatrului naţional şi pe dife
ritele seene din provincie rolurile principale de 
cochetă, prima amoreză, etc.

Păscălia, carte ce cuprinde indicaţiuni astro- 
logice, după cari se poate hotărî data serbăto- 
rilor Pascilor pentru ori ce an. Se mai numesce 
P. cartea din care se poate predice viitoral.

Paşoan, loan, Dr., preot şi scriitor, n. 7/19 Ian. 
1861 în Ilişesci (Bucov.), a studiat în Suceava şi 
Cernăuţ, unde fu promovat doctor în teologie 
1895; în 1899 deveni administr. paroohial tot în 
Cernăuţ. A publicat mai multe novele şi poveşti 
în foaia .Familia. (1887, 1889, 1895 şi 1896), 
în Foaia Săteanului din Cernăuţ (1891), iar în 
Oazeta Bucovinei de acolo, pe 1896, o comedie 
întitulată Chiralina. [Dr. I. G. Sbiera.]

PăşcanI, corn. rur. în Rom., j. Suceava, pe 
Şiret, compusă din tîrguşorul P. şi satele: Gara 
P., Fântânelele, Brătesci, Sodomeni, Broşteni, 
Gâscesci, Topile, Valea Seacă, Conţesci, Blăgesci 
şi Lunca, avend în total 10,498 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), 8 biserici ort. şi 1 cat., şi 7 şcoale pri
mare. In tîrguşorul P. se află reşedinţa comunei 
şi a subprefecturei plăşii Şiretul de jos, jude
cătorie de ocol, 1 farmacie şi 1 fabrică de săpun. 
Aici se face bâlciu în fiecare Duminecă, iar 
iarmaroace se fac de 6 ori pe an. Dela gara P. 
pornesce linia ferată în trei direcţiuni, spre 
Roman-Bucuresci, spre Iaşi şi spre Burdujeni- 
Suceava. La gară se află un atelier pentru re
pararea vagoanelor şi maşinelor cu o turnătorie 
sistematică.

Paşcanii, Constantin, vistiernicul, unul din 
membrii, numiţi de Kisseleff, în comisiunea mol- 
doveană pentru întocmirea Regulamentului or-
fanic (1830), dimpreună cu vornicul Mihaiu 

turdza şi cu cei aleşi de obşteasca adunare 
pentru acelaş scop: vornicul Costache Conache 
şi vistiernicul lordache Catargiu.

Păfcanul, munte în Bucovina de 1483.m. înalt, 
în ramura munţilor dintre rîul Moldovei şi al 
Sucevei, mai sus de satul Breaza, între rîul 
Moldova şi părăul Breaza. [Dr. I. G. Sbiera.] 

Pasohalls, doi papi, P. I (817—824) a în
treţinut raporturi amicale cu regele Ludovic. 
P. II (1099—1118) a domnit în timpul primei 
expediţiuni cruciate şi a fundării regatului de 
Ierusalim, precum şi al certelor dintre scaunul 
papal şi împăraţii germani din causa investi- 
turei. 1102, ţinend un sinod în Roma, a exco
municat pe împ. Henric IV. Asemenea a exco
municat şi pe Filip I din Francia pentru căsătoria 
acestuia. P. III (1167—1168) a fost antipapă.

[i—m.]
PascI, (grec.) serbătoarea cea mai luminată şi 

mărită in biserică, aşezată dintru începutul cre- 
ştinătăţei întru memoria învierii din morţi a 
lui Isus Chr. Este serbătoare mutabilă, anume; 
poate căde între 22 Martie până în 25 Apr., dai1 
după hotărirea sinodului nicean I, totdeuna este 
a se serba în Dumineca primă ce urmează după 
luna plină a equinocţiului de primăvară, ca aşa 
să nu coincidă cu Pascile jidovesci. (v. Pasca.)

Pasou, Şerhan, general rom., n. 15 Dec. 1844. 
1861 elev al şcoalei militare, 1863 sublocotenent.

1875 ofîcier sup., 1884 colonel, 1896 general de 
brigadă.

Pascull, satiră adresată unei persoane singu
ratice.

Pas de Calals, (engl. Strait of Dover), strim- 
toare de mare, cea mai ângustă parte a cana
lului La Manche între Calais (Francia) şi Dover 
(Anglia), 42 km. lat. După această strimtoare 
de mare s’a numit departamentul francez P„ 
6750 km2, cu 906,249 loc. (1896), cu 6 arondism., 
capitala Arras.

Pas de quatre, (franc) dans modern cu mu- 
sica în mişcare moderată, şi măsură avend 
analogia cu aria gavotei.

Paserea, mănăstire de călugăriţe în Rom., si
tuată în depărtare de două oare de Bucurcsci. 
S’a zidit la 1813 de arcbimandritul Timoteiu 
dela mănăstirea Cernica. La 1848 dărîmăndu-se 
biserica din causa unui cutremur, s’a ridicat 
din temelie actuala biserică de Calicie, arcbi
mandritul mănăstire! Cernica. Mănăstirea num eră 
129 călugăriţe, cari se ocupă cu facerea de mo- 
haire şi alte diferite pânzeturi.

Pasere de Paradis, (Paradisea apodaj, din 
ord. paserilor cântătoare, fam. Corvidelor. Băr- 
bătuşul are pe cap, grumazi şi pe de laturi pene 
de coloare galbenă închisă, fruntea, bărbia verde- 
auriu, celelalte părţi, aripile şi coada brune şi 
o mulţime de pene foarte lungi galbene-aurii, 
la vîrf albe. Femeinşa are pene brune-cenuşii 
sus, galbenii jos. Lung. 45 cm., aripile 24 cm., 
coada 18 cm. Bărbătuşii mai au 2 pene lungi 
de vr’o 63 cm. Trăiesce în Noua Guinea, în 
insulele învecinate şi in Australia nordestică, 
prin păduri. Penele se folosesc ca podoabe.

Pasere măiastră, în poveştile româneaci. Una 
era în muntele de sticlă, şi când cânta, se clă
tina ceriul şi pămentul şi apoi când vedea pe 
cineva, i-se punea pe cap şi îl prefăcea în 
piatră; altă pasere era pe ţermul celalalt, şi nu 
se putea edifica o mănăstire, până nu i-s’a pus 
paserea in turn. Lumea se mira de frumseţa 
ei, pentru că penele ei erau în mii de colori 
şi străluceau ca oglinda la soare.

Paseri, (lat. Aves), a doua clasă de animale ver
tebrate din regnul animal, cu sânge roşu şi cald 
(inima formată din 2 auricnle şi 2 ventricule), 
respiră prin plumâni, se înmulţesc prin oue 
cu găoace tare, membrele dinainte sunt transfor
mate în aripi, corpul le este acoperit cu puf şi 
pene. Trunchiul oval stă pe 2 picioare. Capul stă 
pe un grumaz foarte mobil. Scheletul e compus 
din oase goale, ceea ce face corpul uşor. N’au 
dinţi, ci numai crestături la cioc (plisc). Pi
cioarele sunt întocmite pentru mers, acăţat sau 
înotat. Ciocul sau pliscul e de diferite forme şi 
mărimi şi e format din materii cornoase, le ser- 
vesce la prinsul şi ruperea hranei. Aparatul di
gestiv are la esofag o umflătură numită guşă, 
la capătul seu esofagul e lărgit, ventriculul sus- 
centuriat, apoi urmează rînza sau pipota. Inte
stinul gros şi tuburile urinare dimpreună cu 
tuburile dela ovar se termină într’un buzunar 
comun, cloacă. Aparatul circulator e ca la ma
mifere, asemenea circulaţinnea sângelui. Apa
ratul respirator e mai simplu ca la mamifere. 
Flumănii comunică cu 9 saci aerieni. Capetele 
broncbiilor comunică prin tuburi cu deosebite 
goluri ale trunchiului şi ale oaselor. Respiraţia
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se întâmplă foarte repede. Semperatura sângelui 
este de 37—44° C. Nutritiunea se întâmplă ca şi 
la om şi mamifere. Unele se hrănesc cu ali
mente animale, altele cu vegetale, altele cu 
amendoue felurile. Sistemul nervos are organe 
centrale şi periferice ca şi la mamifere. Orga
nele simţurilor sunt desvoltate în moduri foarte 
felurite, mirosul şi gustul adese lipsesc. P. n’au
fiavilonul (scoica) urechii, locul urechii e indicat 
a unele cu un moţ de pene; au aud foarte 

hun, unele arată multă plăcere pentru musică, 
altele o memorie deosebită pentru melodii. Or
ganul mirosului începe dela fosele (găurile) na- 
sale. P. au multe facultăţi spirituale: memorie, 
instinct de imitaţiune, se pot dresa, îşi con
struiesc cuiburi, unele măiestrite, îşi apără şi 
hrănesc puii. Unele pene le lapedă odată (primă
vara) sau de două ori pe an (primăvara şi toamna). 
Penele de vară au colori mai vii ca cele de iarnă. 
Colorile penelor difer după etate şi sex. Băr- 
bătuşii şi paserile pe deplin desvoltate au colori 
mai vii ca femeiuşele şi puii. La coadă unele 
au o glandulâ cu grăsime, cu care îşi ung pe
nele (gâscă). La picioare au '2—4 degete cu 
ghiare. Se înmulţesc prin ouă, depuse în cuiburi, 
clocite prin căldura corpului. Cele mai multe 
clocesc odată pe an. Puii, când ies din ouă, sunt 
sau goli şi slabi, şi părinţii înşişi ii hrănesc 
(vulturi), sau sunt cu fulgi şi mai puternici şi 
se hrănesc ei singuri (găini). Oul e format din 
un invăliş tare văros (calcaros), din albuş, un 
spaţiu cu aer şi gălbinuş. Numărul ouălor e de 
1—30, ovale-rotundii. Clocirea o face femeiuşa 
sau împreună cu bărbătuşul, rar se clocesc de 
soare (struţi). Durata clocirii 12—45 dile. Prin 
o căldură constantă şi o umedeaiă potrivită se pot 
cloci ouăle şi artificial, (v. Avicultura.) Multe P. 
ajung o etate înaintată (bufniţele 30 ani, papagalii 
50—60, corbii şi vulturii mai mult). P. se află 
în toate zonele; cele mai frumoase sunt în 
zona fierbinte. Unele călătoresc (emigrează) 
din clime mai reci în altele mai calde (toamna). 
Se cunosc vr’o 200 specii fosile, cari au trăit 
în epoca mesozoică, mai ales însă in cea ke- 
nozoică şi diluvială. Foloasele P.-lor sunt foarte 
mari. Nimicesc cadavre şi materii putrede, ani
male nocturne stricăcioase (şoareci, şobolani), 
insecte, reptile, scoici. Ne dau carne, oue, pene 
(pentru înfrumseţare, perini, desemn, îmbrăcă
minte [la popoarele selbatioe]), grăsimi, gunoiu 
(guano), servesc ca postă (porumbei), la vână
toare (şoimi), la prinderea pesoilor (pelicanii) şi 
CB pază pentru ^âsce, raţe, etc. (Chauna cha- 
varia de lângă riul La Plata). Clasa P.-lor se 
împarte în următoarele ordine şi familii: 1) 
Ord. alergătoardor (cursores) cu fam. a) struţii 
(struţul african, struţul american [Rhea], ca- 
suarul); b) Aptergyde (Kiwi, Dinornis; fosil). 
2) Ord. răpitoarelor (Raptatores) cu fam. a) vul- 
turide (vulturii, condorul); b) faloonide (aquila, 
şoimii, uliul, eretele); c) strigide (bufniţele, ciu- 
burezul). 3) Ord. acăţătoarelor (scansores) cu 
fam. a) psittacide (papagalii [v. ac.], ara (^cacadu); 
b) picide (gheunoaia sau ciocânitoarea, verdarea); 
c) rhamphastide (tucanii din America); d) cu- 
culide (cucul). 4) Ord. strigătoarelor (clamatores) 
cu fam. a) coracide (dumbrăvanca sau corabatica); 
b) alcedide (păscăraşul, v. ac.); c) bucerido (bu- 
cerul din lava şi Sumatra); d) upupide (pupăza);

e) trochilide (colibrii); f) cypselide (drepneauă, 
salangana); g) caprimulgide (caprimulgul sau li
pitoarea). 5) Ord. eântăreţdor (oscines) cu fam.
a) hirundinide (rândunelele); b) laniide (berbe- 
celul sau lupul vrăbiilor); c) turtide (sturdii, 
mierla, păscărelul negru, paserea lira); d) Stur- 
nide (graurii); e) corvide (corbul, cioara, coţo
fana [ţarca], gaiţa, stanca, paserea paradisului);
f) friogilide (vrabia, canarul, sticletele, cintiţa, sca
tiul, forfeceaua, cireşarul, căldăraşul, presura);
g) paride (piţigoii); h) sylviide (privighitoarea, 
filomela, pitulicea, ochiul boului (împărăţelnl); 
i) alaudide (ciocârlia). 6) Ord. porumbilor (co- 
lumbae) cu fam. columbidelor (toate speciile de 
porumbi apoi turturica). 7) Ord. rasores (găinile) 
cu fam. a) tetraonide (cocoşul de munte [tătarul], 
cocoşul de pădure, păturnichea, prepeliţa, găi
nuşa); b) phasianide (cocoşul-găina, curcanul, 
bibilica [câţa], păunul, fasanii). 8) Ord. pas. de 
baltă (grallatores) cu fam. a) alectoride (dropia);
b) ardeide (barza, cocostîrcul, cocorul, bâtlanii, 
flamingo, lopătarul, ibis); c) charadriide (hagâţul); 
d) scolopacide (sitarii, becaţinele); e) rallide (li- 
şîţele). 9) Ord. pas. înotătoare (natatores) cu 
fam. a) laride (porumbeii de mare); b) procel- 
laride (pas. furtunelor, albatrosul); c) anatide 
(gâscă, raţa, lebăda, raţa Eider); d) steganopode 
(pelicanul, pas. fregatelor); e) colymbide (cu- 
fundătorul); f) alcide (aicea mare sau pinguinul 
nordic); g) impenne (pinguinul patagonic).

Paserile st^phallce, (mitol.) numite după 
lacul dela Stymphalos. In antichitate s’au adunat 
aici mulţime de paseri selhatice, cu aripi de 
fier, iar penele în aripi cu vîrfuri ascuţite ca 
săgeţile şi mâncau şi oameni. Heracles, după po
runca a patra, omoară paserile, parte le sparie 
de sboară în alte părţi; şi după cum au povestit 
Argonauţii, paserile s’au aşezat pe insula (jeului 
Ares la Marea Pontică.

Pasicl, Nieola, politician sârb, inginer, n. 1846, 
1878 membru al scupcinei, conducetorul radi
calilor moderaţi, 1891—92 ministru president, 
1893—94 ambasador ia Pelersburg, după aceea 
primarul Belgradului, 1898 condamnat pentru 
înaltă tradare.

Paslgrafla, arta de a scrie prin anumite semne 
astfel, ca fiecare cunoscător al acestui sistem 
să poată ceti textul în limba sa. Pentru un mic 
număr de comunicaţiuni, cum e s. e. în tele
grafia navală, se poate introduce; este însă im
posibil a-I generalisa.

Paslphae, (mitol.) fata lui Helîos cu Perseis, 
soţia lui Minos. 4pkr°dite aţiţând pe P. la iubire 
cu un taur, P. a născut pe Minotauros (v. ac.).

Pasiune, (lat.J acel fenomen psichic, care 
provenind din stări nedumerite deja existente 
in sufiet, se manifestă ca o permanentă ten
dinţă, ce prin continuă deprindere s’a desvoltat 
şi a ajuns până la o astfel de forţă, încât nu 
mai poate fi percepută, ci singură ca grupă 
apercipătoare predomnesce consciinţa. P. deci 
poate deveni ori care dintre tendenţe (nisuinţe), 
cum sunt 3. e. boldurile, poftele, aplicările, precum 
şi celelalte fenomene voliţionale. Basa psicho- 
legică şi condiţiunile de nascere ale pasiunilor sunt 
tot acelea ca şi ale fenomenelor voliţionale preste 
tot, adecă stările nedumerite deja existente în 
sufiet şi cari aşteaptă să fie mulţămite; causa 
mai apropiată însă a nascerii lor este chiar felul
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şi modul mulţămirii, căci o pasiune se poate 
nasce tot aşa de bine din continua mulţămire 
şi din deprinderea în acelaşi fel de a pofti ca 
şi din totala şi coosecuenta denegare a mulţă- 
uiirii; ba chiar şi din mulţămirea întâmplată 
într'un mod nefiresc. Obiectul P. este diferit, 
după cum ea tinde la conservarea individului 
şi a societăţii ori la distrugerea lor şi la mul- 
ţămirea poftelor sensuale. Sub acest raport s’a 
făcut deosebire intre pasiuni nobile şi abjecte, 
deşi epitetul de >nobil< nu prea convine P., căci 
ori oare ar. fi obiectul, P. prin faptul că pre- 
doranesee consciinţa şi întunecă lumina intelec
tului şi a judecăţii, face pe om sclavul ei. Ori 
oare P. se caracterisează prin aceea, că întu
necând raţiunea, ia 'mijlocul drept scop, îl caută 
şi susţine chiar şi când nu mai corespunde sco
pului natural, ba chiar când lucrează contra lui. 
Considerând insă felul tendinţei de o parte, iar 
de alta ohieotul pasiunilor, le putem reduce la ur
mătoarele grupe: a) individuale sau ideopatice: 
lăcomia, beţia, gelosia, nesaţul, violenţa, ha
zardul, temeritatea, avariţia, orgoliul, pofta de 
domnie, intriga, pisma, reutatea. b) altruiste sau 
sociale: iubirea şi ura excesivă şi nechibzuită, 
nepotismul, şovinismul, etc. c) pasiuni numite 
ideale: pasiunea studiului, bibliomania, proseli- 
tismul, fanatismul, etc. P. nu sunt absolut rele, 
dacă mai păstrează in câtva şi lumina conducă
toare a intelectului. Când insă aceasta s’a pierdut 
de tot, P.-le devin patimi- Patima este absolut 
rea. Cf. I. Popesou, Psich.; G. Pletosu, Psichol. 
pag. 82. [Pl.J

Pasiv, care sufere acţiunea, care stă în ne- 
activitate. In gram. formă gramaticală pentru 
verbele pasive, cari arată, că subiectul sufere 
lucrarea, ce se exprimă prin verb. Limba noastră 
nu are formă proprie pentru exprimarea pasi
vului, precum au alte limbi, s. e. limba latină, ş. a. 
P. se mai numesce în limbagiul comercial to
talitatea datoriilor, ^v. şi Activ.)

•Pasivitate, starea in nelucrare. In fisică starea 
fierului in care resistă influinţei aci4ilor şi al- 
caliilor. In înţeles politic resistenţa pasivă faţă 
cu actele guvernului sau legislaţiunii. Acest si
stem de luptă politică a fost adoptat faţă cu 
legislaţiunea Ungariei de Românii din Transil
vania în conferenţa dela Mercurea (1869), iar 
de cei din Ungaria in conf. din Sibiiu dela 1890, 
şi păstrat până în (jiua de astă4i. In timpul mai 
nou vederile asupra foloaselor, politicei de P. 
sunt diferite.

Pasollnl, Oiuaeppe, n. 8 Febr. 1815 în Ra- 
vena, t 4 Dec. 1876, 1848—ministru, 1862 
până 1864 ministi-u de externe, 1876 president 
al senatului. A scris: »Memorii€.

Passah, serbătoarea cea mai mare la Israeliţi. 
La început a fost serbarea secerişului, apoi a 
fost serbătorită în memoria emigrării din Egipt. 
(V. Pasca).

Passaro, Cap, colţul sudestic al Siciliei.
Pasşarovltz, (Pejarevăţ sau PoţarevaţJ, un mic 

orăşel în Serbia, vestit prin pacea încheiată acolo la 
21 Iulie 1718. Pacea dela Carloveţ (v. ac.) încheiată 
între Austria, Veneţia şi Polonia cu Turcii, unde 
la insistenţa Poloniei sprijinită de Francia era 
să se pună capăt Moldovei şi Munteniei «înmor
mântând istoria poporului român ancă din acele 
timpuri de neagră întunecime*, a fost numai

de scurtă durată, pmtru-că Turcii neastâmpăraţi 
şi dornici de resboaie, luând pretext refusul 
Yeneţianilor de a extrada nisce trupe monte- 
negrine, cari se refugiase în Cataro, atacă Morea, 
posesiunea Veneţiei. Marele vizir Aii, în butul 
representaţiunii trimise Porţii de prinţul Eugen 
de Savoia, pornesce cu o armată puternică spre 
Belgrad. Austria sub împăratul Oarol VI (rege 
UDg. III) în alianţă, ofensivă şi defensivă cu 
signoria Veneţiei, şi pregătită cât se poate de bine 
de bătaie, sare în ajutorul aliatei sale, sub co
manda prinţului Eugen, lovesce cu isbândă ar
mata turcească la Oarlovăţ şi Petruvaradin; 
însuşi marele vizir cade şi cu el pier la 6000 
Turci (5 Aug. 1716). Prinţul Eugen pornesce 
apoi spre Timişoara şi silesce, după 40 de (jile 
asediu, pe paşa Mustafa la capitulare (13 Oct. 
1716), dând voie Curuţilor, cari slujau în tabăra 
turcească, să meargă unde voiesc (La canaglia 
puo andare dove vuole). In anul următor (15 şi 
16 Iulie) Eugen trece Dunărea pe la Panciova 
şi ia Belgradul dela Turci în 18 Aug. 1717, iar 
Banatul îl preda în administraţia contelui Mercy, 
ca provincie de coroană a Austriei, fiind dînsul 
de părere, ca Banatul nici acum nici în viitor 
să nu se încorporeze la Ungaria. După atâtea 
înfrângeri Poarta îmbie pace; prin uneltirile ple- 
nipotenţiaţilor turcesci, intre cari era şi loan 
Mavrocordat caimacamul (locoL-administrator) 
Munteniei, oare în Febr. 1717 încheiase cu ge
neralul Steinville un tractat prin care recu- 
noasce stăpânirea împăratului asupra Olteniei şi 
se îndatorase a plăti Nemţilor câte 100 pungi 
tribut anual, pertractările s’au trăgănat mai în
delung. Ca şi la pacea dela Carlovâţ posesia ţărilor 
românesoi, îndeosebi a Munteniei, pe care o re
clama împăratul cu consensul unei părţi în
semnate a boierimii române, a format obiectul 
principal al negociaţiunilor. Dar în fine pacea 
se închee între Poartă de o parte şi între Austria 
şi republica veneţiană de alta la Pojarevăţ (Pas- 
sarovitz) în 21 Iulie 1718. In urmarea acestui 
pact Austriei se cedează Belgradul cu partea 
nordică a Serbiei, teritoriul de dincoaci de Sava, 
Banatul şi Oltenia. Şi acum după 165 de ani se 
sfîi'şesce pentru totdeuna dominaţiunea tur
cească asupi'a provinciilor ungare.

PassaţI, vânturi cari bat în zona tropicală în 
mod constant, şi anume în emisfera boreală 
(de nord) din direcţiunea nord-estică, şi în emi
sfera australă (de sud) din direcţiunea sud- 
estică; ei sunt despărţiţi prin calme, adecă regiuni 
unde nu bate vântul deloc. P. se produc prin 
ridicarea atmosferei încălzite dela equator şi 
înlocuirea ei prin aerul mai rece din regiunile 
mai recoroase. Aerul ce se ridică şi curge spre 
poli se numesce antipasaat, şi se scoboaiă cam 
pe la 30° lat. la pământ.

Passau, oraş în Niederbayern cu 17,516 loc. 
(1895), centru al căii ferate Viena-Regensburg, 
situat la revărsarea rîurilor Inn şi Uz în Du
năre, preste care are un pod de 201 m. lung.; 
castel, episcopie; fosta fortăreaţă Oberhaus acum 
e închisoare militară; gimnasiu, şcoală reală, 
cameră de comerciu şi industrie; industrie de 
tăbăcărit, porţelan şi lemn, şantier, berărie; 
comerciu şi navigaţie. In Iulie 1552 s’a încheiat 
aici între împ. Carol V şi aderenţii conf. augs- 
burgioe convenfiunea dela P,
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Passementerle, v. Ceapraz.
Passe-partout, (franc.), cheie cu care se pot 

deschide diferite broaşte. Se mai nutnesce astfel 
un ornament de carton, care se adaptează îm
prejurul unui tablou, fotografie, etc.

Passepied, (franc, treci piciorul), vechiu dans de 
origină bretonă, în măsură ternară, de un caracter 
vesel, avend analogie cu menuetul, dar de o miş
care mai vie, cea ce-1 apropie de valsul vienez. 
Poarte în favoare la curtea lui Ludovic XIV. 
E introdus ancă uneori în aşa numita >Suite«, 
luând loc ca parte episodică între Sarabanda 
şi Giga. [T. C.]

Passlflora L., (botan.) gen de plante din fam. 
Passifloraceelor, cuprinde ca. 120 specii pie- 
ponderant tropical americane, importante pentru 
noi numai ca plante decorative de florărie, s. e. 
P. coerulea L., P. quadrangularis L. ş. a. numite 
poporal >ciasornic<. Florile specioase poartă în 
amintirea Mântuitorului numirea de >fleur de la 
Passion», «Passionsblume», deoarece discul imi- 
tează o coroană de spini, iar staminele au forma 
unor ciocănaşe şi stigmatul a unor cuie. [A. Pr.]

Passifloracee, (botan.) fam. de plante polype- 
tale, respândite pretutindene în tropi şi subtropi. 
Cuprinde ca. 250 specii de plante erbacee sau 
arbuşti adese volubili cu foi simple lobate sau 
palmate şi flori decomun mari. Ca genuri mai 
remarcabile cităm: Pasisflore, Barteria şi Ca
nea. Dintre specii unele au importanţă ca plante 
decorative, altele pentru fructele lor come
stibile. [A. Pr.]

Passionale sau Passionarius liber, cartea li
turgică, care conţine actele martirilor.

Passionato, (ital.J cu pasiune, cu căldură, 
întrebuinţat în musică ca termin de expresiune.

Passus, (lat) pas, măsură de lungime ro
mană = 1'479 m.; 1000 P. = 1 milă romană; 
P. se mai numesce şi un loc într’o scriere..

Pasta, medicament preparat prin topirea de 
zahăr şi gumă în apă sau în vr’un lichid medica
mentos. Mai cunoscute sunt: P. de Altee (gumă 
arabică, zahăr şi apa destilată câte 500 gr., 
6 gălbinuşe de ou şi 64 gr. de apă de flori de 
portocale); P. de liquiriţie (1 parte suc de li- 
quiriţie, 2 părţi de gumă arabică şi zahăr şi 
4 părţi apă destilată).

Paste, (ital.J se mai numesc şi copiile de 
pietri cioplite, monete şi mşdalii; copiile făcute 
din diferite aluaturi, mai cu samă din aluat de 
ghips şi pucioasă.

Pastă alimentară, (de Italia), constitue un 
aliment complet, presentând sub o formă co
modă de întrebuinţat toate principiile nutritive 
ale făinilor de grâu. Ele se fabrică de altcum 
din gris de grâu dur sau semidur, şi conţin in 
termen mediu 76—77% amidon şi 9% gluton. 
Ca P. a. avem fideaoa, macaroanele, paste de 
supă, etc.

Paste de sticlă, sunt cele din cari se obţin 
diversele sticle. In genere ele sunt constituite 
din silicato duble; printre cele mai importante 
sunt cele din cari se obţin: sticla boemiană, 
franceză, de sodiu. Prima se prepară prin to
pirea năsipului (Si Oi) ou carbonat de calciu şi 
de potasiu. Este incoloră, greu fusibilă şi dură. 
Secunda prin topirea năsipului cu carbonat de 
calciu şi de sodiu. Este mai puţin dură. Cea 
din urmă se prepară din materiale identice ca

cea dintâi, însă de o calitate inferioară. Sticla 
astfel obţinută e colorată în verde şi e cea mai 
ordinară.

Păstaie, (botan.) fruct (v. ac.) de plante, identic 
cu legumă. Păstăioase, plantele ce au de fruct 
o păstaie, identic cu Leguminoasele (v. ac.)

Păstărnac, numele popular al plantei cultivate 
Pastinaca sativa L. var. edulis DC.

Pastel, în pictură desemnurile făcute pe hârtie, 
carton sau pânză cu ajutorul creioanelor făcute 
din colori pulverisate. Acest gen de pictură era 
în .floare cu deosebire în perioada rococoului 
mai ales pentru portrete.

Pastel, (botan.) numele francez al plantei din 
care se scotea altă dată indigo, Isatis tinctoria L. 
(v. ac.).

Pasteta, bucată aleasă preparată din aluat fin, 
în care se pot coace cărnuri, pesce, raci sau 
alte tocături cu diferite ingredienţe fine. P. de 
ficat se prepară din ficatul gâscelor îngrăşate. 
Modul de preparare este destul de complioat şi 
este o speciahtate a oraşului Strassburg.

Pasteur, Louis, mare chimist şi biolog, ex
perimentator ingenios, fundator al Bacteriologiei, 
s’a născut 27 Dec. 1822 la Dole în Francia, a 
dobândit în 1847 titlul de doctor în şciinţele 
flsice, a fost numit 1848 profesor de fi.sioă la 
liceul din Dijon, 1849 profesor suplinitor de 
chimie la facultatea de sciinţe din Strassburg, 
in 1854 decan şi profesor de chimie la facul
tatea de sciinţe în Lille, în 1856 a luat direc
ţiunea secţiunii de sciinţe a şcoalei normale su
perioare din Paris, 1867 a devenit profesor de 
chimie şi 1868 director al laboratoriilor de chimia 
fisiologică la şcoala studiilor înalte dela Sorbonna, 
F. a distrus teoria catalisei introdusă în chimie 
de Lavoisier, a dat o basă precisă teoriei ger- 
melor, a confirmat in mod exact ipotesa, că fer- 
mentaţiunea şi putrefacţiunea sunt provocate de 
organism! inferiori. Este adevărat că teoria ger- 
melor este mai veche decât bacteriologia mo
dernă, Leeuwenhoek deja în 1680 a vedut ce
lulele drojdiilor de, vin, în 1765 Spalonzani a 
combătut ipotesa generaţiunii spontanee accep
tată de Buffon, în 1836 Cagniard Latour a desco
perit germele fermentului pânei (al aluatului), 
în 1837 a constatat Schwann, că substanţele or
ganice nu pot întră în putrefacţiune, dacă sunt 
apărate în contra contactului aerului atmcsferic, 
în 1840 patologistul german I. Eenle a vorbit 
pentru prima oară despre >Contagiuin vivum, 
Contagium anitum« şi puţini ani în urmă A. 
Bouchardat a adoptat ipotesa parasitară pentru 
explicarea acţiunii virusului. Dar experienţele 
incomplete ale lui Schwann au fost confirmate 
prin experimentele importante executate de Hel- 
mont, L. P. şi I. Tyndall, şi după ce în 1857 
P. a probat, că fermentaţiunea berii depinde de 
viaţa şi de desvoltarea celulelor fermentului, 
teoria germelor a încetat a fi o simplă ipotesă, 
a devenit un fapt adeverit. In 1863 P. a con
statat, că unii microorganism! se pot nasce şi 
desvolta in lipsă de aer (anaerobii), el a pu
blicat în 1868 studiile asupra vinului şi boalelor 
lui, în 1870 resultatul studiilor asupra boalelor 
parasitare ale viermilor de mătase (la Pebrine 
şi Flaoherie), in 1876 cercetările asupra berei, 
1877 cele asupra bacteriilor cărbonoase (dălac), 
în 1878 în unire cu Tyndall cartea »Le Miorobes*
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şi în unire cu Jonbert şi Chamberland >la theorie 
des germes et ses applications ă le medicine el 
ă Ia chirurgie*; tot în acel an, după ce găsise 
deja mai înainte vibrionul septicemiei (al in- 
fectiunii rănilor, al febrei puerperale), P. a con
statat că acel vibrion este anaerobiu. Pentru a 
explica causa pentru care unele boale infecţioase 
afectă pe om ori pe animal numai o singură 
dată, P. a admis teoria imunisării prin sleirea 
în corp a elementelor necesarii pentru desvol- 
tarea acelor microorganismi, »theone de l’epui- 
sement*, care în urmă a fost înlăturată de alte 
ipotese. In 1880 P. a descoperit baccilul cholorei 
paserilor, acela al furunculul omului, în 1882 
acela al brâncei infecţioase a porcilor. Desco
perirea cea mai importantă a lui P. a fost aceea 
a metodei de slăbirea virulenţei bacteriilor pa
togeni prin oălduiă, prin lumină, prin trecerea 
lor treptată prin corpul diferitelor animale, prin 
punerea lor în contact cu materii antiseptice, 
şi a întrebuinţării rasselor slăbite ale microorga- 
nismilor patogeni pentru inoculaţiuni preventive, 
aperătoare; studiile cai’i au condus la această 
descoperire au fost începute de P. în 1882 mai 
ântfiiu la cholera paserilor, la dălac, la brânca 
rîmătorilor, şi conUnuate de el împreună cu Du- 
claux, Toussaint, fioux, Chamberland, Strauss, 
Galtier, ş. a. Tot pe principiul virusului slăbit, 
«atenuat*, se basează inoculaţiunile Pasteuriane 
ale oamenilor muşcaţi de animale turbate, pentru 
a se preveni apariţiunea turbărei. După ce mai 
ântâiu constatase că virusul rabic se află în si
stemul nervos, P.. a început inoculaţiunile anti- 
rabice în 1882 la câni, în 1885 la oameni muş
caţi de căni turbaţi, în 1865 la oameni muşcaţi 
de lupi turbaţi, cu substanţa nervoasă a anima
lelor turbate slăbită în virulenţa ei, şi a îmbu
nătăţit treptat metodele tratamentului antirabic. 
In 1888 s’a inaugurat la Paris institutul P., aşe
zământ dotat cu numeroase laboratorii pentm 
studii de microbiologie, chimia biologică, pentru 
cercetarea căuşelor boalelor infecţioase şi a pre- 
venţiunii lor, în care institut P. ă mai lucrat 
până la 28 Sept. 1895, când a murit şi când 
direcţiunea institutului a fost, încredinţată di
stinsului chimist E. Duclaux; în unele oraşe 
principale ale Europei s’au creat instituie ana
loge, in altele institute mai modeste, constituite 
numai din servicii pentru vaccinaţiunea antira- 
bică a celor muşcaţi de animale turbate. [I. E.] 

Pasteurisare, se numesce conservarea unor 
beuturi şi alimente lichide după metoda inven
tata de L. Pasteur, apărarea lor prin încălzire 
în contra stricării prin numeroşi microorganismi 
intraţi în ele din atmosferă, cari microorga- 
nismi produc muoeiţirea, acrirea, fermentarea, 
putrezirea materiilor organice. Vinul şi berea 
se pasteurisează, se preservă de fermentarea 
ulterioară şi de acrire, prin încălcţirea repede 
la 50° C, după care se recesc repede. Laptele 
se pasteurisează prin încălzirea la 68°—59° C, 
menţinerea lui la această temperatură timp de 
20 minute, după care se recesc l epede; această 
temperatură este suficientă pentru nimicirea fer
menţilor cari produc acrirea şi coagularea lap
telui, precum şi a bacililor tuberculosei, difteriei, 
febrei tifoide ori cholerei, cari s’ar pute afia 
în lapte. Efectul pasteurisării laptelui, care sa
tisface cererile obicinuite ale higienei, nu este

însă identic cu acela al sterilisării, adecă al 
încălzire! la 110°—115° C, timp de cel puţin 
15 minute. Laptele sterilisat se conservă mai 
mult timp decât cel pasteurisat, dar coloarea şi 
gustul lui se modifică prin sterilisare, de vreme 
ce laptele pasteurisat îşi conservă coloarea şi 
gustul şi se mai poate întrebuinţa pentru fabri
carea de unt.

Paşti, V. Pasci şi Pasca.
Pastile, bucăţele de zahăr, ciocolată, etc., cari 

cuprind o anumită şi exactă cantitate de oare
care medicament (morfină, santonină, săruri de 
isvoare minerale, etc.).

Pastinaca L., subgen dela Peucedanum (v. ac.), 
la care aparţine specia cultivată ca legumă: P. sa
liva L., Păstârnacul.

Pastiş, (ital. pasticcio, pastetă, plăcintă), e 
imitarea stilului altui scriitor, s. e. P.-le lui 
Lamonnais în >Les paroles d’un croyant* şi «La 
voix de prison*, în care imitează stilul bibliei. 
Insă, fiindcă stilul nu se poate imita, P. e o 
rea formă de scriere. In sens ironic P. e parodie.

Păstor, în exploatarea agricolă se numesce 
omul care este însărcinat cu păzirea şi îngri
jirea vitelor la păşune. P. se subdivid după specia 
vitelor în: herghelegii şi stăvari, apoi în boari, 
văcari, viţelari, porcari, păcurari, etc.

Păstor, îh biserică este persoana ierarchică, 
căreia este încredinţată îngrijirea credincioşilor.

Pastorală, poesia, identic cu Idila (v. ac.).
Pastorale, (bacuhis pastoralis), băţul, toiagul, 

ce-1 folosesce episcopul la serviciul divin, ca 
semn al puterii sale de a ocârmui pe credincioşi.

Pastorale, epistole, se Z'c cele două epistole 
ale apostolului Paul cătră Timoteu şi cea cătră 
Tit; numirea o au dela conţinutul lor, ouprin- 
Zend îndreptare pentru viaţa şi purtarea păsto
rilor sutletesci. (v. şi Teologia pastorală.)

Păstrama, este o conservă de carne de vacă, 
de oaie, de capră, produsă prin sustragere de 
apă şi adăogire de sare. P. se fabrică obicinuit 
în lunile Sept. şi Oct. în zalhanale, măcelării 
speciale, situate la marginea apelor curgătoare, 
unde vitele se ucid, se jupoaie, carnea se taie 
în bucăţi de grosime de 6 până la 10 om., se 
presară cu cantităţi mari de sare, se. aşează 
într'un local recoros în teascuri, bucate preste 
bucate până la înălţime de un metru şi jumă
tate, se acopere deasupra cu o scândură, preste 
care se pun pietri grele spre a exercita o pre
siune asupra cărnii şi a înlesni scurgerea păr
ţilor ei Lichide. După câteva Zile se scoate carnea 
din această sarămură, se întinde la aerul liber, 
pentru ca să se usuce şi după uscare P. este 
gata. Seul animalelor se topesce in cazane şi 
se toarnă în burduşe. In timpurile trecute şi 
până la jumătatea seci. XIX, când în România 
agricultura âncă nu ocupase cea mai mare parte 
a teritoriului, când păşunile erau foarte întinse, 
se fabrica multă P., şi pe lângă ea seul de bună 
calitate constitui un articol de export însemnat. 
P. constitue un aliment hrănitor, ea are însă 
o valoai'e nutritivă mai mică decât carnea proas
pătă ; la fabricarea P.-ei pe de o parte se scurge 
din carne mare parte din materiile solubile în apa 
sărată, din albumină şi din săruri minerale, pe 
de alta fibrele musculare uscate cer dinţi buni 
şi se digeră mai greu decât .fibrina proaspătă. 
Pe suprafaţa şi în interstiţiile P.-ei se desvoaltă
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obicinuit părăsiţi vegetali, cari însă devin nevă- 
temători prin frigerea P.-ei. Ţeranul român mă- 
mâncă P. friptă pe cărbuni, la acest mod de 
gătire se mai scurge dintr'înea parte din zeamă. 
F. fiind foarte sărată provoacă multă sete, şi din 
această nausă ea nu constitue o conservă mili
tară bună. [I. Felix.]

Păstrăv, (Salmo fario), pesce din ord. Teleo- 
stenilor, ajunge până la 60 cm. lungime, pe spate 
negru-măsliniu, pe laturi galben sau cenuşiu cu 
pete negre încungiurate cu albastru. Coloarea 
DU este constantă, ea variează după coloarea 
albiei rîurilor în care trăiesce. Se găsesc numai 
în părae şi rîuri limpezi şi reci din munţi. Au 
o came foarte gustoasă şi mult apreciată.

Păstrăvenl, corn. rur. în Rom., j. Neamţu, com
pusă din 7 căt. cu 4202 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor. 
In corn. se află 4 biserici, 3 şcoale primare şi 
1 fabrică de spirt.

Păstruga, pesce, v. Acipenser.
Pâstum, (PoseidoniaJ, oraş la malul vestic al 

Lucaniei, colonia Sybaridei; a fost distrus în 
seci. IX de Saraceni, în seci. XI de Normani; 
abia la 1730 au fost descoperite ruinele lui 
(Templul lui Poseidon, al lui Demeter, etc.).

Păşune, se numesce un teren, care-i învescut 
totdeuna cu iarbă şi are reveneală continuă, oare 
asigură producţiunea spontaneă de iarbă, menită 
să fie recoltată (păscută) de vite în stare fragedă 
şi verde. Alte ori se mai lasă de P. şi terenuri 
superficiale, accidentale, greu accesibile, ori în 
lunci terenurile ce sunt expuse revărsării tem
porale regulate şi neregulate a apelor, cari din 
causa nesiguranţei lor şi a puţinei fertilităţi nu 
se pot folosi altfel, decât ca P. pentru ţinerea 
vitelor pe ele.

Păţunarea vitelor, în toate ţerile unde există 
păşune comună în basa unor drepturi câştigate, 
este regulamentată prin legi. In Ung. este con
ţinută în art. de lege XII din 1894. Ce pri- 
vesoe legiferarea păşunatului în pădurile Româ
niei, V. Silvicultura.

Pasvangiu, identic cu Cârjaliu (v. ac.].
Pasvanoglu Osman, vestit bandit-paşădinWidin 

pe la finele seci. XVIII, originar din Bosnia. 
Descendent din o familie de bandiţi turci, el fu 
iertat de pedeapsa ou moarte, ce o suferiseră 
predecesorii sei, pentru participarea-i inimoasă 
in resboiul turco-austriao (1786—91), căpătând 
şi câteva sate pe lângă 'Widin. Nu mult în urmă, 
sub pretext că s’a schimbat tradiţionalul mod 
turcesc de recrutare, îşi face o ceată de vaga- 
buncji, tălhari, nemulţămiţi, se revoltă contra 
Forţei, ia Widinul (1794), şi pradă banditesce 
împărăţia şi îndeosebi Muntenia (1795). Sul
tanul trimite mai multe oştiri, sprijinite şi de 
domnitorii Munteniei, mai ales în 1797, dar 
înzădar. P. biruie şi i-se acorda titlul de paşă 
cu trei tuiuri. încurajat, se revoaltâ din nou şi 
face planuri politice şi diplomatice, inteţit la 
început de Francezi şi mai apoi de Buşi. De 
pe Ia 1801 apogeul său dă înapoi şi pasvangii 
săi să mulţămesc numai cu prădăciuni. Domnii 
Munteniei îi plătesc bani şi îi dau nutrimente, 
fără a înlătura prin aceasta cumplitele jafuri 
ale pasvangiilor. In 1802 se face un crud atac 
al Olteniei, armând Craiova, şi ameninţând Bu- 
curesciul, de unde lumea fuge. De când cu re

volta Sârbilor (1804), Sultanul face pace cu P., 
care nu mult în urmă muri (1807). El a exercitat 
pe malul Dunării până la Rusciuc o autoritate 
independentă militărească, având şi monedă pro
prie. Jafurile Olteniei din partea Pasvangiilor au 
remas ca o groază în populaţiune. [Agnletti.] -

Pat, în sens mai larg ori ce loc destinat pentru 
odicbnăîn posiţiune culcată, şi îndeosebi cel pre
văzut cu aşternut şi destinat pentru dormit. După 
cultura şi obiceiul popoarelor, P.-urile diferă atât 
în privinţa materialului din care sunt construite, 
cât şi înălţimea la care sunt aşezate dela supra
faţa solului; Dacă P.-ul este destinat şi pentru 
şedere, ia diferite numiri, după construcţia şi ad- 
justarea lui, precum: bancă, chaiselongue, sofa 
sau canapea, etc. Pat de puşcă, se numesce 
suportul de lemn al puscei.

Pata albă, (Syntomia phegeaj, un fluture din 
ord. Lepidopterelor, fam. Syntomidelor. Aripile 
de coloare neagră-albăstrie ou pete albe. Lun
gimea l-7—1'9 cm. Prin pădurile rari; sboară 
in Iunie şi Iulie. Omida Iui apare în Apr. şi 
Maiu pe păpădie (Leontodon taraxaeumj.

Pata de sânge, (Zygaena filipendulaej, un 
flutur din ord. Lepidopterelor, fam. Zygaenidelor. 
Aripile sunt de coloare neagră-albăstrie cu pete 
roşii. Lungimea 13—1'6 cm. Se găsesce des 
prin iarbă. Omida lui trâiesce pe trifoi.

Pataca, (monetă), taler levantin, taler Maria 
Teresia.

Patagonia, partea cea mai sudică a Americei 
între 39 şi 540lat. sud., 793,980 km*., cu23,(X)01oc.; 
este traversată pe lângă coasta vestică de munţii 
An(}i, spre est platouri înalte lipsite de păduri, 
întretăiate de văi cari se pierd în şesuri întinse. 
Ţermurii P.-ei sunt presăraţi cu numeroase in
sule. Partea cea mai mare a P.-ei aparţine dela 
1881 încoace republice! Argentina, iar teritoriul 
Magellanes, dimpreună cu republicaPuntaArenas. 
Chilei. Colonii europene lipsesc aproape cu de- 
săvîrşire. Patagonii (Tehuelchii), sunt Indiani 
împărţiţi în mai multe triburi; înalţi la corp, 
selbatici, viteji şi prădători.

PatakI, loan, episcop, v. Giurgiu loan.
Pătârlagi, com. rur. în Rom., j. Buzău, si

tuată pe malul drept al rîului Buzău; com. se 
compune din 9 căt. având în total 2020 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892), 6 biserici, 1 şcoală de băieţi 
şi alta de fete, judecătorie de ocol, staţiune te- 
legrafo-postală. Aici o reşedinţa subprefeoturei 
plaiului Buzău. Se fac 6 tîrguri la au.

Patavissa, vechiu sat dac alături de cetatea 
Napoca (Cluj), cum o dă tabla Peutingeriană 
(sub Sever 222 d. Chr,). Se ridica pe locul ac
tualului sat Pala.

Patavium, vechiu nume al oraşului Padua(v. ac.).
Patelarie, Atanasie, patriarch de Constanti- 

nopole, n. pe insula Candia şi acolo şi-a însuşit 
o erudiţiune extraordinară, deoarece contimpo
ranii săi îl numesc filosof, teolog, poet şi orator 
de frunte. Chiemat la Constantinopole de cătră 
vestitul seu compatriot Ciril Lucari, se făcu acolo 
cunoscut mai ales prin talentul său oratoric, şi 
în curând fu consacrat mitropolit al Tesaloni- 
cului. P. însă nu era destinat să ducă o viaţă 
ticnită, cum era cea din mitropolia lui. El tre
buia să fie tras în vălmăşeala cea cumplită a 
scaunului patriarchal grecesc. La 1621 se alese 
patriarch protectorul seu Lucari; dar deja după
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Un an fu isgonit. Atunci sinodul aţezâ în scaun 
pe P. pentru 28 de 4ile. In adever Lucari se 
întoarse mai de vreme decât se credea, şi reluă 
tronul în posesie, pe câtă vreme P. se instala 
din nou la Tesalonio. Chiar aceaşi scenă se pe
trecu după 12 ani, când P. deveni iarăşi patriarch 
pentru o lună de 4>le, preces şi urmat iar de 
Lucari. Şi parcă atâta hal n’ar ii fost de ajuns, 
Lucari fu de a treia oară resturoat şi înlocuit 
tot prin P. Adevărat, că P. remase acum în 
scaun un an de (}ilei dar in schimb, la expi
rarea acestui termin, nu i-se mai îngădui în
toarcerea la mitropolia sa, ci vizirul îl exilă pe 
insula Rodos. Aici el se găsi cu exilatul Lucari, 
cu care se întoarse în 1637, Lucari la Constan- 
tinopole, P. la Tesalonio. Soartea rcservase lui 
P. pentru a patra oară scaunul patriarchal după 
15 ani, la 1651; dar tocmai acest restimp este 
pentni noi mai interesant, deoarece P. a pe
trecut din el 12 ani în Moldova. Causa era, că 
mitropolia lui fiind foarte îndatorată şi urmă
rirea datornicilor fiind la Turci cam aspră, ex- 
patriarchul a trebuit să caute mila, unde spera 
să o găsească; şi o aseinenea speranţă avea tot 
rostul pe lângă Yasile Lupul, domnul Moldovei, 
care dăruise suma pe atunci enormă de 42,000gal- 
bini numai pentru sfântul mormânt. In adever, 
P. fu bine primit de Vasile Lupul, oare îi dărui 
biserica cea nouă a Sf. Nicolae (aiji episcopie) 
din Galaţi, împreună cu casele dimprejur. Ase
menea i-se puseră la disposiţie şi încăperile bi- 
sericei Sf. Vineri din Iaşi, de câte ori călătoria 
acolo. Nu seim câtă pomană va fi primit P. dela 
domnul Moldovei; dar că nu-i ajungeau acei bani 
pentru datoriile sale vedem de acolo, că a în
treţinut din Galaţi o corespondenţă activă cu 
ţarul rusesc, cerendu-i ajutor în toate chipurile 
posibile şi cu un ingeniu fecund în combinaţie 
de motive. La 1651 fu de a patra oară înălţat 
pe scaunul pah-iarchal pentru 17 4'le. Aceste 
ciudate şi iuexplicabile întronisări se terminară 
de astădată cu o demisie formală dela patriarchie 
şi de fapt dela mitropolia Tesalonioului. Bă
trânul P. veni atunci ca un simplu pribeag iarăşi 
în Moldova. Pe semne avea acum mai multă 
nevoie de bani decât odinioară, căci deja în 1653 
îl găsim chiar la Moseva, unde sciu să obţină 
dela familia împărătească, în diferite rânduri şi 
moduri, sume considerabile şi daruri preţioase. 
Din nefericire odoarele dăruite nu aveau să so
sească pe solul Moldovei, căci P. a murit pe cale 
în mănăstirea Lubensk din Rusia mică. £1 a 
fost declarat sfânt de sinodul rusesc în 1862, şi 
moaştele lui se venerează âncă şi a4i în acea 
mănăstire.

Biografia lui a fost scrisă în rusesce de Mu- 
ravieff după documente contimporane şi auten
tice, iar Papadopol-Oalimah a publicat un extras 
din acea lucrare în Convorbiri literare, voi. 23 
şi 24, p. 1015—41 şi 30—42, de unde sunt luate 
şi notiţele de sus. Cf. Xenopol, Ist. Rom. IV, 15; 
Călătoriile patriarchului Macarie, trad. de Emilia 
Cioran. (Buc. 1900), p. 1—2.

Patella, (anat.) rotula, osul rotund aşezat în 
dreptul articulaţiuuii dintre femur şi tibia (la 
genunche).

Patella, (zool.) gen de molusce din clasa La- 
mellibranchiatelor, grupa Cyclobranchia, cu scoica 
întinsă adesea prevă4ută cu dungi. Unele specii

se mănâncă, trăiesc pe stâncile din apele mărilor 
şi se nutresc cu alge.

P atena, vas sacru, v. Disc.
Patent, flat.) document prin care se aduce 

la cunoscinţă publică un act al domnitorului ţerii 
(lege, constituţiune, numire) sau anumite dis- 
posiţiuni ale unei autorităţi. îndeosebi se în
ţelege sub P. un document public, prin care se 
asigură dreptul exclusiv de exploatare al unei 
invenţiuni (brevet de invenţiune) sau un monopol 
industrial. Sistemul P. stimulează geniul inventiv 
al locuitoiîlor şi s’a dovedit o instituţiune feri
cită. Cele dintâiu P. au fost acordate în Engh- 
tera la 1623. (v. şi art. Brevet şi Invenţiuni.)

Patenta, se numesce în Rom. un imposit că
ruia sunt supuşi toţi comercianţii, dar care atinge 
şi unele profesiuni liberale, aşa că poate cineva 
fi supus la plata impositului patentei fără a fi 
comerciant. Impositul de P. se divide în două 
părţi: una fixă şi regulată după felul negoţului, 
combinată, afară de unele excepţii, cu populaţia 
oraşului unde comerciantul îşi exercită industria 
sa; alta proporţională şi calculată asupra chiriei 
caselor de locuit, uzinelor, atelierelor, magaziilor 
sau prăvăliilor ocupate de Patentabil. Nimeni nu 
e obligat să plătească mai mult de o P., ori cari 
ar fi diversele ramuri de comerciu sau de in
dustrie ce ar fi exercitând în acelaşi timp. In 
acest cas, P. este datorită pentru comerciul sau 
industria care dă loc la dreptul cel mai ridicat.

Acest imposit datează din timpul marei revo- 
luţiuni franceze. In România, înfiinţarea taxei 
de P. îşi are obârşia în regulamentul organic 
oare, la art. 67, între veniturile statului enu- 
meră şi: «Darea pentru P., care se va împlini 
dela toţi negustorii şi meşterii sălăşluitori prin 
oraşe şi tîrguri, împărţiţi pe corporaţii şi tre
buind a avea negreşit ceruta P. ca să fie ală
turată la o asemenea corporaţie şi să aibă drept 
de a unelti neguţătorie sau meşteşug...» Art. 90 
împarte pe meşteşugari în două clase: 90 şi 50 lei 
P., iar pe neguston în trei stări. Prima alcă
tuită din cei cari aveau dreptul să se negusto
rească cu aridicata (en gros) şi cu amănuntul 
(en detail) în ţeară şi afară din ţeară. Aceştia 
plăteau 240 lei P. pe an. Cei cari făceau co
merciul numai în ţeară, plăteau 120 lei; iar 
negustorii de detaliu 60 lei. Pentru înlesnirea 
plăţii contribuţiunii şi urmăririi, regulam, or
ganic conţine disposiţiuni prin cari meseriaşii 
formează corporaţiuni, având fiecare o căpe
tenie însărcinată cu supraveghiarea intereselor 
ei precum şi cu încasarea P. Această căpetenie 
se numia staroste. Aceste corporaţiuni, înşghe- 
bate de regul. organic nu trebuiesc confundate 
cu cele din Francia, cari aveau o fiinţă mai mult 
organică decât un scop fiscal. Această stare a 
regulamentului a durat până la 1863, când s'a 
votat legea care împărţia pe P.-ri în 8 clase, 
lege oare a fost modificată în 1877 şi 1878. 
Astădi, având în vedere dificultăţile financiare 
ale ţerii, este vorba de o modificare, dacă nu 
chiar de o refontă completă a acestei dări. (Cf. 
N. E. Idieru, «Studii de Ec. pol. şi fin.» voi. II, 
p. 256-258.) [N. E. Idieru.]

Patenta de sănătate, (marină) actul prin caro 
un bastiment certifică în mod oficial starea do 
sănătate a bordului şi a portului de unde vino. 
Când pe P. se arată că portul de unde vine e
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bântuit de boale contagioase sau epidemice (ciumă, 
holeră, friguri galbene, versat, eto.) se <}ioe că 
vasul are patentă brută, şi e supus la desin- 
fectare sau la carantină. P. se liberează pentru 
mai multă vreme şi se vizează în toate porturile 
atinse de căpitănia portului. (Serviciul sanitar.)

[Const. B.]
Pater, flat.J tată; numire, ce să dă călugărilor 

ordinaţi (sfinţiţi), P. regens, priorul unui colegiu 
de iesuiţi; P. familias, la Romani stăpânul casei.

Patera, (lat.J vas sau cupă de lut sau bronz 
întrebuinţată de Romani la beut şi la sacrificii.

Pateriţa, (grec.) toiag arohieresc, ca semnul 
autorităţei şi iubirei părintesci a archiereului, 
are foima unei beţ, deasupra representând un 
şerpe cu doue capete şi coada lui este incoiiăcită 
pe partea inferioară, iară cu cele doue capete 
incungiură de ambe părţi crucea atîrnată în 
vîrful toiagului.

Paternitate, este legătura ce unesce pe tată 
cu copiii sei. E o presumpţiune că copilul născut 
în timpul căsătoriei e al soţului, ceea ce se ex
primă prin adagiul celebru: Pater is est quem 
justae nuptiae demonstrant. Aceasta resultă de 
acolo că maternitatea se manifestă prin semne 
materiale: inama e totdeuna cunoscută; pe când 
tatăl nu. Gestaţiunea cea mai scurtă e de 180 (ţilo; 
cea mai lungă de 300. Copilul născut în 180-a 
(ţi dela căsătorie, fără a se nutnera (ţiua cele
brării, e al soţului, fiind considerat ca conceput 
în timpul căsătoriei. Un atare copil va fi deci 
legitim. Când însă, copilul s’a născut în 179-a 
(ţi după celebrarea căsătoriei, va fi nelegitim, 
ca şi acel născut în a 301-a di după desfacerea 
căsătoriei, întm cât e presupus conceput în 
afară de căsătorie. [Scriban.j

Pater patriae, părintele patriei, epitet ce se 
da bărbaţilor meritaţi pentru patrie; l-a introdus 
Cicero.

Pater peccavi, (lat), Părinte, am păcătuit; 
o formă de mărturisire.

Păţesol, corn. rur. în Rom., j. Putna, situată 
pe malul stâng al Milcovului; se compune din 
t) cătune ou 1592 loc. (Dicţ. geogr. 1897); are 
3 biserici parochiale, 3 filiale şi 2 şcoale.

Patereon, oraş industrial în New-Iersey (Ame
rica de nord) cu 78,347 loc. (1890).

Pâte sur pâte, (franc), un fel de decoraţiune 
pe porcelan şi faiansă.

Patetic, (mus.). In musică se dice P- despre 
frasele ce tind a exprima momente pasionate şi 
mai cu samă melancolie şi durere. Notele cari 
concură a da acestor frase un astfel de caracter 
iau un accent particular, care poate să nu oores- 
pundă nici cu cel metric, nici cu cel ritmic, şi 
care însuşi ia numele de accent P. (v. şi Patos.)

[T. C.]
Patima, v. Pasiune.
Patimar, (slav., Strajnic), carte rituală ce con

ţine ordul serviciului divin prescris pe fiilele 
septemânei patimilor (septemâna cea mare).

Patină, mâţă, încălţăminte prevedută pe de
desubt cu o lamă de oţel spre a se da pe gheaţă. 
Pentru sesouul de vară aceste P. pentru gheaţă 
s'au înlocuit prin cele cu rotiţe, cari permit pa- 
tinatul pe un teren tare şi neted.

Pâtleeerie, produsele cofetarului, în prima linie 
prăjiturile şi în general aluaturile mai fine.

Patiţa, Bubin, n. 21 Aug. 1841 în Câmpeni.

Şcoalele elementare le-a absolvat în Câmpeni 
şi Neagra, a studiat dreptul în Sibiiu. La 1866 
s’a aplieat ca practicant la tabla reg. din Tîrgul- 
Mureşului. In 1867 a fost ales notar la sedria 
comitatensă în Abrud, iar în 1871 asesor tot 
ac(3lo. In 1872 a fost ales senator la magistratul 
din Alba-Iulia, în care calitate a funcţionat până 
1878. In acest an şi-a deschis cancelaria de ad
vocat. A luat parte activă, timp de 18 ani, ca 
deputat sinodal şi congresual la afacerile bisericei 
gr.-or. Ca membru al comit, partid, naţional, a 
fost condamnat în procesul Memorandului (v. ac.) 
la închisoare pe 27a ani. [I. St. Ş.]

Pătlăgele roşii, numele popular al plantei cul
tivate Solanum Lycopersioum L. (v. ac.).

Pătlăgele vinete, numele popular al plantei 
cultivate Solanum Melongena L. (v. ac.).

Patna, divisiune în presidenţia indo-britică 
Bengalia, 61,243 km*., cu 15.811,01*4 loc. (1891). 
Capitala P., situată lângă Ganges, are 165,192 loc., 
export de opiu, oleiuri şi sare.

Patogenia, partea patologiei care tratează de
spre modul cum se desvoaltă boalele.

Patognomonia, diagnosticul boalei prin unul 
sau mai multe simptome caracteristice. [V. I.]

Patognoetic, semnele cari caracterisează oare
care boală.

Patologia, sciinţa, care se ocupă de disordinele 
materiale sau funcţionale ale organismului, con
siderate în toate modurile.şi sub toate formele. 
Deosebim o P. internă, chirurgicală sau externă, 
după cum se(liul şi manifestaţiile boalelor sunt 
în interiorul corpului sau la suprafaţa lui; P. 
generală, când studiază boalele din un punct de 
vedere general şi le clasează. |V. I.]

Patos, (grec.) a) în psichologie P.-ul se nasce 
din turburarea subită şi emoţională a stării 
normale sufietesci sau a disposiţiunilor ini(nei, 
provocată prin atingerea şi conlucrarea unor 
cause psichofisiologice; b) în retorică P.-ul sau 
Pateticul este complexul de mijloace oratorice, 
prin cari oratorul tinde a emoţiona, adică a 
atinge şi a mişca într’un mod intenţionat dis- 
po.siţiile inimei ascultătorilor în scopul de a pro
voca în dinşii stări sufietesci, cari să poată 
deveni motorii pentru lucrări viitoare. (Cf. Ple- 
tosu. Retorica, pag. 76.)

Pătrar (sfert), a patra parte dintr’un întreg.
Patras, (Patră), capitala nomarchiei grecesc! 

Achaia şi Elis, lângă golful P., cu 37,958 loc. 
(1896), archiepiscop grec, cultură de vin (socie
tatea pe acţii Achaia), port, comerciu însemnat. 
In antichitate F. era un membru însemnat al 
alianţei achaice, 1205 capitala ducatului Achaia; 
1822 a fost ars de Turci.

Pătrat, (mat.) paralelogram cu 4 laturi egale 
şi 4 unghiuri drepte, servesce ca unitate de me- 
sură pentru suprafeţe. Un metru pătrat este o 
suprafaţă a cărei lungime cât Şi lăţime este de 
câte 1 metru. Somnul pentm măsură este □. 
Suprafaţa unui P. o aflăm înmulţind lungimea 
unei laturi eu ea însuşi; de aceea în aritmetică 
P.-ul este puterea (potenţa) a doua a unui număr.

Patres, (lat) pătura nobilă a poporului roman, 
din cai'e se recrutau senatorii.

Patres apostolici, v. Apostolic.
Patria, ţeara în care ne-am născut, (v. Patriot.)
„Patria", institut rom. de credit în Blaj (v. ac.), 

fon(lat la 1886. Capital social 220.()00 cor.
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în 1100 actii â 200 cor. Revirement (1900) 
13.295,256-48 cor.

Patrlarch, (grec.) cel dintâi şi mai mare într’o 
familie, preste un neam ori naţiune, sau un bă
trân venerabil. Aşa a avut popoi-ul jidovesc pe 
P.-il săi: Avram, leac, lacob şi losif. In bi
serica creştin^ cam până în seci. IV, mulţi 
dintre episcopi s’au numit P.-i. Din vechime 
adâncă cu numele, dignitate, jurisdicţiuoe şi ân- 
tâietate, ca P.-i s’au distins . archiereii din: 
Roma, Alexandria, Antiochia şi Ierusalim; prin 
can. 3 al sinodului constantinopolitan I, epis
copul cetăţei împărătesei din Constantinopole s’a 
ridicat la rangul de P.

Patriarch ecumenic, adecă universal, este titlul 
pe care şi l-au însuşit patriarebii din Constan
tinopole, cu începere dela loan II Capadochiaoul 
(518—19). Mai ales loan IV Postitorul (582) căuta 
să i-se recunoască cu atâta dârjie, încâţ con
timporanul său papa Grigorie cel Mare s'a numit: 
Servus sen-orain Dei. Patriarebii bizantini nu 
se mulţămiau cu simplul titlu, ei se nisuiau a-i 
da şi o însemnare reală, cutropind tot mai mult 
drepturile, mai virtos ale patriarcbilor orientali. 
Ei au reţinut pomposul titlu şi după schismă, 
cu toate că nu recunosceau nici un cap visibil 
al bisericei întregi. (Cf. Hergenrother, Kircben- 
lexicon, art. Constantinopel. Freiburg i. Br. 1884.)

Patrlarchat, v. Matriarcbat.
Patriarchia, provincia sau eparebia asupra că

reia se extiude puterea şi autoritatea patriar- 
chilor şi care cuprinde nu numai mai multe 
episcopii, ci şi mitropolii. In vechime ori care 
episcop se numia patriarch. P.-ii adevărate 
insă, prin seci. III, erau numai trei, în Roma, 
Alexandria şi Antiochia, la cari s’au adaus în 
.seci. IV P. din Constantinopole şi în seci. V 
cea din Ierusalim. P.-le din Orient nu încetat 
prin căderea teritoriului lor în manile Arabilor 
şi ale Turcilor; au fost însă reînfiinţate în seci. 
trecut, după ce s’a mai slăbit puterea şi îm- 
blânijit furoarea Turcilor, aşa încât astăzi în 
Orient sunt mai multe P.-îi de diverse rituri 
atât catolice cât şi gr.-or. Iu Occident ancă au 
avut şi au şi acum titlul de P. unele scaune mitro
politane, s. e. din Veneţia şi Lissabona. (Cf. Dr. I. 
Raţiu, Dreptul bis. p. 285 ss.) [Dr. I. Radu.]

Patricieni, la Romani nume pe care îl purtau 
şefii gentelor (patres), familiile aristocrate, pe 
cari tradiţia spune că ar fi venit la Roma din 
Alba-Longa. P.-ii, părinţii gentei (gens, adu
nare de persoane uniţi prin legături de sânge 
sau de clientelă) îndeplineau în numele familiei 
diversele datorii, sacrificii, etc., şi autoritatea lor 
era absolută. In primele timpuri ale regalităţei 
P.-ii au fost în luptă cu regii; căderea ace
stora la 510 se datoresce lor. Demnităţile ro
mane erau apanagiul exclusiv al P.-lor: consu
latul, magistraturile, dictatura. Cu încetul însă 
prerogativele începură să se dea şi plebeilor, a 
căror putere începu a cresce, astfel că egalitatea 
cetăţenească nu îutâr4ie a se stabili între ambele 
clase, mai ales că P.-ii erau foarte puţin nu
meroşi spre a pute menţine pretenţiunile lor. 
Cătră sfîrşitul republice! cele mai multe din fa
miliile patriciene dispăruseră, şi astfel se în- 
locuiră cu altele. [O. L.l

Patriciu Sf., fiul diaconului Calpurnius din l?i- 
cardia, n. 372, primi autorisaţiune dela papa Ce

lestin de a încreştina pe Iri. După ce a ajuns cu 
multe pericole în Irlanda a predicat evangelia 
cu atâta zel şi succes, încât se întoarse partea 
cea mai mare a poporului la creştinism. P. a 
fundat episcopatul de Armagh, precum şi mai 
multe şcoale, seminarii şi mănăstiri, cu ajutorul 
cărora s’a săvîrşit încreştinarea Irlandei, numită 
»ţeara sfinţilor». P. după o activitate apostolică 
de 33 ani, t 465 în etate de 92 ani. [i—m.]

Patriciu, Grigore, prof. la şcoala normală ’de 
înveţători din Serlad, fost inspector şcolar, a 
făcut studii pedagogice în Germania şi este au
torul scrierilor: »FriedrichEberhard von Rochow 
und dessen pădagogisohe Bedeutung* (Lipsea, 
1892); «Didactica generală cu privire la înve- 
ţămentul primar» (Bucuresci, 1895); «Didactica 
specială sau Metodica înveţămentuluî în şcoala 
primară» (Galaţi, 1894).

Patrimoniu, se numesce în drept, totalitatea 
bunurilor ce le posedă o persoană. Toţi sunt 
presupuşi că au un P. şi de aceea, dacă vor să 
se judece gratuit, trebue să producă un certi
ficat de paupertate. Un P. se compune din bu
nuri active şi pasive (datoriile). Aşa fiind, când 
moştenesc! pe o persoană în totalitatea P.-lui, 
eşti dator să plătesci şi datoriile ce le are de
functul. Pentru a scăpa de acest neajuns, poţi 
primi moştenirea sub beneficiu de inventar, şi 
atunci, plătesci datoriile numai până la concu
renţa activului succesiunii. Soţia, dacă îşi vede 
zestrea sa periclitată, poate cere dela justiţie 
separaţiunea de P. Acelaşi lucru îl pot face cre
ditorii şi legatarii defunctului, pentru ca să îm
piedece ca succesiunea să se amestece cu averea 
moştenitorului. In acest cas, ei sunt plătiţi, ou 
preferinţă, din bunurile cuprinse în succesiune. 
Bunurile, drepturile cari compun P.-ul, se nu
mesc patrimoniale. [Scriban.J

Patriot, om născut în ţeară; cetăţean care îşi 
iubesce ţeara. In înţeles politic numirea P. a fost 
înti'ebuinţată prima dată în Olanda (seci. XVIII) 
şi apoi în revoluţiunea franc, pentru cele dintâiu 
batalioane trimise 1792 dela Paris la frontieră, 
pentru soldaţii republice! în luptele din Vendee 
şi preste tot pentru aderenţii ei. In Englitera 
se întrebuinţa la început în înţeles batjocoritor 
(pentru oposiţiunea contra ministerului Walpole). 
In timpul mai nou au luat acest nume diferite 
partide politice. Patriotism, iubirea ţerii. (v. şi 
art. Liga patrioţilor.)

Patristica, v. Palrologia.
Patrlţa, stampUia de sus a unei stampilii duble, 

cum o găsim s e. în maşini de bătut monede; 
instrument pentru a tăia suoitura(germ. Gewiodt) 
în matricea (mutelcă) unui şurub; originalul pe 
care se alipesce metalul galvanoplastic.

Patroclnlum, (lat) protecţiune. patronare, pa
tronat; apărare.

Patrokios, amicul şi soţul de arme al lui Achi- 
leus; a fost oraorît în resboiul în contra Troiei 
de Hektor, fiul lui Priamos.

Patrologla, (Patristica), sciinţa despre Sf. pă
rinţi şi îndeosebi despre literatura eclesiastică mai 
veche. Istoria veohei literaturi bis. a primit nu
mele de P. în seci. XVII. Scrieri de P. mai 
însemnate sunt: I. Fessler, Institutiones Patro- 
logiae, Oeniponte 1850—51, 2 voi.; I. Allzog, 
Grundriss der Patrologie oder der altern ohrist- 
lichen Literargeschichte, Freiburg 1866.



Patron — Patti. 545

Patron, protector (v. şi Client); proprietarul 
unui atelier. Se mai dă numele P. şi cartuşelor 
(v. ac.).

Patron, persoana flsioă sau morală, căreia îi 
compete dreptul de patronat. Patronagiu sau 
patronat (jus patronatus), în bis. se numesce 
acel privilegiu pe care îl dă biserica fundato
rilor sau binefăcătorilor vr’unei biserici sau be
neficiu bisericesc, şi cu care privilegiu sunt îm
preunate unele drepturi, onoruri, foloase şi obli
gaţiuni. I Istoria. Biserica âncă din timpurile 
cele mai vechi din recunoscintă cătră fundatorii 
şi binefăcătorii bisericilor şi ai beneficiilor bise- 
ricesci, le-a dat lor şi urmaşilor lor unele drep
turi şi distincţiuni, s. e. dreptul să şază la locul 
de frunte în biserică, numele lor se pomenea 
la cultul divin, se scria pe biserici şi în dicti- 
cele sacre. etc. Mai târcjlu apoi, prin seci. V, 
mai ântâiu în Galia s’a dat P.-ilor şi dreptul de 
a presenta pe clerici la beneficiile vacante; acest 
drept însă competea numai episcopilor. In Orient 
împăratul Instinian, în seci. VI, prin două no
vele ale sale (Nov. lust. LVII c. 2, a. 537; 
CXXIII, c. 18, a. 546), a dat dreptul de a pre
senta şi laicilor. Tot cam în acelaşi timp au 
primit laicii şi în Occident acel drept, care mai 
târziu a devenit apoi ereditar şi s’a lăţit cu 
deosebire în Occident. In Ungaria regele, ca 
rege apostolic, pe basa unor drepturi străvechi, 
dobândite dela sf. scaun apostolic, este P. suprem 
al bisericei catolice şi ca atare nu numai pre- 
sintează ci şi denumesce archiepiscopii şi epis
copii rom.- şi gr.-cat., apoi canonicii, abaţii reali 
şi titulari atât seculari cât şi regulari, cu excep- 
ţiunea celor ce sunt sub libera conferire a epis
copilor ori sub P. privat. II peciile. Dreptul 
de P. este: 1) bisericesc, care compete vr’unei 
biserici sau persoane bisericesci ca atare; 2) 
laical, care compete vr’unui laic cu drept pro
priu sau clericilor, însă nu pe basa posiţiunii lor 
bisericesc!; 3) mixt, când şi titula sub care 
compete este mixtă, adecă când compete într’o 
forma unei persoane bisericesci şi laice; 4) 
personal, care nu este legat de vr’un lucru 
sau obiect ci compete numai persoanei; 5) real, 
dacă este împreunat cu posesiunea vr’unui do- 
miniu sau fond, acesta iarăşi este ereditar, 
oare trece la toţi erezii patronului, şi familiar, 
oare trece numai la acei erecji, cari sunt din 
familia fundatorului; 6) privat şi regiu, după 
cum compete oamenilor privaţi ori domnitorilor; 
7) activ şi pasiv, după cum adecă P.-ul este liber 
de a presenta ori ce persoană bisericească, sau 
este obligat să presinte numai dintr’o anumită 
familie. III Aeuisifiunea. In biserica catolică 
dreptul de P. nu-1 pot ave decât catolicii, aceştia 
însă fără deosebire de sex şi etate. P.-atul se 
poate câştiga în mai multe moduri, precum: 
în mod primitiv şi derivat, adecă după cum se 
câştigă un drept care nu există sau se străpune 
unul care există deja. Modurile primitive sunt: 
1) ordinar, saufundaţiune canonică, adecă donarea 
locului pentru edificare, clădirea şi dotarea (pa- 
ti'onum faciunt: dos, aedificatio, fundus). 2) ex
traordinar: a) prescripţiunea sau dreptul de P. 
practicat din timp imemorabil; b) privilegiul papei. 
Modurile derivate sunt: a) succesiunea ereditară; 
b) contractul, adecă donarea, cumpărarea, per
miterea; c) prescripţiunea; d) confiscarea şi în- 

Enciclopedia română. Yol. 111.

feudarea bunurilor. IV Drepturile patronului. 
P.-ii au mai multe drepturi, cari se resumă în 
aceste versuri:

Patrono debetur hoiior, onus, atUitasqne 
Fraesentet, praesit, deiendat, alatur egenns.

Aşadar sunt drepturi onorifice: a) de a pre- 
sinta persoană vrednică şi aptă la beneficiul va
cant; b) de ântâietate în biserică; c) de a fi 
pomenit la cultul divin, etc. Mai departe drepturi 
utile, adecă când P.-atel se basează pe fundare 
sau dotare, dacă ajunge îu miserie şi biserica 
dispune de averi, poate pretinde, ca acea să-l 
susţină. V Obligaţiunile patronului sunt: să 
apere averile şi interesele bisericei, să repareze 
biserica şi casa parochială şi să prevadă biserica 
cu cele de lipsă. VI Amisiunea sau pierderea 
dreptului de F.-at se întâmplă iarăşi în mai 
multe chipuri, s. e. prin renunţare sau cesiune 
voluntară, prin nefolosinţă, ruinarea bisericei, 
încetarea dotaţiunii, stingerea familiei patreane, 
prin delict preve(jut în lege. Când se nasce 
proces în privinţa dreptului de P.-at judecă bi
serica. In Ungaria dreptul de a judeca în ase
menea oause îl are regele, prin judecători anume 
designaţi. Biserica gr.-or. nu recunoasce dreptul 
de P.-at. (Cf. Dr. I. Raţiu, .Dreptul bis. p. 439; 
Dr. Szeredy I., Egyhâzjog v. II, p. 853.)

[Dr. lacob Radu.]
Patron, (marină) şeful unui vas mic, al unui 

remorcher, al unei hărci de pescuit sau de 
transpert prin porturi, în Marea Mediterană.

Patronagiu, protectorat.
Patronimic, (lat.) de familie, nume patronimic.
Patru(jecl de cruci sau Petresei, corn. rur. în 

Rom., j. Vlaşca, compusă din cât. P. d. c. şi 
Moara din Groapă, cu 518 loc. (Dicţ. geogr. 1890). 
In căt. P. d. c., numit astfel după cele 40 cruci 
ce erau puse la intrarea cătunului întru amin
tirea celor 40 de mucenici; s’au găsit obiecte 
din epoca preistorică.

Patrula, (milit.) mic detaşament de soldaţi 
trimişi pentru recunoasceri (v. ac.), informaţiuni 
şi controla sentinelelor proprii.

Patrumane, v. Maimuţe.
Pătrungel, (botau.) numele popular al plantei 

Petroselinum sativum Hoffm. (v. ac.).
Patrupede, animalele mamifere cu patm pi

cioare.
Patru-unghiu, (Patrulater), ori ce figură măr

ginită de patru linii drepte (paralelogram, trapez, 
trapezoid).

Pattaş, corn. rur. în Banat, cott. Caraş-Severin, 
cu 1123 loc. (1891) Români.

Pattelin, o renumită farsă franc, din seci. XV, 
atribuită lui P. Blanchet, poet satiric şi furni- 
sorul trupei Les clercs do Basoche. Eroul ei e 
P., advocat cu rău nume, tipul înşelătoriei lin
guşitoare.

Patti, Adelina, nua din cele mai mari cân
tăreţe de operă ale timpurilor moderne, n. 10 Febr. 
1843 la Madrid, fica unui musicant,' Salvatore 
P., tenor. Debuta 1859 la New-York, în rolul 
Luciei, şi uimi apoi Europa şi America prin agi
litatea supranaturală a vocei sale. Măritată şi di- 
voi-ţată de mai multe ori, a(}i trăiesce în Anglia, 
milionară, renunţând la scenă şi neapărând decât 
arareori în concerte de binefacere. O soră mai 
mare a ei, Carlotta, (n. 1840 în Florenţa, f 1889 
în Paris) âncă a fost o cântăreaţă aprobată mult,

35
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care însă din canea unui defect în mers, se 
consacrase numai concertelor, renunţând la suc
cesele scenice. A fost măritată cu violoncelistul 
Demunck. [T. C.]

Pătulele, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, cu 
4050 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; 2 biserici şi 2 şcoale. 
Aici se fac 2 bâlciuri pe an.

Păturnlca, Paturnichea, Pătriniehe, Păiurnea, 
Potărniehea, Fugdu, Perdica (Perdix cinereaj, 
pasere din ordin. Galinaceelor (rasores), are pe
nele pe deasupra corpului brune deschis cu pete 
mai închise şi mai deschise, pe dedesupt cenuşii 
cu dungi întunecate. Bărbătuşii au pe burta cea 
albă o pată mare brună. Coada ruginie. Coloarea 
penelor însă variază. Picioarele cenuşii-roşietice 
sau brune. Lungimea corp. 26 cm., a aripilor 
16 om., a co(}ii 8 cm. Trăiesce în Europa, mai 
ales pe câmpii în cârduri. Se vânează pentru 
carnea ei cea gustoasă. Se nutresee cu insecte 
şi diferite fructe, mai ales de cereale.

Pau, oapit. depart. franc. Pireneii inferiori, 
31,614 loc. (1896); castel, industrie însemnată, 
oomerciu cu vin; loc de cură de iarnă; odini
oară reşedinţa regilor Navarrei inf. (Beam), 
locul natal al lui Henric IV şi Bemadotte.

Păuca, (magh. PokafalvaJ, corn. rur. înTrans., 
cott. Alba infer., cu 1175 loc. (1890) Rom. şi Saşi.

Paul, apostol, v. Pavel.
Paul, numele a 5 papi. 1) P. I (757—767). 

Pentm a-şi asigura domnia asupra exarchatului, 
atât faţă de împăraţii bizantini, cât şi faţă de 
Longobar4i, s’a aliat cu Pippin, regele Francilor. 
(Cf. Schniirer, Entstehung des Kirchenstaates, 
Koln 1894). 2) P.21(1464—71), din fam.Farnese, 
a ajutat popoarele creştine în lupta lor contra Tur
cilor; încercarea sa de a câştiga Rusia la unire cu 
biserica catolică a remas fără succes; a fost un 
mare părtinitor al artelor şi al monumentelor 
clasice. 3) P. III (1534—49), un bărbat de o 
cultură înaltă, deja în etate de 25 ani ajunse 
cardinal; ca papă a pregătit actele pentru con- 
ciliul ecumenic, pe care, după delăturarea mui- 

• telor dificultăţi puse de Francisc I, regele Fran- 
ciei, şi de împ. Carol V, l-a şi convocat la Trident 
în 1545 spre a efeptui reformele de lipsă în 
biserică. A luptat cu enerpe în contra prote
stantismului; pe Henric VIII, regele Angliei, 
l-a excomunicat. Papa P. III, a aprobat in
stituirea societăţii lui Isus, a înfiinţat mai multe 
episcopate în America, a păşit în favorul nefe
riciţilor Indiani şi la 1537 a ameninţat cu exco
municare pe toţi aceia cari i-ar mai face sclavi. 
El a înfrumseţat Roma cu mai multe edificii 
pompoase, servindu-se de Michael Angelo ca ar- 
chiteot al Vaticanului. 4)P. JF, (1555—59), ajun-
fend de tiner, în 1494, la curtea papală, Leo X 

-a trimis ca nunţiu în Spania şi Anglia spre a 
mijloci o alianţă contra Turcilor. In 1524, în 
conluorare cu Sf. Gajetan, a fundat ordul Tea- 
tinilor. Ajuns papă în etate de 79 ani, a lucrat 
cu foc tineresc, i-se impută însă nepotismul. 
Spre a împiedeca corumperea moravurilor a con- 
strins pe Ovrei să locuiască în Roma în loc 
separat (Ghetto) de creştini şi i-a oprit de a ţine 
servitori creştini. El a editat ântâia oară «Indi
cele» cărţilor oprite. 5) P. V(Borgheaius), a avut 
confiicte acute cu republica veneţiană, punând 
în 1606 întreagă republica sub interdicţie. Con

flictul s’a aplanat prin întrevenirea Franciei. 
P. V fiind un mare aderent al dinastiei Habs- 
burgice, a ajutat-o în resboiul de 30 ani şi a 
îndemnat şi pe alţi principi catolici să o ajute.

[Dr. Is. Marcu.]
Paul de Alep, archidiacon din Antiochia, unul 

din scriitorii cei mai importanţi pentru istoria 
noastră culturală din seci. XVII, e puţin cu
noscut oa personalitate. El era fiul patriarchujui 
Macarie (v. ac.), pe care l-a însoţit în căleto- 
riile, ce ni-le-a descris. lutr’una din aceste că
lătorii în Iberia, P. a fost otrăvit, nu se scie 
din ce oausă, pe la 1670. Cartea lui «Căletoiiile 
patriarchului Macarie» a scris-o în limba arabă, 
din care a fost mai ântâiu tradusă, după un singur 
exemplar, în englezesce de BeLfour. Traducerea 
română a Emiliei Cioran (Bucur. 1900, 269 pag.) 
conţine totul, ce se referă la România. Acolo 
se descriu nu numai oraşele ţerii şi aşezămin- 
tele religioase, dar şi fapte istorice petrecute sub 
ochii soritorului, ca s. e. resturnarea lui Vasile 
Lupul«Grecukde cătră partida naţională, moartea 
lui Mateiu Basarab şi alegerea lui Constantin 
Şerban, detronarea acestuia prin Mihnea, ş. a. 
Caracterul scrierii lui P. este o desăvîrşită sin
ceritate, ca a unui străin cu totul neînteresat; 
de aceea constituesce o sorginte autentică pentru 
câte a vă(jut el însuşi. Este însă natural, că in- 
formaţiunile sale şi svonurile, ce înregistrează, 
trebuesc supuse unui control critic. Adesea şi me
moria îl înşală, mai ales dacă ar fi adeveiat, 
după cum susţine Papadopol Calimah (Convorb. 
lit. XXIV, 38—40), că şi-ar fi scris cartea după 
plecarea Iui din ţeară. Este însă regretabil, că 
numele proprii sunt schimonosite până la neîn
ţelegere. Dar toate aceste defecte nu iau scrierii 
lui P. caracterul unei sorginţi nepreţuite pentru 
istoria română. (Cf. Analele Acad. rom. seria II, 
secţia ist, tom. XX, p. 230—237, şi tom. XXI, 
p. 209—210. Xenopol, Istoria Rom. IV, 13, 18, 
57, 272.)

Pauler, Teodor, ministru ung., n. 9 Apr. 1816 
în Buda (Ungaria), 1848 profesor de drept în 
Pesta, 1872—75 ministru de justiţie, f 80 Apr. 
1886. A scris în limba magh. mai multe opere 
iuridice.

Păulescl, corn. rur. în Rom., j. Putna, com
pusă din 3 căt cu 1671 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
1 biserică parochială, 2 filiale şi 1 şcoală.

Paullclanl, (Pavliciani), sectă gnost.-manicheioă, 
formată pe la 660 în Armenia, începe a dispare 
ou începutul seci. XI. (v. şi art. Bogomili.)

Pauliş, comună rur. în Ung., cott Arad, cu 
2265 loc. (1890) Rom., Germ. şi Magh.; staţiune 
de cale ferată, in P. se produce vin excelent; 
pepinieră a statului cu viţă americană. Aici în
cepe pasul Mureşului.

Pauliinia, (Cupana Kunth) L., (botan.) gen 
de plante frutescente căţărătoare tropicale pre- 
ponderant americane din fam. Sapindaceelor. 
Cuprinde vr'o 70 specii dintre cari cităm numai 
P. Cupana, Kth., care precum şi unele specii 
înrudite ne dau «Guarana» de importanţă me
dicinală. [A. Pr.)

Paulownia S. et Z., (botan.) gen monotip din 
fam. Scropbularineelor, trib. (jholoneae. Singura 
specie P. imperialis S. et Z., un imposant ar
bore decorativ rustic din Japonia, se aseamenă 
la port cu Catalpa (v. ac.). [A. Pr.]
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Paulus DIaconus, (720), orig. PaulVarnefried, 

n. Ia Cividale, a fost secretar al regelui lom
bard Didier, a trăit la curtea lui Carol cel Mare 
şi la ducele de Benevent. Spre betrâneţe se re
trase la mănăstirea »Monte Cassio», unde muri 
pe la începutul seci. IX. Ser.: »Historia mis- 
cella«, «Gesta episcoporum Mettensium*, «Historia 
Longobardorum».

Păun, (zool.) Păunof, Păună, Păunei, Pău
nită, Păuniţă (Pavo cristatua), pasere din fam. 
Phasianidelor, ord. Rasores. Bărbătuşul are capul, 
grumazul şi burta albastre cu luciu auriu-vertjiu, 
aripile alburii cu vergi negre, spatele albastru 
închis, coada lungă cu pene verde-aurii cu pete 
(ochiuri) albastre-ver4ii. Ciocul şi picioarele 
brune. Pe cap are un moţ de pene. Femeiuşele 
sunt de coloare brună, la pept şi burtă albe. 
Lungimea corpului la bărbătuş 110—125 cm. 
(femeiuşa 95 om.), aripile 46 (40), coada 120 până 
133 cm. Trăiesce selbatic în pădurile din India 
orientală şi Ceylon. Se cunoasce din timpul lui 
Alexandru cel Mare. La Romani era dedicat 
(Jeiţei lunona. Se ţine prin grădini ca frumuseţe. 
Stă bucuros pe case, arbori. Are o voce ne
plăcută. Este foarte simţitor la receală. In ve
chime şi în evul mediu carnea lui, mai ales 
însă limba şi efeerii, se mâncau. Există şi 
păuni albi.

Păun, Vaaîle D., prof. şi dir. al liceului »Lazăr« 
din Bucuresci; n. 9 Febr. 1850 în Bucuresci, 
Studiile superioaro le-a făcut în Bucuresci şi 
Berlin. La 1883 P. a fost însărcinat să predea 
limba română principelui moştenitor al Ro
mâniei, şi in această calitate a remas mai mulţi 
ani în străinătate pe lângă elevul seu. P. a 
publicat: Momente de misantropie. Fecioara 
adormită. Umbra lui Mihaiu şi alte poesii prin 
revistele Albina Pindului, Traian, Columa lui 
Traian. Oda la resbelu, dedicată martirilor ob
scuri ai Independenţei, 1877; Ferdinandde Hohen- 
zollern, principele României, schiţă biografică, 
1889; Catastrofa Nibelungilor (Analisă literară 
critică), Craiova, 1896; Ficţiune, imagine şi com- 
paraţiune; Studiu comparativ de literatură poe
tică ; Sihastrul, poveste poetică, 1896; înrudirea 
poesiei cu celelalte arte frumoase (musioa, pic
tura, plastica şi architectui-a), 1898.

PăunescI, corn rur. în Rom., j. Putna, com
pusă din 2 căt. cu 3662 loc. (Dicţ. geogr. 1897); 
2 biserici paroohiale, 1 filială şi 2 şcoale pri
mare. P. e cea mai populată corn. rur. din 
întreg jud.

Pauperism, sărăcirea unei ţeri, sărăcirea po
porului în massă. Căuşele P.-ului sunt în 4'ua 
de astă4i multiple. Prin aplicarea vaporului şi 
a electricităţii s’a luat mijlocul de câştig dela 
milioane de indivi4i. Capitaliştii cu ajutorul va- 
rielor maşine şi întreprinderi lucrative îşi în
mulţesc averea din 4i în 4i; concentrarea aceasta 
a averii în mâni puţine (milionari) măresce nu- 
merul celor săraci sau P.-ul. P.-ul este un pericol, 
oare ameninţă, mai ales în ţerile industriale, or- 
ganisaţiunea actuală a societăţii civile, [i—m.]

Pausa, suspendarea momentană a unei acţiuni.
Pausa, în musică e porţiunea mai mare 

sau mai mică de timp, în care una sau mai 
multe voci sau instrumente au a păstra tăcere. 
In crescendo şi în nuanţele tari P. are mai 
multă importanţă decât în diminuendo sau în

nuanţele slabe. In notaţiunea modernă semnele 
pentru P. sunt: o linie grasă orizontală trasă 
sub linia a patra a portativului represintă o P. 
de durata unei note întregi; o linie analoagă 
trasă deasupra liniei a treia a portativului se ra- 
poartă la durata notei jumătate. P. de 1li e repre- 
sentată prin ), iar ,/e prin f, semn care servesce 
şi pentru tăcerile mai mici, cu 2, 3 sau 4 câr
lige sus după valoarea ce represintă: 
corespun4end la ‘/te, Vsii Vo4- O linie ® Ş 
grasă verticală trasă pe portativ represintă o P. 
de atâtea ori câte două tacte, câte spaţii a tra
versat; în general ancă pentru tăceri de o durată 
mai lungă se indică P. cu cifre puse deasupra 
portativului cu un semn convenţional oarecare.

P. generală se numesce în oomposiţiune mo
mentul, când toate vocile tac simultaneu, între
rupând oarecum curentul sonor. E un efect în
trebuinţat mai cu samă în musica sinfonică, în 
crescendo. [T. C.]

Pauşal, sumă stabilită prin învoială pentru 
remunerarea unui anumit soiu de servicii sau 
pentru acoperirea unui anumit fel de cheltuieli 
(s. e. P. de călătorie, de cancelarie, etc.).

Pausanias, 1) P., mare bărbat de stat şi ge
neral spartan, învingătorul Perşilor la Platea 
(497 a. Chr.), a murit de foame închis în tem
plul Minervei. 2) P., istoric şi geograf grec din 
seci. II d. Chr. Călătorind prin Grecia, Asia mică 
şi Italia a scris opul »Periegesis« în 10 voi., un 
fel de itinerar, cel mai de frunte isvor pentru 
istoria antică şi topografia Greciei.

Păusesci, corn. rur. în Rom., j. Iaşi, compusă 
din 9. căt., cu 2497 loc. (Dicţ. geogr. 1888), 
5 biserici, 2 şcoale şi o fabrică de teracotă.

Păuşesci-Măglaşl, corn. rur. în România, jud. 
Vâlcea, compusă din 5 căt. cu 1951 loc. (Dicţ. 
geogr. 1893), 4 biserici şi 1 şcoală. Pe valea 
Fetroşi se află carieri de piatră de prima ca
litate pentru construcţii.

Păuşesci-Otăsău, corn. rur. în Rom., j. Vâlcea, 
compusă din 4 căt. cu 1516 loc. (Dicţ. geogr. 
1893), 3 biserici şi 1 şcoală. In raionul comunei 
sunt mai multe isvoare cu apă minerală.

Pausias, pictor grec de renume din timpul 
lui Alexandru cel Mare, aparţinea şcoalei din 
Sikyon.

Pavaglu, acoperementul suprafeţei drumurilor 
cu bucăţi de piatră sau lemn aşezate una lângă 
alta, sau făcut din asfalt, ciment, etc.

Pavecerniţa, (slav. >după cină»), serviciu divin 
de seară, compus din psalmi, cântări şi rugă
ciuni dela Sf. Vasile şi Manase, în care se aduce 
aminte despre somnul vecinie ce aşteaptă pe toţi.

Pavel, Paul, apostol, n. în Tars din Cilicia 
(Asia mică) din părinţi ovrei, cari erau înze
straţi cu dreptul de cetăţean roman. Ca aderent 
înfocat al Fariseilor (v. ac.) a fost inimic ne
împăcat al creştinilor. In a. 36—37 mergând 
spre Damasc, ca să prindă pe creştini, fu întors 
pe cale prin o minune, arătându-i-se Christos 
şi chiemându-1 la apostolie. Dus în Damasc s’a 
botezat, apoi s’a retras trei ani în Arabia, pe
trecând în singurătate. Reîntoroându-se în Da
masc şi de acolo în Ierusalim predică pretu
tindeni învăţăturile lui Isus. Spre a converti pe 
păgâni, P. întreprinse trei călătorii. In călătoria 
primă, în insulaUipru, a convertit pe proconsulul

dă”1
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Serpu Pani (de aici şi el îşi luă numele de P., 
căci mai înainte se numia SaulJ. In 52 a luat 
parte la sinodul apostolilor în Ierusalim. Re
întors din a treia căletorie la a. 58 a fost acusat 
de cătră sinedriul jidovesc ca revoluţionar; P. 
a apelat la împăratul şi fu dus în prinsoare la 
Roma, unde a petrecut doi ani (61—63). Eliberat 
fiind, continuă predicarea până la 67, când din 
nou fu prins şi condamnat la moarte, împreună 
cu ap. Petru, (fiind-că era cetăţean roman, i-s’a 
tăiat capul cu sabia [în 29 luuie], pentru aceea 
se înfăţişează cu sabia în mână). Tersat în 
învăţăturile jidovesc!, înzestrat cu cultură gre
cească şi cu dreptul de cetăţean roman a co
respuns deplin misiunii sale de a predica evan- 
gelia lumii greco-romane. Agerimea lui de spirit 
şi cultura aleasă se vede şi din cuvântările 
cuprinse în Faptele apostolilor, precum şi din 
cele 14 epistole scrise cătră comunităţi cre
ştinesc! (10) şi persoane singuratice (4). Cuprinsul 
epistolelor pauline proste tot e o teologie înaltă. 
Stilul în care sunt scrise e avântat şi energic, 
care străbate ca fulgerul mintea şi inima ceti
torului (Cf. Ieronim, ep. ad. Pammoch.). Sf. 
Chrisostom (v. ac.) a scris comentarii la toate 
epistolele lui P., aşa în cele 7 omilii despre 
laudele lui P. îi glorifică virtuţile. Despre viaţa 
şi operele lui P. nu apărut numeroase mono
grafii, (Cf. Vidai, St. Paul, sa vie et ses ouvres. 
Paris 1863; G. Patiu, Paulus in seinen aposto- 
lischen Tugeuden dargestellt, 1881; Dr. Victor 
Szmigelski, Introducere în sf. Scriptură a N. T. 
Blaj 1888, pag. 50—105). piua comemorativă 
(Petru şi Pavel) 29 Iunie. [Dr. Is. Marou].

Pavel, Mihail, de Peteritye, episcop gr.-cat. 
rom. de Oradea mare, n. în Recea (Lenârdfalva) 
din Sătmar la 6 Sept. 1827, a studiat în Baia 
mare, Sătmar şi Caşovia. Primit în clerul die- 
cesei Muncaciului, fu trimis la Viena în semin. 
»St. Barbara» spre a studia teologia, de unde, 
pentru turbui’ările din 1848 fu silit a se re
întoarce în patrie şi-şi continuă studiile teo
logice în Ungvar şi Sătmar. In 21 Martie 1852 
fu sfinţit preot celibe şi apoi numit notar con
sistorial la Muncaciu pe seama Românilor din 
acea diecesă. După aceea funcţiona şi ca paroch 
în Apşa de jos, până când, după înfiinţarea 
diecesei Gherlei, fu numit notar consistorial în 
Gherla la 1856. In 1860 fu numit parooh îu 
Slatina şi vicar foraueu al Maramureşului. In 
această calitate stărui pentru scoaterea Româ
nilor din Siget de sub jurisdicţiunea episcopului 
rutean dela Muncaciu şi aşezarea lor sub juris
dicţiunea episcopului român din Gherla. In 
scopul acesta întreprinse în 1870 o căletorie la 
Viena şi Roma tocmai pe timpul conciliului Va
tican. In 1871 fu ales deputat dietal. In 11 Sept. 
1872 numit episcop la Gherla, în 23 Dec. 1872 
preconisat, în 26 Ian. 1873 consacrat în Blaj 
de mitrop. Vancea, şi 23 Febr. 1873 instalat 
în scaunul episc. din Gherla, unde a lucrat 
pentru întocmirea înveţământului poporal şi 
pentru administrarea bună a averilor parochiale 
şi diecesane. In 29 Ian. 1879 fii numit episcop 
al Oradei mari şi în 8 Iunie acelaşi an instalat 
în scaunul acesta episc. Aici a înzestrat bise
rica catedrală cu lucruri de artă; canonicilor 
le-a clădit case, precum şi o şcoală primară în 
Oradea. A întemeiat o fundaţiune pentru pro

curare de vestminte pe sama studenţilor din se
minarul din Oradea. A restaurat şi înfmmseţat 
biserica şi zidit casa parochială din Beiuş. A 
ajutat pe profesorii din Beiuş ca să-şi poată 
face examenele de cualificaţiune. A îmbunătăţit 
salariile acelor profesori şi a pus basă la fondul 
lor de pensiune. A restaurat, şi în parte mare 
a clădit din nou gimnasiul din Beiuş şi l-a pro- 
veijut cu toate cele de lipsă. Lângă acest girn- 
nasiu a ridicat pomposul «internat Pavelian», în 
care se întreţin 134 studenţi, parte gratuit, parte 
pe lângă o taxă moderată. A înfiinţat şi clădit 
şcoala civilă de fete cu internat tot în Beiuş; 
a făcut în instit. Franciso-Iosif I din Budapesta 
fundaţiune pentru crescerea unui tiner rom. 
gr.-cat. A împărţit numeroase ajutoare în bani 
la preoţi şi studenţi. A înfiinţat grandiosul «fond 
subsidiar Pavelian». In Nov. 1882 a ţinut sinod 
diecesan. (Cf. Schematismul archidiecesei gr.- 
cat. de Alba-lulia şi Făgăraş pe a. 1900).

[Dr. A. Bunea.]
Pavelescu, Gindnat, poet, n. 20 Oct. 1873; 

a făcut studiile la liceul Sf. Sava şi la facult. 
de drept în Bucuresci. A publicat versuri (1891) 
în revista «Biblioteca Familiei» sub pseudonimul 
Dela Mileov, apoi îu «Literatorul»; a colaborat 
la «Lumea nouă» şi «Convorbiri literare» şi a 
scris dimpreună cu Macedonschi tragedia biblică 
«Saul», care a fost lepresentată pe scena tea
trului naţional din Bucuresci.

Pavia, provincie ital. în Lombardia, 3343 km2., 
509,697 loc. (1897); capitala P., situată lângă 
Ticino (cu pod aşezat pe şepte arcuri de mar
moră); reşed. episcop., dom în stil renaissance 
neterminat, basilica San-Michele; palatul Malas- 
pina cu pinacotecă; univers, renumită înteme
iată 1361, bibliotecă cu 130,000 voi.; fabrici de 
fier, maşine, instrumente, chimicalii, etc., co- 
merciu cu producte. In antichitate P. (Ticinum) 
era municipiu roman, 572—774 capitala Longo- 
bar(Jilor. In evul mediu fu stăpânită do familia 
Beccaria, apoi de Milano, 1736—1859 de Austria. 
24 Febr. 1525 învingerea imperialiloi- asupra 
lui Franciso I, care fu prins.

Pavian, (Gynocephalus, măimuţă cu cap de 
cânej, gen de maimuţe cu nas ângust, (Cynopi- 
thecini) Babuinul (C. Bdbuinj lung de 1 m., 
foarte docil, trăiesce în Africa de mijloc, Abe- 
sinia. G. Hamadryas, 70—80 cm. lung, Abesinia, 
Nubia, Arabia, devastează câmpurile; în vechiul 
Egipt adorat, îl găsim adese reprodus pe mo
numente. Mandrilul (Necuratul pădurii, Mai- 
monul, C. Mormore), lung de 1 m., Guinea, scârbos, 
foarte temut.

Pavili, Andreiu Spiru, vestit banchier în Mol
dova pela începutul seci. XIX, dela care Ale
xandru Ipsilanti, capul zaverei gi-ecesci clin 
1821 împrumutase 600 mii lei. Tot la acesta 
împrumută o mare sumă şi domnitorul Ion Sandu 
Sturdzapentru îndreptarea vistieriei ţerii, dândii-i 
pentru aceasta titlul de căminar.

Pavilion, (marină), stindardul cu colorile na
ţionale pe care îl arborează un bastiment pentru 
a-şi arăta naţionalitatea. P.-ul dă bastimentului 
dreptul de exteritorialitate şi ori ce act de vio
lenţă sau ofensă adusă bastimentului se resfrînge 
direct şi integral asupra naţiunii al cărei P. îl 
poartă. In general P.-ul vaselor de resboiu diferă 
de acela al vaselor de comerciu; vasele de co-
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merciu române poartă P.-ul tricolor naţional ca 
şi cele de resboiu cu diferinţă că cele dintâiu 
nu au marca ţerii. Numele de P. se mai dă şi 
la căsuţe din grădini şi la un fel de cort mi
litai1, etc.

Pavlovici, v. Alexandni I (voi. I, p. 102).
Pavogad, nume dat exerciţiului de soLfîare în 

musica bis. orientală, care se face prin silabe 
pa, vu, ga, di, ke, zo, ni. Acelaşi lucru se 
numesce şi Paralaghie.

Pavonazetto, varietate de marmoră antică; 
Marmo P. sau Pavonazzo incolore, e o mar
moră albă-lucitoare cu vinişoare fine roşe sau 
negricioase, P. brecciato cu părţi violete şi albe. 
Se exploata în Phrygia.

Pavor, (mitol.) v. Pallor.
Pawlowska, Misa, v. Orzeszko.
Pax, (pacea), la Romani a fost venerată ca o 

divinitate. Prin P. s’a înţeles s'tarea de indestu- 
lire şi linişte a ţerii, când agricultura şi ai'tele 
progresează şi nu e resboiu. împăratul August 
i-a ridicat altar pe câmpul lui Marş, unde în tot 
anul, în 30 lan., 30 Mart. şi 4 Iulie i-se aduceau 
sacrificii, (v. şi Eirene.)

Paxos, insulă aparţinătoare nomarcbiei grec. 
Kerkyra, 19 km2, cu 4025 loc. (1889); se cultivă 
vii şi olivi, capitala Gaîon.

Paxton, Sir losef, horticultor şi architect, 
n. 1803 în Milton-Bryant (Bedfordshire), a con
ceput (1850) planul parcului Hyde din Londra, 
mai tânţiu a administrat moşiile ducelui de De- 
vonshyre. f 8 Iunie 1865 la Sydenham.

Payer, lulius de, explorator al regiunilor po
lare, n. 1 Sept. 1842 la Teplitz, 1859—74 oficier 
austriac, a explorat grupa Adainello-Presanello 
din alpii Oiller, 1869—70 a luat parte în a doua 
expediţiune germană la polul nordic, 1872—74 
a condus dimpreună cu Weyprecht expediţiunea 
polară cătră Franz Josef-Land şi a ajuns pe sănii 
până la 82° 5' lat. nord.; dela 1882 se ocupă 
cu pictura.

Payerne, (Peterlingen), oraş în cantonul el
veţian Vaud, 3673 loc. (1888); în evul mediu 
adesea residenţă a regilor Burgnndiei şi loc de 
Încoronare al mai multor împăraţi germani ca 
regi ai Burgnndiei.

Pazardjic, (DohriciJ, oraş în Bulgaria, cercul 
Varnei cu 11,087 loc. (1893).

Pazarlî, corn. rur. în Rom. (Dobrogea), j. Con
stanţa, compusă din 4 căt. cu 1350 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897); cultul ort. nu numeră nici o bi
serică, deşi populaţia creştină este mai nume
roasă, decât cea mohamedană, care ai'e 4 geamii. 
Instrucţia se face în 2 şcoale rur.

PearI River, rin în statul Mississippi (Ame
rica nord), se varsă in golful Mexico, 480 km. lung.

Peary, Robert, explorator polar american, 1886 
a întrepiins o exploraţiune a gheţarelor din in
teriorul Grbnlandei de sud, iar 1893—95 la nordul 
oi, unde a descoperit la 811/,0 sinul Indepen- 
dence. Alte călătorii la 1896 şi 1897 ; ,1a 1898 a 
plecat din nou într’o expediţiune spre polul 
nordic.

Peasna, (Oda), cântare, care formează parte 
constitutivă din seria cântărilor sacre adunate 
în aşa numitul »Canon«.

Peatra, v. Piatra.
Pebrina, (Gattina), boală foarte frecuentă la 

gândacii (vermii) de mătasă; se produce printr’o

bacterie numită Nosema bombyds. Boala este 
molipsitoare şi ereditară.

Păcat, în genere ori ca defect sau scădere. 
In sens moral, cum se folosesce mai des cu
vântul P., este călcarea legii dumne4eiesci ori 
a altor legi, cari obligă în consoiinţă, cu sciinţa 
şi voinţa liberă. P. se împart în P. original şi 
în P. personal, după cum ne nascem cu el, ori 
îl facem înşine; P. actual este însăşi lucrarea 
sau omisiunea contrară legii, şi P. habitual sau 
statul vinovăţiei, în care se află omul, după ce 
a păcătuit, până se mântue de păcatul său; P. 
greu sau de moarte, care lipsesce pe om de 
graţia sanctificantă, principiul de viaţă supranatu
rală, şi de care P. omul se poate elibera numai 
prin mărturisire, şi P. uşor, care nu despoaie 
pe om de statul graţiei, şi de care se poate cu
răţ! şi afară de mărturisire prin părere de rău. 
(Cf. Dr. Is. Marcu, Catechismul religiunii creştine. 
Blaj 1894, partea II, § 26—30.)

Picatul strămoşesc sau original e P. comis 
de strămoşii noştri Adam şi Eva în Paradis prin 
călcarea poruncei dumnecjeiesci, mâncând din 
pomul sciinţei binelui şi al răului, din care a 
mânca le-a fost oprit. Acest P. l-a comis Adam 
ca capul şi părintele întregului neam omenesc, 
dela el, prin nascerea naturală, trece ca şi o mo
ştenire la toţi descendenţii lui Adam, adecă la 
toţi oamenii. De acest P. omul se mântuie prin 
botez (v. ac.).

Peceneaga, numele unui pichet de graniţă pe 
Dunăre, lângă satul Tufeni, şi a două păraie din 
Dobrogea, afluente ale Dunărei, Now- şi Star-P. 
Aceste numiri geografice sunt singurele urme 
remase în ţerile noastre dela poporul Pecene
gilor sau Pacinaţilor.

Pecenegi, popor nomad de neam turc, care in 
limba sa se numea Kangar sau Kangli; la Ruşi 
Pecenegi; la Greci Paizinaci; la Unguri lat. 
Bisseni, ung. BesenyS. P.-ii apar mai ântâiu pe 
la începutul seci. IX, între Volga şi fluv. Ural, 
de unde fac incursiuni în ţeara Chazarilor de 
lângă Don. Atacaţi de Uzi ((Dumani), vecinii lor 
resăriteni, ei se mută apoi între Don şi Nipru, 
de unde scot pe Unguri (pe la 889), cari locuiau 
acolo în dependenţă de Chazari. Ungurii se aşează 
atunci intre Nipru şi gurile Dunărei, în ţeara 
numită Atelkuzu, unde P.-ii continuă a-i ataca. 
Pe la 892—894, când Ungurii erau în o expe
diţie în afară (892 în contra Moravilor, 894 în 
Paunonia), P.-ii ocupă ţeara Ungurilor din apus 
de Nipru şi-i silesc a se muta în Ungaria de 
astăiji. Ţeara dintre Nipru şi Carpaţi, dealungui 
rîurilor Bug, Nistru, Prut şi Şiret, se află apoi 
în stăpânirea P.-lor până in a doua jumătate a 
seci. XI, când ordele lor principale trec preste 
Dunăre, unde parte sunt decimaţi in lupte cu 
Byzantinii, parte aşezaţi mai ales în Bulgaria. 
Ţeara P.-lor dintre Nipru şi Carpaţi trece apoi 
în stăpânirea Cumanilor dintre Don şi Nipru, 
cu cari se contopesc resturile P.-lor, ambele po
poare fiind de acelaş neam. Altă parte a P.-lor 
se mută (probabil retrăgendu-se de cătră Cu
mani) în Ungaria, unde sunt aşezaţi în diferite 
comitate. In partea meridională a Transilvaniei 
ei sunt numiţi, pe la începutul seci. XUl, aiăr 
turea cu Românii, făcendu-se menţiune de «pă
durea Vlahilor şi Bissenilor». (Cf. Neumaun, Die 
Volker des siidlichen Russland, ed. II, 1855; Go-
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lubovskii, PeJenegi, Torki i Polo vei. Kiew, 1883; 
Hunfalvy, Ethnographie von Ungarn, 1877; Pifi, 
Zur rumân.-ungar. Streitfrage, 1886.) [D. On.J

Pecete, v. Sigil.
Pechea, corn. rur. în Rom., jud. Covurluiu, 

compusă din Tîrgul-P. şi Satul-P., avend în total 
2295 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 1 biserică şi 2 şcoale; 
reşedinţa subprefecturei plăşii Şiret, judecătorie 
de ocol, infîrmărie judeţeană şi birou telegrato- 
postal.

Pecica, (magh. 0-Picsha), corn. mare în Ung, 
oott. Arad, lângă Mureş, are 1508 case cu 7743 loc. 
(1891) (5843 Rom., 1305 Magh., restul Germ., 
Croaţi şi Şerbi); moară cu vapor.

Pecie, muşchiul principal dela vită, viţol sau 
porc; este carnea cea mai fragedă din care se 
prepară beafsteak, filet, ş. a.

Peclll, prov. în nord-estul Chinei, 300,000 km*., 
cu vr’o 29.400,000 loc. ; capitala Peking. După 
această prov. s’a numit şi golful P., parte a 
Mării Galbene.

Pecingine, termin poporal pentru morbul Li
chen (v. ac.).

Pice, (germ. FUnfkirchen), oraş liber reg. cu 
municipiu în Ung., cott. fiaranya, unul dintre cele 
mai frumoase oraşe din Ungaria, cu 34,067 loc. 
(1890); reşed. episc., direcţ. finanţ. şi de geniu, 
cameră de comerciu şi industrie; garnisoana batal. 
1—3 a reg. ung. de infant. 52. Dom pompos 
bogat în altare de marmoră, sinagogă frumoasă; 
gimn. şi seminariu, osariu din seci. III. Bise
rica oraşului şi a spitalului, cu minaret, au fost 
pe timpul Turcilor (1543—1686) moschee. P. are 
5 mănăstiri, preparandie, academie de drept, 
gimn. şi şcoală sup. reală, etc. Comerciul şi in
dustria e înaintată, cu deosebire în fabricaţiunea 
hârtiei şi de majolica. Vinul de P. excelent. 
Minele de lângă P. dau anual ca. 610,000 tone 
cărbuni, ocupând la 6500 lucrători.

Pecsâtszeg, com. în Trans., cott. Solnoc-Do- 
bâca, cu 1948 loc. (1890) Rom.

Pectina, substanţă amorfă, formând cu apa o 
Boluţiuue din care alcoolul o separă sub formă 
de filamente mucilaginoase. Se extrage din sucul 
de pere coapte. Sub infiueuţa alcalilor diluaţi şi 
la frig P. se schimbă în acid pectic.

Pectlnlbranohlate sau Ctenohranehiate, sub
ordin din ord. Prosobranchia (v. ac.).

Pectorale, partea din armură destinată în an
tichitate a preserva pieptul, ca armă defensivă.

Pectoralla, (med.) identic cu expectorantia 
(v. ac.).

Pectue carlnatum, (lat.) termin technic pentru 
o diformitate a pieptului, caracterisată prin pro
eminenţa sternului şi a părţii anterioare a coa
stelor. Este o urmare a rachitismului.

Peculat, (lat.) înstrăinarea averii publice (pe- 
cunia publica).

Pecullu, PeeuUum, cuvent ce însamnă, în 
dreptul roman, patrimoniu, avere. Aşa, P. ca- 
Btrense se compunea din bunurile ce fiul de fa
milie le dobândea în calitatea sa de militar. In 
privinţa acestui P., fiul are drepturile unui pater 
familias. In dreptul modern, cuvântul P. în
seamnă patrimoniu, averea ce se află sub libera 
disposiţiune a cuiva, bunurile ce le câştigăm priu 
munca sau industria noastră. [Scriban.]

Pecunia, (lat., dela: peous = animal, vită), nu
mirea dată averii şi proprietăţii ce consta la

Romani mai ales îa vite; astă4i avere în general, 
bani în special.

Picura, residiul alterat ce curge când se ard 
închis într'un furnal fără curent de aer diverse 
specii de lemne. P. de huilă (cărbuni de piatră, 
engl. coaltor), se găsesce în pământ, unde for
mează adevărate basinuri subterane la adâncimi 
mai mult sau mai puţin considerabile. Ea e de 
coloare neagră, respândesce un miros aromatic 
greoiu, este insolubilă în apă şi e constituită din 
diverse carbure de hidrogen şi posede reacţie 
alcalină. P. medicinală (Lignor Pids Nor- 
vegiaej, este obţinută prin destilaţia uscată în
ceată şi imperfectă a pinilor ce nu mai produc 
terebentină. Ea se presintă colorată in negru 
de consistenţa glîcerinei. Se întrebuinţează la 
prepararea Gudronului (v. ac.), (v. şi Petrol).

Pedagog se uumea iu antichitate sclavul, care 
supraveghea pe fiul nobilului atenian sau roman, 
şi-l însoţea presto tot locul, unde acesta mergea 
ca să primească instrucţie. El supraveghea buna 
purtare a elevului, dar nu-1 instrua. In insti
tutele de educaţie moderne P.-ul mai are şi în
sărcinarea de a da elevului ajutor la instrucţie 
şi supraveghează în acelaş timp mai mulţi elevi. 
P. în înţeles mai înalt se mai numesce cel ce 
profesează sciinţa şi arta pedagogică.

Pedagogia se numesce sciinţa despre educaţia 
omului. In măsura în care destinaţiunea şi firea 
omului au fost obiectul unor cercetări mai apro
fundate, P. a putut dobândi din etică şi antro
pologie îndrumări din ce în ce mai sciinţifice 
şi mai preţioase pentru constituirea ei. Etica şi 
antropologia cu păi'ţile ei: somatologia şi psi- 
chologia, se consideră dar ca sciinţe auxiliare 
ale P.-ei, în vreme ce P. este o sciinţă apli
cativă, ce se servesce de cunoscinţele din etică 
pentru stabilirea scopului educaţiei (teleologie), 
iar de cele din somatologie şi psichologie pentru 
organisarea mijloacelor de educaţie trupească şi 
suQetească (metodologie). Sciinţa despre educaţia 
trupească se numesce dietetică. Ea se divide în 
igienă, sciinţa despre educaţia corpului sănătos, 
şi medicină, sciinţa despre tratarea corpului 
bolnav. Cu privire la educaţia sufletească, me
todologia pedagogică se divide; în didactică sau 
sciinţa despre educaţia inteligenţei şi în sciinţa 
despre disciplină, (v. Educaţiune). Scrieri: «Pe
dagogia» de I. Popescu (Sibiiu, 1892); «Com
pendiu de pedagogie» de Dr. L. Petroviciu (Arad, 
1880); «Pedagogia» de Simeon Bărnuţiu (laşi, 
1870); «Curs de pedagogie teoretică şi practică» 
de G. Compayre, tradus de Mateiu Rădulescu 
(Bucuresci).

Pedagogii!, institut de educaţie, îndeosebi in
stitut de instrucţie pentru fiii de familii mai 
înalte, împreunat cu internat, care nouă Româ
nilor ne lipsesce aproape cu desăvîrşire. In Ung. 
şi Trans. se cunosc sub acest nume, sau prepa
randie (în Rom. şcoală normală), institutele unde 
se instruiază şi se pregătesce tineretul pentru 
cariera de învăţători şi sunt alipite de regulă pe 
lângă consistoarele eparchiilor bis. respective.

Pedagogiul rom. gr.-cat. din Blaj îşi are în
ceputul său pe la 1833, când sinodul bisericesc 
văzând totala lipsă de învăţători pentru şcoalele 
poporale a înfiinţat pe lângă seminariu cursuri 
de 2—4—6 luni pentru pregătirea tinerilor meniţi 
pentru cariera de învăţători. Această stare de
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lucniri a durat până la 1865, când sub mitrop. 
Alex. Sterca Şuluţ se înfiinţa inst. ped. de astădi 
cu durata cursurilor de 2 ani până la 1880, adău- 
gendu-se ancă un curs de un an; la 1899 s’a 
deschis şi un curs privat pentru fete menite 
a deveni înveţătoare. Dela 1897 are şi un in
ternat pentru 32 elevi.

Pedagogiul rom. gr.-or. din Arad, s’a în
fiinţat prin înaltele resoluţiuni din 9 Febr. 1811, 
13 Sept. 1811, Nr. 11,093, şi din 19 Sept. 1812, 
Nr. 10,573. S’a inaugurat la 3 Nov. 1812 in 
casa donată de căpitanul orăşenesc Sa va de Arsici. 
Primii profesori au fost: Dim. Ţichindeal, loan 
Tubuţi, losif lorgovici şi Const. Diaconoviciu 
Loga. Dela 1812—15 cursul a fost de 15 luui, 
dela 1815—76 inel. de 2 ani, 1877—84 de 3 ani, 
iar de atunci de 4 ani, avend şi un curs pre
parator. Institutul avend caracter de institut re
gesc, profesorii îşi primeau retribuţiunea din 
fondurile gr.-or. din Pesta, până la 1875; des- 
fiinţându-se acele fonduri, profesorii îşi primeau 
retribuţiunea dela epitropia fondurilor comune, 
institutul trecând la 1869 sub jurisdicţiunea au
torităţilor bisericesci, având caracter de institut 
confesional. Limba oficială a institutului a fost 
dela fundarea lui până la 1845 cea latină, până 
la 1850 cea maghiară, iar dela 1850 încoace 
limba română. La 1877 s’a fundat prin episcopul 
diecesan loan Meţian, şi s’a înfiinţat pe lângă in- 
.stitut şi un alumneu, în care se întreţineau gra
tuit la început 30, iar mai în urmă 80 tineri. La 
1876 s’a strămutat institutul în edificiul anume 
clădit din mijloacele diecesei, iar la 1885 în lo
calul nou seminarial, ridicat la stăruinţele epis
copului loan Meţian. Acest institut, care a fost 
primul institut pedagogic român din întreaga 
monarchie, a dat naţiunei, numai între anii 
1814—86, 2589 absolvenţi români, (v. Arad- 
Diecesa. Cf. Fragmente din istoricul pedagogicului 
conf. gr.-or. din Arad, de luliu Vuia, 1887.)

Pedagogiul din Năsiud, înfiinţat şi deschis 
în Ian. 1859, la stăruinţele episcopului loan 
Alessi, pontru diecesele gr.-cat. Gherla şi ar- 
chidiecesa Blajului. La început cursul a fost de 
6 luni, iar dela 1860 reorganisându-se, s’a ridicat 
la 2 ani. Institutul s’a susţinut din fondul de 
montură al fostului regiment II român de gra
niţă, conform resoluţiunilor loootenenţei oes. reg. 
din 23 Dec. 1859. La 1868 s’a strămutat la 
scaunul episcopal în Gherla, deoarece grăniţerii 
au retuşat a-1 susţine din fondul lor, care dela 
desfiinţarea graniţei a fost menit, prin ordinul 
guvernial din 18 Febr. 1851 Nr. 3598, de fond 
stipendiar al tinerilor grăniţeri. [luhu Vuia.]

Despre inst. pedagogic din archidieoesa gr.-or. 
a Transilvaniei şi din diecesa Caransebeşului 
v. art. Sibiiu şi Caransebeş.

Pedala, nume dat în musică mai ântâiu ori 
cărui mechanism pus în acţiune prin ajutorul pi
cioarelor. Asfel P. este în orgă fiecare tastă a 
claviaturei speciale, destinate a fi pusă în ac
ţiune de picioare, pedalieră, şi jocurile cores- 
pundetoare acestei claviaturi iau numele de jo
curi de P. Tot în orgă se dă numele de P. de 
combinafiune unui mechanism care provoacă 
funcţionarea simultauee a unei întregi grupe de 
jocuri. O altă categorie de P. avem la piano, a 
cărui sonoritate o modifică. P. mare sau de forte 
(dreapta), care ridicând înăduşitoarele, dă coar

delor deplina lor sonoritate; poate fi întrebuin
ţată tot aşa de bine în forte ca şi în piano; 
P. de surdină (stânga), care deplasând mecha- 
nismul ciocănaşelor dă o mai mică sonoritate; 
P. de prelungire a sunetului, ş. a. O altă sem- 
nificaţiune ia cuvântul F. în composiţiune, şi 
anume aceea de notă prelungită în timpul du
ratei mai multor acorduri. In fine numele de 
F. se mai dă la o specie de clarnetă contrabas 
în sil?, sunând două octave mai jos de clar- 
neta ordinară. [T. C.]

Pedant, om pedant, cel ce ţine mai mult la 
formalităţi neesenţiale. Pedantism, ţinerea la 
forme riguroase sau păreri mărginite.

Pedeapsa, (drept penal). Ori ce fapt penal so
cietatea îl reprimă pe cale materială sau mo
rală. Infracţiunile se împart in crime, delicte 
şi contravenţiuni. Ele se disting unele de altele 
prin măsura pedepsei. Ideia de F. a evoluat. Ea 
nu mai cuprinde ideia de resbunare sau de re
parare bănească a prejudiţiului adus prin in
fracţiune, ci de amendare şi exemplantate; de 
aceea aiji societatea pedepsesce urmărind pe 
infractori prin organul său numit minister pu
blic. In România, cea mai grea F. e munca sil
nică pe viaţă; cea mai uşoai'ă, amenda do 5 lei. 
Când o persoană condamnată la amendă e in
solvabilă, amenda se transformă în închisoare, 
soootindu-se 10 lei drept o (ji de arest. In le- 
gislaţiunile moderne, F.-le nu se pot cumula, 
adecă F. cea mai mare absoarbe pe cea mai 
mică. Când dar, o persoană a comis mai multe 
crime sau delicte, nu i-se aplică atâtea F. câte 
fapte a comis, ci pentru toate faptele la un loc, o 
singură F. Contravenţiunile reprimându-se cu F.-e 
mici, ele nu se cumulează, ci se execută separat 
fiecare pedeapsă în parte. [Scriban.]

După Cod. penal român se deosebesc urmă
toarele pedepse pentru crime: 1) Munca sil
nică (v. ac.), minimal 5 ani, maximal pe viaţă; 
2) Reclusiunea (v. ac.), într’o casă de muncă 
5—10 ani; 3) Detenţiunea (v. ac.), 3—10 ani; 
4) Degradaţiunea civică, 3—10 ani, adecă ex
cluderea dela funcţiuni, pierderea dreptului de 
alegere, de a purta o decoraţiune sau arme, de 
a fi jurat, martor, etc. şi de a servi în armata 
română (cf. şi art. Moartea civilă); pentru de
licte: 1) închisoarea (v. ac.), dela 15 (}ile până 
la 5 ani; 2) Interdicţiunea (v. ac.), dela 6 luni 
până la 6 ani a unora din drepturile politice, 
civile ori de familie; 3) Amenda (v. ac.), dela 
25 lei în sus; pentru contravenţiuni: 1) 
închisoarea (v. ac.), dela 1—15 (jile şi 2} Amenda, 
dela 5—25 lei.

Cod. penal ungar cunoasce următoarele pe
depse pentru crime: 1) P. cu moarte (v. mai 
jos); 2) P. de libertate, şi anume: Robia, în
chisoarea de stat. Temniţa (despre aceste v. 
art. închisoare), şi 3) Amenda ca F. secundară, 
(v. ac.); pentru delicte: închisoarea de stat (sub 
5 ani), închisoarea (v. ac.) simplă, şi Amenda; 
pentru contravenţiuni: Reclusiunea până 
la 2 luni şi Amenda până la 600 cor.

Pedeapsa corecţională, v. Corecţiune.
Pedeapsa demoarte, pânălamijlocul seci. XVIII 

trecea ca o F. legitimă şi corespun(}etoare sco
pului ; cu Beccaria (v. ac.) se începe însă o luptă 
agitată în jurul acestei chestiuni, până astăzi 
neresolvată. Contrarii F. cu moarte susţin că e
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rea, pentru că nu poate ave de urmare coreo- 
ţiunea individului, nu e gradabilă şi e ireme
diabilă, adecă ou se poate reveni asupra ei. P. cu 
moarte este delăturată prin lege in România, 
Portugalia, Olanda şi Italia. In celelalte ţeri ea 
se aplică aproape exclusiv numai pentru omor 
şi îneercarea de a omori pe capul statului, şi 
se execută în Francia şi Germania prin deca
pitare (v. ac. şi art. Ghillotina), în Anglia şi 
Austro-Ungaria prin spânzurare, în America prin 
electricitate, etc., iar in cas de crime militare de 
regulă prin împuşcare. (In timpurile vechi se mai 
executa prin ardere, cu roata, etc.). Cf. Gruber, 
Der Stand der Todesstrafe in der Gesetzgebung 
u. in der Praxis, în »Gerichtssaal«, voi. 44, 1891.

(Mai V. art. Beccaria, închisori. Penal dreptul. 
Penitenciar.) [—]

Ped^se bisericesci se (Jic acelea, cari se dic
tează de cătră autoritatea bisericească creştinilor 
dehcuenţi. Ele sunt sau spirituale, când adecă 
lipsesc pe delicuent de un drept ori bun de na- 
hiră spirituală, sau temporale, când prin ele 
creştinii se lipsesc de un bun temporal (poena 
privativa) ori sunt constrinşi a suferi un reu 
temporal (poena positiva). P. sunt vindica
tive, când ţintesc la resbunarea legii vătemato 
şi de odată la înfricarea celor ce ar voi a vă
tăma legea. Ele încât mortifică şi torturează 
corpul, se (Jic pedepse corporale; mai însemnate 
sunt: carcerul, ajunul, denegarea înmormentării 
bisericesci şi amendele; în specie pentru clerici 
suspensiunea dela ord, oficiu şi beneficiu, depu
nerea, şi degradarea. încât prin pedepse se ţintesce 
emendarea delicuentului, ele se (ţie medicinale sau 
eensuri (v. ac.). (Cf. Dr. loan Raţiu, Instituţiunile 
dreptului bis. Blaj 1877, p. 749 ur.) [i—m.]

Pedepse şcolare ca şi remuneraţiunile şcolare 
sunt mijloace extraordinare de care se servesce 
disciplina şcolară pentru menţinerea ordinei. Ele 
trebue să fie de preferinţă de natură morală şi 
să nu se aplice decât în caşuri de absolută ne
cesitate. P. trupeşei tind a fi eliminate, din eo în 
ce mai mult din sistema măsurilor disciplinare.

Pedel, se numia mai de mult portărelul sau 
solia autorităţilor judecătoresc!. Astăcţi, P. se nu- 
mesce de preferinţă servitorul autorităţilor şco
lare, îndeosebi al celor universitare.

Pederastia, (med.) relaţiune sexuală, contrară 
naturii, între indiviţi de sexul bărbătesc. P. era 
şi este respândită în Orient, de unde a pătruns 
la vechii Greci şi la Romani, (v. Psychopatliia 
sexualis.)

Pedestrlme, v. Infanterie.
Pediatria, (med.) sciinţa care se oeupă cu tra

tarea boalelor de copii. Pediatru, medic special 
pentru boale de copii.

Pedicularle L., (botan.) gen din familia Scro- 
phularineae, tribul Euphrasieae, cuprinde plante 
erbacee perene, rar anuale cu frunzele alterne 
sau verticilate. Acest gen are vr’o 120 specii, 
respândite prin regiunea montană, alpină sau 
arctică din Europa, Asia medie şi boreală, în 
America de nord; puţine cresc între tropice în 
munţii Americei australe sau în India orien
tală. In părţile noastre cresc mai multe specii, 
dintre cari menţionăm: P. exaltata Bess., numită 
de poporul nostru Darie, şi P. verticillata L., 
numită popular Păducheriu, Vîrtejul pă
mântului. [Z. C. P.].

Pedicullde şi Pedieulus, (lat.) v. Păduche.
Pedometru, (grec) aparat pentru numărarea 

paşilor. P. (lin afară samănă cu un ceas de 
buzunar, iar din lăimtru are un ciocan mic, 
răzămat prin nisce arcuri subţirele de oţel. De 
câte ori păşesce omul în mers, ciocanul în urma 
scuturăturei provenite de aci, se mişcă şi in
dicele înaintează cu un grad. Astfel numărul 
gradelor, cu cari a înaintat indicele, arată nu
mărul paşilor făcuţi.

Pedro, (poi-tug. = Petru), împăraţi ai Braziliei. 
1) P. I. d’Aleantara, fiul regelui Portugaliei 
loan VI, n. 12 Oct. 1798 în Lissabona; în urma 
invasiunei lui Napoleon I se refugia dimpreună 
cu părinţii săi în Brasilia; după reîntoarcerea 
tatălui său la Lissabona remâne in Brasilia ca 
regent (22 Aprilie 1811), 7 Sept. proclamă inde
pendenţa Brasiliei, 12 Oct. 1822 împărat. După 
moartea tatălui său (10 Martie 1826) cedează 
tronul Portugaliei ficei sale Maria da Gloria, 
abdică şi în Brasilia (7 Aprilie 1831) în favorul 
fiului seu Dom Pedro II. 1832 alungă pe fratele 
său Dom Miguel usurpatorul şi reaşează (23 Sept. 
1833) pe flea sa iarăşi pe tronul Portugaliei; 
23 Aug. 1834 ales regent de Cortes; f 24 Sept. 
1834. 2) P. II d’Aleantara, n. 2 Dec. 1825 în 
Rio de Janeiro, fiul celui precedent, după ab
dicarea acestuia (7 Aprilie 1831) se urcă pe 
tronul Brasiliei; 23 Iulie 1840 deveni de sine 
stătător. 1843 se căsători cu Teresa Christina 
Maria (t 28 Dec. 1889),' fica regelui ambelor 
Sioilii Francisc I, 186.5—70 purta victoriosul 
resboiu contra Paraguay-ului, 15 Nov. 1889 de
tronat. f 5 Dec. 1891 în Paris.

Regi ai Portugaliei 3) P. I, n. 1320, fiul 
lui Alfonso IV., 1357—67 resbună asasinarea 
soţiei sale Ines de Castro. 4) P. II, n. 26 Apr. 
1648, al treilea fiu al lui loan IV, 1667 regent 
în urma abdicării fratelui său Alfonso VI, 1683 
rege, ţ 1705. 5) P. III, fiul lui loan V, soţul 
reginei Maria. f 1786. 6) P. IV, identic cu P. L, 
împărat al Brasiliei. 7) P. V d’Alcantara, fiul 
reginei Maria II da Gloria din căsătoria ei cu 
Ferdinand, ducele de Saxa-Koburg-Gotha-Ko- 
hary; n. 16 Sept. 1837 în Lissabona, se urcă 
pe tron ca minor 15 Nov. 1853, iar la 15 Sept. 
1855 luă definitiv domnia; 1858, se căsăloresce 
cu princesa Stefania Friderica Wilhelmina An
tonia de Hohenzollern-Sigmaringen (f 1859); 
t 11 Nov. 1861.

Peduncul, (botan.) axa sau coada fioarei, partea 
care vine sub floarea propriu (ţisă; poate fi lung 
sau puţin desvoltat şi atunci floarea e sesilă; 
poate purta pe ei prefrunze sau nu; se găsesce 
în vîrful unei tulpini principale, ori este ca o 
ramură laterală.

Pedunculat, (botan.) care are un peduncul sau 
pedicel.

Peebles, (TweedăleJ, comitat în sudul Scoţiei, 
922 km>. ou 14,761 loc. (1891). Capitala P. are 
4704 loc.

Peer, cuvânt englez care însamnă egal, pair 
(franc. »pair«). Peer of England (pairii Engliterei) 
sunt nobilii lor(}i, egali între dînşii, membri ai 
camerei lor(ţilor, cari poartă acest nume (v. 
Pair). [L]

Peganum L., (botan.) gen de plante din fa
milia Rutaeeelor, cuprinde vr’o 4 specii pre- 
ponderant mediterane şi asiatice, dintre cari
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cităm P. Harmala L. întrebuinţată de turcoaice 
la culorarea unghielor, [A. Pr.J

Pegasos, în mitei. grec. un cal cu aripi. Când 
Perseus (v. ac.) a tăiat capul gorgonei, numită 
Medusa (v. ac.), au ieşit din trupul ei Chrysaor 
(v. ac.) şi Pegasos, care îndată a sburat la tronul 
lui Zeus. După alt mit P. se nasce la isvoarele 
Oceanului şi apoi cu copita sa deschide isvorul 
muselor de pe Helikon, de unde P. s’a (J's şi 
calul muselor, mai târziu şi al poeţilor.

Pegli, oraş în Italia, aproape de Oenua, cu 
7066 locuitori; are băi de mare căutate şi vile 
foarte frumoase, între cari locul prim îl ocupă 
Villa Pallavicini.

Pegmatita, rocă eruptivă granitoidă, formată 
în penetraţiune caracteristică de quarţ şi un 
feldspat potasic, numită structură grafică. Quarţul 
se presintă cuneiform. De obiceiu se dă numirea 
de P. însă la graniţi cu muscovit, ale căror ele
mente sunt foarte desvoltate. P. se întâlnesc 
mai ales în filoane. Ele conţin adeseori turmalin.. 
In România se cunosc P. în munţii Lotrului şi 
Cernei, în platoul înalt al Mehedinţului, în nordul 
Dobrogei, eto.

Pegmatollt, v. Ortosa.
Pegnitz, societate germană de poeţi, înfiinţată 

în seci. XVII în Niirnberg, numită astfel dela 
riul ce trece prin acest oraş; de puţină însem
nătate. Există şi a(}i.

PehlevI, limbă scrisă în Persia po vremea Ar- 
zaki(ţilor şi Sassani4ilor, cu deosebire în seci. III 
până VII d. Chr.; este o amestecătură de cu
vinte pers. şi semitice, numită şi Huzuareş.

Pelho, rîu în nordul Chinei, se varsă în Golful 
Pecili; prin el comunică Peldngul cu marea; la 
gura lui sunt forturi.

Peipus, lacul, (Tschudokoje-Osero), lac în 
nord-vestul Rusiei, în legătură cu lacul Pskow, 
avend Împreună o suprafaţă de 3513 km*.; bogat 
în pesci; se scurge prin rîul Narova în sinul 
Finnic.

Pelrlthoos, regele mitic al Lapithilor, învin- 
getoinl Centaurilor şi amicul lui Theseos. Când 
a voit să răpească din lumea do jos pe Per- 
sephone, a fost silit să remână în iad.

Peltho. la Greci dina presfătuirii, petrecetoarea 
deiţeiApnrodite şi aluillermes. La Romani Suada.

Peking, capitala imperiului chinez, latitudine 
nord. 39° 36', longit. est. 116° 28', 150 km. dela 
mare, 900,000 loc. P. este împărţit în oraşul 
tătar şi chinez. Partea nord-vestică a oraşului 
tătar este incungiurată cu un zid de 23'9 km. 
lung, 13 m. înalt şi 11 m. lat.; deasnpra celor 
9 porţi şi în cele 4 unghiuri sunt mai multe 
turnuri de 30 m. înalte; porţile sunt apărate 
prin şanţuri şi bastioane. Oraşul tătar spre sud 
se împreună cu cel chinez, ale cărui 7 porţi, 
ziduri şi turnuri sunt cu ceva mai mici. In 
centrul oraşului tătar sunt palatele şi templul 
împăratului, unde îşi are reşedinţa. Palate şi 
temple mai însemnate: Cing-san ou 5 paviloane, 
templ. lung-ho-kung, templ. Ti-vang-miao, templ. 
Lung-fu-sse; palatele consulatelor europene, bi
serici catolice, mai multe societăţi de misio
nari, ş. a.; oraşul chinez este mai murdar şi 
neregulat. Este interesantă şi universitatea Tung- 
ven-ovang, unde se propun şi limbile şi soiinţele 
europene. In apropierea P.-lui asemenea sunt 
edificii însemnate, ca: pagoda cu 13 etage, templ.

Jue-tan, templ. Ta-ciung-sse; palatele de vară 
ale împăratului: Van-ciou-san, Jii-cuan-san cu 
o pagodă toarte mare, ş. a. [M. Bodiu.]

Pekiabog, la Slavi 4oul iadului sau lumii de 
jos. Numele se află şi în formele: Pekollo, Pi- 
kolos, Pikal, Poklos, dedus din peklo, iad. Pokol 
la Maghiari înseamnă iad.

Pelaglani, eretici din seci. V. Autorul eresiei 
a fost Pelagiu, un monach din Irlanda, venit 
Ia Roma pe la 384. P. nega, că păcatul stră
moşului Adam ar trece şi la noi. Eresia P. a 
fost osândită în sinodul ţinut la 416 în Carta- 
gena. Semipelagiani a fost o sectă mijlocie între 
P. şi între doctrina ortodoxă. (Cf. Dr. Alexandru 
Grama, Istoria bis. univ. Blaj, 1881, p. 173—183.)

[i—m.]
Pelagius, numele a 2 papi. 1) P. I (555—560), 

la insistenţa împăr. lustinian - fu ales papă, 
din care causă Romanii nn-1 priveau cu ochi 
buni; iar episcopii din nordul Italiei şi cei din 
Galia ameninţau cu schismă; i-a succes însă să 
îmblân4ească pe contrari. 2) P, II(578—590), pe 
timpul lui. Italia era încălcată de Longobar4i. In 
cele bisericesci a venit în diferenţe cu patriarchul 
constantinopolitan, flind-că acesta îşi luase titlul 
de patriarch ecumenic. [i—m.]

Pelagosa, insulă în Adriatica, spre sud dela 
Lissa, aparţine Dalmaţiei; are un far.

Pelagra, (Maisismul), este o boală generală, 
cronică, cachectică, necontagioasă, de care su
fere mai ales populaţiunile rurale, boală care se 
manifestă la început printr’o afecţiune a pielii, 
urmată de perturbaţiuni grave în tubul digestiv 
şi în centrele sistemului nervos; ea se termină 
după câţiva ani prin marasm, smintire şi moarte 
prematură. P. începe obicinuit pe la finele iernei 
cu slăbiciunea extremităţilor, greutate de stomac, 
lipsa de poftă de mâncare, durere de cap, ame
ţeală, apoi apare în primăvară un eritem pe 
părţile neacoperite ale corpului: pe dosul ma
nilor, pe partea sternală a pieptului, pe obraz, 
la cei cari umblă desculţi şi în partea dorsală 
a picioarelor, câte odată se formează pe aceste 
părţi beşici, după puţine septemâni epidermul se 
descuamează, simptoamele cutane dispar, spre 
a reveni în primăvara viitoare, când după dispa- 
riţiunea roşeţei pielea remâne atrofiată, pigmen
tată, câte odată îngroşată, scorţoasă. Membrana 
mucoasă a întregului tub digestiv se bolnăvesce, 
bolnavul simte gust sărat în gură, are râgăeli, 
arsură în esofag şi în stomacul lipsit de acid 
chlorhidric, colici, câte odată vărsături, obici- 
mfit diaree cu sânge şi fără sânge. Fenomenele 
principale ale boalei privesc sistemul nervos, 
pe lângă ameţeală şi tremurătură apar dureri şi 
arsuri în toate părţile corpului, neregulari- 
tăţi ale vederii şi ăudului, convulsiuni. Aceste 
simptoame pot în parte înceta în timpul iernei, 
spre a reveni primăvara cu putere mai mare. 
După câţiva ani perturbaţiunile psichioe însoţite 
de spasmuri epileptice şi tetanice devin mai pro
nunţate, iau diferite forme: întristare, mutism, 
halucinaţiuni, mania de persecuţiune, mania re
ligioasă, demenţa paralitică. Bolnavul moare de 
cachexia pelagroasă, de scorbut, de o exacer- 
baţiune febrilă care durează câteva 4ile până la 
doue septomâui şi care cu nedrept a fost de
scrisă ca tifus pelagros; mulţi din bolnavi se 
sinucid. Iu primele stadii boala se poate vin-
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deca prin regim potrivit, prin hrana substanţială, 
nu se vindecă însă acei bolnavi, Ia cari sistemul 
nervos a suferit prefaceri anatomice mai adânci, 
când fibrele centrelor nervoase sunt atrofiate, 
scleratice, când substanţa cenuşie a creerilor şi 
a meduvei spinale a degenerat prin atrofie, prin 
strămutarea parţială în substanţa albă, în care 
se află insulele cenuşii descrise de V. Babeş şi 
G. Marinescu. F. nu este o boală veche, ea a 
fost observată pentru prima oară în Spania în 
1735 de Gaspar Cazai, a cărui scriere despre 
P. a fost imprimată în 1762, după ce conţinutul 
ei fusese deja publicat în Francia de Thiery 
în 1755. In Italia P. a fost descrisă în 1750 de 
Terzaghi, în 1771 de Fr. Frappoli, în 1784 de 
Gaetano Strambio senior, medicul primului asii 
de pelagroşi, înfiinţat la Legnano; în Francia 
P. a fost observată în 1818 de Hameau, 1842 de 
Th. Boussel; în Bomânia ea a apărut mai ântâin 
în mod sporadic pe la 1830, apoi în mod en
demic dela 1850; tot la început numai în mod 
sporadic s’a observat P. în 1792 în litoralul 
Adriatic al Austriei, 1795 în Tirolul meridional, 
în 1858 în Algeria, 1867 în Corfu, apoi în Un
garia, Transilvania, Slavonia, Bucovina, Serbia, 
Bulgaria. In literatura română prima constatare 
a P.-ei din Moldova o găsim în »Budiinentum 
Physiographiae Moldoviae.» Tesa de doctorat în 
medicină a lui Const. Vârnav, imprimată la Buda 
în 1836. In 1852, când P. luase deja în Mol
dova un caracter epidemic, guvernul a înfiinţat 
la Darabani în j.-ul Dorohoi un spital temporal 
pentru pelagroşi; în 1858 I. Theodori, în tesa 
de doctorat în medicină imprimată la Berlin, a 
descris P. observată în spitalul din Boman. 
Primul autor care a descris F. în Muntenia este 
St. V. Episcopescu, în «Practica doctorului de 
casă. Bucur. 1846.< In 1859 I. Felix a constatat 
în j.-ul Muscel apariţiunea endemică a P.-ei şi 
a publicat observaţiunile culese în acel judeţ in 
Monitorul medical din 1862. In 1862—64 s'a 
constatat că P. este endemică în mai multe ju
deţe ale Bomâniei şi că în ospiciile de alienaţi 
se găsesc bolnavi de mania pelagroasă; medicii 
au făcut cunoscinţă cu diferitele fase prin cai'e 
trece P., numărul caşurilor observate a crescut, 
s’au studiat treptat formele clinice ale P.-ei de 
I. Thecdori, I. Felix, A. Sutzu, 1. Antoniu, D. 
Sergia, I. Neagoe, T. Luca, N. Kalenderu; ana
tomia patologică a P.-ei de V. Babeş, G. Ma
rinescu, V. Sion; etiologia şi prevenirea P.-ei 
de A. Fetu, I. Felix, M. G. Obedenaru, C. Istrati, 
1). Sergiu, I. Munteanu, N. Manolesou, G. Crai- 
niceanu, N. Kalenderu, 1. Neagoe, V. Babeş, 
A. Drbeanu, A. Babeş; terapia P.-ei de C. Tă- 
lăşescu, V. Babeş, Elena Manicatide. Poporul a 
dat P.-ei diferite numiri, în'Moldova buba trân- 
jilor, rana trânjilor, leprică, pecingine rea; în 
Muntenia jnpuială, părleală, bu(jăreţ; în Tran
silvania boala săracilor, boala sărăciei. In tot 
regatul român s’au aflat în 1888 10,626, în 
1892 16,488, în 1896 17,912, în 1897 19,796, 
în 1898 21,272, 1899 32,237 pelagroşi. Italia are 
astăcji presto 100,000 pelagroşi. P. bântue numai 
ţerile unde predomnesce porumbul ca basa ali- 
mentaţiunii, ea n’a apărut nicăiri îndată după 
introducerea culturei porumbului, ci după res- 
pândirea lui ca aliment a trecut un timp oare 
care până la ivirea boalei. In Muntenia porumbul

a fost introdus din Turcia sub domnia lui Şerban 
Cantacuzino 1678—88, în Transilvania tot pe la 
1686, în Moldova la începutul seci. XVIII (A. 
Xenopol, Phillipides, N. lorga, Teutsch, P. S. 
Aurelian, G. Crainiceanu). Cam târziu a fost re
cunoscut de observatorii P.-ei raportul care există 
între mâncarea de porumb şi între P. O excep- 
ţiune au făcut în această privinţă medicii din 
republica Veneţiană, în 22 Nov. 1776 magistratul 
de sănătate din Veneţia a interzis veu4area, mă
cinarea şi mâncarea de pornmb stricat. După ce 
raportul între porumb şi P. nu s’a mai putut 
nega, pelagrologii s’au împărţit în două tabere, 
una care acusa porumbul în general, prin 
urmare şi porumbul sănătos ca causa boalei, 
fiindcă ar fi un aliment sărac în materii azotoase, 
cealaltă taberâ a recunoscut, că P. este produsă 
numai de porumbul stricat. Dintre pelagrologii 
cari consideră porumbul în general ca causa F., 
uniî'se basează pe examinări chimico greşite ale 
porumbului, pe analise nu ale porumbului sănătos, 
ci ale celui alterat, descompus, alţii pe împre
jurarea, că porumbul nu s’ar asimila în corpul 
omului de o potrivă cu celelalte cereale, că glu- 
tonul porumbului n’ar fi identic cu acela al grâului, 
secărei, orzului, ovăsului. De fapt porumbul normal 
conţine materiile nutritive într’o proporţiune care 
îi conferă calitatea unui bun aliment, numai po
rumbul stricat, fermentat, devine adeseori sărac 
în albuminâ, gluten şi amidon. Majoritatea pe- 
lagrologilor consideră F. ca consecinţa mâncării 
de porumb rău conservat, stricat. Deja în prima 
jumătate a seci. XIX au fost acusaţi ca causa 
P.-ei numeroşi părăsiţi vegetali ai porumbului: 
Muoor, Uredo, Lycoperdon, Eeticularia, Verde- 
rame, Sporisorium maidis, Oidium lactis, Eu- 
rotiura, Bacterium mesentericum, Penicillium 
glaucum. Aceşti epiflţi nu sunt otrăvitori, dar 
presenţa lor pe suprafaţa porumbului indică o 
stare patologică, care a putut da nascere la pre
faceri chimice şi în mîezul bobului. Este aproape 
sigur că, pe lângă materia toxică, desvoltată în 
porumbul necopt, umed, rău conservat şi fer
mentat, joacă în etiologia P.-ei un rol şi terenul, 
starea fisică a omului expus la intoxicaţiune, şi 
aici inaniţiunea, ca şi paludismul şi alcoohsmul 
pot juca un rol predisponent, prin slăbirea re- 
acţiunii fisiologice, prin mărirea receptivităţii 
pentru materia toxică. La cercetările bacterio
logice ale porumbului stricat şi ale bolnavilor 
de P. nu s'a putut descoperi un microorganism 
specific al P.-ei. Noi considerăm dar P. ca o 
intoxicaţiune cronică prin porumb stricat, a oa
menilor cari posed o predisposiţiune moştenită 
ori dobândită, şi basăm această opiniune deo
camdată pe simptoamele clinice, cari corespund 
cu cele aie intoxicaţiunilor sistemului nervos şi 
pe datele anatomo-patologice, pe lesiunile con
trelor nervoase comune la intoxicaţiunile cro
nice, cari lesiuoi au fost găsite în măduva spi
nală de Fr. Tuczek, P. Mărie, G. Marinescu, 
V. Sion, V. Babeş, şi aşteptăm ca chimiştii să 
isoleze materia toxică care se formează în po
rumbul umed, rău conservat, fermentat. Expe
rimentele făcute cu extracte ale porumbului 
stricat nu le putem considera ca soluţiunea che
stiunii, şi Lombroso, Husemann, V. Babeş re
cunosc, că şi extractele altor cereale, ale grâului 
şi secărei stricate, posedă caUtăţi toxice, simi-



Pelargomtim. 555
lare cu acelea ale porumbului, C. Lombroso 
şi Y. Babeş mai afirmă, că porumbul cel mai 
bun conţine o mică cantitate de substanţă to
xică, neîndestulătoare pentru a îmbolnăvi un 
organism resistent, că în porumbul stricat se 
găsesce o mai mare cantitate a acestor otrăvuri, 
dar ei n’au putut isola aceste substanţe toxice. 
Nu putem considera P. ca simplă inaniţiune, 
fiindcă la populatiunile foarte reu hrănite din 
ţerile unde nu se mancă porumb nu se arată 
simptoamele P.-ei. Prevenirea P.-ei constă în 
îmbunătăţirea situaţiunii economice şi a traiului 
ţeranului, în povăţuirea lui asupra căuşelor cari 
produc P., cari înlesnesc stricarea porumbului, 
asupra necesităţii ca porumbul să se seamene 
de timpuriu pentru ca să aibă timpul necesar 
a se coace, să se culeagă numai după ce a fost 
copt ou desăvîrşire şi înainte de a începe ploile 
de toamnă şi bruma, să se conserve la un loc 
aerat şi uscat, ca asemenea să se păstreze făina 
de porumb într’un loc uscat, ca în localităţile 
unde porumbul nu se coace în toţi anii, din causa 
că acolo este prea mic numerul filelor calde şi 
senine, mai ales în văi ănguste, în înfundături 
lipsite de acţiunea îndelungată a razelor solare, 
să se cultive în loc de porumb cartofi, orz, oves. 
In regatul român în 1893 S'a înscris în legea 
sanitară interdicţiunea culegerii, măcinării şi vân
zării de porumb necopt; în 1888—89 şi 1893 
doctorul I. Neagoe a fost însărcinat ca să stu
dieze în alte ţeri bântuite de P. măsurile între
buinţate pentru combaterea ei. S’a recomandat 
uscarea porumbului înainte de aşezarea lui în 
hambar, uscarea porumbului la soare este fo
lositoare, dar cuptoarele şi alte aparate de us
carea porumbului nu sunt practice. I. Neagoe 
a propus înfiinţarea de brutării cooperative co
munale, de bucătării economice, de locande sa
nitare, de asile de pelagroşi. Idealul nostru ar fi 
lărgirea cantinelor şcolare, întrunirea lor ou bu
cătării economice şi cu brutării, care să servească 
de şcoale de bucătărie pentru fete, dar mai suntem 
departe de realisarea acestui ideal. Dintre mă
surile propuse de I. Neagoe s'a pus în lucrare 
înflinţaiea unui asii de pelagroşi de 40 paturi, 
alipit de şcoala de agricultură Păncesci-Drago- 
miresci în j.-ul Roman. In cei din urmă ani s’au 
făcut mai ales în Statele Unite ale Americei 
încercări pentru preservarea făinei de porumb 
contra fermentaţiunii prin depărtarea oleiului. 
Cotiledonul bobului de porumb conţine mai tot 
oleiul acestui cereai, la fermentarea oleiului 
acidele grase devin libere, atacă substanţele al- 
buminoide şi produc din ele toxine; depărtarea 
oleiului din porumb este dar indicată şi ea se exe
cută în două moduri: pe calea chimică şi pe 
cea raechanică. Metoda chimică a fost încercată 
de fraţii G. Assan din Bucuresci, cari au extras 
cu benzină tot oleiul din porumb şi au reuşit 
perfect. Metoda mechanică întrebuinţată în 
Statele Unite este cea următoai'e: îndată după 
recoltă porumbul se sterilisează prin vapori de 
apă fierbinţi, se uscă prin curenţi de aer uscat, 
printr'o maşină specială se taie cotiledonul şi se 
depărtează, restul se macină şi dă o făină care 
se conservă mult timp fără ca să fermenteze.

Literatura: C. Vărnav, Rudimentum Physio- 
graphiae Moldaviae. Budae, 1836; St. V. Epis- 
cupescu, Practica doctorului de casă. Bucuresci,

1846; I. A. Theodori, Dissertatio inauguralis 
medica de Pellagra. Berolini, 1858; I. Felix, 
Observaţiuni asupra pelagrei din districtul Muscel, 
în Monitorul medical. Bucuresci, 1862; I. Fa- 
bricius. Raportul asupra spitalului de alienaţi din 
Craiova, Monitoinl medical, 1864; Th. Roussel, 
Trăite de la Pellagre. Paris, 1866 şi 1878.; A. 
Sutzu, Relaţiuni clinice şi medico-legale din spi
talul Mărcuţa. Bucur., 1669; I. Felix, Tractat 
de Igiena publică şi de Poliţia sanitară. Bucur., 
1870; A. Fătu, Manual de medicina practică. 
Iaşi, 1871; Chr. R. Ciobanoff, Despre pelagră, 
tesă pentru doct. în med. Bucuresci, 1874; N. 
Anastasiad, Memoriu asupra pelagrei. Bucur., 
1875; A. Sutzu, Alienatul în faţa societăţei şi 
sciinţei. Bucur., 1877; Gr. Christescu, Câteva 
consideraţiuni asupra pelagrei, tesă. Bucuresci, 
1878; C. Istrati, O pagină din istoria contim
porană a României. Bucur., 1880; C. Codrescu, 
Compendiu de igienă. Bârlad, 1880; I. Felix, 
Rapport au lY. Congres internaţional d’Hygiene, 
sur la prophylaxie de la Pellagre. Geneve, 1882; 
I. Felix, Profilaxia pelagrei. Bucuresci, 1883; 
A. Hirsch, Handbuoh der histor.-geograph. Pa- 
thologie, 2. Aufl. Stuttgart, 1883; E. Neusser, 
Die Pellagra in Osterreich und Rumănien. Wien, 
1887; I. Antoniu, Trăite de la Pellagre. Bu- 
kaiest, 1887; C. Constantinescu, Contribuţiuni 
la studiul pelagrei, tesă. Bucur., 1887; Phili- 
povicz, Beobachtungen uber das Yorkommen der 
Pellagra in der Bukowina, Viener medicin. 
Blatt, 1888; D. Sergiu, Raport general asupra 
pelagrei. Bucur., 1888; Rona, Pelagra în Un
garia, Orvosi hetilap, 1889; I. Neagoe, Raport 
asupra misiunei sale în străinătate, pentru a 
studia mijloacele de combatere ale pelagrei. Bu
curesci, 1889; N. Popescu-Giurgiu, Pelagra în 
Ylaşca. Bucur., 1891; I. Neagoe, Raport asupra 
instalărei şi funcţionărei asilelor de pelagroşi şi 
a cuptoarelor de pane peutru combaterea pe
lagrei. Bucur., 1894; I. Neagoe, Estratto dai 
Rapporto ufficiale al Ministere dell' Interne della 
Rumania sulla Pellagra in Italia. Treviso, 1895; 
1. Felix, Rapoartele generale asupra serviciului 
sanitar şi igienei publice a regatului român. Bu
curesci, 1893—99; I. Beu, Despre pelagră, în 
•Transilvania». Sibiiu, 1899; Y. Babeş şi Y. Sion, 
Lesiunile nervoase în pelagră. Rom. medic. YU. 
Bucur., 1899; I. Neagoe, Pelagra în România, 
conferenţă. Bucuresci, 1899; I. Neagoe, Studiu 
asupra pelagrei. Bucur., 1900; Y. Babeş, Pato- 
genia pelagrei, Rom. medio. YIU. Bucur., 1900; 
Y. Babeş et Helene Manacatide, Sur certaines 
substances specifiques produites par Torganisme 
des pellagreux, Compte rendu de l'Academie de 
Sciences. Paris, 1900; A. Sutzu (junior), Con- 
trihuţiuni la tratamentul medical al pelagrei, 
tesă. Bucur., 1900; Elena Manicatide, Contri
buţiuni la studiul pelagrei, tesă. Bucur., 1900; 
Y. Babeş und Y. Sion, Die Pellagra, Handbuch 
der Pathologie und Therapie von H. Nothnagel. 
■Wien, 1901; I. Felix, Pelagra în istoria igienei 
din seci. XIX, Anal. Acad. rom. Bucur., 1901.

[I. Felix.]
Pelargonium L’Herit., (botan.) gen din fam. 

Geraniaceae, tribul Pelargonieae, cuprinde plante 
erbacee, subfrutescente sau frutescente, glabre 
sau pubescente, adesea viscoase-odorante şi căr
noase. Acest important gen are vr’o 170 de
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specii, dintre cari 3 cresc în Africa boreală şi 
în Orient, 2 sau 3 s)>ecii cresc în Australia şi 
Noua-Zelanda. Celelalte toate trăiesc în Africa 
australă. Multe specii de Păargonium se cul
tivă ca plante decorative, dintre acestea men
ţionăm: P. odoratissimum Ait., P. roseum Ait. 
şi P. beUulum Sweet. Aceste 3 specii origiuare 
din Africa australă, sunt cultivate prin casele 
oamenilor şi cunoscute poporului nostru sub nu
mirile de: Indruşaim, Muşcat, Muşcată.

[Z. C. P.]
Pelasgi, cel mai vechiu popor al Greciei, de 

origine arică (e falsă părerea că ei ar ti fost se
miţi). P. constituiau poporul grecesc, înainte de 
venirea lonienilor şi de strămutarea eolică şi 
dorică. Grecii vechi îi socotiau ca pe un popor 
deosebit, dar de aceeaşi origine cu ei şi multe 
familii ale lor le-scoborau din P. P. erau sta
tornici, se ocupau cu păstoria şî agricultura. Au 
curăţat pădurile, au secat bălţi, au construit 
cetăţi cu cetăţui întărite, numite Larise. Cele 
mai vestite locuri ale lor au fost Dodona în 
Epir, Orchomenos în Beoţia, Mycenae în Argolis, 
Sicyona. Adorau ca cel mai mare 4eu pe Zeus, 
eterul, cerul luminos, fără terapie şi fără ima- 
gioi, pe vîrful munţilor. Numele lor a dispărut 
înaintea numelui de Helleni, care designa pe 
cele patru triburi grecesci.

Pelea, v. Pielea.
Pelendava, ruine de cetate romană, v. Bră- 

desci.
Peleos, bărbatul 4eiţei Thetis, tatăl lui Achi- 

leos, domnitorul Myridonilor in Thessalia.
Pelerina, (franc.) haina femeiască în formă 

de guler încheiat la gât, că4end mai lung preste 
umeri.

Pelerinagiu, visitarea sau căutarea locurilor 
sfinte mai îndepărtate cu scopul de a dobândi 
foloaso spirituale, a deştepta şi cultiva simţe- 
mintele pie şi religioase în suflet. Intre locurile 
la cari peregrinează creştinii locul dintâiu îl 
ocupă locurile sfinte din Palestina, unde ancă 
de prin seci. II au început a peregi'ina creştinii. 
P. a fost una din principalele cause care a dat 
nascere resboaielor cruciate. Afară de locurile 
sfinte din Palestina, creştinii âncă din timpurile 
cele mai vechi au început a visita locurile unde 
au petrecut sfinţii mai mari, ori se aflau moaştelş 
lor. Locurile cele mai însemnate de peregrinagiu 
sunt: CompostellaşiMonserrat(Spania); Lourdes 
(Fraucia); Loretto şi Pompei (Italia); Binsie- 
deln (Elveţia); Maria Zeii (Stiria); Kis-Zell şi 
Maria-Radna (Ungaria). Românii, cu deosebire 
uniţi, peregrinează la Biksad, Virula şi Prislop 
(Haţeg). [Dr. lacob Radu.]

Peleş, 1) P., părdu ce curge in partea de nord 
a oraşului Sinaia (România), dela vest spre est. 
Obârşia lui se află la basa stâncilor ce formează 
coama muntelui Furnica (v. Bucegi) şi se varsă 
în riul Prahova. P. a inspirat augustei poete. 
Carmen Sylva, o serie de poveşti şi legende.

2) Peleţ, castelul de vară al regelui Oarol I al 
României, e situat in partea nord-vestică a oraşului 
Sinaia pe un frumos platou mărginit de păduri 
de brad şi fag şi străbătute prin faţa castelului 
de apa Peleşului. Castelul e clădit. în stilul re- 
nascerei. In acest castel au fost primiţi şi ospă
taţi împăratul Franciso losif 1, principele Fer- 
dinand al Bulgariei, regele Alexandru al Serbiei

şi tot aci s’au născut principii Carol II (1893) şi 
Elisabeta (1894), fiii principelui Ferdinand, moşte
nitorul tronului României. Pe o placă de marmoră 
albă, fixată în zid d’asupra intrării principale, 
se află inscripţia fundării cu litere aurite:

>En Carol şi al mou popor,
>Facut-am într'un gând şi dor 
»In timp de lupte-al mpn regat 
»In timp de pace al meu palat.«

versuri datorite lui Alexandri. Şi în urmă: ‘ 
>Eu Carol I, cu Elisabeta Regina,_ după silinţă 

»neobosită de doui ani, în luptă cu un tărîm 
•nestatornic, străbătut de isvoare, isbutit-am a 
•pune Ia poalele Bucegiului temelia acestei clă- 
•diri, în anul mântuire! 1875, iar al domniei 
•noastre al noulea. Zidirea s'a oprit pe timpul 
•resboiului pentru neatîrnarea României. Intrat- 
•am în astă casă a noastră în anul mântuirei 
•1883, iar al domniei noastre al 17-lea. Datu-i-am 
•nume »Castelul Peleţ.f

Clădirea e încăl4ită prin calorifere şi ilumi
nată cu electricitate. [A. M. Michaelescu.j 

Peleus, în mitol. grec. fiul lui Aeakos, regele 
din Aegiua, şi al Endeisei, fratele lui Telamon. 
P. după multe aventuri ajunge pe muntele Pe- 
lion, aci se însoară cu Thetis (v. ac.), însă Eris 
(v. ac.), 4elţa de ceartă, aruncă un mer de aur 
între oaspeţi. P., dela Thetis, a avut pe fiul 
Achilleus. [Atm.]

Pelias, (mitol.) fiul Iui Poseidon, 4eu al mării, 
cu Tyro, îndepărtând pe fraţii sei Neleos şi Aeson 
de pe tron, a ajuns domnitor în lolkos, şi apoi 
ca să scape de lason, fiul lui Aeson, l’a trimis 
ca să aducă lâna de aur, cre4end că se va pră
pădi, dar lason s’a reîntors şi atunci P., la în
demnul Medeei, sub pretext ca să întinerească, 
a fost ucis de fetele sale.

Pelican, (Babiţa, Pelecanus onocrotalusj, pa
sere din ord. înotătoarelor, fam. Steganopodelor, 
are ciocul mult mai lung decât capul şi înco
voiat la vîrf ca un cârlig, sub cioc un sac de 
piele galben-albăstriu. Penele albe trandafirii, 
cele dela aripi negre. Ciocul galben-cenuşiu cu 
puncte roşii şi galbene. Picioarele roş deschis. 
Degete 4, unite cu o pieliţă. Lungimea corpului 
1‘40—1'.50 m., a aripilor 55 cm., a co4ii 18 cm. 
Traiesce în Europa sudică (România, Ungaria 
de sud). Asia şi Africa, pe lângă ţermurii rîu- 
rilor şi al mărilor (Marea Neagră, Lacul Caspic). 
Sboară şi înoată foarte bine. îşi face cuibul in 
păment. In sacul de sub cioc adună pesci pentru 
puii sei. E foarte măncăcios. Se poate lesne 
îmblân4i.

Pelimon, Alexandru, publicist, n. în Bucu- 
resci 1820. Numeroase publicaţii fără vr’o de
osebită valoare literară: Poesii fugitive, 1846. 
Poesii, 1847., Suliotu sau Grecia liberată, 1847. 
Bătăha dela Călugăreni, 1848. Fiul mazilului 
(dramă), 1851. Actriţa din Moldova (dramă), 1852. 
Curtea lui Vasile Vodă (tragedie), 1852. Hoţii 
şi hagiu, 1853. Tandalida, 1854. Crimea şi că
derea Sevastopolulul, 1855. Avutul şi săracul, 
1856. Faptele eroilor, 1657. Bucur sau istoria 
Bucurescilor, 1858. Impresiuni de călătorie în Ro
mânia, 1859. Traian în Dacia, 1860. Memoriu, 
de.scrierea sfintelor mănăstiri, 1861. Jidovul că
mătar, 1863. Flori de Moldo-România (poesii), 
1864. Epoca glorioasă a lui Mihaiu-Viteazu, 1867. 
Revoluţia din 1848, 1868. Mateiu-Vodă la mană-
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ştirea Sadova, 1871. Catastrofa întemplată boie
rilor în muntele Gavanul la 1821, etc.

Pelin, Pelin alb, Pelin bun, numirile vul
gare ale plantei Artemisia Absintbium L. (v. ae.).

Pelioma typhomm se numesce exan temui ti- 
foid, pete roşii de mărimea unui bob de linte, cari 
apar pe la a opta 4i a febrei tifoide pe pântece, 
cute odată pe paitea inferioară a toracelui şi pe 
coapsă.

Pelion,(PlessidiOron), munţi păduroşi (1618 m. 
înalţi) la ţermurul estic al Tessaliei, pe peninsula 
Magnesia.

Peliosis, erupţiunea de pete livide cari apar 
pe corp în unele boale, în Eritemul nodos, în 
Purpura reumatismală. Purpura caohectică, în 
unele intoxicaţiuni medicamentoase, ca cea de 
iod, acid salicilic, chinină, săcara cornută.

Pelissier, Amable Jean Jaeques, duce de Ma- 
lakow, mareşal de Francia, n. în 1794, f 1864. 
In 1846 gen. de brigadă, în 1850 gen. de di- 
visie, apoi guvernor general al Algeriei, unde 
organisează întâia expediţiune a Eabyliei, ia 
Laghuatul şi supune trib. Algeriei meridionale 
(1852). In 1855 înlocuiesce pe generalul Can- 
robei't la comanda primului corp de armată la 
Sevastopol, unde prin impetuositatea lui obici
nuită ia Malakofful, în urma cărui act obţinu 
titlul de mareşal de Francia şi apoi de duce 
de MalakoS (1856) şi o pensiune ereditară de 
100.000 lei. Vice-preşedinte al senatului, am
basador la Londra (1858), apoi comandant al 
unei armate de observaţiune la Nanoy. Cancelar 
al legiunei de onoare (1859), e numit din nou 
guvernor general al Algeriei şi păstrează această 
funcţiune până Ia moarte.

Pellţa, membrană (v. ac.).
Pella, capitala Macedoniei antice, locul natal 

al lui Alexandru cel Mare.
PellerinlM.Z/u»sJ?V.,inginer-constructor franc., 

n. 1833 în Laigle (Francia), absolvent al şcoalei 
de arte din Chulons, 1852 până 1878 inginer la 
societatea »des Batignolles« din Paris; ca re- 
presentantul acestei societăţi în România (1872), 
a construit podurile liniei ferate Pitesci-Craiova 
(1872). La 1885 se stabilesce in Bucuresci, con- 
struiază podurile preste Ialomiţa, Jiu, Bistriţa, 
Şiret, etc., tunelul dela Epureni (2000 m. lung) 
şi linia ferată Comănesoi-Palanca (1897).

Pellico, Silvio, poet şi prosator italian, n. 1789 
la Saluzzo, f 1854; celebru mai ales prin ser. 
intitulată: închisorile mele; profesor de limba 
franceză în Milan; redacţii cu Manzoni, Monti, 
Foscolo, ş. a. foaia »II Conciliat o re«, în care 
sub forma de luptă în contra clasicismului, lupta 
în contra domniei austriaco, pentru care, după 
un an, 1820, fu osândit la moarte, apoi la în
chisoare pe 15 ani, la Spielberg. Graţiat la 1830, 
scrise »Le mie prigioni» (închisorile mele); 
•Idoveri degli uoinini» (Datorinţele oamenilor) 
în prosă; iar în versuri tragedia »Francesoa da 
Rimini«; apoi drame şi poesii lirice şi epice.

Pelopidas, bărbat de stat şi general teban, 
amic bun cu Epaminonda, a scăpat Teba de sub 
jugul Spartanilor (397 a. Chr.). f 364 în lupta 
dela Kynoskephale.

Pelopones, (PdoponnesosJ, marea peninsulă 
sudică a Greciei, dela evul mediu încoace numită 
Morea (v. ac.), legată de Helada proprie numai 
prin istmul Corintului (acum tăiat); 22,200 km8..

cuprindea Arcadia, Achaia, Elis, Meşsenia, La- 
conia, Argolis, Corint, Phlius şi Sikion. Achaii, 
vechea populara P.-ului, a fost alungată ori supusă 
(1104 a. Chr.) prin imigranţi dorieni, cari for
mară mai multe state, între cari cel mai pu
ternic era Sparta. 146 a. Chr. P. fu subjugat 
de Romani şi dimpreună cu Grecia mijlocie formă 
provincia Achaia.

Peleponesiac, resboiul, (431—404), luptă ne
norocită între Sparta şi Atena, pentru câştigarea 
hegemoniei elenice, resboiu care a isbucnit sub 
presiunea afacerilor din Corint, Potideia şi Pla- 
teia. In fruntea Spartanilor şi ligei din Pelopones, 
se aQa Archidamos, iar generalisim al Athenei 
şi ligei delice, marele Pericles. Locuitorii din 
Atica, fiind cu toţii adunaţi în Athena, a fost 
destul ca să între în portul Pireu un vas pe 
care murise cineva de ciumă, ca întreaga me
tropolă atică să he pustiită de groaznicul flagel. 
Din causa certurilor interne, Athena nu putu să 
realiseze visul lui Pericles: o mare Grecie. Res
boiul acesta nenorocit ţinu 27 de ani, slăbind 
cu desăvîrşire puterile Greciei şi pregătindu-i 
moartea.

Pelops, (mitol.) Hui lui Tautalos, care l-a tăiat 
şi l-a dat de mâncare (Joilor, dar aceştia sciind 
toate, l-au înviat, şi apoi P. pornind din Phrygia 
s’a aşezat pe peninsula, care a luat numele seu: 
Pelopones. Aci s’a căsătorit cu Hippodameia, 
cai'e i-a născut pe Atreos şi Thyestes.

Pelta, (grec.) scut în foiină de semilună, pe 
care artiştii antichităţii îl pun printre armele 
Amazonelor.

Peluciditate, proprietatea mineralelor de a 6 
străbătute de lumină. V. Transparenţa.

Pelusiiim, vechiu oraş egiptean,- la punctul 
nord-estic al deltei Nilului, pe un teren mocirlos, 
în apropierea portului Port-Said. După acest loc 
s’a numit peZttsic braţul estic al rîulul Nil. Po- 
siţia oraşului a fost de importanţă deosebită, 
fiind el pentru Palestina şi ţerile vecine cheia 
Egiptului. Dintre bătăliile dela P. cea mai ve
stită este cea dela 525 a. Chr. în care Kambyses 
a supus împărăţia Egiptului.

Pelvimetru, (med.) instrument medical pentru 
măsurarea diametrelor basinului (v. ac.).

Pelvis, (lat.) basic (v. ac ).
Pelvoux, (Grand P-, Alpii Oisans), munte 

în Alpii cotieni în Dauphine, 4103 m. înalt; 
spre nord dela ol e pasul preste Col de Lautaret 
(2075 m.) cu drum dela Grenoble la Briangon.

Pemba, insulă la ţermurul estic al Africei, 
aparţine sultanului de Zansibar, 964 km8, cu 
40,000 loc., stă sub protectorat englez.

Pembrocke, 1) P., comitat englez în Walesul 
de sud, 1599 km8, cu 89,133 loc. (1891) ; ca
pitala Haverfordwest. 2) P., oraş în comitatul 
engl. P., 14,978 loc., 12 forturi, arsenal de ma
rină, şantier.

Pempflinger, Marma, originar dintr’o familie 
şvabică naturalisată in Sibiiu; 1521 ales primar 
al Sibiiului şi comite al .naţiune! săsesci. Sub 
el fu introdusă şi sprijinită doctrina lui Luther, 
care după păşirea resolută a lui Honterus din 
Braşov, 1533, fu acceptată de Întreagă naţiunea 
Saşilor. După căderea Ungariei la Mobâcs, 1526, 
întrevenind lupta pentru coroană între Ferdi- 
nand şi Zăpolya, şi P. luând partida imperia
liştilor, se lupâ în fruntea Sibieuilor couti'a lui
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Zăpolya şepte ani, până ce în 1536, predându-se 
Sibiiul, ou acesta ajunse întreg Ardealul în stă
pânirea Iui Zăpolya. In urma acestora P. retră- 
gendu-se Ia Viena, curând după aceea moare, 
pier(jendu-i-se şi urma. (Cf. G. Teutsch, Gesch. 
der siebenb. Sachsen; Heinrich 'Wittstock, Zur 
Biographie Marcus Pempflinger’s, în Arcbiv des 
Vereins fiirsiebenb. Landeskunde, neuePolge UI, 
124, IV 127.) ' [Icdp ]

Pemphlgus, (med.) morb de piele, ce se ma
nifestă în pete roşii, deasupra cărora se for
mează beşici, ce conţin un lichid apătos. Aceste 
beşici creapă în 2—3 septemâni, apoi se uscă, 
remănend în urma lor pete întunecate, cari pe 
încetul se înălbesc. Câte odată P. durează cu 
lunile, cu anii chiar. El este causat de o slă
biciune generală a corpului. P. al nounăscuţilor 
(P. neonatorum), adeseori e un simptom al sifi
lisului ereditar. Tratament; întărirea organis
mului, aplicarea de pudre sau pansamente uscate.

Pen, în limba celtică înseamnă cap, căpetenia. 
După mitol. valisco-bretona Artus e fiul lui Uter, 
care după mitul despre Merlin devine căpetenia 
bălaurilor (dragon) şi de aci Uter=Pen-dragon 
(v. ac.).

Penal, dreptul, este acea ramură a sciinţei 
dreptului, care se ocupă cu organisarea pedep
selor. Astăzi D. P. e în plină evoluţie, căci 
teoriile filosofice îi sgudue temeliile. Codul P. 
presupune voinţa liberă, admiţând liberul arbitru. 
Filosofia explică însă, că voinţa e totdeuna de
terminată, ceea ce a dat nascere teoriei deter- 
minisinului, care nu trebue să se confunde cu 
a fatalismului. In gradarea pedepsei, C. P. are 
în vedere faptul comis, nu pe individ. Şcoala 
italiană, cu Lambroso în frunte, susţine, cu mici 
variante, că trebue să se aibă in vedere nu faptul, 
ci autorul; că sunt diferite specii de criminali; 
unii născuţi incorigibili, alţii de ocasie, etc. O 
nonă şcoală, cea germană, consideră pedeapsa ca 
necesară din causa utilităţii sociale. In scurt, D. 
P. se resimte de loviturile filosofilor, şi în toate 
statele se vede necesitatea reformării lui. Codul 
P. român e tradus în 1865 după cel francez, 
cu împrumuturi din cel prusian, (v. şi art. Drept 
şi Pedeapsa.) [Scriban.j

Penates, la Romani 40ii aperători ai casei, în 
special îngrijau de penus (cămara cu bucate şi 
beuturi) şi deoarece bucatele se pregăteau pe 
vatră, ei erau şi 4e' ai vetrei. Cultul lor se 
amintesce laolaltă cu al Larilor (v. ac.) şi al 
(Jeiţei Vesta (v. ac.). Se amintesc şi P. ai statului 
şi poporului roman. [Atm.]

Pencovicl, Eustafiu, general român, n. 1836, 
a fost trei luni ministru de resboiu în cabinetul 
loan Ghica, demisionat la 11 Martie 1871; în 
resboiul independenţei 1877—78 şef de stat major 
al corp. II de armată, P. funcţionează 1879—1901 
ca delegat al României în comisiunea europeană 
a Dunărei la Galaţi.

Pendente llte, (lat.) nefiind terminat procesul, 
fiind procesul în decurgere, neisprăvit ancă.

Pendentif, (franc.) bucata de boltă, plasată 
intre arcurile mari, suportând o cupolă.

Pen-dragon, (căpetenia bălaurilor), după mitol. 
celtică Hu (v. ac.) şi-a clădit o naie, a încăr
cat-o, cu bucate; ea era ţinută deasupra apei de 
şerpi (dragoni, bălauri). Hu e totodată principele 
lumei de jos (Pluton) şi în această calitate se

chiamă P.-d. EI conduce sufletele în lumea de 
jos preste curcubeu, puntea sufletelor, şi cele 
curăţite le retrimite tot pe curcubeu în lumea 
de sus.

Pendul, ori ce corp, care se mişcă în jurul 
unui punct fix, numit punct de suspensiune, sau 
în jurul unei axe fixe orizontale, numită axă de 
suspensiune. De ordinar se represintă printr’o 
massă metalică sferică sau lenticulară atîrnştă 
de un fir inextensibil. El se folosesce cu deo
sebire Ia ceasornice pentru regularea mersului 
lor. Un P. oscilator nu-şi schimbă nici când di
recţiunea oscilărei sale şi acest, fapt âncă a servit, 
prin experienţele lui Foueault, pentru a de
monstra rotaţiunea pământului nostru în jurul 
axei sale.

Pendul deetrie, este cel mai simplu electro- 
scop; se compune dintr’o bobiţă de măduvă de 
soc, atîrnată printr’un fir de cânepă Ia un picior 
de sticlă, al cărui cap de sus este adus, de re
gulă, în formă de cârlig, v. Electroscop.

Pene, îmbrăcămintea paserilor, compusă din 
P. mari, mici şi puf. P. sunt compuse din o 
ţeavă şi din fire mici subţiri numite steag. P. deo
sebitelor paseri au deosebite forme şi colori. La 
unele paseri P.-Ie cad primăvara şi toamna, cres
când altele (năpârlesc). P.-le sunt aşezate în mod 
simetric, după anumite legi. Crescerea P.-lor se 
efectuiază foarte repede. P. de vară sunt mai 
frumos colorate, ca cele de toamnă şi iarnă. Co
loratura P.-lor atirnă şi de vîrsta paserilor. 
Bărbătuşii şi paserile bătrâne au colori mai vii 
ca femeiuşele şi pas. tinere. P.-Ie apără pase
rile de frig în timpul iernii. Oamenii le folosesc 
în perini, plapome, saltele, la scris, ornament 
(podoabă); dela o gâscă se poate lua pe an până 
la 14 dgr. de P.

Penelos, rîul principal al Tesaliei, curge prin 
valea Tenipe; acum Salamvria. Un alt P. era 
în Elis, acum Gastuni.

Penelope, (mitol.) fata lui Ikaros, soţia lui 
Odysseos şi mama lui Telemachos. Cât timp băr
batul ei a fost dus în resboiu contra Troiei, ea 
ou mai avea linişte de mulţimea peţitorilor în
drăzneţi, dar le-a respuns, că nu se mărită până 
nu termină un vestmânt de înmormântare pentru 
Laertes, socrul său; ea însă ca să trăgăneze 
timpul, strica noaptea ce (jiua ţssea ori cosea 
şi aşa a amânat toate până ce Odysseos s’a re
întors din resboiu, tocmai când peţitorii îndrăs- 
neţi se ospătau în casa lui. Odysseos atunci a 
ucis câţiva din ei.

Penetrabll, (lat) ce se poate pătmnde, stră
bate, trece.

Penetralla sacra, la Romani sacrificiile fami
liare în onoarea Penaţilor (v. ac.).

Penia, (mitol. grec.), personificaţiunea sărăciei 
şi inventătoarea artelor şi măiestriilor.

Penibil, (franc.) neplăcut, dureros.
Penlolllluni Link., (botan.) gen de Ciuperci 

Ascomycete, fain. AspergiUacee, ou numeroase 
specii, cari trăiesc pe plante vii ori moarte, po 
substanţe organice de natură animală sau ve
getală, constituind ceea ce se (jice popular Mu
cegaiuri. Ca specii mai comune: P. glaucum 
Link., P. candidum Link., ş. a.

Penin, v. Chlorit.
Peninsula, (geogr.) uscat încungiurat de trei 

părţi cu apă (mare).
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Peninsular, reaboiul, se numesce cel purtat 

de Englezi pe teritoriul Spaniei şi Portugaliei 
în contra Francezilor (1808—13).

Penis, (lat.J membru viril; e de formă ci
lindrică şi compus din trei corpuri cavernoase, 
doue numite Corpora cavernosa penis şi unul 
numit Corpus oavernosum urethrae; acesta din 
urmă înveluie uretra; acestea se termină în glans 
penis, ce este acoperită de pielea praeputium. 
V. ari. Coit, Corpus cavernosum şi Elecţiune.

Penitenciar, (închisoare, Puşcărie, GrosJ, se 
numesce locul unde cei condamnaţi pentru in
fracţiuni penale, îşi execută osânda In această 
privinţă sunt diferite sisteme. Biserica, cea din- 
tâiu, ordonă închisoarea solitară, in celule se
parate, cai-e fii admisă de Anglia în 1790. Ben. 
Franklin introduse sistemul celular în America. 
In sistemul P., a devenit celebră închisoarea din 
Auburn (v. ac.) din America. Aici condamnatul 
e închis în celulă noaptea, iar (}iua lucrează in 
comun, dar fără a vorbi. Acesta e sistemul Au- 
burnian sau din Filadelfia. Cod. pen. român pre
vede că femeile vor fi închise separat de băr
baţi ; că cei condamnaţi la muncă silnică vor A 
supuşi la un repm aspru, avend lanţuri; că 
aceşti condamna^ noaptea vor durmi cu fiară 
la picioare. Pentru cei condamnaţi la munca sil
nică sau la reclusiune, munca e obligătoare. In 
România s’au construit câteva penitenciare si
stem celular, după ultimele date ale sciinţei. 
După legea închisorilor din 1874, în România 
sunt închisori preventive: a) pentm delicte; 
b) pentru crime; închisori de osândă; a) pentru 
pedepse corecţionale şi poliţienesci; b) pentru 
munca silnică; c) pentini reclu.siune; d) deten
ţiune. Această lege consacră sistemul celular, 
dar permite lucrul în comun, sub condiţiunea 
tăcerii. Cei condamnaţi la muncă silnică, pot fi 
întrebuinţaţi în saline. Actualmente, sistemul 
P., modul executării pedepsei, e în plină revo- 
luţiune. La diferite congrese speciale şi prin 
scrieri, idei noue resar şi îndrumează sciinţa 
dreptului penal să găsească mijloace mai bune 
pentru corectarea condamnaţilor. [Scribun.]

Penitenţa, (lat. Poenitentia), durei'e internă şi 
supărare, ce cuprinde pe om, fiind consciu, că a 
făcut, resp. a omis cutare lucru bun ori reu. A face 
P. înseamnă a suferi pedeapsa meritată pentru pă
cate şi deodată a medita asupra acelora şi a con
cepe hotărîrea de a se îndrepta. In sens mai strîns 
P. e părerea de rău şi mustrarea consciinţei 
(v. Căinţa), fiindcă am făcut o faptă ori am în- 
trelăsat ceva contra legei. In sens şi mai strîns 
P. sau pocăinţa e aceea virtute morală, care ne 
înclină să ne pară rău pentru păcatul făcut, 
să-l urim din inimă şi să ne hotărim a ne în
drepta viaţa. Ca sacrament P. însemnează Măr
turisirea păcatelor (v. ac.).

Penltentiarla romana, oficiu adnexat curiei 
romane prin care se dau, în forul consciinţei, 
deslegări dela caşurile (păcatele) reservate papei, 
dela păcate şi crime ascunse; dispensări dela ire
gularităţi, piedici de căsătorie şi censuri ascunse. 
In fruntea penitentiariei stă Poenitentiarius 
major (v. ac. v. şi Curia romană).

Penitentlarlus, (lat.) confesariu, cel ce este 
îndreptăţit să asculte mărturisirea păcatelor. De
osebim a) P. major, care este prefectul congreg. 
romane: Poenitentiaria romana şi se alege dintre

cardinalii cei mai de frunte; b) P. minarea, 
cari spovedesc pe credincioşi în cele mai mari 
trei biserici din Roma (Sf. Petru, Sf. loan din 
Lateran şi Sf. Maria Maggiore) şi desleagă pe 
cei ce se spovedesc dela caşurile reservate papei. 
P. este şi titula unora dintre canonioi.

Penjablan, subdivisinnea mediă a sistemului 
Permian, corespunde la gresia roşie (Rothlie- 
gende.s) a geologilor germani.

Pena, William, întemeiătorul coloniei engleze 
Pennsylvania, n. 1644 în Londra, fiul admira- 
lului William P.; aderent al quakerilor. 1668 a 
fost arestat pentru scrierea sa »The sandy foun- 
dation ehaken«; în Tower a scris »No cross, no 
Crown» şi «Innocency whit her open face». Dela 
tatăl său a moştenit o considerabilă avere. Ne 
mai putend suporta asprimea cu care erau per
secutaţi guakerii, s’a decis să întemeieze în 
America un stat liber; spre acest scop a cum
părat (1682), în schimbul unei pretenţiuni mo
ştenite, un teritoriu numit Sylvania, mai târcjiu 
Pennsylvania, unde au emigrat o mulţime de 
colonişti. Acestei colonii P. i-a dat o constituţie 
în 24 articole (1683), care în 1776 a servit de 
basă la constituţia Statelor Unite. P. a întemeiat 
oraşul Philadelphia. Scăpătând, 1712 a vendut 
coroanei dreptul său de proprietate asupra Penn- 
sylvaniei. f 1718. Scrierea sa ultimă a fost 
xFruits of solitude», 2 voi. 1718.

Penninl, Alpi, (Alpii Walli.s), partea Alpilor cen
trali dintre Mont-Blancşi pasul Simplon, cu piscu
rile Matterhorn (4482 m.), Weisshom (4512 ni.), 
Mischabelhorn (4554 m.), Monte-Rosa (4638 m.), 
ş. a.; pasul principal duce dela Martigny preste 
marele St.-Bernard (2472 m.) la Aosta.

Pennini, munţi în Anglia, culme de ape între 
Marea Nordului şi cea Irică; un şir de munţi 
calcaroşi de ca. 600 m. înălţime, bogaţi în peşteri 
de stalactiţi.

Pennisetum Pere., (botan.) gen de plante din 
familia Giamineelor, trib. Paniceae. Cuprinde 
vr’o 40 specii preponderant tropicale şi sub
tropicale, puţine mediterane. P. Longistylum 
Hochst., P. latifolium Spr. (Gymnotrix lati- 
folia Schult.) ş. a. se cultivă ca plante decora
tive rustice. [A. Pr.J

Pennsylvania, stat al Uniunii nordamericane, 
situat lângă Oceanul Atlantic, colonisat 1681 
prin W. Penn (v. ac.) şi constituit ca stat al 
1776, astfel P. e unul din cele mai vechi 13 state 
ale Uniunii; 117,000 km*, cu 5.258,014 loc. 
(1890); munţi are Alleghanii, ape Delaware, 
Susquehanna şi Alleghany. Loc. se ocupă cu 
agricultura raţională, oieritul, mineritul (fier, 
cărbuni, sare), scoaterea de petroleu, industrie 
de fier şi bumbao; comeroiu viu: flotila comer
cială la 1890 numera 1061 năi de 390,845 tone; 
canale în lungime totală de 1011 km. Datorje 
4 milioane dolari; în congres trimite 2 senatori 
şi 30 representanţi. Capitala Harrisburg, cel mai 
însemnat oraş însă e Philadelphia.

Penny, în plural Pence, monetă măruntă en
gleză din bronz; la început a fost din argint, 
apoi din aramă, 12 Pence = 1 Shilling (v. ac.).

Pensa, guvernament estic în Rusia, 38,841 kmf. 
şi 1.491,215 (1817) loc., fructifer, cu păduri fru
moase de stejar. Capitala P., lângă Sura, 61,851 
loc. (1897); episcopie; fabricaţiune de postav, 
piele, săpun şi hârtie.
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Pensionar, funcţionar în retragere, trecut la 
pensie. Pe alocurea se 4>ce şi pensionist.

Pensionat, institut de educaţie şi insti-ucţie, 
împreunat cu alumneu (v. ac.). In timpul mai 
nou instrucţia se dă de preferinţă în şcoale pu
blice, remnnend pensionatelor numai sarcina edu
caţiei şi a corepetiţiunei. (v. şi Intej-nat.)

Pensiune, resplată acordată prin prestaţiuni 
periodice, după încetarea funcţiunei, funcţiona
rului, event. văduvei sau copiilor lui. Contra 
P.-lor se observă, că sunt nedrepte, pentru că 
nu fac deosebire între funcţionarul bun şi rău, 
şi că prin urmare ar fi de preferit, ca funcţio
narii să se îngrijească înşişi de asigurarea vii
torului lor, remnnend P. numai pentru caşuri 
excepţionale (merite deosebite, nenorociri, etc.). 
(Pentru P. funcţionarilor publici ct. C. G. Dis- 
sescu, Curs de drept public rom. Bucur., 1891, 
pag. 1130.)

Penta, (grec.) cinci.
Psntada, (grec.) restimp de cinci (()ile, luni, 

ani, etc.).
Pentaedru, (grec) corp mărginit de cinci feţe 

plane.
Pentagon, (grec) figură închisă de cinci linii.
Pentagonaldodecaedru, (grec) corp regulat 

închis de 12 pentagon!.
Pentametru, formă de vers antic, compus din 

doi emisticburi, de câte doi dactili, urmaţi de 
câte o silabă lungă, la moderni accentuată. Dac
tilii primului emistich pot fi înlocuiţi prin pi
cioare de câte două silabe. In versificaţiunea 
modernă P. se (J'ce un vers de cinci silabe, 
(v. şi Dimetru.)

Pentastemum, Pentstemum sau Penstemon 
Mitch., (botan.) gen de plante perene boreal- 
americane din fam. Scrophulariaceelor, trib. Che- 
loneae. Cuprinde vr’o 66 specii, ce se aseamănă 
la port cu Digitalis (v. ac.); multe din ele se 
cultivă ca plante decorative rustice. [A. Pr.]

Psntatsuch, cele cinci cărţi dela început ale 
sf. Scripturi a Test. vechiu, scrise de prcfetul 
Moise, anume: Cartea facerei (Genesis), Cartea 
ieşirei (Exodos),Leviticon,Numerii şi A doua lege 
(Deuteronomion). P. conţine istoria creaţiunei, 
istoria cea mai veche a neamului omenesc şi 
istoria poporului ovreiesc până la ocuparea Pa
lestinei ; mai departe legile, cari regulează viaţa 
religioasă, politică, civilă şi familiară a poporului 
israelit (Teocraţia); de aici se numesce P. şi 
Jege, cartea legii (Deut. 28, 61; Luca 24, 44). 
P. e cea mai veche carte dintre câte există. 
(Cf. Dr. Victor Szmigelski, Introducere în sf. 
Scriptură a Testam, vechiu. Blaj, 1889, p. 4—12).

Pentathion, (grec.) are înţelesul de cinci jocuri 
sau emulaţii. La jocurile olimpice, cari constau 
din oinci emulaţii, P. se numia emulaţia deci- 
(Jătoare.

Pentecosta, (grec) cinci4ecile sau serbătoarea 
pogorîrei Spiritului sfânt preste apostoli, întâm
plată la 50 4'le după învierea lui Isus Chr. 
(Rusalii).

Pentecostar, (grec) carte rituală a bisericei 
resăritene, în care este cuprins ordinea săvîrşirei 
cultului divin pe restimpul dela serbătoarea Pas- 
cilor până la Dumineca tuturor sfinţilor sau Du
mineca primă după serbătoai'ea Rusaliilor.

Penteleu, munte în Rom., j. Buzău, comuna 
Goidesci, cel mai înalt al j.-lui (1753 m.) şi unul

din cei mai frumoşi ai ţerei. Massivul său e cu
prins între păraiele Bâsca mare şi Bfisca mică, 
presentând cinci ramificaţiuni: Cematu, Mi- 
clăuşu. Piciorul Caprei. Viforîta şi Zănoaga, între 
cari se ridică vîrful P.-lni, acoperit preste tot de 
iarbă, afară de partea nordică, unde e stâncos; 
la poale are vaste păduri de bracji. Ceea ce îl 
face unic, sunt bogatele sale păşuni de o cali
tate superioară, din care causă laptele oilor, ,00 
pasc aici, produce cel mai bun caşcaval.

Pentellkon, (Brilessos, acum Mendeli), munţi 
în vechea Attica spre nord-est dela Athena, bo
gaţi în marmoră.

Penthesilela, (mitol.) regina Amazoanelor, cari 
s’au luptat înaintea Troiei, unde P. fu omorîtă 
de Achilleus.

Pentheus, în mitol. grec. fiul lui Echion şi 
Etrera, fica lui Kadmos. Soartea lui P. a servit 
de motiv mult usitat în drama elină.

Penumbra, marginea spălăcită a umbrei. Anume 
în dosul corpului opac, într’uu anumit spaţiu, nu 
ajunge nici o rază dela corpul luminător, apoi 
jur împrejur urmează un spaţiu în care ajung, 
dar numai puţine raze. Intunerecul din spaţiul 
prim se numesce umbră pUnă, intunerecul din 
spaţiul din urmă, penumbră.

Pepelea sau Pipelcuţa, nume folosit în unele 
poveşti românesci pentru Cenuşăreasa ori Cenu- 
şotca (v. ac.).

Pepene, P. galben, numiri populare ale fruc
telor comestibile de Cucumis Melo L. (v. ac.) 
P. verde, numele popular al fructului de Ci- 
trullus vulgaris Schrad. (v. ac.).

Peperino, rocă, tuf vulcanic cu cristale mari 
cenuşii-roşetici de mica, augit, leucit. Munţii 
Albani aproape de Roma. Se întreb, ca piatră 
de construcţie, mai ales în vechime.

Pepiniera sau şcoala, se numesce o extindere 
destinată pentru cultivarea exclusivă a plantelor 
lemnoase tinere până când ating etatea când le 
trecem la locul lor definitiv. Ele se aşează de 
regulă în straturi şi şire pentru economie de 
timp şi spaţiu, fiind totodată supuse pentru în
treg intervalul de timp celui mai raţional tra
tament (altuire, tundere, etc.). Locul unde se 
face semănatul formează »şcoala de semănat* 
(când nu se face în resadniţe sau gropiţe chiar 
pe locurile destinate); exemplarele de unu până 
la doi ani se resădesc în prima P. sau şcoală, 
după acelaşi interval de timp se reresădeso în 
a doua, ş. a., mărind succesiv şi distanţa între 
indivizi. După felul de plante cultivate distingem : 
•pepiniere (şcoale) de arbori* şi »p. (şc.) do pomi*. 
In cadrul celor dintâiu cad «pepinierele silvice*, 
în a celer din urmă »P. pentru viţa de vie*, am
bele de cea mai mare importanţă economică.

[A. Pr.]
Pepita, grăunţele de aur de diferite dimen

siuni. ce se găsesc în terenurile mobile.
Pepoll, Joachim Napoleon, marcheae, om po

litic ital., n. 1825 în Bologna, unchiul lui Murat, 
soţul unei princese din fam. Hohenzollern-Sig- 
maringen, 1859 căpetenia regimului proviscr în 
Romagna, din Martie până in Dec. 1862 mini
stru al agriculturei şi comerciului, 1863 amba
sador în Petersburg, 1868—70 ambasador în 
Viena, f 1881 iu Roma.

Pepsina, ferment secretat de membrana mu
coasă a stomacului, care în amestec cu acid
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muriatic disoalvă substanţe albaminoide şi Ie 
transformă in peptone. Artificial se extrage din 
stomacul de porc, miel sau viţel. P. e o sub
stanţa amorfă, de coloare albă, fără miros şi fără 
gust; se întrebuinţează ca medicament menita 
uşura digestiunea.

Peptica, remedii ce promovează digestiunea.
Peptone. Dacă albumina se amestecă cu 1 

până 2 părţi de acid chlorhidric sau sulfuric şi 
tot pe atâta pepsină, şi apoi se expune la o tem
peratură de 30—40°, albumina se bidratează şi 
trece mai ântâiu în proteosă şi apoi în peptonă.

Pepturaş, pasere, v. Codoroş.
Per, comună rur. în Trans., cott. Selagiu, cu 

1849 loc. Magh. şi Eom. (381). Are pepinieră de 
viţă americană.

Păr, numele popular al arborelui Pirus com- 
munis P. (v. ac.).

PSr, perii animalici sunt formaţiuni epider- 
moidale, filiforme, elastice, ce se compun din 
celule de diverse forme, aproape lipsite de ori ce 
suc. Partea din mijloc a perilor o formează sub
stanţa medulară, compusă din celule pline cu 
suc sau aer şi aşezate lângă olaltă fără o legă
tură mai strînsă; substanţa medulară este aco
perită de substanţă fibroasă sau corticală, compusă 
din celule lungi, preste cari se afiă un strat de 
celule late şi subţiri aşezate ca ţiglele pe case. 
In substanţa corticală se atlă pigment ce dă co
loarea (galben deschis, galben, roşu, brunet, 
negru) P.-lui. P. îşi are rădăcina sa în stratul 
de mijloc al pielei, în o adâncitură a ceriului 
numită sacul P.-lui (folliculus pili). Capetul din 
jos al rădăcinei stă în legătură organică cu o 
papilă, prin care P. primesce nutrimentul ne
cesar. In sacul P.-lui se varsă glandulele se
bacee. P. cresce prin formarea de celule noue 
în rădăcina sa; îndată ce ajunge la o lungime 
anumită, cade, remăne însă papila din care se 
desvoaltă un nou fir de P. P. variază nu numai 
după coloai’ea sa, ci şi după mărime şi formă; 
Îndeosebi pe corpul copiilor nounăscuţi se gă- 
sesce un P. (numit Laungo) de o fineţă specială, 
care însă în curând cade, făcând Ioc altuia mai 
puţin fin. P. acopere aproape întreg corpul ani
malelor sugătoare, numai anumite regiuni sunt 
libere de P.; la om numai palma, talpa pioio- 
rului şi dosul falangei medii şi terminale a de
getelor. Dela o vreme încolo, la unii indivi4i 
mai timpuriu la alţii mai tânjiu, P. îşi pierde 
coloarea sa naturală, îşi pierde pigmentul, înăl- 
bind, surind. Ca toate părţile corpului, astfel şi 
P.-ii sunt expuşi la boale. Acestea se manifestă 
prin aceea, că P.-ii cad preste tot sau în parte 
ori se rup. Părăsiţi animaUoi se încuibă bu
curos în părţile acoperite de P.-i.

V. şi art. Peri (botan.).
Pera, suburbie a Constanţinopolei, locuită mai 

ales de Europeni, situată spre est dela Cornul 
de aur.

Peram partea Palestinei (v. ac.) situată în 
stâuga Iordanului.

Perahta, în mitol. Germanilor vechi o (Jină 
a lunei. La P. locuiesc sufletele pruncilor, cari 
âncă nu s'au născut (ident. cu Holda).

Peratna, (marină) vas mic marin, folosit cu 
deosebire în Marea Mediterană.

^ Perambulator, aparatul, care indică numărul în- 
vîrtiturilor, ce le fac roatele sau osiile maşinilor.

Encidopodia română. Yol. IU.

Per aspera ad aatra, (lat.) >pe cărări neum
blate la stele», adecă prin luptă la învingere; 
proverb din Seneca.

Percal, ţesătură de bumbac, foarte fină şi bătută.
Per cassa, v. Cassa.
Percent, v. Procent.
Percentuaţia, dare percentuală ce o încasează 

statul dela persoane iuridico după averea lor 
mobilă şi imobilă, (v. art. Equivalent de taxe 
şi Mâna moartă.)

Percepţlune, strângere, culegere: Impositele 
se percep (strâng, adună) de agenţii fiscului. Per
ceptor, funcţionar prepus să încaseze impositele, 
contribuţiunile datorite fisouiui.

Percepţitine, (filos.) v. Apercepţiune.
Perceval, Percival, v. Parcival.
Perch, mesură engleză de lungime = 5'029 m.
Perche, măsură veche franceză pentru câmp 

= 5'847, pentru păduri 7 146 m.
Perche, La, fostă prov. franceză în sudul Nor- 

mandiei, cunoscută prin pânza sa şi prin o rassă 
proprie de cai (percherons); acum depart. Orne 
şi Eure-et-Loir.

Perchisiţiune. Constituţiunile modeme susţin 
principiul că domiciliul e inviolabil, şi că nici o 
visitare a domiciliului nu se poate tace decât în 
caşurile anume prevăzute de lege şi potrivit for
melor de ea prescrise. Astfel, s. e. art. 35 Pr. 
pen. române dă drept procurorului să între în 
domiciliul persoanei bănuite de o crimă sau de
lict, pentm a face cercetări, căutări de natură 
a găsi proba faptului penal. Asemenea cercetări 
se numesc P. Procurorul poate lua obiectele cari 
ar constitui o probă de vinovăţia sau inocenţa per
soanei bănuite de o crimă sau delict. Acest drept 
îl are procurorul numai în cas de flagrant delict. 
Acelaşi drept de P. îl au şi auxiliarii procuro- 
mlui, dar tot în cas de flagrant delict. In spe
cial, judecătorii de instrucţiune au dreptul de a 
face P. Ei pot delega acest drept altor auxiliari 
ai ministeriului public. P.-le făcute înafară de 
caşurile prevăzute de lege, supun pe funcţionar 
la pedeapsă. Pentru descoperirea unoi crime sau 
delict, P.-le, în cas de flagrant delict, sunt per
mise chiar în timpul nopţii. [Scriban.j

Perchlorlţl, (Perchioratej, chloraţii încălziţi 
preste 350° se descompun în P. şi chloruri, de
gajând în acelaşi timp şi oxigen. Astfel CI Os K 
= Clo4 K + CI K -I- 20.

Percler, Charles, architect franc., n. 1764 şi 
t 1838 în Paria. P. a clădit împreună cu Fon- 
taine (n. 1762, f 1853) arcul triumfal din, câm
purile Elysee, a lucrat la Louvre şi la Tuilerii. 
De mare valoare sunt publicaţiunile lor »Palais, 
maisons et autres edifices modernes, dessines ă 
Rome», 1798.

Perciuni, bucle de per, îndeosebi cele ce le 
poai’tă Ovreii ortodoxi la urechi.

Percusiune, (milit.). aprinderea unui preparat 
explosiv prin lovitură; la armele de foc şi pu
terea străbătătoare a proiectilelor. [H.j

Perczel, 1) P-, Mauriţiu, general maghiar, 
n. 1811 în Bonyhăd, 1840 conducătorul stângei 
extreme în dietă, 1848 general, 1849 luptă cu 
noroc în Bănat; după revoluţiune se refugia în 
Turcia şi Anglia; 1867 deputat, general de hon- 
veiji şi presidentul reuniunilor de honvezi. 11899. 
Biogr. do Kuppis (1868).
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2) Perezel, Bila, ministru ung., n. 1819, f 1888; 
fost jude la tabla reg., apoi deputat, fu ales 1872 
president al camerei deputaţilor şi după fusiunea 
dela 1875 numit ministru de justiţie; sub dînsul 
s’a creat Cod. pen. ungar. Dela 1878 vioepre- 
sident al curţii de casaţie.

3) Perezel, DezsS, ministru ung., n. 1848, 
dela 1887 deputat, mai târeţiu vicepresident al 
camerei. 1895 numit ministru de interne; sub 
dînsul s'au introdus matricolele civile şi s’a în
fiinţat judecătoria administr. Demisionat 1899, 
a fost ales president al camerei deputaţilor.

Perdica, v. Păturnica.
Perdikkas, numele mai multor regi din Ma

cedonia, dintre cari cel mai de renume era P., 
amicul şi generalul lui Alexandru cel Mare. A 
fost ucis de cătră militani sei în Egipt (321 
a. Chr.).

PereatI flat.J să piară; contr. VivatI
Perecelu, (magh. Perecsen), corn. rur. în cott. 

Selagiu, Ung., cu 2181 loc.. Români şi Maghiari. 
Se produce ceapă bună. P. protopopiat gr.-cat. 
cu 8348 suflete, 9 parochii şi 6 filii. Sediul în 
Siciu.

Peregrinaglu, identic cu Pelerinagiu (v. ac.).
Peregrini, străini, se (jic acei indivizi, cari 

călătoresc ori petrec în cutare loc, nu cu in- 
tenţiunea de a rămâne acolo stabil (v. Domiciliu), 
oi numai pe un timp oarecare mai scurt, ori până 
ce împlinesc anumite afaceri; atari indivieji sunt 
călătorii, neguţătorii, cei ce cercetează locurile 
sfinte. [i—m.]

Peregrlnus Proteus, filosof cinic de origine din 
Parion in Myssia, a trăit în seci. I şi prima ju
mătate din seci. II d. Chr. După tradiţiune, însuşi 
şi-a pus capăt vieţei, aruncându-se în foc la 
168 cu ocasiunea jocurilor olimpice. Eroul unei 
naraţiuni de Lukianos.

Perekop, (tatar. Orkapu, >poarta de aur<), 
oraş în guvern, rus Tauria, pe strîmtoarea dela 
P., care leagă Crimea cu uscatul; P. are 5285 
(1897) loc.

Perempţlune, (Perimare). Pontru ca judecăţile 
să nu fie nesfîrşite, procedura civilă a organisat 
calea P.-i, prin mijlocul căreia un proces lăsat 
în nelucrare doi ani în materie civilă şi un an 
în cea comercială, remâne închis. Dacă, însă, 
însuşi dreptul nu s’a prescris, se poate intenta 
o nouă acţiune.

Peremptoriu, se numesce un mijloc de apă
rare ce are de efect a împiedeca o lucrare sau 
o judecată. [Scriban.]

Perene, (botan.) vivace, se iţio plantele cari 
durează mai mulţi ani, trăiesc şi după ce li-s’au 
copt fructele; aşa sunt în general arborii, ar
buştii, plantele cu bulbi, tuberculi sau rhizome.

Pereskla MUL, (botan.) gen de plante lemnoase 
din fam. Cacteelor, trib. Opuntieae, foarte înrudit 
cu Opuntia (v. ac.) de care diferă prin foi bine 
desvoltate, cărnoase caduce. Cuprinde 13 specii 
tropicale americane dintre cari unele se cultivă 
ca plante decorative de florărie. [A. Pr.]

Psretu, corn. rur. în România, j. Teleorman, 
cu 3520 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 2 biserici şi 
2 şcoale, se ţine tîrg la 4iua de înălţare. E una 
din cele mai prospere şi populate comune ale 
judeţului.

Perfall, Carol, conte de, componist, n. 1824 
în Miinchen, elevul lui Hauptmann (Lipsea),

1867—93 intendantul teatrului de curte în Miin- 
chen. Ser.: Cântece, Poveşti dramatice (»Dorn- 
roschen< ş. a ), opere (»8akuntala«, >Raimondin«, 
ijunker Heinz»), etc.

Perfect, formă gramaticală, ce exprimă lu
crarea verbului în timpul trecut.

Perfecţiune, (lat.) se atribue unei estimi (fiinţă 
sau lucru) atunci, când atât cantitativ cât şi ca
litativ, întrunind în sine, în cea mai mare po
sibilă mesură, toate calităţile interne şi externe, 
materiale şi formale şi pe deplin corespunejetoare 
flrei şi destinaţiunei sale, prin acele a devenit 
ceea ce după firea şi desrinaţiunea sa trebuia să 
devină. După felul estimilor este P. fisică, psi- 
chică sau spirituală şi morală. Sub ori ce formă 
însă P.-ea creaturilor este numai relativă; singur 
D(}eu este perfect în mod absolut fiind el însăşi 
P.-ea. Sub raport etic P.-ea este complexul 
tuturor virtuţilor şi ca atare principiul suprem 
şi ţinta finală a moralităţei. [FI.]

Perfid, nota ce caracterisează pe omul care 
nu-şi ţine cuvântul dat şi care nu păzesce cre
dinţa, ci intenţionat o calcă, vătemând obliga- 
mentele ce i-se impun prin aceea. Sin. necre
dincios, infidel./

Per^ie, este lipsa de credinţă, tradarea in
tenţionată şi însoţită de viclenie. Perfidia îşi are 
basa în vătămarea şi călcarea intenţionată a unor 
obligamente morale şi de drept şi prin urmare 
în abusul de încrederea primită. [PI.]

Perforaţlune, în medicină găurirea spontană 
(prin ulcere) sau artificială (prin instrumente) 
a păreţilor canalelor şi cavităţilor corpului.

Pergament, piei de animale, cu deosebire de 
asini şi miei, neargăsite, puse în var, eurăţite 
de per, întinse pe nisce pervazuri, uscate şi in 
fine frecate cu piatră pumică, cretă, apă de cleiu, 
oleiu, cerusă, etc.; servea pentru scris pe el. 
Prepararea lui se cunoscea deja pe timpul lui 
David; în Pergamon s’a aflat un procedeu me- 
liorat al fabricaţiuuei P.-lui (de aci numele P.). 
Prin seci. III—IV a început să înlocuiască Pa- 
pirosul ca material pentru scris.

Pergament vegetal (Papirina, Hârtie de P.) 
se prepară din hârtie necleită, tratându-o foarte 
scurt timp cu acid sulfuric concentrat; e trans
lucid, tenace, se moaie, însă nu putrecjesce în 
apă, nu este expus roaderei prin insecte şi e 
impermeabil pentru apă. Inlocuiesce cu succes 
P.-ul animal şi beşica, şi servă cu deosebire la 
astuparea vaselor cu conserve, la împachetarea 
obiectelor ce nu sufer umeijeala, în locul ma
ţelor în cârnăţerie, în medicină, farmacie, la 
fabricarea de portofolii, la legarea cărţilor, etc.

Pergamon, (Pergamua), oraş în Mysia (Asia 
mică), capitala imperiului de P., înfiinţat 282 
a. Chr. de Philetăros; între urmaşii acestuia au 
fost Eumenes I, Attalos I, care a luat titlul du 
rege, Eumenes II a înfiinţat renumita bibliotecă 
de P. cu 200,000 manuscripte şi a zidit renu
mitul altar, desgropat în timpul mai nou; At
talos II şi Attalos III au înfrumseţat oraşul; 
cest din urmă la 313 a. Chr. a testat imperiul 
seu Romanilor, sub a căror stăpânire P. multă 
vreme a fost capitala provinciei Asia. Acum se 
numesce Bergama.

Pergolesi, Oiov. Battiata, compositor, n. 4 Iau. 
1710 in Neapole, t 17 Apr. 1736, autor al mai 
multor opere, cantate şi composiţiuni de musică
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bisericească, între cari e celebru un »Stabat«. 
Opera sa bufă »La Serva padrona», trecută în 
Francia, avu un astfel de succes, că provocă 
primul resboiu de diletanţi, amatori ai operei 
italiene de o parte, cei ai operei naţionale de alta.

[T. C.]
Perhorreacare, (lat.) ase înfiora de ceva; a 

respinge persoana, care e pusă să judece pe 
cineva.

Peri, (grec.) în cuvinte compuse=jur, împrejur.
Perl, după mitol. persică sau zendică spirite 

rele, socotite între Dewi din serviciul lui Ah- 
riman. La popor au avut rolul asemenea felelor 
(v. ac.) din Europa.

Perl, (botan.) Pili, Triehami, formaţiuni şi de
pendenţe ale epidermei tulpinilor şi frunzelor; 
cei de pe rădăcini, (jişi P. absorbanţi, depind 
sau de epiderma sau de scoarţa rădăcinei. După 
structură se deosebesc: P. unicelulari simpli 
(Urzică) sau ramificaţi (Hameiu, Algssum); ei 
pot fi foarte scui'ţi şi îndesaţi, când se papile, 
suprafaţa organului fiind ca un pluş (petale de 
Micşunele, Mixandre); sau F. sunt articulaţi, 
formaţi din un şir de celule, la vîrf ascuţiţi sau 
umfiaţi în măciucă (capiiaţij şi glanduloşi (Do
vleac, Muşcată); sau F. sunt pluricelulari rami
ficaţi (VerbaseumJ, ori ca nisoe solzi, discuri 
(P. masivi dela Pinguicula, Salcia mirositoare); 
ori pot fi ghimpoşi, (jişi aculei (v. ac.) şi purtaţi 
pe emergenţe (v. ac.). După densitatea F.-lor pe 
un organ şi după structura lor, organul peros 
se (Jice: pubescent (s. e. petalele), hirsut (v. ac.), 
hispid (V. ac.), setos, vilos, lanat, tomentos, 
serieeu, etc. Rolul F.-lor e de a întări şi ajuta 
epiderma în funcţiunile sale de apărare contra 
excesului de lumină, de temperatura rece sau 
caldă, de transpiraţiune; alte ori servă spre ab
sorbirea apei din păment ori a vaporilor de apă 
din atmosferă. [S. Şt. R.]

Perlandros, tiran în Eorint, unul dintre cei 
şepte înţelepţi ai Greciei, f 585 a. Chr.

Perlant, (botan.) învelişul fioarei, format din- 
tr’unul sau două verticile de frunze florale 
modificate puţin, fiise anthofUe. F. poate fi 
simplu, floarea e monoperiantată sau monochla- 
mydee (v. ac.); ori dublu, floarea e diperiantată 
sau dichlamydee, primul verticil extern dacă e 
verde numindu-se caliciu (v. ac.), cel d’al doilea 
cu altă coloare decât cea verde, numiudu-se 
corolă (V. ac.); ori F. lipsesce, floarea e nudă, 
achlamydee sau apetală (v. ac.).

Perlarterllta, (med.) infiamaţiunea arteriilor 
în general, sau mai precis, a păretelui exterior 
al arteriei.

Peribola, (grec.) figură oratorică, pentru expri- 
Jnarea unei idei cât se poate mai împodobit.

Perlboloş, un spaţiu încungiurat cu zid, unde 
Ja Grecii antici de multe ori se afla un templu 
încungiurat cu foişor columnat şi ornat ou în- 
trări pompoase.

Peribronchlta, inflamaţiune a ţesutului în jurul 
bronchielor.

Pericardita, (med.) inflamaţiune primitivă sau 
secundară a poricardului, care apare în decursul 
reumatismului articular, a febrelor infecţioase, 
a morbului lui Bright sau consecutivă unei pleu- 
resii, pneumonii, miocardite. Din punct de ve
dere anatomic se observă: o roşaţă a seroasei 
pu producerea unui exudat gelatinos sau de false

membrane (P. seacă), sau cu producerea unui 
exsudat lichid seros, hemoragie sau purulent în 
cavitatea pericardului (F. exsudativă). Simpto- 
meie subiective, adese puţin pronunţate, sunt: 
junghiu şi opresiune în regiunea precordială, pal
pitaţii, febră. F. e o maladie foarte serioasă şi cea 
exsudativă poate determina, prin asfixie, moartea. 
Tratamentul: revulsive, digitala, tonicele, resor- 
bientele, paracentesa pericardului. [V. I.]

Pericardiuin, (anat.) sac serofibros, în inte
riorul căruia e situată inima. F. e compus din 
o foaie fibroasă exterioară, care e în raport cu 
organele învecinate (plumâni) şi o foaie seroasă 
interioară, care acopere suprafaţa internă a foaiei 
fibroase şi care la nivelul basei inimei se res- 
frînge asupra ei, căptuşind toată suprafaţa inimei. 
Intre foaia fibroasă şi inimă se găsesce cavitatea 
F.-lui în care inima se mişcă. [V. I.]

Perlcarp, (botan.) învelişul fructului (v. ac.); 
provine din păretele ovarului şi are 3 zone: 
epi-, meso- şi endocarp (v. ac.).

Perlceiu, corn. rur. v. Fereceiu.
Perichondrlum, (anatom.) membrană fibroasă 

care îmbracă cartilaginele nearticulate, precum 
periostul îmbracă oasele.

Periclas, mineral, oxid de magnesiu, cubic, 
rar, la Monte Somma şi în unele dolomite.

Pericles, (494—429a.Chr.), coboritor din neamul 
Fisistraţilor, fiu al lui Xantippos, învingetorul dela 
Mycale, şi al nepoatei lui Clistene; deşî aristo
crat prin nascere, devine şeful partidului demo
crat din Athena. Unit cu Ephialtes, repurtează 
multe succese politice, in dauna lui Eimon şi a 
partidului oligarchic. F. nici odată n’a căcjut în 
demagogie; pururea a fost politician cumpătat 
şi cinstit. In timpul seu, Athena devine cea mai 
civilisată putere din lume. Rând pe rând se ridică 
Farthenonul, Odeonul, se înalţă statue mândre 
ca Athena Farthenos şi 4eii se cinstesc de cătră 
artă şi poesie. Viaţa lui F. a fost sobră; des
părţit de prima sa soţie, dînsul găsesce în mi- 
lesiana Aspasia, o bună şi inteligentă tovareşă. 
Era un orator plin de persuasiune şi prin sfa
turi luminate şi reci, făcea să înţeleagă poporul, 
care este calea cea dreaptă. A fost acusat de 
partidele reacţionare, radicale şi religioase, ca 
inovator şi ca ateu, a fost dat în judecată, acusat 
că a risipit banii publici şi a mai vă(jut adusă 
la bara justiţiei şi pe Aspasia, învinuită ca he
tairă şi praxenetă. A mai avut nefericirea să-şi 
vafiă propriul seu fiu, pe Xantippos, unindu-se 
ou duşmanii politici. Reformele sale politice au 
stângenit puterea areopagului şi au întărit pu
terea democraţiei. Sub dînsul s’a făcut expe
diţia Samosului şi s’a început mult nefericitul 
resboiu peloponesiac. Istovit de' supărări muri, 
după o boală de un an de (jile, la vîrsta de 63 ani. 
Fersonaljtatea politică a lui F. a făcut să se 
nască acea minunată periodă de strălucită civi- 
lisaţiune, care în istorie, poartă numele de epoca 
lui Ferioles.

Perlclin, mineral identic cu Albit (v. ac.).
Pericopa, (grec.) secţiunea sau bucata pre

scrisă a se ceti din st. Scriptură (evangelie, apo
stol) la serviciul D(}eesc.

Pericystita, (med.) infiamaţia ţesutului con
junctiv şia peritoneului ce acopere beşicaurinară.

Periderm, (botan.) complex de ţesături secun
dare din scoarţa tulpinei plantelor vivace, mai
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ales a celor lemnoase; se întâlnesce şi în scoarţa 
rădăcinilor bătrâne. P. e alcătuit din mher (v. ac.) 
san plută şi din feloderm sau scoarţă secundară; 
amendoue aceste ţesături secundare nasc din ac
tivitatea unui meristem (v. ac.) secundar (Jis 
fdogen, care nu are un loc fix în scoarţă, pu- 
tendu-se stabili în toate zonele acesteia, ba chiar 
şi în epidermă sau şi în periciclu. Din divi- 
siunea celulelor felogenului nasc în mod cen
tripet celule externe lui, cari se diferenţiază în 
suber, şi în mod centrifug, celule interne, cari 
se diferenţiază în scoarţă secundară.

Peridie, (botan.) învălişul de hiefe sterile al 
fructului dela multe Ciuperci Basidiomycete (Ly- 
coperdacee, Nidulariaoee) şi Ascomycete (Pe- 
zizacee, ş. a.).

Peridotite, (Olivinile), roce eruptive băşice 
compuse principal din oliviu cu piroxeni, amfi- 
boli, mică. Un corilin feldspatic. După compo- 
siţia lor se împart în: Wehrlite comp. de olivin 
şi dialagiu, Harzhurgite oliv. cu piroxen rombic, 
Lherzolite oliv. cu bronzit şi dialagiu, Dimite 
oliv. cu cromit; afară de aceste se mai disting 
P. micace ţi atnfiboîice. P. sunt de obiceiu mai 
mult sau mai puţin transformate în serpentin prin 
fenomene metamorfice. Ele sunt însoţite ade
seori de minereuri de crom şi de platină. In 
Rom. se cunosc P. în munţii Lotrului.

Perldrom, (grec.) coridorul dintre columnele 
şi zidul unui templu.

Pirler, 1) P., Casimir, om de stat franc., 
n. 1777 în Grenoble, 1802 bancher în Paris, 
1817 deputat liberal, 1828 ministru de finanţe, 
1831 presidentul consiliului, f 1832 de choleră.
2) P., Casimir, om de stat franc., fiul celui pre
cedent, n. 1811, 1846 membru al camerei, 1849 
pâuă 18.'50 al adunării naţionale, 1871 până în 
Febr. 1872 ministru de interne, f 6 Iulie 1876. 
Descendenţii lui poartă numele de Casimir P.
3) Casimir P., Jean Paul Pierre, politician 
franc., n. 8 Nov. 1847 în Paris, nepotul lui C. 
Perier, 1876 membru republican în cameră, 1893 
presidentul aceleia. Dec. 1893 până Maiu 1894 
preşedintele ministeriului. Iunie 1894 până Ian. 
1895 preşedintele republicei.

Perleţl, 1) P., com. rur. în România, j. Olt, 
compusă din 3 căt. cu 1146 loc. (Dieţ. geogr. 
1895), 3 biserici şi 1 şcoală.

2) Periefi, com. rur. în România, j. Ialomiţa, 
situată pe partea stângă a rîului Ialomiţa; se 
compune din 4 căt. cu 1898 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), 2 biserici şi 4 şcoale.

Periferia, lungimea circumferinţei cu deosebire 
a cercului sau a unei alte figuri curbe.

Perifraea sau circumscrierea, figură de stil, 
ce se exprimă prin mai multe cuvinte, deşi s’ar 
pute prin mai puţine, dar nu cu atâta graţie şi 
nobleţă. Se întrebuinţează de oâte ori e consult 
a se ocoli terminii proprii, ce ar pute să deştepte 
idei nepotrivite.

Perlgeu, punctul cel mai apropiat de păment 
al oăii lunei. (v. Apogeu.)

Perigon, (botan.) se (ţice periantului (v. ac.) 
dichlamydeu, când coloarea celor două verticile 
ce-1 compun e identică, e adecă homoiochla- 
mydeu (v. ac.). [De corectat aci p. 717 Encicl. 
rom. voi. II, rândul 18, în loc de sepale (sepalaj 
cetesce tepale (tepalajj. (v. şi Heterochlamydeu). 
P. se nnmesce şi învelişul de frunze din jurul

anteridiilor dela Muşchi, iar dacă împreună cu 
anteridiile sunt şi archegoane, atpnci învălişul 
comun de frunze protectoare pentru ambele 
soiuri de organe sexuale se (Jioe periehez.

Perigueux, capitala depart. franc. Dordogne, 
cu 30,577 toc. (1896); reşedinţă episcopească; 
antichităţi romane (băi, amfiteatru, apadnct); 
catedrală în stil bizantin.

Perigynie, (butan.) sepalele, petalele, staminele 
presinâ F., când sunt inserate în jurul gine- 
ceului pe marginea unei cupe puţin adâncă, for
mată de axa florală (şi adecă de receptacul); în 
acest cas ovarul e super sau semi-infer. S’a 
considerat cupa receptaculară ca formată de calice 
şi atunci se (jicea, că staminele sunt inserate pe 
marginele cahoiului, iar acele plante cu atare 
disposiţie se numeau caliciflore (v. ac. şi epigyn, 
hypogynj.

Perihellu, punctul cel mai apropiat de soare 
în calea vr’unui planet sau cornet, (v. Apheliu.)

Perihepatlta, (med.) inflamaţia peritoneului ce 
acopere ficatul.

Perii, mănăstirea dela P., (Kortvelyes, Hru- 
şova) în Maramurăş, din jos de Siget, s’a înfiinţat 
prin Bale Vodă şi Drag Meşter, domni români, 
in 1391 şi s’a închinat Sf. Archangel Mihail, do- 
tându-se cu venitele celor şepte cetăţi posesiunea 
lui Bale Vodă. In mănăstire a locuit un archi- 
mandrit, care era dator să ţină un episcop, care 
să hirotonească preoţi pentru Maramurăş. De 
aci datează episcopia română din Maramureş, 
care a durat până la 1723. Episcopul român losif 
Stoica(1692—1711)peunantjmension se subscrie 
ca episcop al celor şepte ţinuturi. Măn. P. a avut 
avere: 1 moară cu două roţi, 182 jug. arătură 
şi 3573 jug. pădure. Ea s’a ruinat în bătăliile 
dintre regii Ungariei şi principii Transilvaniei. 
Averile ei le-a secuestrat principele Mihail 
Apafi, iar în 1756 le-a cumpărat erariul. In 
P. a fost reşedinţa multor episcop! români diu 
Maramureş. Ruinele mănăstire! se văd şi acum.

[T. Bud.j
Perii, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, com

pusă din 5 căt. cu 1578 loc. (Dicţ. geogr. 1894), 
1 biserică şi 1 şcoală.

Perlm, insulă stâncoasă în strimtoarea Bab- 
el-Mandeb, la întrarea în Marea Roşie; fortifi
cată de Englezi la 1857; 12 km*., cu 151 loc.; far.

Perimaţi, haină călugărească.
Perimare, (jur.) v. Perempţiune.
Perimetrrta, (med.) inflamaţia peritoneului ce 

acopere mitra. Cf. art. Parametrita.
Perimetru, lungimea totală a liniilor ce măr

ginesc o figură.
Perimyslum, teaca membranoasă care încun- 

gioară un muschiu întreg sau mai multe fibre 
musculare primitive.

Perina, parte din aşternutul patului. Sac de 
pânză pătrat sau lungăreţ, umplut cu pene sau 
cu puf, îmbrăcat în faţa de P.; P. se între
buinţează pentru culcat sau pentru rezămat. 
P. se poate umple şi cu păr de cal, făcendu-se 
F. de canapea, care este mai totdeuna îmbră
cată în broderii.

Perinephrita, (med.) inflamaţia ţesutului ce în- 
cungioară rinichii.

Perineu, (med.) în anatomie acea regiune a 
corpului, care se află între anus şi genitalii, de 
mare importanţă la nasceri.
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Period, Periodă, revenirea vreunui eveniment 
la restimpuri anumite şi intervale regulate. Se 
mai numesce P. şi însuşi acest interval de timp. 
In cronologie P. e sinonim ou ciclu (v. ac.); 
de regulă înţelegem sub numirea de P. numai 
acele cicluri cari cuprind un restimp mai în
delungat, cum este s. e. P. chaldeică ce se com
pune Ta Egipteni din 223 luni lunare, sau P. con- 
stelaţiunii cânelui de 1461 ani; în fine mai multe 
cicluri combinate laolaltă, cum este P. luliană 
de 7980 ani. Io istoria universală. înţelegem sub 
cuvântul P. un spaţiu de timp, a cărui început 
şi sfîrşit este determinat prin vr’un eveniment 
ce ai'e infiuenţă hotărîtoare asupra desvoltării 
istorice a omenirei (v. şi art. Preistoria). In gra
matică P. este o trasă constătătoare din mai 
multe părţi. In matematică ancă avem P.-e la 
o specie de fracţiuni (v. ac.), numite periodice. 
In fisiologie, P. înseamnă menstruaţiunea (v. ac.) 
(Cf. şi art. Era).

Periodenţi, fCircuitores, visitatorij, oficiali bi- 
sericesci, cari aveau misiunea de a visita die- 
cesele în locul episcopilor. Acest oficiu s’a in
stituit în conciliul dela Laodicea. Balsamon îi 
numesce pe P. exarchi.

Periodicitate, (lat.) întoarcere sau întâmplare 
din nou la timpuri botărîte.

Perlost. (anat.) membrană fibroasă ce aco
pere oasele.

Periostita, (med.) inflamaţia periostului.
Peripatetici, în antichitate acei filosofi, cari 

apaiţineau şcoalei filosofice fundată de cătră 
Aristoteles (v. ac.), numită paripatetică, pentru 
cuvântul, că Arist. împărtăşia discipulilor cu- 
noscinţele sale filosofice nu şe^end sau de pe 
catedră, ci vorbind în mijlocul lor sau preum- 
blându-se cu dînşii prin umbroasa grădină a lo
calului numit liceu. Se face deosebire între filo
sofii P. vechi şi Neo-Peripatetici (v. ac.). Intre 
cei dintăiu se numeră afară de fundatorul şcoalei 
ancă: Teofi’ast, Eudem, Aristoxen, Eraclit Pon
ticul, Straton, Eicon, Ariston din Ceos, Demetriu 
Talereul, Ieronim din Rodos, Critolau din Ta- 
selis şi Diodor din Tir. [PI.]

Peripeţia, (grec.) o întâmplare sau un eve
niment, care, în o dramă, roman sau epopee, 
schimbă situaţi unea peroanelor şi interesul 
poemei. P. decisivă e catastrofa (v. ac.).

Perlphiebita, (med.) inflamaţia stratului extern 
al membranei venelor.

Peripleurita, (med.) inflamaţia ţesutului con
junctiv din dosul pleurei.

Periproctita, (med.) inflamaţia ţesutului con
junctiv ce acopere intestinul numit rectum.

Peripter, o clădire încungiurată jur împrejur 
de coloane isolate.

Periscopice se numesc lentilele convex-con- 
cave sau concav-convexe, deoarece prin ochelari 
cu lentile de aceste putem vede bine atât obiectele 
ce sunt drept înaintea noasti'ă, cât şi cele ce 
sunt mai de laturi, pe când s. e. cu lentile bi- 
oonvexe obiectele mai de laturi nu se pot vedâ 
destul de bine, flind-că imaginele nu se conoeu- 
trează pe retina ochiului.

Perisperm, (botan.) ţesătură de reservă ami- 
donată din semânţă; însoţesce aci embrionul şi 
resultă din nucel. Aoesta de regulă la desvol- 
tarea ovulului în semânţă se resoarbe; numai 
arareori persistă şi dă P., care are deci altă

origine deoât albumenul. Seminţele de Carma 
au P.; cele de Piperacee, Nymphaeacee, Zingi- 
beracee şi albumen şi P.

Perispomenon, în limba greacă antică se numia 
cuvântul, care avea circumflexul pe silaba pen
ultimă.

Perissodactyle, (zool.) ordin de animale ma
mifere, cari au degete nepăreche (1, 3, 6), aco
perite cu copite. Cuprinde fam. cailor, tapirilor, 
rinocerilor şi a hyracidelor.

Peristaltica, (med.) mişcarea normală a ca
nalului intestiual prin care se împing massele 
fecale cătră anus; este condiţionată de contrac- 
ţiunea fibrelor musculaturei intestinelor, care se 
urmează din sus în jos.

Peristeri, munte în Macedonia (2599 m.) în 
apropiere de Monastir. La poalele lui sunt aşe
zate satele arămânesci; Tîrnovo, Megarovo, Ma- 
lovişta, Nijopolie.

Peristil, (grec.) galeria în jurul unui edificiu 
formată de o colonadă; coloanele ce împodobesc 
faţada unui edificiu.

Perlstom, (botan.) aparat dela gura urnei multor 
Muşchi (v. ac.), vizibil după căderea operculului 
ce închide urna. E simplu sau dublu, format 
dintr’un număr variabil de dinţi; părţile P.-lui 
intern se cjic cili şi lamele (procese) purtate de 
o lamă basilară. Graţie proprietăţilor hygrosco- 
pice ale P.-lui, el ajută la imprăşderea sporilor. 
Presenţa sau absenţa P.-lui, faptul că poate fi 
simplu sau dublu, numărul, structura dinţilor, 
şi alte caractere ale lui sunt folosite în clasi
ficarea Muşchilor pentru distingerea familiilor, 
genurilor şi speciilor. [S. Şt. E.]

Periteaşca mare şi P. mică, 2 lacuri în Rom. 
(Dobrogea), j. Tulcea, pl. Babadag, având cel 
dintâiu o întindere de 300 ha., iar al doilea de 
180 ha.

Periteca, (botan.) fructul Ciupercilor Ascomy- 
cete-Carpoascee, ca Perisporiaceele, Pyronomy- 
cetele, etc.; de formă rotundă sau de butelie, 
în afară mărginit de hife sterile învălitoare, în 
interior fiind hymeniul cu asce şi paraflse. Prin 
P. se mai înţelege numai învălişul extern al fruc
tului dela Ciupercile Ascomycete, indiferent de 
forma fructului; în acest cas P. e tot una cu 
peridia (v. ac.), iar hifele interne cari supoartă 
hymeniul formează atunci hypotedul.

Peritiflita, (med.) v. Peritonita.
Peritoneu, este seroasa abdominală, care căp- 

tuşesce păreţii abdomenului (P. parietal) şi în- 
vălesoe visoerile abdominale (P. visceral), P.-ul 
par. e format din o foaie fibroasă, acoperită de 
epiteliu, pe când P. vise. e format aproape numai 
de epiteliu. [V. I.]

Peritonita, inflamaţiunea peritoneului. Ea poate 
fi acută sau chronică, generalisată la toată se
roasa, sau parţială, ocupând numai o parte din 
el (perihepatită, perisplenită, perimetrită, pelvi- 
peritonitâ, jberititlită, etc.). P. acută e rar pri
mitivă (din receală), cele mai adeseori e secun
dară şi consecutivă unei perforaţii intestinale, 
unui absces al ficatului, inflamaţiuni a mitrei, 
unei Încarceraţii intestinale, scarlatinei, unui 
proces puerperal, unei plăgi a abdomenului (prin 
rănire sau în urma unei operaţii asupra abdo
menului, etc.). Agenţii patogeni ai P.-ei sunt mi
crobii: pneumocooul, colibacilul, streptococul, sta- 
filococul. Simptoamele ei sunt: febră, vărsături,
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dureri îngrozitoare în abdomen, sughiţ, balonarea 
abdomenului, constipaţie; apoi stare generală 
proastă, faţă descompusă, puls fîlifonn, sudori 
reci. Simptoamele se ameliorează sau se agra
vează şi se termină prin moarte. Prognosticul 
P.-ei generalisate e foarte grav, al celei par
ţiale mai benign. La autopsie se constată: pe- 
ritoneul congestionat, îngroşat, infiltrat de puroi, 
acoperit de falşe membrane, cari lipesc intesti
nele intre ele; în cavitatea peritoneală lichid 
tulbure sau puroi. Tratamentul constă în: ghiaţă 
pe abdomen, hapuri de ghiaţă, opiu, dietă foarte 
restrinsă, laparotomie. P. chronică e aproape 
totdouna de natură tuberculosă. Peritiflita e o 
P. localisată la peritoneul intestinului coecum 
şi e causată din o infecţiune (cele mai adeseori 
alimentară) a coecului sau a apendicelui vermi- 
form. Simptoamele sunt identice cu ale perito- 
nitei, numai că durerile suut localisate în partea 
dreaptă şi inferioară a abdomenului, care re
giune se şi inpăsteazâ. [V. I.]

Perivoli, corn. arămâneascălaPind, cu 2000loc., 
cari se ocupă în cea mai mare parte cu oieritul, 
de aceea numai vara trăiesc acolo, iarna petrec 
în Tesalia.

Perjanik, (pl. Perjanici), «purtători de peDe«j 
nume ce s’a dat de vlădica Petru II, 1833, gai'dei 
călăreţe a prinţului de Muntenegru; în present 
100 oameni.

Perjuratio, jurământ fals.
Perkunas, (mitol.) 4eu slavic; identificat cu 

(}eul Perun sau Piorun (lupiter) la Lithavi.
Perl, litere, v. Caractere tipografice.
Perles de ’ether, (franc.) capsule gelatinoase 

umplute cu eter; se întrebuinţează ca medicament.
Perlita, rocă eruptivă acidă vitroasă, caracte- 

risată prin o separaţiune concentrică. Structură 
sferolitică frecuentă.

Perlusiune, (lat) glumă, joc, numai la apa
renţă.

Perlustraţlune, (lat) pătrundere cu ochii, exa
minare exactă.

Perm, guvernam. în estul Rusiei, 332,061 km*, 
cu 3.003,208 loc. (1897); mine de aur, platina, 
cărbuni şi fier. Capitala P., situată lângă rîul 
Eaina, are 45,403 loc. (1897), usine de fier, co- 
merciu spre Siberia.

Permanent, tot aceea ce durează într’una şi 
fără întrerupere, ce remâne statornic.

Permanenţă, durată constantă şi neîntreruptă. 
A se declara în P., s. e. o adunare represen- 
tativă, înseamnă că-şi susţine funcţiunea în 
continuitate şi preste perioada constituţională 
de alegere. [PL]

Permanganate, săruri corespumjetoare acidului 
permanganic. Mn 04 H derivat din acidul man- 
ganic Mn 04 H,. Cele mai importante sunt so
iurile de potasiu şi calciu, ambele de culoare 
violetă, foarte întrebuinţate în chirurgie ca 
desinfectante.

Permeabile, so numesc straturile de pământ, 
prin cari poate trece sau străbate apă. Ctr. 
impermeabil (v. ac.).

Permiană, formaţiunea, (geol.) numită astfel 
de Murchison, din causă că are o mare întin
dere în guvernam. Perm în Rusia. Formaţiunea 
aceasta prepară trecerea între epoca primară 
şi epoca secundară. Fauna, flora şi grosimea 
sedimentelor mai puţin importante ca în car

boniferă. Clasa adevăratelor reptile face apari- 
ţiunea în această formaţiune prin genuri de Rhyn- 
ohocephales şi Theromosphes; amphibiile sunt 
representate prin Stegocephales; p e s c i prin Ga- 
noîiji; brachiopodele prin Produotus. Flora 
are ca representant: "Walchia, Ollmania, Gingko, 
Collipteris, Schizopteris, etc. F. P. după modul 
cum se presintă în Saxa se divide în două : 
Gresia roşie (Rothliegendes) şi Zechste>in.

Permisiune, (lat) învoire, îngăduinţă.
Permutaţiune, în matematică schimbarea şi

rului elementelor date.
Pernambuco, stat la ţermurul estic al Brasiliei 

(America de sud), 128,395 km*, cu 1.030,224 loc. 
(1890). Capitala Recife, numită şi P.

Pernlo, (lat) degerătură; inflamaţie cronică 
circumscriptă, îndeosebi la picioare, caracteri- 
sătă prin paralysia vaselor sângelui. Degerătu- 
rile se agravează iarna. Se tratează cu remedii 
spirtuoase, tinctură de cantaride şi iod.

Pernicios, (lat) primejdios, vătămător.
Peron, platforma, acoperită sau nu, între şine 

şi gară, ceva mai înaltă ca nivelul şinelor.
Peroneu, (anat.) osul din afară dintre cele 

două, cari formează fluerul (gamba) piciorului.
Peronospora Cda., (botan.) gen de Ciuperci 

Sifomycete, părăsite pe plante vii, din familia 
Peronosporaceelor. Speciile acestui gen sunt nu
meroase pe Crucifere (P. parasitica De By.), 
Leguminoase (P. Trifoliorum De By.), Cheno- 
podiacee (P. effusa Rabh.), ş. a.

Peronosporacee, (botan.) familie de Ciuperci 
Sifomycete Oomycete. Myceliul lor e ramificat, 
tubulos. Se înmulţesc prin conidii şi prin ouă; 
acestea sunt produse de un oogon ou oosferă, 
care se unesce cu conţinutul unei anteridii; din 
germinarea oului ies zoospori, cari propagă Ciu
perca; zoospori ies şi din germinarea conidiilor. 
Toate P. sunt părăsite foarte păgubitoare. Printre 
genurile sale sunt: Peronospora (v. ac.), Phy- 
tophthora De By. (specia Ph. infestansÂtnbol- 
năvesoe şi distruge Cartofii), Bremia Regel 
(specia B. Lactueae Regel părăsită pe Com- 
posee), Plasmopara Schrot. (specia P. viticola 
Beri. et De Toni atacă frunzele de Yiţă de vie, 
dând boala 4>6ă mildew). [S. Şt. R.J

Peroraţlune, partea din urmă a discursului, în 
care oratorul, după resumarea argumentelor, face 
apel la simţămintele auditorului.

Perowsklta, mineral, titanat de calciu, pseudo- 
cubio, galben, roşu, brun, negru. In şisturi clo
nţoase şi unele roce eruptive basaltice.

Per podea, pe jos; per pedea apostolorum, a 
călători pe jos ca apostolii.

Perpendlcul, (plumbină, firul cu plumb), uii 
globurel sau un con mic de plumb sau alt metal, 
suspendat de un fir de aţă. P. întinde firul de 
aţă şi arată direcţiunea verticală sau a liniei ce 
prelungită ar trece prin centrul pământului, 
adecă o perpendiculară pe orizontală; îl folo- 
seso mai ales zidarii.

Perpendicular, P.-ă, se (Jice de o linie dreaptă 
sau plan, când formează cu o altă linie respec
tive plan un unghiu drept.

Perpetuu, (franc.) în continuu, neîntrerupt.
Perpetuum mobile se numesce maşina ideală, 

care pornită odată s’ar mişca pentru totdeuna 
fără a ave lipsă să-i dăm energie din afară. S'au
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făcut o mulţime de încercări de a construi o 
astfel de maşină, dar firesce fără resultat.

Perpignan, capitala depart. franc. Pireneii estici, 
lângă Tet, oraş fortificat, 28,384 (ca comună 
35,088 Ioc.) (1896); episccpie, catedrală; gră
dină botanică, însemnat comerciu cu vinuri 
Roussillon, cu oleiu şi lână.

Perplexitate, starea de încurcătura şi nesigu
ranţa causată prin o neaşteptată surprindere.

Perrault, Charles, scriitor franc. (1628—1703), 
renumit ca unul din primii culegători de basme 
poporale, prin colecţiunea sa >Contes de ma mere 
i’Oye«. Prin o poemă a sa mediocră, »Le sieole 
de Louis le Grand*, a dat nascere celebrei certe 
despre ăntâietatea celor moderni în arte şi li
teratură faţă cu cei antici. A scris ancă >Les 
hommes iUustres en ce siecle (XVI1)«; »Me- 
moires<, ş. a.

Perrone, Giovanni, teolog celebru, n. 1794 
în Chieri (Piemont), profesor de dogmatică la 
colegiul roman şi oonsultor la diferite congre- 
gaţiuui din Roma. Scrierea teol. mai însemnată: 
«Praelectiones tbeologicae, quas in collegio ro
mano S. J. habebat», Romae 1833—1842, 9 voi. 
t 1876.

Perry, MatthewCalbraith, explorator american, 
n. 1794 în Newport, în resboiul mexican din 1837 
comandă dota mexicană în sinul de Mexico, 
1852—54 şeful expediţiunii americane spre Asia 
estică (Japan). Descrierea exped. în 3 voi.; 
t 1858 în New-Tork.

Persano, Garlo, conteFellion, de, admirai ital., 
(n. 1606, t 1883 în Turin), deveni celebru prin 
pierderea bătăliei navale dela Lissa (1866), unde 
flota italiană comandată de dînsul fu complect 
bătută de flota austriacă, comandată de Tegett- 
boif, deşi cu mult inferioară ca număr. Judecat 
în urmă de Senat, a fost condamnat pentru ne- 
destoinicie şi negligenţă lă pierderea gradului.

[Const. D.J
Persea Gaertn., (botan.) gen de plante lem

noase din fam. Laurineae. Cuprinde ca. 100 
specii în Asia şi America tropicală şi subtro
picală (o singură specie pe insulele Canare). 
Fructele dela P. gratissima Gaertn. din Ame
rica tropicală sunt comestibile. [A. Pr.]

Persec, v. Piersec.
Persecuţlune, prigonire, asuprire pe nedreptul, 

împiedecarea nedreaptă şi violentă a unui in
divid ori corp moral de a-şi exercita drepturile, 
ce i-se cuvin.

Persephone, după mitol. grec. fata lui Zeus cu 
Demeter (Ceres la Romani). Pe câmpul dela 
Enna din Sicilia, juoându-se cu nimfele livezilor 
şi culegând flori, a fost răpită de Pluton şi dusă 
în lumea de jos, unde a făcut-o regină. Mama 
sa Demeter o căută cu făclia aprinsă şi nu o 
află, dar Helios (ijeul soarelui) i-a spus cine a 
răpit-o. Mama se duce la Zeus şi acesta ju
decă, că P. în */a de an să fie la mamă-sa şi 
Vs de an la bărbat. înţelesul e, că până semen^ 
e în păment, P. e la Pluton, iar până planta 
se desvoaltă şi dă roduri, P. e la mamă-sa. P. e 
simbolul vegetaţdunii anuale şi identică cu Pro- 
serpina la Romani. [Atm.]

Persepolis, odinioară splendida capitală a Per- 
siei, distrusă de Alexandru cel Mare. Ruinele 
palatului regal vestesc şi aiji splendoarea de 
odinioară celor ce cercetează valea Araxes.

Perseus, (mitol.) un heros renumit din Argos, 
fiul lui Zeus cu Danae (v. ac.), fata regelui 
Akrisios (v. ac.). Cf. şi art. Andromeda, Gor- 
goane şi Pegasos. [Atm.]

Persia, ţeară în partea vestică a platoului Iran în 
Asia, 1.645,000 km*, cu vr’o 9 milioane loc.; la 
nord se înalţă munţii Elburs cu piscul Demavend, 
la nord-vest ţinutul muntos dela Aserbeidşâu, 
la vest munţii Curdistanului şi Luristanului, iar 
la sud munţii Farsistanului şi Laristanului; pe 
platoul încadrat de aceşti munţi solul în niare 
parte e argilos conţinând şi sare, din care causă 
e foarte sărac în privinţa vegetaţiunii, dar văile 
longitudinale dintre şimrile paralele de munţi 
nu arareori au fost asemănate cu paradisul din 
oausa frumseţii şi bogăţiilor lor. Rîuri: Kercha, 
Karun (curs spre Şat-el-Arab), Aras, Sefid Rud 
(spre Caspic), numai primele două sunt navi
gabile ; rîurile din interior se varsă în lacuri sau 
bălţi sărate (Urmia, Hamum) şi vara seacă; 
multe din vechile canale a4i sunt negligeate. 
Locuitorii în preponderanţă Tagik, urmaşii ve
chilor Perşi, Meiji, Bactri, eto. amestecaţi cu 
alte popoare imigrate, se ocupă mai ales cu 
agricultura (orez, poame, opiu, tutun, etc.), mi
nerit, comerciu de caravane şi ou industria 
(şaluri, covoare, mătăsării, chindisituri de aur şi 
argint, colori, pielărie, arme, oleu de rose, 
esenţe, etc.); e popor inteligent şi cu spirit, de 
aceea Perşii actuali au fost numiţi şi Francezii 
Orientului; oameni iubitori de arte şi sciinţe, 
de pompă şi splendoare, dar şi infideli şi stricaţi; 
sunt mohamedani şiiţi şi duşmani de moarte ai 
vecinilor sunniţi. Adevăraţii stăpânitori ai ţării 
sunt lliîat (Cagiari, cărora aparţine şi dinastia 
actuală, apoi Cureţi, Luri), seminţii nomade de 
origine turcomană şi curdă, oameni resboinici 
şi rapaci, vr’o 2-5 milioane capete, în prepon
deranţă şiiţi; cavaleria lor iregulară formează 
simburele armatei persane. Afară de aceştia mai 
sunt Parsi vr’o 8000, creştini armeni şi ue- 
storiani vr’o 66,000, Ia vest, şi Ovrei vr’o 19,000. 
Comeroiul e în manile Armenilor, Inejilor şi 
Europenilor; aci s’au introdus mai ântâiu baza- 
rele; se exportează mărgăritare şi lânării; se 
importează bumbăcării, hârtie, fier, zahăr, ceaiu. 
Principale pieţe: Tebris, Buşir, Lingeli, Bender- 
Abbas. Constituţia e despotic^ cu toate acestea 
hanii şi guvernatorii provinciilor se bucură de 
o posiţie destul de independentă. Domnitorul 
poartă titlul de »şah in şah« = regele regilor, el 
e totodată şi capul religios. Venituri ca. 30 mii. 
coroane; datorie 500,000 lire steri.; dări grele 
şi directe pe producte (20—250/0). Armata 60,000, 
timpul de serviciu 12 ani. Căi ferate abia vr’o 
60 km., acum se lucră la căi ferate noui între 
Caspic şi Golful Persic, etc., linii telegrafice 
6650 km. la 1892. Administrativ P. e împărţită 
în 26 guvernamente generale şi 5 guvernamente. 
Mai nainto ţeara era împărţită în 12 provincii. 
Colorile ţării sunt: verde, galbin şi alb. Capitala 
Teheran.

Istorie. Vechiul popor al Perşilor de origine 
arică dimpreună cu Me4ii, înrudiţi cu ei, au 
fost supuşi Assirienilor de prin seci. VIII a. Chr., 
606—558 au aparţinut imperiului Me4ilor. Citus 
(Kyros, 558—529) ridică pe Perşi la rolul con
ducător şi fundă vechiul imperiu persan. Ur
maşul Kambyses (529—522) cuceri Egiptul,
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522—521 urmă rescoala magilor şi domnirea lui 
Pseudo-Snierdis, Darius I Histaspe (521—485) 
restabili imperiul şi după expediţia contra Sci
ţilor (prin România de a(ţi), cuceri Tracia şi 
Macedonia. încercările sale şi ale urmaşului seu 
Xerxes (485—465) de a subjuga libera Grecie se 
frânseră de iubirea de patrie şi libertate a Grecilor. 
Sub Artaxerxes I Longimanus (465—424), Da
rius II (423—404), Artaxerxes II Mnemon 
(40,4—362) şi Artaxerxes III Oobos (362—338) 
imperiul fu sguduit de rescoalele continue ale 
satrapilor, iar sub Darius III Codomanus (336 
până 330) P. fu cucerită de Alexandru cel Mare. 
(Despre istoria veche a P.-ei v. şi art. Medo- 
Persi.)

După căderea imp. macedonian domniră în P. 
mai ântâiu Seleuki^ii (312—256), apoi fundară 
Orsabi(}ii imp. Părţilor (256 a. Chr.—226 d. Chr.). 
226 Argir-Babechan (Artaxerxes) întemeia im
periul mediu al Perşilor sub dinastia Sassani- 
4ilor. Imperiul înflori sub Sapores (Şapur) I 
(240—270), Sapores II (362—381), Sapores III 
(385—389), iar Chosru I Nuşirvan (531—579) 
şi Chosru II (591—628) lărgiră frontierele im
periului dela Mediterana până la Indus şi dela 
laxartes până la Arabia, Egipt şi Libia. lesde- 
gerd III fu 636 bătut de Arabi la Cadesia şi 
de aci încolo P. deveni o parte a cbalifatului, 
iar Perşii primiră islamul. Locţiitorii însă îşi 
câştigară independenţa şi principi perşi şi turci 
fundară state independente sub Thahiri(ji, Soffa- 
ri(Ji, Samani(}i, Ghasnavi4i şi Ghoritji. In seci. XI 
cuceriră ţeara Selşiucii, în al XIII Mongolii, cari 
o stăpâniră până in seci. XV. Ismail Safi. reuni 
dela 1502 Aserbeidşân, Diarbekr, Irak, Fars, Cho- 
rasan şi Kirman, luă titlul de şah şi introduse 
şiitismul. Cu el se începe imperiul neopersan. 
Sub urmaşii acestuia imperiul decade, e reorga- 
nisat însă de şab Abbas (1587—1628) şi mai 
târijiu de şah Nadir (1735—1747). După asasi
narea acestuia, urmară revoluţii până ce cagiarul 
Aga Mohammed îşi supuse aproape întreaga 
parte vestică a Iranului şi întemeia dinastia ca- 
giarilor, care domnesce şi aiji. La 1797 îi urmă 
nepotul seu Fath Aii, care în acelaş an pierdu 
Derbentul, în 1802 Georgia, 1813 Ţerile Cau- 
casului, la 1828 Armenia persană, cari toate fură 
cucerite de Ruşi.' Unul din urmaşii acestuia, 
şahul Nassr ed din (1848—1896) a căletorit prin 
Europa în mai multe rânduri fără să fi făcut 
acasă vr’o reformă salutară. După asasinarea lui 
Nassr ed din (1896) urmă fiul seu Musaffer ed 
din, actualul şah.

Persiană, obloane de ferestri compuse din scân- 
durele dispuse oblic.

Persic, golful, parte a Mării Arabe, se vîră 
prin strîmtoarea Ormuz între Arabia şî Persia.

Persice, reaboaiele, (490—449), resboaiele Per- 
siei contra Grecilor, cunoscute în istorie sub nu
mele de medice. Primul resboiu P. se termină 
prin victoria dela Marathon (490), când toată su
flarea greacă luptă contra duşmanului comun. 
Eroul luptei dela Marathon a fost Miltiade. Xerxes, 
urmaşul lui Darius la tronul Persiei, vinesăşteargă 
înfrângerea dela Marathon, dar nenorocul îl urmă- 
resce necontenit. După victoria dela Thermopyle, 
unde învinge 3(X) de Spartani, Grecia repurtează 
isbânda dela Salamina în 480 sub comanda lui 
Themistocles. Urmează apoi victoria dela Mycale

în 479 şi în 449, sub comanda lui Kimon, 
Grecia pune capet resboaielor persice.

Persigny, Jean Gilbert Victor Fialin, duce 
de, om de stat franc., n. 1808. 1836 luă parte 
la rescoala lui Ludovic Napoleon din Strassburg; 
condamnat la 20 ani închisoare, fu eliberat în 
urma revoluţiei din Febr. 1848; din Ian. 1852 
până Iunie 1854 ministru de interne, 1855—58 
şi 1859—60 ambasador în Londra, Nov. 1Ş60 
până Iunie 1863 de nou ministru de interne, 
13 Sept. 1863 duce; f 1872 în Nizza. »Memoires« 
(1896).

Perşinaril, corn. rur. în Rom., j. Dâmbovlţa, 
cu 1053 loc. (Dicţ. geogr. 1890), 1 biserică şi 
1 şcoală.

Persistenţa, flat.J stăruinţă, neclintire.
Persius Flaccus, Aulus, (34—52), poet roman, 

n. la Volaterrae în Etruria. P. era un poet de 
geniu, sufletul seu curat nu cunoscea viţiul şi 
de aceea îl combate câte odată cu multă naivitate.

Persoana, (lat.) 1) P. acel individ omenesc, care, 
avend consciinţă de sine, în puterea raţiunii se 
poate determina liber şi ca subiect al propriilor 
sale acţiuni, şi pentru acestea poartă responsa
bilitatea şi îşi poate da sama de ele. Fiecare 
P. poartă în sine ţinta existenţei sale şi în ase
mănare cu alte estimi este capabilă precum de 
drepturi aşa şi de datorinţe; prin urmare nu 
poate fi luată ca mijloc pentru alte scopuri străine. 
P. îşi ia începutul deodată cu omul; prin ur
mare P. nu se poate nici pierde nici abandona; 
eă‘ este temeiul drepturilor şi datorinţelor ome- 
nesci, raţiunea de a fi om. 2) Noţiunea P. mai 
are âncă şi următoarele însemnări: a) In sens 
logic, P. înseamnă un subiect care nU se poate 
cugeta ca predicat al altuia; b) în sens metafisic, 
înseamnă o substanţă perseverantă şi avend con- 
sciinţa propriei sale identităţi; c) înseamnă un 
subiect, care independent de ori ce meohanisin 
natural, îşi poate da şieşi legi, îşi stabilesce sco
puri, le poate urma şi poartă responsabilitatea 
pentru faptele săvîrşite; d) P. absolută, este 
Dtjeu ca singurul care nu este supus condiţiu- 
nilor psicbofisiologice de desvoltare.

P. în gramatică, se numesce în conjugaţia ver
belor raportul, oare determină şi limitează sub
iectul vorbitor (activ) de oătră acela cătră care 
vorbesce şi de acela despre care este vorba.

[PI.]
Persoanăiuridică se numesce o fiinţăabstractă, 

intelectuală, creată prin ficţiunea legii, într’un 
interes social şi într’un scop de utilitate publică, 
avend un patrimoniu deosebit, capabilă de a ave 
drepturi şi datorii. P.-le iuridice se mai numesc 
civile sau morale, şi numai legiuitorul are dreptul 
de a le crea, pentru că nici o ficţiune nu poate 
exista fără o anume lege. Aşa fiind, cât timp o 
asociaţiune n’a fost recunoscută, prin o lege, 
ca P. iuridică, ea nu există, şi deci, nu poate 
sta în judecată, nu poate primi donaţiuni sau 
legate. P.-le fisice însă există prin singurul fapt 
că se nasc. Statul, judeţul, comuna sunt persoane 
morale. Un stat, prin simplul fapt că e recu
noscut ca atare în dreptul internaţional public, 
e privit ca pei-soană iuridică. P. iuridice lucrează 
prin representanţi. Când P.-le iuridice se spri- 
jinesc pe însăşi persoanele cari le formează, 
când substratul ideei sunt chiar persoanele fisice 
determinate, atunci avem o eorporaţiune. Dacă
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însă substratul ideei nu mai sunt P.-le fisic6, 
ci însuşi scopul ce-1 urmăresce P. iuridică, atunci 
avem o fundaţiune (Stiftung). Corporaţiunea, 
dar, e o reuniune de P.-e (tres faciunt collegium) 
cari lucrează pentru un scop determinat; pe când 
fundaţiunea e o cantitate de bunuri consacrate 
Ia un scop util şi destinate la o operă. Aşa Banca 
naţională e o corporaţiune; Eforia spitalelor Sf. 
Spiridon din Iaşi, o fundaţiune. In România, odi
nioară, biserica fiind superioară statului, putea 
crea persoane morale: mănăstiri. Acestea erau 
fundaţiuni, adecă un complex de bunuri dăruite 
lui D(jeu. Istoria dreptului român posedă docu
mente cari dovedesc că fundaţiunile nu puteau 
exista decât în urma autorisaţiunii domnului. 
Locaşurile religioase de rit creştin cu existenţă 
anterioară (Cod. civil din 1865), sunt considerate 
ca P. iuridice. P.-le iuridice însă, fiind o fic- 
ţiune, nu pot exista decât în ţeara unde au fost 
create prin lege, afară numai dacă ele sunt re
cunoscute de statul străin. Art. 27 din consti- 
tuţiunea română 4i°6 oă Românii au dreptul de 
a se asocia, conformându-se legilor cari regu
lează exerciţiul acestui drept. De aici nu resultă 
însă, că ori ce asociaţiune permanentă e o per
soană morală, iuridică sau civilă, termini ce se 
întrebuinţează unul în locul altuia. Particularii 
nu pot crea persoane morale, căci ele nu se 
pot înfiinţa prin autoritate privată. Numai o lege 
poate da acest caracter unei asociaţiuni de fapt. 
Unii autori însă, susţin că personalitatea mo
rală e o consequenţă naturală a dreptului de 
asociaţiune, aşa că, o asociaţiune, prin faptul că 
există, e considerată ca persoană morală. Alţii 
cred că particularii pot crea persoane morale, 
cu condiţiune numai ca să încunosciinţeze pe 
cei de al treilea, prin publicitate, prin o decla- 
raţiune făcută la tribunale sau la autorităţile 
administrative. In fine, ultimul sistem, e acel 
oare admite că numai legiuitorul poate conferi 
personalitatea iuridică unei asociaţiuni. Socie
tăţile comerciale, însă, oonstituesc P. morale, 
fără a mai ave nevoie de o lege specială, căci 
Cod. comercial le recunoasce această calitate. 
Acest principiu e adevărat pentru societăţile co
merciale în nume colectiv, în comandită, fie 
simplă, fie pe acţiuni, şi anonime. (Art. 78 Cod. 
corn. rom.) P.-le morale cari sunt asociaţiuni 
sau fundaţiuni cu scopuri bănesci, dacă sunt 
străine, nu pot dobândi imobile rurale în Ro
mânia. Societăţile pe acţiuni, civile sau comer
ciale, constituite în ţeară străină, de asemenea 
nu pot dobândi imobile rurale în România, chiar 
dacă şi-ar ave acolo sediul şi obiectul principal 
al întreprinderii. Societăţile anonime constituite 
in ţeară, au acest drept, căci ele fiind asociaţiuni 
dş capitaluri şi acestea neavend naţionalitate, 
sunt presupuse române. [Scriban.]

Personal, (lat.) ce privesce o persoană; par
ticular unei persoane; toate persoanele cari sunt 
în acelaş serviciu.

Personalism, modul de a vede, de a judeca şi 
a apreţia lucrurile şi întâmplările nu după va
loarea lor obiectivă, ci pe temeiul preooupaţiu- 
nilor ce are oarecine faţă de o anumită persoană. 
Personalităţi însemnează alusiuni personale.

Personificare sau Prosopopea, figură de stil, 
prin care lucrurilor neînsufleţite fî-se atribue 
însuşiri personale.

Perspectiva, arta de a representa obiectele în . 
formele lor după aspectul ce-1 au, prin depăr
tare şi posiţiune, în raport du ochiul.

Perspicacitate, (lat) isteţime, pătrundere cu 
mintea.

Perspiraţiune, respiraţiunea cutanată (prin 
piele), astfel la batraciene un schimb conside
rabil de gazuri se face la nivelul pielei; la om 
această exhalaţiune este insensibilă pe suprafaţa 
pielei sau a unei membrane seroase, însă tot aşa 
de importantă ca şi cea prin plumâni. [V. L]

Persuasiune, (lat) convingere.
Perth, comitat în Scoţia medie, 6736 km1, cu 

126,199 loc. (1891), loc devenit clasic prin cân
tecele lui Ossian, castelul lui Macbeth şi monu
mentele druide. Capitala P. în evul mediu era 
capitala Scoţiei, acum are 29,919 loc. (1891), 
port; ţesătorii, şantier.

Perth, capitala Australiei vestice, lângă nul 
Lebedelor, 19,533 loc. (1897), port.

Perthos, Johann 6eorg Justua, întemeia la 
1785 în Gotha o librărie, care se augmentă la 
1793 prin o tipografie pentru harţe geografice. 
In editura lui P. au apărut o mulţime de scrieri 
şi harţe bine lucrate. Dela 1889 ultima firmă 
•Eriedrich ■ Andreas P.« este trecută în mânile 
unei societăţi anonime.

Perthlt, asociaţiuni prin penetraţiune a feld- 
spaţilor ortosa cu albit.

Pertinax, Publius, Eelvius, fiu de cărbunar, 
la vîrsta de 66 ani, silit, primesce imperiul (193). 
Yoind să introducă în afacerileimper. rom. obună 
administraţie, sufere o vie oposiţiune. Nevoind 
să plătească donativum, pe care îi promisese pre- 
torienilor, după 87 4ile de domnie fu asasinat.

Pertinenţii, (lat) lucruri de a doua mână, 
cari în disposiţiunile iuridice adeseori sunt ho- 
tărîtoare asupra lucrai ui de căpetenie.

Per tot discrimina rerum, (lat) prin atâtea 
greutăţi, necazuri; adecă a ajunge la ceva cu 
multă trudă.

Pertractare, desbaterea, tratarea unei afaceri 
sau stări din partea mai multora şi cu scopul 
de a găsi o înţelegere asupra vederilor şi inte
reselor diferite. Lăsând la o parte discuţiunile 
sciinţifice, se deosebesc mai ales: P. politice, ce 
se referă la chestiuni de politică internă, cum 
sunt în primul rând desbaterile parlamentare; 
apoi P. internaţionale, uegociări diplomatice ce 
privesc relaţiunile între două sau mai multe 
state şi urmează de regulă prin note (v. ac.), 
procese verbale, ori conferinţe şi congrese (V. ac.), 
şi .în fine P. judeeătoresci, adecă tratarea afa
cerilor litigioase, a proceselor, inaintea judecă
toriilor; aceste P. sunt regulate prin diferitele 
proceduri (v. ac.).

Perturbaţlune, emoţiune profundă, turburare 
mare; în cosmografie înţelegem prin P. deviarea 
drumului planetelor, sateliţilor şi comeţilor din 
calea circulară în jurul corpurilor ceresci pe 
cari le ocolesc, din causă că şi alte corpuri ce
resci influenţează mersul lor.

Pertussls, (med.) v. Tusa convulsivă.
Perty, Maximilian, naturalist, n. 1804 în 

Ohrnbau, 1833—76 profesor în Bem, f 1884. 
Scrieri: »Die mystischen Erscheinungen der 
menschlichen Natur* (2 voi.); =Seelenleben der 
Tiere« (2 ed. 1875); »Anthropologie* (2 voi.); 
»Der jetzige Spiritualismus» (1877), etc.
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Pertz, Oeorg Heinrich, istoric, n. 1795 în 
Hanovera, 1842 bibliotecar la bibi. reg. şi membru 
al Academiei din Berlio, 1823 începu publica- 
ţiunea: »Monumenta Germaniae historica< (v.ac.), 
t 1876 în Miinchen. Ser.: »Leben des Ministers 
Freih. von Stein« (1849—54, 6 voi.), etc.

Peru, republică în America sudică, lângă Uceanul 
Pacific, 1.137,000 kma. şi 2.980,000 loc., intre 
cari 350,000 Indiani necivilisaţi. Topografia: 
trei regiuni 11 ţermurul ângust şi aproape deşert; 
2) regiunea Cordileriilor (v. ac.); 3) Montana, 
coastele estice ale munţilor, acoperite cu păduri 
dese, cursul superior al rîuluiMaranon şi afluenţii 
lui (Huallaga, Ucayali, Tavari, etc.). La graniţa 
sud-estică lacul Titicaca. Producte: aur, argint, 
aramă, mercuriu, cărbuni, petrol; arborii din 
cari se scoate chinina şi terebentina (balsamul 
de P.), bumbac; în regiunile mai înalte: ce
reale, cartofi, legume (se cultivă până la înăl
ţimi de 4000 m.); animale de casă europene. 
Lama, Vicuna şi Alpaga (păşuni excelente până 
în apropierea regiunilor glaciale, 5800 m.); 
guano, etc. Industria neînsemnată. Populaţiunea: 
Albi 12"/o, corcituri (Cholo şi Sambo) 23%, In- 
diani 57% (Puri, Omagna, Magna, etc., cu deo
sebire în Montana, în mare parte independenţi 
şi păgâni). Chinezi l8/4% (lucrători la guano). 
Negri 2% (la coaste). In Cordilerii locuiesc des
cendenţii vechilor Peruani cu limba lor Quichua. 
Biserica dominantă e cea cat. Archiep. in Lima 
cu 7 episcopi. Constituţia din 1856, reveijută 
1860, president pe 4 ani (de present Nicolas 
de Fierola); congres, compus din senat (48) şi 
cameră (108 membri). Finanţele 1897: intrate: 
10.721,623 sol; ieşite: 11.308,243 sol. Armata 
6307 ficiori inclusive gendarmeria, în cas de 
resboiu 12,660 oameni, fără garda naţională. 
Marina: 3 bastimente. Export 1894: 14'7 mii.; 
import: 11'7 mii. sol (Sol = 2‘40 cor.). P. se îm
parte în 20 depart. Capitala Lima (y. ac.).

Istoria. Pe ia a. 1100 Manco Capac, »flul 
soarelui*, fundă statul poporului loca cu capitala 
Cuzeo, care cuprindea şi Chile şi Ecuador. 1531 
descăleca Pizarro şi prinse pe Inca Atahualpa, 
care se resboi cu Huascar, îl ucide 1533 şi 
cuceresce P. întreg. Pizarro mai târejiu venind 
in ceartă cu Almagro şi partisanii sei, fu ucis, 
şi 1546 ţeara este ocupată de coroana Spaniei. 
1810 încep a se manifesta tendinţe de indepen
denţă, care se şi proclamă în 1821, şi este sus
ţinută prin mai multe resboaie victorioase contra 
Spaniolilor. 6 August 1825 se separă F. de sus 
ca republică independentă (Bolivia), Trecător au 
mai fost P. şi Bolivia reunite de Santa Cruz, însă 
totdeauna s’au separat iarăşi. Până 1864 s’a 
schimbat de opt ori constituţia republicai, în care 
an a isbucnit şi un resboiu cu Spania, din causă 
că aceasta a ocupat insula Chincha. Preşedintele 
Pezet încheie 27 Ian. 1865 cu Spania o pace 
nefavorabilă republice!, în urma căreia fu ră
sturnat de cătră Prado, care io coaliţiune cu 
Chile, Ecuador şi Bolivia reluă resboiul. Bom
bardamentul flotei spaniole asupra oraşului Callav 
(2 Maiu 1866) fu respins şi Spaniolii înti-erup 
resboiul. 1867 Prado fu ales president, abdică 
însă în anul următor; lui îi urmează colonelul 
Balta, care amanetă casei Breyfus din Paris de- 
positele de guano pentru un împrumut, începu 
clădiri grandioase de căi ferate, porturi, şi astfel

aduse finanţele ţerii la ruină. Balta fu asasinat 
de fraţii Gutierrez (22 Iul. 1872), însă şi ei fură 
sfâşiaţi în bucăţi de cătră popor. Noul president 
Pardo s’a încercat a îmbunătăţi finanţele ţerii, 
însă în zadar. 1876 îi urmează Prado ca pre
sident. Ivindu-se nisce certe pentru depositele 
de salpetru dela Antofagasta, F. in alianţă cu 
Boli via începe 1879 resboiu contra statului (jhile. 
Chilenii debarcă in P. de sud, bat pe Boliviani 
şi Peruani la Dolores (19 Nov. 1879) şi Taona 
(27 Maiu 1880) şi cuceresc Arica. Pierola ră
stoarnă pe Prado şi continuă resboiul până ce 
Chilenii debarcă la Callao şi bat pe Peruani la 
Chorillos (13 Ian. 1881) şi Miraflores (15 Ian.). 
Pierola fuge, iar P. remâne nearmată la voia în
vingătorilor. Prin pacea dela Ancon (20 Oct. 1838) 
P. pierde provincia Tarapaca pentru totdeauna, 
iar Tacna şi Arica pentru 10 ani. Dictatorul 
Iglesias fiind sprijinit de Chileni, este (1886) 
alungat prin generalul Caceres. Lui îi urmă ca 
president (1890) M. Bermudez, iar 1895 Pierola.

Peruca, imitaţie a perului natural, ca copere- 
ment pentru chelie precum şi ca împodobire; 
folosită deja în antichitate; P. cu plete lungi 
până preste umeri era la modă sub Ludovic XIII 
al Franciei; cu finea seci. XVIII a ieşit din us.

Perugia, prov. ital. cn Umbria, 9709 km*, cu 
609,692 loc. (1897). Capitala P., nu departe de 
Tibru, are 17,395 loc.; reşedinţă episcopească; 
bis. San-Lorenzo dela 1437; arcul triumfal al lui 
August; universitate liberă (dela 1276), biblio
tecă, pinacotecă, museu de antichităţi şi de istoria 
naturală. In antichitate Peruaia, era unul din 
cele 12 oraşe ale Etruriei, cucerit 40 a. Chr. de 
Octavian.

Părul porcului, (botan.) numirea rom. a plantei 
Equisetum arvense (v. ac.).

Peruvian, balsam, negru, este un lichid vîscos 
cu odoare vie şi agreabilă şi de un gust amar- 
acru foarte pronunţat. Se extrage din plante My- 
roxylon Peruifera, din fam. Leguminoaselor. Se 
întrebuinţează în parfumerie.

Pervers, pornit la rele, compt, întors, sucit. 
Perversiune, Perversitate, agravare, deviare dela 
normal, întortochiare. P. sexuală, satisfacerea 
impulsului sexual în mod abnormal.

Pervigilium, (lat.) privighere îndelungată.
Pervova, com. rur. în Ung., cott. Caraş-Se- 

verin cu 1121 loc. (1891) Români.
Pes, (lat.) picior. 1) Pes ealeaneus, diformitate 

congenitală sau aouirată a piciorului, în urma 
căreia piciorul nu calcă pe talpă, ci pe câlcâiu. 
Tratament ortopedic sau operativ.

2) Pes elephantinus, diformitate a gambei, 
provocată din morbul Elefantiasis (v. ac.); se 
manifestă in o îngroşare abnormă a pielei.

3) Pes equimis, diformitate a piciorului, în 
urma căreia piciorul calcă numai pe partea din 
jos a degetelor. Tratament ortopedic şi operativ.

4) Pes plantaris, abnormitate a piciorului, 
care are o talpă prea arcuată, ridicată.

5) Pes planus sau valgus, diformitate a pi
ciorului, oare are o talpă prea plană, astfel-că 
calcă mai mult pe marginea internă a tălpii; 
causează obosire repede şi dureri mari. E con
genitală sau se desvoaltă la oameni cari poartă 
poveri (morari, covrigari etc.). Tratament orto
pedic şi operativ.
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6) Pea varus, diformitate a piciorului, conform 

căreia piciorul calcă pe marginea externă, talpa 
şi dosul piciomlui au o positie perpendiculară. 
Tratament ortopedic şi operativ.

Pesac, (magh. PezsdkJ, corn. rur. în Ungaria, 
cottul Torontal, cu 3139 loc. Rom. (2369) şi Germ.

Pesante, (îtal.J greoiu, apesat; întrebuinţat 
în musică ca termin de expresiune.

Pesaro e Urbino, provincie în Italia de mijloc, 
2895 km*, cu 239,745 loc. (1897). Capitala Pesaro 
(vechiul Pisaurum), la gura Fogliei lângă Adriatica, 
12,547 loc.; reşed. episcopeasoă; comori de artă 
şi antichităţi romane; ţesetorii de mătasă, rafi- 
nerie de pucioasă, fabrici de maşini. Locul natal 
al lui Rossini.

Pescagiu, (marină) distanţă liniară verticală 
dela linia de plutire a unui vas până la Linia 
cea mai de jos a fundului lui, în apă; cu alte 
cuvinte: adâncimea de apă, necesară vasului ca 
să nu atingă de uscat. P.-l vaselor mari ajunge 
până la 8-50—9 m. Pe braţul Sulinei, în urma 
lucrărilor executate de comisiunea europeană 
danubiană, pot întră acum vase cu 24' = 7 30 m., 
pe când înainte de a se face aceste lucrări, 
adâncimea era numai de 9' = 2'75 m. In noul 
port Constanţa adâncimea este de 8 50 m., astfel 
că vasele cele mai mari vor pute încărca acolo.

[Const. B.]
Pescărel negru, (Cinclus aguaticusj, pasere 

din fam. Turdidelor, ord. pas. Cântăreţe, lung de 
vr’o 20 cm. Capul şi grumazul sunt cenuşii, 
penele celorlalte părţi ale corpului cenuşii, cu 
margini negre, gâtul jos alb, pieptul şi burta 
brun închis. Trăiesce în Europa.

Pescărie, se numesce în prima linie stabili
mentul unde pescele este oferit spre vemjare; 
se mai înţelege sub acest nume (cherhana în 
delta Dunării, y. ac.) şi locul unde se înmaga
zinează pescele prins şi apoi preparat pentru 
conserve prin sărat sau afumat; în fine se mai 
înţelege sub numele de P. totalitatea mărfei 
compusă din pesci şi din preparatele lor.

Pescar rîijetor, (Porumbelul de mare, Larus 
ridibundusj, pasere din fam. Laridelor, ord. 
pas. înotătoare, de mărimea unui porumbel, de 
coloare albă cenuşie. Capul şi gâtul sunt primă
vara şi vara roşii-brune. Ciocul roşu, curbat la 
vîrf. Degetele picioarelor sunt unite printr’o pie
liţă. Lungimea corpului 42 cm., aripile 31 cm., 
coada 13 cm. Trăiesce pe lângă ţermurii mărilor 
europene, precum şi pe lângă lacurile din con
tinent. Se hrăuesce cu viermi, insecte, pescişori. 
Are un strigăt care seamenă cu rîsul.

Păscăruş, (Halkyon, Alcedo iapida), pasere 
din ord. pas. Strigătoare, fam. Alcedide. Are 
ciocul mai lung decât capul, corpul scurt şi gros, 
coada scurtă, penele de coloare albastră, pe de
desubt roşu-ruginiu, sub bărbie albe, picioarele 
roşii, ciocul negru, la rădăcină roş. La picioare 
are trei degete înainte, unul înderet. Lungimea 
corpului 17 cm., aripile 7 cm., coada 4 cm. 
Trăiesce în Europa, Asia centrală vestică, pe 
lângă rîuri. Se hrănesco cu pesci, insecte de 
apă. Cuiburile şi-le face în ţermurii rîurilor. 
Strică pescilor.

Pescenlus Niger, general roman originar din 
Aquinium, guvernator al Siriei. După asasinarea 
lui Pertinax şi urcarea pe tron a lui Didius lu- 
lianus, pe când ocupa tronul roman Septimiu

Sever, este proclamat de legiunile Iliriei ca îm
părat. El însă e ucis în 194 la Cyzic.

Pesce sărat, o conservă alimentară care se 
mai fabrică în România într’un mod primitiv: 
se aruncă pescele în coşuri şi se toarnă preste 
el sare pisată, numai pescele mai mare se 
taie, iar câteva anumite specii se .sărează în 
saramură şi se lasă să stea, nu la recoare, ci 
in cherhană unde adeseori se strică. P.-le sărat 
bine conservat constitue un aliment hrănitor, 
dar se găsesce adeseori în comerciu P. sărat 
descompus, putred, în care s’au format materii 
toxice din fermentarea albuminei şi a grăsimei. 
Importanţa P.-lui sărat constă în faptul, că la 
o parte însemnată a populaţiunii rurale şi într'o 
mare parte a anului P.-le sărat represintă sin
gurul aliment animal, care se mâncă făcut ciorbă 
ori fript şi care însoţesce mămăliga. (Lit.: Gr. 
Antipa, Studii asupra pescăriilor din România. 
Bucur., 1895; N. Manolescu, Igiena ţeranului 
român. Bucur., 1895; G. Crainiceanu, Igiena ţe- 
ranului român. Bucur., 1895.) v. şi art. Pesci.

Peschel, Oakar, geograf, n. 1826 în Dresda, 
1854—71 redactorul revist. »Ausland«, dela 1871 
prof. în Lipsea; t 1875 acolo. Ser.: »Gesch. des 
Zeitalters der Entdeckungen», (1858); »Gesch. 
der Erdkunde», (1865); »Neue Probleme der ver- 
gleiohenden Erdkunde», (1870, 4 ediţ., 1883); 
»V61kerkunde«, (7 ediţ., 1897); »Abhandlungen 
zurErd- u. Volkerkunde», (1877—79, 3 voi.), etc.

Peşcheş, dar, v. Haraciu.
Pesci, (zool.) cca mai inferioară clasă a ver

tebratelor; au sânge rece; respiră prin branchii; 
cordul lor are doue camere, o auriculă şi o ven- 
triculă, în loc de extremităţi au aripioare, sau 
acelea lipsesc cu totul; în majoritatea lor depun 
oue; pielea în genere e acoperită cu solzi, dar 
poate fi şi golaşă. Nici un P. nu e fără schelet; 
acesta însă nu totdeuna e osos, ci poate fi şi 
cartilaginos. Prin beşici speciale, numite beţiei 
înotătoare, cari de regulă sunt pline cu un ame
stec de gazuri, P. îşi pot mări sau micşora greu
tatea specifică; beşicile înotătoare însă nu sunt 
indispensabile, mulţi P. nici nu le au. Solzii au 
diferite forme; unii sunt rotunji (cicloi(ji) sau 
dentaţi pe margini (ctenoiiji), alţii sunt osoşi cu 
spini deasupra lor (ganoi(ji) sau osoşi cu tuber
cule deasupra lor (placoi(ţi). Branchiileauut nisce 
lamele bogate în vase sanguinifere, aşezate de 
ambelo părţi ale capului; aici sângele ajunge în 
atingere cu apa, ce conţine aer, şi de aici trece 
în Aorta, care îl împrăscie în corpul întreg. 
Când branchule se uscă, circulaţiunea încetează; 
din acest motiv pier P. scoşi pe uscat. P. au în 
majoritate sexuri deosebite; femeile produc oue 
(icre), cari în cele mai multe caşuri se fruc
tifică în apă; bărbaţii au un fel de ghinduri al
bicioase numite lapţi. Productivitatea P.-lor este 
foarte mare; o singură femelă produce sute de 
mii de oue. Capul P.-lor se compune din o mul
ţime de oscioare, cari nu sunt concrescute. In 
craniu se găsesce un creer foarte mic; unora 
lipsesce cu totul. Ochii sunt relativ mari şi stnic- 
tura lor are multe însuşiri caracteristice; în 
unele rare caşuri lipsesc. Urechile sunt ascunse 
în craniu, au o construcţie simplă. P. aud foarte 
bine. Miroşul e binişor desvoltat, dar nu tot aşa 
gustul. Forma P.-lor e foarte varie, asemenea 
şi coloarea; unii P. îşi schimbă coloarea. Clasa
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P.-lor ae împarte în ordinile: Teleostd,-&x branchii' 
libere, acopeiite de un capac, cu schelet osos, 
gura nu e de-a curmezişul.' Ganoidei, scheletul 
acestora adese e cartilaginos, au mai multe ven
tile in Aorta, gura nu e de-a curmezişul. Dipnoi, 
formează trecerea dela P. la amfibii, au şi branchii 
şi plumăni./5e/acăn, au branchii concrescute fără 
capac, schelet cartilaginos, gura de-a curmezişul. 
Cyclostomata, au gură rotundă şi branchii con
crescute. Leptocardia, P. mici, fără craniu, fără 
creer şi cord, cu branchiile în abdomen, sânge 
incolor. Aceste doue ordini din urmă sunt con
siderate şi ca clase separate. P. sunt cele mai 
vechi animale vertebrate. Urme de P. ae găsesc 
deja îp straturile silurioe. Pentru om P. sunt, 
după animalele sugătoare, cele mai folositoare; 
pescuitul este pentru multe popoare un isvor de 
bogăţie naţională. In statele civilisate pescuitul 
e regulamentat prin legi speciale; legea asupra 
pescuitului în apele României a fost votată şf 
promulgată în 1896. In ţeri mai puţin populate 
se produc destui P. în rîuri şi lacuri, mai ou 
samă dacă pescuitul e regulamentat; unde însă 
populaţiunea e deasă şi se consumă mult P., 
producţiunea naturală nu mai e suficientă. De 
secoli s’au cultivat P. în lacuri; in timpul din 
urmă s’a introdus o adevărată cultură artificială 
a lor. Pe cale artificială se scot ouăle din femele, 
apoi se fructifică aducendu-se în atingere cu 
laptele stors dela masculi şi se clocesc în apa
rate speciale. Cultura artificială a P.-lor nu re- 
cere localităţi costisitoare, e suficient un spaţiu 
ferit de frig, în care se poate introduce apă 
curgătoare.

Pescuitul, prinsul pescelui cu undiţa sau cu 
plasa (mreajă). In toate statele civilisate P. este 
regulamentat prin legi, în prima linie pentru 
protejarea progeniturii, oprindu-se prinderea pes- 
cilor îh timpul ouatului, şi stabilindu-se dimen
siunile ochiurilor la plasele de prins pesci.

Peseta, unitatea sistemului monetar spân. Cen- 
timos, egal cu francul francez.

Peşito sau Peţita, numele celei dintftiu tra
duceri a Test. vechiu şi nou în limba siriaoă.

Pesmet, l) P. cozonac preparat dintr’un aluat 
compus din făină, lapte, ouă şi unt, îndulcit cu 
zahăr mai mult, adăugendu-se şi-puţin fîncen. 
Cozonacul copt se taie în felii şi se rumeiiesce 
a doua oară în cuptor. Se pot prepara şi P. de 
post. 2) P., pane rescoaptă în felii, servind ca 
provisiune de drum pentru militari şi alţi călători.

Pese, (P. duro, P. fuertej, în cele mai multe 
state spaniole din America, numele unităţii mo
netare a valutei de argint, corespunde piesei de 
5 franci, trecută şi în circulaţia estasiatioă a Eu
ropenilor, ca monetă comercială, Piastru (Dollar) 
= 4'367 maree germ.; monetă de aur 10 P. (în 
Guatemala.)

Pessarlum, (lat.J instrument, de obiceiu de 
formă anulară menit a ţine în posiţie normală 
o beşică dislocată, un uter sau rectum dislocat.

Pesta, Pestis, v. Ciuma. P., oraţ, v. Buda
pesta. Pesta Nouă, oraş, v. Ujpest.

Pesta bovina, (lat. Typhus contagiosus boumj, 
boală tifică, virulentă, epizootioă, foarte molip
sitoare, determinată de un agent microscoiiic 
special, caracterisată prin lesiuni congestive, ul- 
cerative şi necrosice ale mucoaselor, prin viru
lenţa sângelui, a celorlalte ţesături şi a tuturor

productelor organismului atins de boală. P. bov. 
a urmat totdeuna populaţiunile, cari au parcurs 
marginele Mărei Caspice penliu a trece spre 
Occident, ea este originară din Asia centrală, 
unde are un caracter blând în mare parte şi de 
unde s’a transportat în Europa, luând aci nn 
caracter vehement. Simptomele boalei. In prima 
şi a doua (ţi vitele sunt triste, nu mănâncă, nu 
rumegă, părul sbirlit, stau sgribulite, nu mai 
dau lapte, pântecele umflat. In urmă starea*de 
prostire mare, merg silite şi se împletecesc; 
spinarea încovoiată; tremurături; ochii lăcră
mează; curge nasul; curg bale din gură; balega 
moale cu mucosităţi cenuşii, apoi apoasă eh miros 
urît, verzuie, se întinde şi amestecată mai în 
urmă cu sânge. Vita geme la bălegat, are dureri, 
se încovoaie, pântecele ajunge supt de tot. In 
gură pete roşietice şi afte. In 4—8 (}ile vita 
moare. Studiul microbiologic. Semmer, şi mulţi 
alţii, au semnalat microorganisme în sânge, în 
organe, în salivă, pe cari le-au isolat. Verificări 
ulterioare au dovedit, că toate acele forme mi- 
ci'obiene nu puteau fi socotite ca factori ai pestei. 
Koch, neisbutind să obţină germenul pestos, a 
ajuna la convingerea, că cu metoadeie actuale, 
de care dispune technica bacteriologică, nu se 
poate isola agentul special al P.-ei bov. Nu poate 
fi însă îndoială, că este un element figurat, 
deoareee sângele defibrinat, dilecat ‘/io, trecut 
prin filtrul Chamberland sau Berkefeld, este 
lipsit de virulenţă. Virusul se găsesce în sânge, 
limfă, bale, scurgere din nas, lacremi, urină, 
lapte, serositateacefalorachidiană, în balegă. Bila, 
după Koch, nu este virulentă. Virusul se stinge 
repede prin uscăciune; se păstrează 4—6 sep- 
temâni în sânge, în urină, în lapte. îngheţat 
trăiesce preste şese luni; la căldură, la lumina 
soarelui (în 34°) piere în cel mult doue oare. In 
cadavrele îngropate virusul trăiesce până la 58 de 
(}ile. P. bov. atinge cornutele mari, mărunte, 
cerbi, antilope, gazele, căprioare, bivoli, porci, 
porci selbateci, mistreţi. Nu se bolnăvesc oamenii, 
caii, cânii, pisicile, iepurii, coboii, şoarecii, po
rumbeii. Infecţiunea se face prin calea digestivă 
şi prin cea respiratorie, o primă atingere stabi- 
lesce imunitate pentm totdeuna. Vaccinaţiunea. 
Vaccinaţiunea contra P.-ei bov. s’a încercat mai 
ântâi de Semmer prin atenuarea virusului la 50°; 
animalele capătă imunitate, dar metoda este in
aplicabilă în practică. Seroterapia a fost utili- 
sată de asemenea. Koch a dovedit, că un animal 
se imunisează, dacă se infectează cu un amestec 
de sânge virulent cu ser dela un animal vin
decat de pestă. Măsurile de poliţie sanitară. 
Din causa insuficienţei măsurilor preventive din 
Rusia, Turcia şi Bulgaria, şi din causă că şi în 
România măsurile de pază la frontieră nu erau 
îndestulitoare, P. bov. invada adeseori ţeara până 
la 1886. Mulţăinită însă măsurilor riguroase ce 
s’au luat în Rusia şi în Bulgaria contra unor 
eventuale invasiuni şi graţie măsurilor preven
tive dela frontieră şi din interiorul ţerei româ
nesc!, nu mai poate fi teamă de năvălirea unei 
asemenea epizootii. Ultimele caşuri resleţe de 
P. bov. în România au fost în 1882, 18M şi 
1886; ele s’au limitat şi stins repede pe loc. 
Parlamentul român a votat în 1882 o lege de 
poliţie veterinară, care cuprinde măsurile pre
ventive şi represive cele mai riguroase contra
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ţoalelor epizootice şi cu deosebire contra P.-ei 
bov. Prin acea lege este oprit importul şi tran- 
situl din Rusia, din Bulgaria şi din toate statele, 
unde se ivesce adesea P. bov., al cornutelor 
mari şi al productelor brute în stare proaspetă; 
iar dealungul frontierei spre Rusia şi. Bulgaria 
s’a îniiintat în regatul român un serviciu ve
terinar special însărcinat, pe o lărgime de 30 km., 
cu marcarea, cu catastrarea vitelor albe indigene 
şi cu visita lor sanitară în fiecare lună. P. bov. 
mai bântuie din timp în timp Turcia din Asia şi 
din Europa şi Rusia transcaucasiană.

[I. St. Furtuna.]
Pesta porcina, cholera porcilor, ciuma por

cilor, pneumoenterita infecţioasă a porcilor. Ori
ginea acestei epizootii pare a fi in America de 
nord; ea a apărut în statul Ohio pentru prima 
oară în 1833, şi extensiunea cea mai însemnată 
a avut-o între anii 1850—90. Pagubele, după 
calculele acelui departament al Americei de nord, 
se ridicau anual dela 60.000.000—150.000,000. 
Numai până la 1885 Statele Unite au suferit o 
pierdere de 1.130,000,000 lei. Raporturile strînse 
dintre America de nord şi Anglia coutribuiră la 
importafiunea Eog-cholerei în Europa; în 1862 
P. porc. se constată pentru prima oară într’o 
fermă vecină cu Windsor, în Anglia. Luă din 
ce în ce mai multă extensiune, cuprinse mai 
toată Anglia şi în 1876 guvernul se ve(}â silit să 
o treacă in act sub numirea de Schweine-fever. 
In cursul anului 1882 P. porc. s'a transmis în 
mai multe state din Europa prin porcii amelio- 
ratori englezi. Mai ântâiu se ivi în Svedia şi 
Norvegia, constatată de Salander. Tot în acel 
an se ivi şi în Germania, unde în mai curând 
de doi ani a invadat în 2000 de comune, bân
tuie de atunci continuu cu oscUaţiuni. In Elveţia 
s’a ivit în 1886, când a constat-o Zschokke. In 
1887 s’a transmis în Olanda, Danemarca, Rusia, 
Italia, Spania, Francia şi Austro-Ungaria. In 
această ţeară P. porc. a avut şi continuă de a 
ave extensiunea cea mai îngrijitoare şi pagubele 
au fost imense. Aci cultura rîmătorilor se face 
pe o scară mare, largă şi se înţelege de aci, că 
epizootia a avut şi populaţiune numeroasă şi 
calitate superioară de animale. In România s’a 
ivit pentru prima oară în 1891 într’o comună 
din j. Tutova, în 1892 s’a semnalat în 14 comune 
din 4 judeţe, în 1893 o comună, în 1894 13, în 
1895 45; cel mai mare numer de comune in
fectate a fost în 1899, când s’a ivit în 836, 
îmbolnăvindu-se 13,539 de rîmători, dintre cari 
8606 au murit, 3893 s’au vindecat şi 928 s’au 
ucis, restul au remas bolnavi la finea anului. De 
atunci când şi când se mai ivesc caşuri isolate. 
Etiologia. Microbul P.-ei porc. se înfăţişează 
sub formă de bastonaşe, se mişcă, nu sporu- 
lează. Laptele servesce ca reactiv diagnostic; 
după şese (Jile baccilul P.-ei porc. face laptele 
mai lichid şi cu reacţie foarte alcalină; colibac- 
cilul face laptele foarte acid; suisepticul nu-1 face 
nici alcalin, nici acid. Căldura umedă de 58° 
ucide după 20 minute microbul pestei; la căl
dura uscată chiar de 80° resistă preste 15 minute. 
La uscăciune trăiesce şi două luni; îngheţul nu 
ucide microbul şi virulenţa lui. Se păstrează în 
apă până la 25 de ijile, în apa de rîu şi patru 
luni. Calea de infecţiune mai sigură pentru porci, 
la pestă, este cea digestivă. Simptomele boalei.

Rîmătorii nu se bolnăvesc şi nu mor aşa de re
pede ca de brânca infecţioasă (rouget, Schweine- 
rotlauf); mersul pestei este ceva mai lent, cam 
dela 5—25 4ile; pot muri şi în două (jile, şi 
după 2—4 luni. Tristeţe, somnulenţă, nemâncare, 
trcmurături, tuşă, respiraţie grea, ochii niurdari, 
diaree; plăci negricioase pe corp şi la urechi, etc. 
Rîmătorii mor dela 50—90% din câţi se îmbol
năvesc. Cei cari se vindecă sunt multă vreme nisce 
focare permanente primejdioase şi ambulatorii, 
cari dispensează virulenţa şi .asigură permanen- 
tisarea epizootiei. S’au întreprins multe încercări 
pentru afiarea vaccinului contra P.-ei porc.

[I. St. Furtuna.]
Pestalozzi, loan, celebru pedagog elveţian, 

n. în Ziirich la 1746, a făcut studii de teologie 
şi drept, apoi s’a dedicat cu totul instrucţiei şi 
educaţiei poporului. A înfiinţat institute în Neu- 
hof, Stanz, Burgdorf, Miinchenbuchsee,Tverdun, 
Clindy, apoi iar s’a retras la proprietatea sa din 
Neuhof. A murit în Brugg la 1827. Scrieri: 
•Orele de seara ale unui pustnic» (1786). »Leo- 
nard şi Gertruda» (1781). »Christoph şi Elsa«. 
•Figurile la abecedarul meu» (1797). •Clercetări 
asupra mersului naturei» (1798). •Cum Gertruda 
învaţă pe copiii săi» (1801). In ultima scriere 
se găsesc principiile metodei pestalozziane.

Peşteră, (geologie) o cavitate în coaja pămân
tului. Ele se pot nascc; 1) din causa gazelor ce 
se adunau în o bulă colosală în lava topită ce 
curge din vulcani: P. de lavă. 2) Prin acţiunea 
mechanică şi chimică a apei: P. de erosiune. 
3) Fiind săpate de oaineni: P. artificiale. P. 
din clasa a doua sunt oelo mai numeroase: Din 
causa mişcărilor, la cari e supusă coaja globului 
terestru, nasc în roci crepături, prin cari circulă 
ape; acestea rod şi corod rocele formând: galerii, 
bolţi, culoaruri, canale, precipişiuri, puţuri, etc. 
foarte variate şi bizare. P.-ile se pot forma în 
ori ce rocă, de obiceiu însă în cele solubile ca: 
calcar, gips, sare, ghiaţă, etc. Sunt renumite 
peşterile: Mamutului (America de nord). Vau- 
cluse. St. Marnei, Biamabian, Padirac, de Mi- 
remont (în Les Caunes, Francia), Adelsberg 
(Carniolia), St. Canţian (Istria), Kapsia, Palooo- 
chori (Pelopones) şi multe altele în Dalmaţia, 
Herţegovina, Serbia, etc. In România sunt de 
semnalat: P. Cloşani (Mehedinţi), Polovraci, Baia 
de fier (Goij), Bistriţa, Stogu (Vâlcea), Schitu 
lalomicioara, (Dâmboviţa) Dâmbovicioara, etc. 
In timpul epocei quaternare P.-ile serviau de 
adăpost animalelor^ de aceea găsim în ele oase 
de: ursul peşterilor (Drsus spelaeus), hiena p. 
(hyaena speiaea), etc. şi chiar omul a locuit pe 
atunci, şi în timpul preistoric P.-ile, probă ur
mele de foc, şi mai ales instrumentele de piatră 
cioplită ce se găsesc în unele P.-i. A(}i âncă 
sunt oameni ce locuiesc în P.-i naturale (Tro
glodiţi) în America, Australia, etc., sau săpate arti
ficial de obiceiu în Loss: China, Boemia, Platoul 
central al Franciei, Grenada, etc. [Murgoci.]

Peştera, schit în Rom., j. Dâmboviţa numit şi 
Isvorul lalomiţei, sau P. Ohârţiei, e situat la 
gura unei peşteri sub muntele Bătrâna, în o lun
gime de 150 m., lărgime de 15 m. şi înălţime 
de 30 m.

Peştera sau Caverna, peşteră în România, j. 
Vâlcea, pe matca rîului Bistriţa, la o înălţime 
de 80 m. deasupra nivelului apei Bistriţa. Peştera
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are mai multe ramuri de autiterane. In această 
peşteră se află 2 bisericuţe, una săpată în piatră, 
iar cealaltă e situată la gura cea mare a peşterei. 
Aici se conservau în timpuri de nevoi reliquiile 
Sf. Grigorie Decapolitul şi alte odoare.

Peştere, corn. mică în Ung., cott. Bihor. Are 
107 case, cu 473 loc. Români gr.-or. Teritoml 
muntos, pe care se află peştera Igriţi plină de 
oseminte de animale din timpul preistoric. Lo
cuitorii se ocupă cu industria de casă, agricul
tura, pomăritul şi prăsesc vite frumoase.

Peşterea Bolii, v. Bolii.
Peştee, comună rur. în Ung., cott. Bihor, cu 

1722 loc.. Români (877) şi Slovaci.
Pestilenta, sinonim cu Pesta, Ciuma (v. ac.).
Pestis, (lat.J V. Ciuma.
PeştişanI, corn. rur. în Rom., j. Gorj, compusă 

din 4 oăt. cu 2230 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 6 bi
serici şi 1 şcoală.

Peet-Pllls-Solt-Kls-Kun, comitat în Ung., între 
Tisa şi Dunăre, cu o suprafaţă de 12,605-25 km*., 
în cea mai mare parte şes; în partea de nord 
a cott. se întind ultimele ramificaţiuni ale Cser- 
hât-ului, formate însă numai din dealuri mai 
mici dela 2—300 m. înălţime; aceste dealuri 
numai în partea nord-vestică a cott. iau forma 
unui şir de munţi, ce deasupra Vaţului în piscul 
Nagyszâl ajunge înălţimea de 652 m. Pe malul 
drept al Dunării se înalţă munţii Piliş, atingând 
culmea princip. Dunărea între Visegrad şi Leâny- 
falu; piscul cel mai înalt, Piliş, e de 757 m. De aici 
se întind şiruri mai mici şi mai mari de munţi cătră 
Visegrad şi Bogdâny, unde cu munţii Borzsbny 
din faţă formează frumoasa strimtoare a Du
nării dela Visegrad. De cătră Pitiş în direcţiune 
sud-est. se întinde grupul de munţi Nagy-Ke- 
vely (537 m.). In imediata apropiere a capitalei 
se înalţă munţii pitoresci dela Buda cu piscurile 
Jânoshegy (529 m.), Hârmashatârhegy (496 m.) 
Nagy-Kopaszhegy (.558 m.) şi Gellerthegy (235 m.). 
Apele principale ale cott. sunt Dunărea şi Tisa. 
Insulele mai însemnate din Dunăre sunt; Sf. 
Andreiu, Margareta, insula dela Pesta nouă, dela 
Buda veche şi marea insulă Csepel, pe care se 
găsesc 10 comune. Isvoare cu ape minerale de 
renume universal se găsesc în mare numer pe 
teritoriul capitalei. In privinţa administrativă 
cott. se împarte în 14 cercuri protopretoriale, 
numeră 6 oraşe cu magistrat regulat şi 2 oraşe 
municipale, 181 corn. mari şi 24 corn. mici. Ca
pitala cott. e Budapesta (v. ac.). Numărul total 
al loc. cottului împreună cu ai capitalei dă cifra 
de 1.224,724 (1891), plus 16,224 ostaşi. Comer- 
ciul şi industria e concentrată în capitală. Cottul 
dispune de numeroase căi de comunioaţiune, linii 
ferate plecând din Budapesta îl străbat în toate 
direcţiunile.

Petal, (botan.) frunzele modificate cari alcă- 
tuesc corola (v. ac.).

Petallt, mineral, silicat albuminos de litiu, 
monoclin, incolor, alb, roşietio. Rar. In granit 
de Elba, la Uto, etc.

Petalodie, (botan.) cas de metarmofosă la flori, 
când sepalele iau toate caracterele petalelor (me- 
tamorfosă progresivă), sau staminele şi carpetele 
câştigă prin transformare toate caracterele pe
talelor (metamorfosă regresivă); acest ultim cas 
se observă la florile bătute sau învoalte: tran
dafiri, garoafe, ş. a.

Petarda, mortiere umplute cu praf (iarbă) de 
puşcă, întrebuinţată în resboiu pentru dărîmarea 
porţilor şi zidurilor fortâreţelor. Se mai numesc 
P. şi capsulele pocnitoare, folosite la jocuri.

Petasites Gaertn., (botan.) gen de plante pe
rene din fam. Compositelor, trib. Senecioideae, 
foarte înrudit cu Tussilago (v. ac.), de care se 
distinge prin scapii pleiocephali şi flori de co
loare albă sau purpurie. Dintre cele 12 spşoii 
boreale cităm ca cea mai frecuentă la noi pe 
P. officinalia Gaertn., Brusturele sau Căp- 
tălanul o plantă de primăvară, ce cresce adese 
pe locurile umede din păduri şi lunci. [A. Pr.]

Petasos, un fel de pălărie la Elini, pentru că
lători, gătită din materie dură. Astfel de pălărie 
(petasus) purtau şi Romanii în teatru şi cu oca- 
siunea jocurilor publice.

Petavlus, Dionisius, teolog, n. 1583 în Orleans. 
La 1605 a întrat în societatea iesuiţilor func
ţionând ca prof. de teologie. Eilip IV l-a numit 
prof. la Madrid (1629), iar papa Urban VIII la 
Roma (1638 şi 1639); 1644 s’a retras, ocupân- 
du-se cu editarea monumentalului său op »Opus 
de theologicis dogmatibus<. Paris 1644; a mai pu
blicat clasicii şi scriitorii bis. grec. ou adnotaţiuni 
în limba latină, etc. 11652 în Paris. [i—m.J

Petechll, (med.) mici extravasate de sânge, 
asemenea muşcăturilor de purece; apăsate cu 
degetul ele nu dispar. Se observă după le- 
siuni, la marasmul seoU, în decursul tifusului 
şi scorbntului, şi la Purpura (morbus maculosus 
Werlhofii).

Petelea, (magh. Petele), corn. rur. în Trans., 
cottul Murăş-Turda, ou 1726 loc.. Saşi şi Ro
mâni (397).

Peterhof, oraş în guvern, rus St. Petersburg 
şi reşedinţa de vară a cui'ţii imperiale, la sînul 
dela Kronstadt, 11,300 loc. (1897); prin frumseţa 
grădinilor sale >Vcrsailles al Rusiei*.

Petermann, lulius Senric, orientalist, n. 1801 
în Glauohau, 1837 prof. în Berlin, a făcut 1852 
până 1855 întinse călătorii prin Asia; 1867—68 
consul nordgerman în Ierusalim, f 10 Iun. 1876 
în Mannheim. Celebru mai ales pentru chestiunile 
armene, scriind între altele şi o gramatică a limbei 
armene.

Peters, 1) P., Christian August F., astronom, 
n. 1806 în Hamburg, 1849 prof. în Konigsberg, 
1854 directorul observatorului în Altona şi 1872 
în Kiel, t aici 1880. A făcut cercetări asupra 
lui Sirius, etc.; a redigeat »Astronomische Nach- 
richten». 2) P., Christian Henrich F., astronom, 
n. 1813 în Koldenbiittel (Schleswig), 1858 di
rectorul observatorului în Clinton (New-York), 
11890; descoperi 48 planete mici şi lucră 20 harţe 
astronomice. 3) P., Carol, călător african şi 
politic colonial, n. 1856 în Neuhaus lângă Elba, 
oolonisâ Germani în Africa de est, întemeia so
cietatea germ.-est-afrioană, întreprinse (1889) o 
expediţiune în ajutorul lui Emin-Paşa. 1891—92 
stabili graniţă între posesiunile germ.-engleze 
din Africa estică. Scrise: »Die deutsche Emin 
Pascha-Expedition* (1891); »Das deutsch-ost- 
afrikanische Schutzgebiet* (1895), ş. a.

Petersburg, v. Sanct-Petersburg.
Petersen, Eugen, archeolog, n. 1836 în Hei- 

ligeuhalen (Holstein), 1873 prof. în Dorpat, 1879 
în Praga (membru al expediţiunei austriaco în 
Grecia 1880 şi Asia mică 1882, 1884 şi 1885),
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1886 secretarul institutnlui germ. de archeologie 
în Athena. 1887 de asemenea în Borna. Scrise: 
»Die Kunst des Pheidias» (1873) şi «Vom alton 
Rom« (1898); cu F. v. Luschan: «Reisen in 
Lykien, Milyas und Kibyratis* (1889), cu Nie- 
mann şi contele Lanckoronski: »Die Stădte Pam- 
phyliens und Pisidiens (1890—92, 2 voi.); scoase 
împreună cu Domoszewski şi Calderini; »Die 
Marcussăule in Rom« (1896, 128 tabele).

Petrovaradin, (magh. PHervdrad, germ. Peter- 
wardein), oraş în Slavonia, cott. Sirmiu, în fată 
ou oraşul Neoplanta; are 3777 loc., în majori
tate Şerbi şi Croaţi. P. se compune din o for
tăreaţă şi doue suburbii (Ljudevitev doi şi Rokov 
doi); în fortăreaţă pot ave loc pftnă la 10,000 
soldaţi. Pe timpul Romanilor P. era cunoscut 
sub numirile Gusum şi Aouminoum. In timpul 
resboaielor cu Turcii P. a avut un rol destul de 
însemnat.

Pettnet, resboiu de împletit anumite teseturi, 
formând o branşă particulară industrială.

Peţiol, (botan.) coada, suportul limbului frunzei; 
de formă cilindrică, sau e convex pe fata in
ferioară şi scobit în şgbiab pe fata superioară. 
Când frunza e compusă, P. care se ramifică e 
(jis P. principal sau rochia, pe el sunt P. se
cundare, pe acestea terţiare, etc.

PÂtion de Vllleneuve, revoluţionar franc., n. 
1753 în Chartres, 1789 membru al adunării na
ţionale şi al clubului jacobin, 1791 presideutul 
tribunalului criminal în Paris, 18 Nov. Maire de 
Paris, provocă 20 Iunie 1792 rescoala plebei, trecu 
în convent pe partea girondiştilor, 2 Iunie 1793 
arestat, fugi, în Iulie 1794 P. a fost aflat mort 
lângă Bordeaux. («Oeuvres de P.«, 1793, 4 voi.).

Petit, litere, v. Caractere tipografice.
Petit şl Dulong, legea lor, importantă lege în 

chimie. Greutăţile atomice a 2 corpuri sunt in
vers proporţionale cu căldurile lor specifice, cu 
alte cuvinte productul dintre greutatea atomică 
şi căldura specifică e totdeuna constant. Această 
constantă e 6*4. Excepţie dela această lege par 
a face numai 3 elemente anume: Carbonul, Borul 
şi Siliciu, unde constanţa e mai mică ca cea dată. 
Se crede însă că aceasta se datoresce erorilor îu 
operaţiune în determinarea căldurei specifice cari 
nu pot fi evitate din causa metoadelor. Această 
lege servă la determinarea greutăţilor atomice 
din momentul ce se ounoasce căldura specifică.

[E. M.]
Petitio principii, eroare împotriva corectităţii 

formale a demonstraţiunii logice, care se nasce 
când în actul argumentării se ia ca premisă, din 
care ar ave să resulte conclusiunea, o judecată, 
ce pentru a pute fi admisă ca adevărată, sin
gură are trebuinţă chiar de aceea conclusiune.

[PI.]
Petiţiune, cerere, rugare, jalbă; îndeosebi ce

rere adresată în scris unei autorităţi publice. 
Dreptul de P. e facultatea ce o are ori ce per
soană de a se adresa autorităţilor, pentru a le 
aduce la cunoscinţă cutare fapt şi a le cere in- 
teryenţiunea. Dreptul de P. este asigurat cetă
ţenilor prin aproape toate constituţiunile mai 
moderne. In ordine judiciară, dreptul de P. 
se exercită sub forma acţiunilor, (v. ac.) Dreptul 
de P. de natură politică e un drept public, 
care a fost recunoscut în Englitera ancă din 
seci. XII, în Prancia din 1789, în Rom. prin

art. 28 şi 50 din con.stitutiune. (Cf. Dissesou, 
Curs de drept publ. rom. Buour., 1890.)

Petit mal, (franc.) ameţeală epileptică, v. Epi
lepsie.

PetnehăzI, Ştefan, om de încredere al lui Mi- 
haiu Viteazul, trimis de acesta împreună cu Petru 
Armanul în a doua solie la împer. Rudolf II cu 
scopul de a fixa termicul expediţiei pentru cu
cerirea Ardealului. P. cu soţul seu însă înşelaţi 
de secretarul lui Mihaiu, care îi întovărăşa şi 
era cumpărat de Bâthory, sunt aduşi a se în
tâlni cu principele în drumul lor dela Praga 
spre Muntenia, pentru ca acesta (Bâthory) să ia 
cunoscinţă de tratările lui Mihaiu cu Rudolf. 
P. surprins şi neputend astfel nimici scrisorile, 
le înghite, iar soţul său Armanul isbutesce să 
le ascundă. (Cf. Xenopol, Ist. Rom. III, 259.)

Petnlc, corn. rur. în cott. Caraş-Severiu, Ung., 
cu 1()59 (1890) loc. Rom.

Petfifl, Alexandru, poet maghiar, n. 1822 în 
Kis-Koros, cottul Pesta, tatăl său a fost măce- 
laml Ştefan Petrovica, de religiunea evangelică. 
P. a cercetat şcoalele din Felegyhâza, Kecskemet, 
SzabadszâUâs, St.-Lorincz, Pesta, AszodşiSelmec, 
dar fără să termine nici studiile gimna.siale. 1839 
a întrat la miliţie, de unde însă, din causă de 
morb, a trebuit să fie concediat în 1841. După 
ieşirea sa dela miliţie şi-a cercat norocul la mai 
multe trupe teatrale, (ju toată viaţa sa aventu- 
rioasă, P. a căutat să-şi înmulţească cunoscinţele 
studiând literatura maghiară, mai cu samă scrie
rile lui Gvadânyi, Csokonai şi Vbrosmarty, şi pe 
cea universală, îndeosebi operele lui Schiller, 
Lenau şi Heine. Deja în 1842 au apărut în fiia- 
rele maghiare poesii de P.; 1844 a publicat o 
colecţiune din ele în broşură, care a fost foarte 
bine primită. In anii următori a publicat un 
număr însemnat de poesii lirice, pari în curând au 
devenit adevărate poesii poporale, apoi un poem 
comic («Ciocanul satului»), un epos-basm (»Ianoş 
viteazul»), romanul «Funia gâdelui», drama «Tigru 
şi hiena», mai multe novele, ş. a. In 1848 s'a 
pus în fruntea tineritnii maghiare şi prin poesiile 
sale revoluţionare, cea mai cunoscută «Talpra, 
magyar!» («Sus, Maghiare»), a devenit factor în
semnat al mişcăiilor acelui au revoluţionar. P. a 
luat parte activă, cu sabia, la luptele date în 
acel ac; a luptat şi în Trans. ca adjutant al lui 
Bem. A căfiut în lupta dela Sighişoara (31 Iulie 
1849), sigilând cu sângele său spiritul profeţit 
prin minunatele sale poesii lirice şi resboinice. 
Poesiile lui P. sunt şi astăfii foarte iubite; ele 
sunt productul unui om genial şi exprimă în mod 
clasic sentimentele specifice maghiare. Multe din 
ele sunt traduse şi în românesce.

Petrarca,Francesco, n. 1304 în Arezzo,fl374 
la vila sa Argua, lângă Padova, celebru poet şi 
erudit italian, întemeietorul umanismului prin 
descoperirea literaturei clasice antice, şi al limbai 
italiene prin poesiile sale. P. e primul care în
cepu iarăşi a scrie în o latinească corectă şi 
elegantă. Operele sale latine sunt: cea mai în
semnată, «Africa», epopee, în care glorifică pe 
Scipioni şi pentru oare a fost încoronat de poet 
în Roma, 1341; apoi «Poemata minora», 3 voi., 
Milano 1824—34, cuprinfiend: «De contemptu 
mundi. De vita solitaria. De vera sapientia. De 
remediis utriusque fortunae. De sui ipsius et 
aliorum ignorantia, De rebus memorandis, De
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yiris iloBtribuB, ş. a. însemnate sunt şi episto
lele sale, cea mai bună ed. de Fracassetti, Flo
renţa 1859—70, 7 voi. cu comentare. Populari
tatea sa însă o datoresce P. poesiilor sale italiene, 
Rime in vita e in morte di Laura (v. ac.), pentru 
care Scbopenhauer îl numesce cel mai mare poet 
liric. (Cf. Bibliografia Petrarohesca de Ferrazzi, 
Bassano 1877; Francesco P. de Bartoli, Fior. 
1884; Die "Wiederbelebung des klassischen Alter- 
tums, de Voigt 1880; şi P.-s Leben und Werke, 
de Koiting, Leipzig 1878. Le rime (poesiile ital.) 
comentate de mulţi, ed. cea mai bună e cea co
mentată de Leopardi.) [M. S.]

Petrarll, corn. rur. în Rom., j. Dâmbovita, 
compusă din 6 căt. cu 2287 loc. (Dict. geogr. 
1890), 2 biserici şi 1 şcoală; cariere de pietri 
de moară; 2 tîrguri anuale.

Petrarll de jos şi P. de sus, 2 corn. rur. în 
Rom., j. Vâlcea, cea dintâiu cu 822 loc., 3 bi
serici şi 1 şcoală, cea de a doua cu 1290 loc., 
1 biserică şi 1 şcoală. (Dicţ. geogr. 1893.)

Petraşou cel Bun sau Petru II, a fost domn 
în Muntenia (1554—58), fiul lui Radu Călugărul. 
El a fost trimis de Turci să sprijinească pe re
gina Isabela contra lui Feidinand, şi Ardelenii 
se supaseră reginei. A fost otrăvit de un boier, 
Socol, care a şi luat domnia puţin, până a fost 
gonit de Turci. P. a fost un domn bun. El e 
tatăl lui P. Cercel şi al lui Mihaiu Viteazul. 
Fiul acestuia ancă a purtat numele de Petraşeu.

Petraşou, Nicolae, scriitor român, n. 5 Dec. 
1859 în oraşul Tecuciu. Şi-a făout studiile li
ceale în Berlad şi cursurile de drept în Bu- 
curesci. La 1885 a întrat în cariera diplo
matică ca ataşat la ministeriul de externe; la
1888 e şef de cabinet al ministrului Carp; la
1889 secretar de legaţiune la Paris şi preste un 
an la Constantinopole. In 1892 s’a retras din 
cariera diplomatică. Ca scriitor a debutat în Con
vorbiri literare cu studii de istoria literară con
timporană. A tipărit apoi treptat 4 voi. de critice 
întitulate; Scriitori români contimporani; Vasile 
Alexandri 1 voi.; Mihail Eminescu 1 voi.; T. 
Maioresou, Delavrancea, D. Ollănescu, Th. Şer- 
bănescu, Naum, C. Miile, G. Sion 1 voi.; B. P. 
Haşdeu, loan Ghica, Caragiale, Duiliu Zamfi- 
rescu, Grigore Peucesou 1 voi. A scris în Con
stituţionalul, revista Ateneul român, etc. Alte 
monografii artistice şi politice ca: Pictorul Gri- 
goresou, Th. Aman, C. A. Rosetti, D. Brătianu, etc. 
A fundat şi dirige de cinci ani revista Litera
tura şi arta română, în care scrie regulat ar
ticole atât sub numele seu cât şi sub diferite 
pseudonime, (v. Costin A.)

PătrăşenI, corn. rur. cu cătunul Tovarenca şi 
Părăul alb (Biliîpotok), atenenţă la parochia Mă- 
reniceni, moşie boierească în căpit. şi jud. Vij- 
niţoi în Bucovina, are 524 loc. (512 ort.-or., 
4 rom.-cat., 8 mos.), 1 biserică filială.

Pătrăuţul pe Şirete, de jos şt de sus, o singură 
corn. rur., dar doue parocbii, moşie boierească 
în căpit. şi jud. Storojîneţului în Bucovina, are 
ca oom. 3554 loc. (3160 ort.-or., 167 rom.-cat. 
şi uniaţi, 227 mos.), câte 1 şcoală primară, sta
ţiune de cale ferată. Petrăuţul pe Suceava, eoni. 
rur. ou căt. Buninţul, Cruceana, Florinta, Lipo
venii, Mihovenii, Mitocul sau Prisaca şi Racova, 
moşie mănăstirească în căpit. şi jud. Sucevei în 
Bucovina, are 2638 loc. (2538 ort.-or., 52 rom.-cat.,

12 protest., 36 mos.), o şcoală prim., un cabinet 
de lectură Viitorul. Aici a fost o mănăstire de 
călugăriţe, pentru cari Ştefan cel Mare în 1487 
zidi o biserică de piatră. Aceasta se ruină pe 
urmă, dar fu restaurată de Calistru, episcop al 
Rădăuţului, între 1709 şi 1724. Mănăstirea de 
călugăriţe fu desfiinţată în 1786, remânend bi
serica ca biserică parochială. (Cf. Vickenhauser 
F. A., Gesohichte der Kloster; St. Onofri, Ho- 
rodnik und Petroutz. Cernăuţ, 1881; Onciul I., 
Fondul religionar. Cernăuţ, 1891.)

Petrefact, (geologie) animal sau plantă, ale 
cărui părţi organice sunt înlocuite prin sub
stanţe minerale (calcit, aragonit, quarţ, opal, etc.).

Petrele Albe, munte în Rom., j. Mehedinţi, 
pl. Cloşani, la graniţă.

Petrescl, comună rur. în Rom., v. Patru4eci 
de cruci.

Petrescu, Zaharia Dr., medic militar, in
spector de brigadă, şeful spitalului militar central, 
profesor de terapeutică la facultatea de medicină 
din Bucuresci, membm coresp. al Acad. rom., 
n. 25 Apr. 1841. Publicaţii: Elemente de phar- 
macologie, 1870; Hydrotherapia contra infecţiunei 
tifice, 1878; Raport asupra exposiţiunei inter
naţionale de igienă din Berlin în 1883; Ele
mente de terapeutică şi materie medicală, 1884; 
Raport asupra lucrărilor ântâiului congres pentru 
studiul tuberculosei, 1888; Bryoniaalba, ein neues 
A ntihaemorrbagicum und die Behandlung der 
Pneumonie mit Digitalis in grossen Dosen, 1888; 
tlber die Methode um der Contagiosităt der tu- 
bercuIosenSputa vorzubeugen, 1888; Reoherohes 
cliniques et experimentales sur l’antisepsie me
dicale, 1889; L’action hypercinetique de la di
gitale et son action antiphlogistique dans la 
pneumonie, 1889 şi diferite rapoarte.

Petrescu, Vangeliu, învăţător ]a şcoala rom. 
din Cruşevo în Macedonia, care s'a făcut cu
noscut prin publicarea unui op în limba ară- 
mânească sub titlul: «Mostre de dialectul macedo
român». Buc. 1880. Voi. I conţine un basm. Voi. II 
1881, conţine 25 de cântece, şi alte.

Petreştli de jos, corn. rur. în Rom., j. Gorj, cu 
13ll loc. (Dicţ. geogr. 1892), 2 biserici şi 1 şcoală.

Petreştli de Vărsături, com. rur. în Rom., j. 
Gorj, compusă din 4 căt. cu 1101 loc. (Dicţ. 
geogr.' 1892), 3 biserici.

Petri, Vasile, organisatorul şcoalei moderne la 
Românii din Trans. şi Ung., n. în 2/14 Febr. 1833 
în com. Mocod., Trans. Studiile pedagogice le-a 
făcut în Praga. Până la 1860 învăţător al şcoalei 
capitale, iar dela 1860—69 prof. la pedagogici din 
Năsăud, apoi prof. al pedagogiului de stat din 
Deva. Dela 1871—75 director al şcoalelor grăui- 
ţăresci din fostul reg. rom. 1 dela Orlat. Ca prof. 
în Deva şi inspector al celor 41 şcoale rom. făcuse 
prin vastele sale cunoscinţe pedagogice şi prin 
tactul şi rutina sa pedagogică din acel institut 
o adevărată academie pedagogică, la care alergau 
învăţătorii spre a-şi completa studiile. Dela el 
avem: 1) Elementar sau Abedariu 1864. 2)Scrip- 
tologia, îndreptar la tractarea Abodarului, 1872. 
3) Instrucţiune privitoare la tractarea cărţilor 
şcolastice, 1872. 4) Nou Abedariu Românesc. 
5) Legendar. 6) Sistemul metric. 7) Plan de lec- 
ţiuni. 8) Legea de pensiune. 9) A redactat patru 
ani cele mai bune foi pedagogice: «Şcoala ro
mână» şi «Şcoala practică».
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Petricani, com. rur. în Rom., j. Neam tu, com

pusă din 16 căt. cu 3334 loc. (Dict- geogr. 1895), 
6 biserici şi 2 şcoale.

Petriceicu, Ştefan, domnul Moldovei (vara 
1672—iarna 1674), ales de boieri, cu învoirea 
Sultanului, după a doua mazilire a lui Duca-Yodă 
şi după retuşul luillieSturdza de a primi scaunul. 
Era tocmai vremea resboiului turco-polon şi după 
luarea Camenitei (30 Aug. 1672). P. avea să isco
dească mişcările politice leşesci, să îugrijască 
aprovisionarea garnisoanei din Camenita şi a ar
matei tăbărită la Hotin, şi să întocmească po
durile necesare trupelor. Greutăţile acestea şi 
insultătoarea purtare a comandanţilor turci fată 
de popor, boieri şi domn, apropie pe Vodă de 
Poloni. In Nov. 1673 aceştia vin la Hotin. In 
toiul luptei P. părăsesoe făţiş pe Turci, cari 
pierd marea bătălie (10 Nov.) şi se retrag în cea 
mai mare parte preste Dunăre. Polonii totuşi nu 
profită îndeajuns de victorie, căci generalul So- 
bieski spera un ajutor bănesc dela Turci ca să 
ocupe tronul Poloniei. Din această pricină mulţi 
boieri moldoveni, în frunte cu Miron Costin, pă- 
lăseso pe P. Acesta plănuia să intre în înţele
gere cu Moscovia (Mart. 1674), când e mazilit, 
iar după lupta dela movila Răbăei, gonit din Iaşi 
şi teară. Urmaşul seu fu Dimitraşcu Cantacuzin 
Grecul. [Aguletti.]

Petriceicu, v. şi Haşdeu.
Petrifalău, (germ. Petersdorf, magy. Peter- 

faha), com. mare în Trans., cott. Sibiiu, cu 
1999 loc. (1891) Saşi şi Români. Loc. se ocupă cu 
agricultura, vieritul şi împletitul paielor pentru 
pălării. In P. se află o fabrică de hârtie, care 
ocupă la 300 lucrători, în mare parte şi Români. 
In apropiere de P. se află urme de-ale Romanilor; 
P. este graniţa etnografică între Români şi Saşi,

Petrificaţiune, înlocuirea materiilor organice ale 
unui animal sau ale unei plante prin substanţe mi
nerale (v. petrefact). Structura organică, uneori 
şi forma corpului în general, remân neschimbate.

Petrila, com. rur. în Trans., cott. Hunedoara, 
cu 3471 loc. Români (2688) şi Maghiari, cari în 
majoritatea lor sunt mineri. Pe hotarul acestei 
com. sunt mine de cărbuni.

Petrini-Galatzi, Mihail, medic, n. 1846, a făcut 
studiile sale parte în România, parte în Prancia. 
1881 prof. de istologie la facult. de medicină în 
Bucuresci, 1891 prof. de clinică dermatologică 
şi sifilitică la această facultate. A scris: Tratat 
elementar de histologia umană (1881), Istoria 
anatomiei generale (1881), Le traitement de la 
syphilis (1889), Lectiuni chimice asupra boalelor 
de piele (1892), Lectiuni de clinică dermatologică 
(1891), etc.

Petrînjel, Pătrunjel, Pătrungel, Pe- 
trînjei, numirile românesc! ale plantei culti
vate Petroselinum sativum Hoffm. (sin. Carum 
Petroselinum Benth. v. ac.).

Petrînjelul cânelui, numele popular al plantei 
Anthusa Gynapium L. (v. ac.).

Petrino, l) P. Alexandru, baron, om politic, 
descendent dintr’o familie din Cepelevo de lângă 
lauina în Albania, venită în Moldova între 1769 
şi 1774; n. 1824 în Yăşcăut pe Ceremuş în 
Bucovina, absolvă studiile gimnasiale şi filosofice 
în Cernăut, iar cele iuridice în Yiena şi Paris; 
1848 se întoarse în patrie, petrecu câtva timp 
prin Iaşi şi participă acolo la mişcările politice;

Enciclopedia românii. Yol. 111.

în 1855 îşi cumpără moşia Budiniţul în Buco
vina şi intră în curentul autonomiştilor români 
bucovineni; în 1861 fii ales deputat în dieta 
Bucovinei şi în cameră deputaţilor a consiliului 
imp. din Yiena, unde vorbi în favoarea Româ
nilor din imperiul austro-ungar; participă apoi 
la toate mişcările autonomiste bisericesc! pentru 
reorganisarea diecesei Bucovinei şi pentru intro
ducerea unui congres compus din preoţi şi lumeni. 
Sub ministeriul Alfred Potocki (Apr. 1870—Febr. 
1871), fu ministiu al agriculturei, comerciului 
şi al lucrărilor publice. După căderea ministe- 
riului Potocki, A. P. făcu obstructiune în noua 
dietă a Bucovinei; stărui în 1872 pentru înfiin
ţarea unei societăţi politice, numite a autonomi
ştilor naţionali şi pentru editarea unui (Jiar germ. 
sub titlul de »Der Patriot», din care apărură numai 
35 de numere, dar negăsind sprijinul dorit, pă
răsi terenul politic şi remase activ numai pe cel 
economic, înfiinţând pentru Bucovina un institut 
de credit fonciar, al cărui preşedinte fu până la 
moartea sa (Iul. 1898). A stăruit mult pentru 
aducerea căii ferate dela Leina (Lemberg) prin 
Bucovina la Iaşi şi pentru desvoltarea unei reţele 
de căi fer. locale. Fratele său mai mare

2) Petrino, Niculae, n. 1817 în Văşcăuţ pe C., 
t 1890, a studiat în Cernăuţ şi apoi din 1835 
înainte a administrat moşia părinţască, a lui 
Apostol P.; în 1860 fu chiemat ca representant 
al Bucovinei în consiliul imp. înmulţit, iar după 
promulgarea constituţiunii imp. din 21 Febr. 1861 
fu ales deputat în dieta Bucovinei, în care remase 
până în 1866. De aci înainte trăi retras la moşia 
Văşcăuţ. Al treilea frate

3) Petrino P. Oto, n. 13 Febr. 1834, a studiat 
în (iernăuţ gimnastul, în Wiirttemberg agricul
tura, deveni din 1856 încoace administrator de 
moşii şi în 1875 fu numit consilier domenial 
la direcţiunea bunurilor fondului bisericesc, în 
care calitate f 27 Ian. 1884. Dintru început 
era în curentul cultural al naţionaliştilor români 
şi publică în Foaia societăţii pentru cult. şi lit. 
rom. în Bucov. în 1868 un articol: Opt (Jile în 
Moldova; dar pe urmă a scris numai în limba 
germană. A publicat în >Jahrbuch der geolo- 
gischen Reichsanstalt» 1). pro 1868, Petrefacten 
vom Dniester-Ufer bei Onuth; 2) pro 1875, 
tiber die Stellung des Gypses in Ostgalizien und 
Bukowina, şi 3) în Mitteilungen der anthropolo- 
gischen Geselischaft, Wien 1871, Steingerăthe 
aus der Bukowina. ş. a.

4) Petrino, Dumitru, poet, n. 1846 în Rujniţa 
în Basarabia. In 1870 publică în Cernăuţ un 
volum de poesii intitulat Lumine şi Umbre şi în 
1875 un poem frumos, intitulat Râul. In acelaşi 
an trece în Moldova, unde fu primit cu braţele 
întinse de către junimea însufleţită pentru idea
luri naţionale. In urmă mai publicase în Con
vorbiri literare din Iaşi pro 1875 câteva poesii 
şi în 1876 în foaia Familia din Ungaria un poem 
în trei cânturi, intitulat La gura sobii, apoi i-se 
dete postul de director la biblioteca statului din 
Iaşi şi mai pe urmă i-se încredinţă şi supletura 
catedrei vacante pentru istoria limbei şi litera
turii rom. dela universitatea de acolo, f 29 Apr. 
1875 în Bucur. (Cf. Sion G. în Revista nouă de 
Haşdeu pro 1891, pag. 46—54; Morar C., Părţi 
din istoria Românilor bucov. Cernăut, 1893.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
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Petrlş, numirea veche Petterche, corn. mică 
în Ung., cott. Arad. Apare în analele vechi la 
1337 ca prediu, 1384 loc. Rom. gr.-or. Teritoriul 
muntos, puţin fruotifer. E posesiunea contelui 
Einszky Zdenko, care pentru exploatarea pădu
rilor seculare a instalat o cale ferată prin văile 
munţilor. Loc. se ocupă cu industria de casă 
şi de lemue, agricultura, pomăritul, prăsesc vite 
frumoase.

Petrlţ, Ignat, dascăl, amintit de Daniil Pano- 
neanul, traducătorul Pravilei celei mari (tipărită 
la 1652 în Tîrgovişte), (Jioend că dela»P. I. şi Pan- 
telimon Ligaridis, dascăli desăvîrşiţi amendoi din 
Hio, a învăţat puţinelă gramatică şi sintaxioul.« 
(Cf. Xenopol, Ist. Rom. IV, 166).

Petroala, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 
compusă din 7 cat. cu 2114 loc. (Dicţ. geogr. 
1890); 5 biserici şi 1 şcoală. Tîrg la 29 Iunie.

Petroasa, (raagh. PetroszJ. 1) P., com. mică 
în Ungaria, cott. Bihor, situată într’un loc ro
mantic sub poalele munţilor Bihor. 814 loc. 
Rom. gr.-or. In munţii dela P. s’au exploatat 
minele de aramă şi fier, cari erau posesiunea 
episcopului român gr.-cat. de Oradea mare, aiţi 
însă sunt ruinate. Teritoriul muntos. Loc. se 
ocupă cu industria de casă, pomăritul, agricul
tura, prăsesc vite, oi, porci, capre. [-f]

2) Petroasa, com. mică în Ardeal, cott. Hune
doara, cu 980 loc. Români gr.-or. Teritoriul 
muntos, puţin arător. Loc. se ocupă cu industria 
de casă, lemnăritul, agricultura, pomăritul, pră
sesc vite frumoase. Intre munţii romantici se 
află un cataract, cum şi o peşteră de stalactite 
şi stalagmite. In această peşteră se află ose
minte de Ursus spelaeus Blumb. (Cf. Teglâs 
Gâbor, Bgy uj csontbarlang a deli Kârpâtok sze- 
gelyzetebol). [ri-]

Petroasa, tesaurul dela, v. Pietroasa.
Petrogenesa, sciinţa care se ocupă cu originea 

şi genesa rocelor.
Petrografle, sciinţa care se ocupă cu studiul 

rocelor. Tratate de P.: Zirkel, Lehrbuch der 
Petrographie, 3 volume; Rosenbusch, Physio- 
graphie der Gesteine, Rosenbusch, Elemente der 
Gesteinslehre, Loewinson-Lessing, Lexikon d. P., 
Jannetaz, Les roches, etc.

Petrolii, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, for
mată din un singur sat, situat pe ţermul stâng 
al braţului Borcea, cu 1277 loc. (Dicţ. geogr. 
1897) 1 biserică şi 2 şcoale.

Petrol, fPetroleu, Păcură, Picură, Ţiţeiu, 
Oleiu mineral, Nafta, Unt de năft, Fotoghen, 
Oleum petraej, este un idrocarbur (carbur de 
idrogen) lichid, cleios, viscos, opac, de coloare 
galbenă, vercjuie, roşcată, brună, brună-neagră, 
inflamabil, care se află în păment şi pe lângă 
care se găsesc şi idrocarbure solide, semilichide 
şi gazoase. P.-ul isvoresoe pe alocurea singur din 
păment ori se extrage prin săparea de puţuri 
de adâncime diferită; el se găsesce in Italia, 
Francia, România, Ungaria, Austria, Rusia, Persia, 
China, India, Canada, în Statele Unite ale Ame- 
rioei. P.-ul are origine plutonică (eruptivă); 
presenţa lui în scoarţa globului terestru este 
datorită marilor dislooaţiuni terestre, cu erup- 
ţiuni violente şi prelungite prin seria unui mare 
numer de secoli, cu emanaţiuni de felurite ma
terii, ce n’au putut proveni decât din massa in
ternă şi topită a globului, şi dintre cari unele

s’au consolidat în crepăturile solului sau în cavi
tăţile sale (Daubree, Mendelejen, Abich, Herteau, 
Ringlay, Gr. Cobălcescu. C. R. Mincea, Gr. Filit). 
Pe lângă această ipotesă a origine! iniţiale in
terne a idrocarburelor, mai există multe alte, din 
cari vom menţiona numai doue mai importante: 
ipotesa lui Berthelot a origine! chimice a P.-lui, 
după care în interiorul globului terestru, din 
lucrarea simultană a metalelor alcaline, a apei 
şi căldurei asupra acidului carbonic, care a’ pă
truns dela suprafaţă, s’ar produce acetiluri al
caline, acestea în presenţa vaporilor de apă şi 
a idrogenului ar da nascere la idrocarbure con
densate; petrol, bitumen, cătran; după a treia 
ipotesă idrocarburii sunt de origine organică, 
ieşiţi din descompunere de materii vegetale şi 
animale, de numeroşi pesci, cari au murit din 
causa cantităţilor enorme de sare de mare ce 
s’a depus în unele mări închise (Engler, Dieu- 
lafait, Oxenius, Jacquard). P.-ul este întrebuinţat 
din timpuri foarte vechi, Strabo şi Diosooride 
relatează, că el a intrat în composiţia materiilor 
de cari s’au servit Egiptenii pentru conservarea 
şi mumifiarea morţilor, Herodot vorbesce de pu
rificarea P.-lui usitată în insula Zacyantha, Dios- 
coride şi Pliniu arată, că în Sicilia P.-ul se în- 
ti'ebuinţa la luminat, înBabilonia smoala minerală 
(bitumen) a servit la construcţiuni. In timpul 
modera Englezii au început cu destilarea şi ra
finarea P.-lui în 1847. In România P.-ul este 
cunoscut de mult, mai multe sate cu numele de 
Păcureţii indică vechimea lui. Principele D. Can- 
temir, în 1716, în Descripţie antiqui et hodierni 
status Moldaviae, vorbesce de păcura, care is- 
voresce amestecată cu apă în apropierea satului 
Moinesci, în ţinutul Bacăului, şi care servesce 
pentru ungerea carelor; o mai menţionează Auatol 
de Demidoff în desoripţiunea călătoriei făcute în 
România în 1840. In satul Păcureţii din distr. 
Prahova s’a extras P. în anii 1835—40. Industria 
P.-lui a început a se desvolta în România în 
1856; pe la 1860 s’a făcut primul export de P. 
brut şi rafinat la Marsilia, dar producţia piimi- 
tivă din acele timpuri u’a putut concura cu cea 
americană; tocmai în cei din urină 15 ani in
dustria P.-lui a luat în România o desvoltare mai 
mare; în unele exploatări se înlocuiesc treptat 
săpăturile de puţuri după metoda veche prin sonde 
moderne. In 1897 s’au produs în tot regatul 
român 1.795,447 hectolitri sau 12,000 vagoane 
de P. Densitatea P.-lui brut variază între 0 770 
şi 0'968, el nu se întrebuinţează în stare brută, 
ci se supune la destilaţiunea fracţionată şi se 
rafinează în fabrici speciale, în cari se separă 
diferitele grupe de idrocarbure din cari el este 
compus şi cari sunt constituite în termin mediu 
88% carbon şi 12% idrogen. Unele din aceste 
idrocarbure se volatilisează şi se aprind la tem
peratura ordinară a aerului. Idrocarburele mai 
uşoare ale P.-lui, cari destilează între 0° şi 15011 C 
şi cari au densitatea de 0'702—0'780, se numesc 
Benzine, li-şe dau însă şi alte numiri, după tem
peratura mai joasă la care destilează: Eter de P., 
Esenţa de P., Cimcgen, Rigolin, Gazolin, Nafta, 
Ligroin. Intre 150° şi 300° destilează oleiul lu
minator, Korasenut, avend densitate de 0-780 
până 0-810. Oleiurile grele, cari destilează la 
temperatură mai înaltă decât de 300° C, con- 
stitue materialul pentru prepararea cleiului mi-
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neral pentru unsul de maşine, de roate, pentru 
extragerea de Vaselină şi Parafină. Cotul, care 
remâne ca residuul destilaţiunei, este un bun 
combustibil compus din carbon curat. Destilatul 
destinat pentru iluminare se rafinează prin adăo
gire de acid sulfuric şi neutralisare cu soda 
caustică; el trebue să fie liber de constituantele 
cele mai volatile, cele mal explosibile ale P.-ului, 
să nu conţină decât cel mult 5% benzine, nici 
mai mult decât 10% oleiuri grele, parafinate, 
cari nu ard complet în lampa ordinară şi strică 
atmosfera, producând un fum greu, bogat în 
oxid de carbon, din care se depune funingine 
pe orificiile căilor respiratorii şi pe obiectele 
aflate în localul iluminat.

P.-ul luminator de bună calitate fierbe la 200°, 
are greutate specifică de 0'81 şi nu emite vapori 
explosibili la temperatură mai]oaBăde21°—23° C. 
Pentru constatarea temperaturei, la care se in
flamează P.-ul, ne servim de aparatul Abel- 
Pensky, în care se încălijesce încet P.-ul în
chis, până când o scânteie, care trece 5—6 mm. 
deasupra suprafeţei lui, produce o explosiune. 
P.-ul mai servesce pentru fabricarea de gaz lu
minător, pentru punerea în mişcare de diferiţi 
motori, ca combustibil pentru încălzirea de sobe 
şi de cazane a maşinilor motrice, a diferitelor 
destilării. Rafinăriile de P. ale «Stelei Române* 
se servesc ca combustibil de residuele destila- 
ţiunii P.-ului amestecate cu benzină; unele va
poare române şi multe locomotive ale căilor fe
rate române se încălflesc cu un amestec de 
lignită şi de P., înjectându-se P.-ul în picături 
fine în lignita aprinsă. Benzina se mai între
buinţează în industrie pentru extragerea oleiu- 
rilor din seminţe grase şi în parfurnărie.

In medicina omenească şi veterinară P.-ul ser
vesce din vechime ca medicament, în unele Far- 
macopee mai figurează şi astăzi Uleium petrae 
rubrum, întrebuinţat în contra unor boale ale 
căilor respiratorii, ale pielei; N. Kalinderu şi 
alţi medici îl prescriu contra Leprei; benzina 
omoară părăsiţii pielei şi vindecă râia omului 
şi a animalelor.

In regatul român «Regulamentul asupra fa- 
bricaţiunii şi venflării produselor destilaţiunii 
P.-ului* din 1894 prescrie precauţiunile nece
sare pentru înlăturarea pericolelor sanitare şi 
igienico ce se pot nasce la destilarea, transpor
tarea şi depositarea P.-ului, şi precisează cali
tăţile ce trebue să însuşească P.-ul luminător, 
iar «Regulamentul pentru măsurile de aperai’ea 
sănătăţii publice faţă de exploatările de P.« din 
1899 prescrie precauţiunile necesai'ii la insta
larea de sonde şi de puţuri de P. pentni preve
nirea de incendii, deexplosii, de infectarea apelor.

Liter.: Coquand, Sur Ies gites de petrele de la 
Vaiaehie et de la Moldavie. Paiîs, 1897; Capellini, 
Giaoimenti petroliferi di Valachia. Bologna, 1868; 
Foetterle, Verhandlungen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt. Wien, 1890; Fucbs und Sarasin, 
Das Erdol von Kampina, 1872; I. Felix, Hy- 
gienische Studien tiber Petroleum, în Deutsche 
Vierteijahrschr. fur 6. Gesundheitspflege. Braun- 
•sohweig, 1872; I. Felix, Studii igienice asupra 
P.-ului, în Revista sciinţ. II. Bucuresci, 1872; 
C. D. Pilide, tiber das Ncogenbecken nbrdlioh 
von Ploiesci, Jabresber. der k. k. geologischen 
Reichsanstalt. Wion, 1877; N. Cucu, P.-ul, de

rivatele şi aplicaţiunile lui. Bucur., 1881; Gr. 
Cobălcescu, Memoriile şcoalei militare din laşi, 
1883; Tietze, Notizen iiber die Gegend zwischen 
Plojeschti und Kampina in der Walachei, Jahres- 
bericht der k. k. geol. Reichsanstalt. Wien, 1883; 
Olszewski, Studien iiber die Verhăltnisse der 
Petroleum-Industrie in Romănien, 1883; Gr. Co
bălcescu, Despre originea şi zăcămintele P.-ului 
în Carpaţi, Anal. Acad. rom. Bucuresoi, 1887; 
C. Istrati, P.-ul impur ce se vinde în comerciu, 
Anuai'ul Facult. de sciinţe din Bucuresci, 1889; 
C. Burki, A. O. Saligny, N. Cucu şi C. Istrati, 
Cercetări asupra păcurilor din România. Bucur., 
1891; A. Bernad-Lendway, St. Cucu, I. Felix, 
C. Istrati şi A. O. Saligny, Raport asupra mă
surilor necesare pentru priveghiarea industriei 
şi coraerciului de P., cu un proiect de regula
ment. Bucur., 1892; C. Istrati, Sur Ies petroles 
de Roumanie, Bullet. de la Soc. de Chimie de 
Paris, VII, 1892; V. Buţureanu, Raport asupra 
P.-urilor din comerciu, 1896; C. I. Brătianu, 
Principii pentru căutarea şi exploatarea ţiţeiului. 
Bulei soc. politechn. rom. Bucur., 1896; C. R. 
Mircea şi Gr. Piliţi, P.-ul, studiu sciinţific şi 
economic. Bucur., 1898; A. Bernad-Lendway, 
Analisele P.-uiilor române şi a derivatelor lor 
din comerciu, 1880—99; A. O. Saligny, Anali
sele P.-urilor române şi a derivatelor lor, 1885 
până 1899; I. Felix, Rapoartele generale asupra 
Igienei publice şi serviciului sanitar a regai rom. 
Bucuresci, 1893—99; C. Istrati, Câteva cuvinte 
asupra P.-ului ce se vinde în capitală, Bulet. 
soc. de sciinţe fisice V, 1899; L. Edeleanu şi 
G. A. Filiti, Contribuţiuni la studiul P.-ului. 
Bucur., 1899 şi 1900; P. Poni, Cercetări asupra 
composiţiunii chimice a P.-urilor române, Anal. 
Acad. rom., Ser. II, t. XXIII. Bucur., 1890; 
C. Burki, Etudes sur Ies petroles roumaines, 
Bulet. soc. de sciinţe din Bucur. IX. Bucur., 1900; 
V. S. Gutzu, Rafinarea P.-ului crud în Statele 
Unite ale Americei. Bucur., 1898. [I. Felix.]

Petroman, com. rur. în Banat, Ung., cott. 
Timiş, cu 1818 loc. Români.

Petromyzon, fluviatilis, (zool.) v. Lamperto.
Petronius Arbiter, scriitor din seci. I d. Chr., 

toarte probabil acel Gajus P-, despre care scrie 
Tacit în anale, cartea 16, că a fost consul, pro
consul îu Bitinia, şi apoi figură la curtea lui 
Nerone ca «arbiter elegantiae*, prima autoritate 
în aprecierea frumosului şi plăcerilor estetice. In 
urmă, căZut în disgraţie prin intrigile lui Tigel- 
linus, se sinucise deschiZendu-şi vinele. Sien- 
kievics, în romanul său Quovadis, representâ pe 
P. ca tipul ideal al vieţii antice, etice şi estetice. 
P. în romanul său Satirae, povestind aventu
rile unui Encolpius în Italia de jos, zugrăvesce 
ou mult talent şi spirit ironic corupţiunea mo
ravurilor şi a gustului estetio în societatea ro
mană de atunci. Scris în prosă amestecată ou 
versuri, parte într’o latinească clasică corectă, 
parte în «lingua rustica* adeseori obscenă, acest 
roman e foarte important ca oglindă a societăţii 
romane cum şi a limbei literare şi poporane din 
acel timp. A remas numai în fragmente. Cel mai 
însemnat fragment. Cina lui Trimalchion, tipărit 
şi separat, s a găsit de abia în 165U la Trau, 
în Dalmaţia. Cea mai bună ed. a operei lui P. 
e de Biicheler 1862, a II ed. 1871; în trad. 
germ. 1874. [M. S.j

37*
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Petroşani, com. nir. în Rom., j. Vlaşca, si
tuată în marşinea bălţii cu acelaşi nume; are 
1151 loc. (Dicţ. geogr. 1890), 1 biserică şi 2 
şcoale. Loc. se află în stare bună.

PetroşenI, centrul unui basin situat între munţii 
Vulcanului, ai Părângului, ai Sebeşului şi ai Ha
ţegului, 610 m. altitudine. Basinul P., aflat cu 
totul în Transilvania, comunică cu România prin 
augustul dar pitorescul defileu al Jiului, format 
de munţii Vulcanului şi ai Părângului; defileul 
lupg de aproape 80 km. ţine din Livezeni până 
la Bumbesci. El mai comunică cu România şi 
prin pasul Vulcanului (1624 m.), situat Ia 7 km. 
Ia vestul Jiului, pe unde trece o potecă ce duce 
dela Vulcan (Trans.) la Cartin (România). Cu 
Transilvania comunică basinul prin pasul Men
torului (800 m.) pe unde trece şoseaua şi calea 
ferată ce unesce Petroşenii ou interiorul Tran
silvaniei. Basinul PetroşenUor posedă gismente 
de antracită in plină exploataţie. El formează 
ca o cetate asvîrlită chiar pe graniţa română, 
din care se observă trecerile prin defileul Jiului 
şi prin pasul Vulcanului, pe unde Austriacii con
struiseră o şosea, care le servi ca linie de ope
raţiune cât timp ei au avut Oltenia în stăpânire 
(1718—1736). Valoarea lui strategică o denotă 
nu numai situaţiunea sa pe o linie mare de co
municaţie preste munţi, dar şi urmele de fortifi- 
caţiuni aflate în basin, la intrarea Jiului în defileu, 
ca şi cele din ţeară (Porceni), ori numele de «Cetatea 
Bolei< de lângă Merişor. P. însuşi e o com. 
mică în cott. Hunedoara. Are un prediu D i 1 ş a 
şi 3774 loc. Rom., Germ., Magh. şi alte naţio
nalităţi. Staţiune de cale fer. şi mai multe oficii. 
P. e centrul exploatării minelor de cărbuni din 
valea Jiurilor. La P. şi împrejurime sunt bogate 
straturi de cărbuni. Exploatarea s’a început pe 
la 1840, iar din 1867 se exploatează în mesură 
mai mare. In acest an a deschis aici o baie so
cietatea de mine şi usine din Braşov; statul 
asemenea are băi. Producţiunea societăţii de 
mine este anual cam milioane măji metrice, 
în valoare de 2 milioane cor.

In P. se află sediul unui protopopiat gr.-cat. 
român, la care aparţin 16 parochii, cu 13,315 
credincioşi.

Petrosilex, rocă; mai înainte se desemnau ca 
P. roce fin cristaline eruptive şi metamorflce, ca 
unii porfiri, hălleflinta, etc. Astăiji petrogr. fran
cezi numesc P. massa compactă a rocelor por- 
flrice, cari presintă fenomene de devitrificaţiune 
(microfelsit a autor, germani).

Petroşlţa, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 
compusă din 2 căt. cu 1900 loc. (Dicţ. geogr. 
1890), 3 biserici şi 1 şcoală cu două puteri di
dactice. E străbătută de rîul Ialomiţa.

Petrova, com. rur. în Ungaria, cott. Mara
mureş, cu 3061 loc. Români (1417), Ruteni şi 
Germani.

Petrovlol, Lazar, Dr., n. 4/16 Nov. 1856 în 
Bocşa rom., studiile filosofice le-a făcut în Pesta, 
unde obţinu diploma de doctor în filosofle, în 
etate de 21 ani. Din Oct. 1877 profesor al se
minarului pedagogic-teologio din Arad, până în 
9 Iun. 1881, când a răposat în Sibiiu. El a scris: 
Iubirea faţă de copii; Compendiu de pedagogie, ş. a.

Petrovoselo, com. rur. în Ung., cott. Torontal, 
ou 6018 loc.. Români. In P. se află banca rom. 
«Steaua» (v. ac.).

Petru, apostol, Sf., a’a numit Simon, Christos 
i-a schimbat numele în Petru sau Cepha (ce 
în limba siro-chaldaică înseamnă: piatră). P. de 
profesiune a fost pescar din Betsaida, ca şi tatăl 
său lona, şi fratele său Andreiu. Locuia în Ca- 
phamaum şi era căsătorit. El a fost unul dintre 
cei dintâiu chiemaţi la apostolie şi a remas ne- 
deslipit de Isus; a fost de un temperament san- 
guînic, şi de aci se explică unele fapte pripite 
din viaţa lui, cum a fost folosirea armei, când 
trimişii sinedriuluî au prins pe Isus, şi lăpedarea 
lui de Isus. P. a însoţit pe Isus când a înviat 
fata lui lair, cu ocasiunea schimbării la faţă pe 
muntele Tabor şi în grădina Getsemani, înainte 
de patimî; el e amintit între apostoli totdeuna 
în locul prim, şi el s’a considerat pe sine tot
deuna de principele lor. P. a propus să se aleagă 
alt apostol în locul lui Iuda; el a predicat mai 
ântâiu după pogorîrea spiritului sf.; şi a primit 
şi păgâni în biserică (pe centurionul Cornelia, 
Fapt. ap. 10, 1 ur.). P. în a. 42, alungat din 
Ierusalim, s’a dus în Antiochia, unde a fundat 
episcopatul; de acolo în Roma, întemeiând bi
serica de acolo. La 52 a condus sinodul aposto
lilor în Ierusalim; apoi a cercetat mai multe 
biserici; la 67 împreună cu ap. Pavel s’a re
întors la Roma, unde, sub Nero. a suferit mar
tiriu, restignit fiind cu capul în jos, la 29 Iunie 67. 
P. a scris 2 epistole.

Petru, (Calopetru), domn al Bulgarilor şi Ro
mânilor, V. Asanescii.

Petru, Domni ai Moldovei;
Petru I, Mufat, v. Muşat.
Petru II, (1448—49), fiu al lui Alexandru cel 

Bun (deosebit de P. III Aron). El luă domnia 
cu ajutorul cumnatului său loan Hunyadi, în 
luptă cu Roman II (fiul lui Iliaş), care era ajutat 
de Poloni, şi cedă Ungurilor Chilia, pe care Mol
dovenii o luaseră mai înainte dela ’feara-Româ
nească. Deşi ajutat de Unguri în contra Polo
nilor, P. recunoscu suzeranitatea Poloniei, după 
obiceiul predecesorilor săi; părăsit apoi de Un
guri, el fu resturnat de Alexandru II, fratele 
lui Roman II.

Petru III, (supranumit Aron), 1455—57, fiu 
natural al lui Alexandru cel Bun, (deosebit de 
P. II, pe care îl numesoe ca predecesor şi frate). 
Ca pretendent la domnie, P. are lupte mai ântâiu 
cu Bogdan H, pe care îl ucide la Reuseni (Oct. 
1451), apoi ou Alexandru II, pe care îl învinge 
la Movile (Martie 1455) şi îl silesce a se retrage 
la Cetatea Albă. In Oct. 1455, P. trimite regelui 
Poloniei obicinuitul omagiu de fidelitate, pe care 
îl înoiesce în Iunie 1456, când confirmă şi pri
vilegiul comercial al tatălui său Alexandru penti u 
neguţătorii poloni. In 1456, P. se învoi să plă
tească Turcilor un tribut de 2000 galbeni, spre 
a înlătura pericolul ce îl ameninţa din această 
parte. El fu resturnat de Ştefan cel Mare, fiul 
lui Bogdan II, care îl învinse în două lupte. 
Apr. 1457. P. se refugia în Polonia, apoi în 
Ungaria, unde provoacă ostilităţile lui Ştefan 
cu Mateiu Corvin, până când, în cele din urmă, 
el că(ţu în mânile lui Ştefan şi fu decapitat.

[D.On.]
Petru IV Baref, a fost fiul lui Ştefan cel 

Maro cu Maria Rareş din Hârlău. A domnit iu 
două rânduri (1527—38 şi 1541—46). Profitând 
de turburările Ungariei după Mbhaci, el trecu
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de mai multe ori în Transilvania jefuind, iar în 
1529 bătu la Peldioara armata archiducelui Fer- 
dinand, luându-i tunurile. Cuprinse mai multe 
oraşe, apoi. se întoarse în ţeară. Începu apoi 
resboiu ou Polonii, însă la Obertin fu bătut din 
pricina prea marei încrederi în numărul şi în 
tunurile sale (1531). Pentru că întrase în ne
gocieri cu Germanii şi omorîse pe Ludovic Gritti, 
om de încredere al Turcilor, trimis spre a potoli 
rescoala Ardelenilor, Soliman II veni asupra lui, 
pe când de celelalte părţi îl atacau Tătarii, îl 
aşteptau Polonii şi Muntenii. Petru nu se lupta 
cu Turcii, căci boierii şi poporul de jos îl pă
răsi. Atunci fugi singur prin codri şi prin munţi, 
trecu în Transilvania (fuga lui descrisă admi
rabil de cronicarul Ureche) şi se închise în ca
stelul Ciceu, de unde după un an şi jumătate 
merse la Constantinopole, dobândi iertare şi primi 
domnia a doua oară. Luă parte la potolirea res- 
coalei lui Mailat, întră apoi în marea alianţă 
creştină contra Turcilor, cu îndatorirea să dea 
creştinilor pe Soliman, dete 100,0(X) galbini lui 
loachim de Brandenburg, însă expediţia nu s’a 
făcut, iar Petru a murit la 1546. A fost om 
viteaz, dar fără plan şi fără consecuenţă.

Petru V, V. P. Sohiopul.
Petru, domni ai Munteniei:
Petru I din Argeş, între anii 1534—36. A fost 

resturnat de Radu Paisie.
Petru II cel Bun, v. Pătraşcu cel Bun.
Petru III Şchiopul, cu numele de Petru V 

domn şi în Moldova, a domnit în Muntenia sub 
epitropia mamei sale, Eiajna (v. ac.); el trebui 
să lupte necontenit contra partidului persecutat 
de tatăl său, Mircea Ciobanul, cu toate acestea 
se ţinu pe tron dela 1559—67, când Turcii îl 
înlocuiră cu fratele său Alexandru, iar mai apoi 
îl numiră în Moldova în locul lui loan-Vodă 
cel Cumplit, cu care poartă lupte şi este învins. 
După sfirşitul trist al lui loan, P. S. ocupă 
domnia Moldovei dela 1574—91, în patru rân
duri, fiind resturnat cu armele şi recâştigând 
tronul cu bani, până ce ne mai putând plăti, 
părăsi domnia şi trecu în Austria cu toate averile 
sale. In 1588 el a încheiat cu EUsabeta, regina 
Angliei, un tratat comercial, punând asupra măr
furilor engleze vama de trei la sută.

Petru IV Cercel, v. Cercel.
Petru de Amlens sau Eremitul, predicatorul 

resboaielorcruciate. Papa Urbanii l-a îndemnat 
să predice cruciata, ceea ce P. a şi făcut cu 
mare succes prin Italia şi Francia şi cu deo
sebire la sinodul din Clairmont, presidat de papa 
(1095). Fără să aştepte organisarea unei armate 
regulate, pleaoă în fruntea unei mulţimi nedis
ciplinate şi conduse de cătră aventurierul Walter 
von Habenichts cătră Constantinopole; dar oastea 
lor, care pe drum s’a dedat la excese şi cru
zimi, a fost în parte nimicită de cătră Maghiari, 
iar cei ajunşi la Constantinopole, trecând Bos
forul, au fost tăiaţi de cătră Turci. P. a stat în 
Constantinopole, până ce a sosit oastea lui Gott- 
fried de Bouillon, pe care l-a însoţit până la 
luarea Ierusalimului, apoi s’a întors în patria 
sa. f 1115 în mănăstirea din Guy, întemeiată 
de el. [Dr. lacob Radu.]

Petru, Catolicul, preot şi mai târziu episcop 
catolic al Moldovei pe vremea lui Stefan-Vodă 
cel Mare. Pe la începutul anului 1476, ca simplu

preot bacalaureat în decrete, fusese admis, din 
tojeranţă religioasă şi dibăcie politică, în divanul 
ţerii, dimpreună cu confratele seu Clataneu la- 
nuensul. Tot atunci e trimis, cu acesta-şi, să 
ceară ajutor bănesc dela papa şi dela Veneţia şi 
să dobândească recunoascerea de episcop. Aten
ţiunea dată de Stefan-Vodă catolicismului, i-a 
atras laudele papei şi acordarea cererei, precum 
şi cedarea veniturilor episcopiei catolice.

Petru I cel Mare, Alexievid, împirat al Rusiei, 
fiul împăratului Alexe şi al Nataliei Eirilovna 
Narişkin, n. 30 Maiu 1672 în Cremlin la Moscva. 
După moartea fratelui seu mai mare Feodor 
(1682), fu depărtat dela tron de sora sa Sofia, 
până ce făcându-se mare, o constrînse a se că
lugări (1689). întreprinde în 1697, sub numele 
de P. Mihailov, o călătorie în Olanda şi învăţă 
ca simplu lucrător tâmplăria. Treou în Anglia 
(1698), se întoarse prin Viena, şi desfiinţa ar
mata streliţilor, civilisănd poporul cu de-a sila. 
Schimbă îmbrăcămintea, ordonă ca toţi să se tundă, 
întră în resboiul nordic contra lui Carol XII. în
vins la Narva (1700) el nu se descurajă, cuprinse 
Ingria şi puse temeliile St.-Petersburgului. După 
Pultava (1709), trebui să poarte resboiu cu Turcii 
ridicaţi contra lui de Carol. învins la Stănilesci 
încheie pacea dela Huşi (1711), prin care în
torcea Turcilor cetatea Azow. Continuă lupta cu 
Svedia, şi prin pacea dela Nystad păstră Estonia, 
Livonia, Ingria, Carelia cu Wiborg şi Eexholm 
(1721). In 1722 cu 100,000 luptători atacă Persia, 
şi obţinu Derbent, Bacu, Gilan, Masenderan şi 
Astrabad (1723). Inlăuntru Introduse reforme 
în administraţie, în biserică (desfiinţă patriar- 
chia şi dede conducerea unui sinod condus 
de el), în finanţe, în economie. Intemeiă şcoale, 
academia de sciinţe. Era violent, beţiv, dar cu 
consciinţă de datoria sa ca împărat. El este ade
văratul întemeietor al statului rusesc. Pretinsul 
său testament este o lucrare posterioară, făcută 
sub influenţa lui Napoleon I.

Petru din Ravena, v. Chrysologus.
Petru Stolnicul, numele înainte de domnie al 

lui Alexandru Vodă Lăpuşneanu (v. ac.).
Petrus Anglerlus, istoriograf, n. 1459 în Arona 

lângă Lago Maggiore, capelan regesc şi prior în 
Granada, f acolo 1525. Ser.: »De orbe novo» 
(1516, prima descriere despre descoperirea Ame- 
ricei); »Opus epistolarum» (1530); »De legatione 
babylonioa libri III» (1516).

Petrus de Vinea, (corect Pietro deUa Vigna), 
jurisconsult, n. 1190 în Capua, marele judecător 
la curtea imp. Frieiirioh II, dela 1232 încre
dinţat cu misiuni politice importante; 1247 pro- 
tonotar al Biciliei. încercând a învenina pe îm
păratul, P. fu orbit şi încarcerat; f 1249 prin 
sinucidere. Ser.: »Epistolai-um Ubri VI», sunt de 
mare valoare ca isvoare istorice.

Petrus Lombardus, teolog şcolastic, numit şi 
Magister sententiarum, n. în Lumelogno lângă 
Novara; dela 1159 a fost episcop de Paris până 
la moarte în 1164. Ca discipol a lui Abelard, şi sub 
influenţa aceluia, a scris un op sistematic asupra 
problemelor teologice-dogmatice în patru cărţi: 
>Libri sententiarum», cercând a susţine dogmele 
bisericei apusene cu sentinţe din sfinţii părinţi. 
Scrierea aceasta a fost mult timp normativă în 
materii dogmatice. Edit. 1477, iar în patrologia 
lui Migne t. 192. [PI.]
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Petrus Mauritius, numit Venerahilis, abate 
în mănăstirea Cluny; din ostaş s’a făcut că
lugăr şi unul din scriitorii de frunte din seci. XII. 
A scris: tractate în contra Iudeilor şi a Sara- 
cenilor; şi a tradus în limba latină mai multe 
părţi din Coran, f 1157.

Petruţoa, munte în Bucovina de 1145 m. de 
înalt, în ramura munţilor dintre rîul Sucevii 
şi al Şiretului, mai în sus de satul Crasna.

Petruszevicz, A. S., canonic din Lemberg,
m. on. al Acad. rom., a publicat în rusesce şi 
leşesce numeroase lucrări de erudiţie.

Pettenkofer, Max de, farmacist şi doctor în 
medicină şi chimist distins. A contribuit la asa
narea Berlinului şi Miincbenului; el a fost supra
numit «Părintele igieuei«. Asistent în labora
torul lui Liebig din Giessen, mai târziu (1865) 
profesor de igienă la univ. din Miinchen; P. a 
lucrat foarte mult în direcţia chimiei. La 1850 
el comunică tratatul seu asupra equivalenţilor, 
lucrare care conduse la emiterea sistemului pe
riodic al elementelor. Tot lui se datoresce, graţie 
unui anume aparat inventat de dînsul, stabilirea 
proporţiunilor de principii, de care un om are 
nevoie pentru a se hrăni. Din causa unui diabet, 
care îi supăra (}ilele, el s’a sinucis în vîistă de 
83 ani printr’un glonte de revolver (1900).

Petunia Juss., (botan.) gen din fam. Solana- 
ceae, tribul Salpiglossidae, cuprinde plante er
bacee mai adesea viscid-pubescente, ramificate; 
frunzele de tot întregi; florile violacee sau 
albe. Acest gen are vr'o 12 specii, respândite 
prin America australă până în Mexico. In părţile 
noastre se cultivă ca plante decorative P. nyc- 
taginiflora Juss. şi P. violacea Lindl. ambele 
originare din Argentinia. [Z. C. P.]

Peucedanuoi L., (botan.) ^n de plante din 
fam. Umbelliferelor, trib. Peucedaneae. Cu
prinde vr’o 80 specii preponderant boreale, la care 
după unii autori aparţin ca subgenuri şi Anethum 
(v. ac.), Imperatoria (v. ac.) şi Pastinaca (v. ac.) 
cu speciile: Anelhum graveolena L. «mărarul^ şi 
Pastinaca sativa L. «păstâmacuU. Dintre speciile 
selbatece mai frequente la noi cităm pe P. Cer- 
varia Case. şi P. Oresselinum Mnch. [A. Pr.]

Peuoer, Gaspar, «prea înţeleptul între ur
maşii lui Asclepeiade<, ginerele lui Melanchton, 
faimosul partisan al lui Luther şi prietenul lui 
Despot-Vodă, n. 1525, t 1602. Fusese ohiemat 
de acesta ca profesor la şcoala protestantă dela 
Cotnari, menită a converti pe Moldoveni la lu- 
teranism, dar refusase de a veni.

Piucescu, Origore, advooat şi fost ministru,
n. 1642, -j- 1897; şi-a făcut studiile iuridice la 
Paris, a îndeplinit în ţeară diferite funcţii ju- 
decătoresci, iar dela 1871 s’a ocupat de advo- 
catură şi de politică, multă vreme ca conservator, 
trecend spre sfîrşitul vieţei sale la liberali. 1889 
şi 1890 a fost ministru al domeniilor în cabi
netele L. Catargiu şi general Mânu. P. a fundat 
revista «Dreptul» (1873) şi a colaborat mult la 
fiarele conservatoare «Timpul» şi «Epoca». Dela 
el între altele: «Tratatul obligaţiunilor» (2 voi., 
1878), «Despre partidele politice», etc.

Peuerbach, (Peuerbach, Purhach), George de, 
matematician şi astrenom, n. 1423 în Peurbach 
(Austria), 1454 astronomul regelui Ungariei, apoi 
prof. în Viena, j" acolo 1461. Reformatorul tri- 
gonometriei, compuse o nouă tabelă a planetelor

şi consemnarea stelelor fixe. Ser.: «Theorieae 
novae planetarum» (1481); «Sex priores libri 
systematis Almagesti» (1496); «Tractatus super 
Propositiones Ptolemaei de sinubis et Chordis» 
(1541). (Cf. Schubert, 1828.)

Peutlnger, Conrad, savant jurisccnsult şi ar- 
checlog, fundat, archeologiei romane şi germane, 
n. 1465 în Augsburg, f 1574. Scrieri principale: 
«Inscriptiones vetustae romanae», Augsburg 1505, 
şi «Sermones convivales de Germaniae antiqhi- 
tatibus»; «Tabula itineraria Peutingeriana», cu
prinde dnimurile militare din imperiul de jos 
(deoi şi din Dacia); ed. cea mai recentă e a lui 
Ern. Desjardins, 1875 «La table de P.»

Peyer, Glandele lui P., v. la art. Glanda şi 
Intestin.

Peytral. Paul Louis, cm politic frc., n. 1842 
in Marseille, 1881 deputat radical, 1888—89 şi 
1898 ministru de finanţe.

Peziza, (botan.) gen de Ciuperci Ascomycete, 
fam. Pezizacee; au fructul cărnos ca o cupă, ca 
un pahar larg la gură sau ca o urechie, de unde 
şi numele popular al unor specii de Urechi a 
babei. Ca specii mai comune cari trăiesc pe 
păment prin păduri, grădini sunt: P. aurantia 
Pers., P. cochleata L., ş. a.

Pezzen, Bartholomeu, doctor, trimis extra
ordinar al împ. Eudolf în Ardeal, ca să reguleze 
posiţia lui Mihaiu Viteazul în această ţeai'ă şi 
să-i aducă banii necesari trapelor (1600), în 
aparenţă, iar în fond să pună la cale o rescoală 
a nobililor unguri contra lui Mihaiu spre a-1 
goni din Ardeal.

Pfăfers, corn. rur. în Elveţia, cant. St. Gallen, 
cu 1634 (1888) loc., trei km. departe de Ragatz. 
In apropiere se află baia de P., ale cărei isvoare 
calde (37u C) ies din văgăuna Tamina. Aceste 
isvoare au fost descoperite la 1038, dar abia 
dela 1242 se întrebuinţează ca băi la afecţiuni 
reumatice, nervoase şi scrofuloase.

Pfalz, (Palatinat), doue principate germane 
cari până la 1623 aparţineau laolaltă: 1) Ober- 
pfalz, ducat, 7158 kma. cu ca. 280,000 loc.; 
capit. Amberg. 2) Unterpfalz, Rheinpfalz, (pa
latinatul renan), pe ambele laturi ale Rinului, 
8260 km*., compus din Palatinatul propriu ()is 
sau electoral, principatul Simmern, ducatul Zwei- 
briicken, principatele Veldenz şi Lautern, etc. 
Capit. Heidelberg. Cf. şi art. Palatin, Palatinat.

Pfalz, (Rheinpfalz, Rheinbayern), guverna- 
ment bavarez la stângă Rinului, 5928 km*, cu 
765,991 loc. (1895). Capitala Speyer.

Pforzhelm, oraş industrial în Baden, 33,345 loc. 
(1895); castel vechiu; cameră de coraerciu, gim- 
nasiu, şcoală reală şi de industrie artistică; in
dustrie de bijuterii, chimicalii, maşini, hârtie, 
fier; comerciu cu vite şi lemne.

Pfyffer, Ludovic, n. 1524 dintr’o familie no
bilă din Luzem, a luptat contra Hughenoţilor 
în calitate de colonel al unui regiment elveţian, 
1569 şeful lanskenetilor (Landsknecht) în Lu- 
zern, el a chiemat iesuiţii în ţeară. f 1594.

Pha —, V. şi Fa —.
Phaedon, filosof grec şi discipul al lui Socrate, 

a fost fundatorul şcoalei eliace, numită aşa după 
locul nascerii sale, Elis. El a desvoltat înveţă- 
turile lui Socrate mai mult din punctul de vedere 
teoretic. Numele lui îl poai'tă faimosul dialog al
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lui Plato, care tractează despre nemurirea sufle
tului. (Cf. Teodoresou, Ist. fii. aut. 184.) [PI.]

Phaedra, îa mitei. grec. fata lui Minos cu 
Pasiphae, sora Ariadnei. Theseos a răpit pe 
amendoue surorile, dar Phaedra i-a remas de 
soţie şi i-a oăscut pe Akamas şi Demophon.

Phaedrus, fabulist latin, fost sclav din Mace
donia, liberat de August, adeseori persecutat sub 
Tiberiu pentru fabulele sale; multe imitate după 
Aesop, altele originale, în versuri iambice senare, 
stil plăcut, limba nu totdeuna corectă. Cele mai 
bune ediţiuni de Bentley 1726, Orelli 1832, 
Miiller 1877; cea mai nouă de Riese 1885. Bd. 
şcolare: Bichter 1871; traducere germană de 
Siebelis, franc, de Parisot, şi în ed. Nisard de 
Fleutelot.

Phaenakistoscop sau Pîantoscop, un aparat 
optic, care produce în noi ilusiunea ca şi când 
imaginile de pe un disc ar fi vii şi s’ar mişca. 
Anume pe un disc e representată o figură în de
osebite posiţii de mişcare (în ordinea lor na
turală), iar între figuri sunt aperturi. Dacă discul 
se învirte repede şi prin aperturi privim într’o 
oglindă opusă, vedem figura mişcându-se. Fe
nomenul se basează pe aceea, că impresiunile 
repezi în ochi se contopesc şi nu mai vedem 
singuraticele figuri în deosebitele lor posiţii, ci 
figura în mişcare naturală.

Phaenologie, ramură a meteorologiei şi a geo
grafiei botanice; se ocupă cu durata perioadei 
vegetative la plante şi arată cum variază în 
raport cu climatul. Aşa, în Fb. se studiază du
rata înElorirei, din acest punct de vedere fiind 
unele plante euchrone, toţi indivizii unei specii 
înflorind cam în acelaşi timp, s. e. Mărgărită- 
relul; plante achrone, cari înfloresc mai tot anul, 
cu Păpădia; plante polychrone, fac flori succesiv. 
Mai studiază timpul, epoca înfiorirei, unele plante 
înfloiînd primăvara de vreme, ca ghiocei, altele 
toamna, ca Brânduşele de toamnă, ş. a.; dacă 
florile apar înaintea frunzelor, în acelaşi timp, 
ori pe urmă şi data apariţiunii acestor două so
iuri de organe; în fine notează desvoltarea şi 
procesul de maturaţie al organelor de multipli- 
caţiune (fructe, sporangi). [S. Şt. R.]
U Phaeophycee, (botan.) Alge brune, clasă de 
Alge caracterisate prin presenţa în cbroinatoforii 
lor a unui pigment brun phycopheina, asociat 
cu chlorophyla. Majoritatea Pb. trăiesce în mări, 
puţine în ape dulci; cele mai însemnate sunt 
Laminariaceele (v. ac.) şi Fucaceele (v. ac.). Pb. 
au zoospori şi anterezoizi monosimetrici; repro
ducţia prin heterogamie sau isogamie. Se divid 
în: Phaeosporee, la cari organele multiplica
toare se fac din păi’ţile periferice ale corpului, 
şi Cyclosporee, unde aceleaşi organe se fac în 
părţile profunde ale corpului. Alături de Pb. se 
află Dictyotaceele, alge tot de coloare brună, 
marine, dar cari n’au zoospori, ci spori imobili 
formaţi câte patru la un loc. [S. Şt. R.]

Phaeţon, (mitol.) fiul lui Helios (<)eu al soa
relui) cu Klymene; mânând şi el odată caii soa
relui, s’a apropiat prea tare de ceriu şi de pă
mânt şi le-a aprins, din care causă Zeus l-a 
aruncat în rîul Bridanus (Padus, Po). Heliadele, 
surorile lui, l-au plâns şi Zeus le-a prefăcut 
în plopi. Când cineva se apucă să facă ce nu 
poate, se (jioe: »Magna petis Phaeton» (mari lu
cruri ceri P.).

Phagedaena, (grec.) se numesce în medicină 
un ulcer ce se întinde şi roade în împrejurime; 
un ulcer gangrenos.

Phagocyti, (med.) celule, leucociţi (v. ac.), cari 
după Mecinicov au un rol însemnat în lupta 
contra bacteriilor. P. apucă bacteriile şi le fac 
imposibile. Această teorie este mult combătută.

Phakita, (med.) inflamaţia lentilei ochiului; 
Phahomalacia, reducerea consistenţei lentilei; 
Phahoselerosa, învîrtoşarea substanţei lentilei, 
cataracta; Phakoacotoma, taihniaxea, lentilei.

Phalacrocorax Carbo sau Cormoran, o pasere 
din fam. Steganopodelor, ord. paser. Înotătoare. 
Penele pe cap, grumazir piept şi burtă vertjîi- 
negre strălucitoare, pe spate şi umeri brune. 
Ciocul şi picioarele negre. Lung. 90 ora. Preste 
tot pământul. Strică pescilor. Se cufundă înotând. 
Se odicbnesce şi îşi face cuibul pe arbori.

Phalacrosa, (med.) pleşuvia părţii anterioare 
a capului, v. Pleşuvia.

Phalangea, (anat.) oscioarele din cari se compun 
degetele, v. Mână şi Pioior.

Phalanx, Falangă, şir, şireag; şirul de bătaie 
la Greci şi Macedoneni (v. Falangă.).

Phalaris L., (botan.) gen din fam. Gramineae, 
tribul Phalarideae, cuprinde vr'o 9 sau 10 specii 
de ierburi anuale sau perene cu frunzele plane, 
respândite prin regiunea mediteraniană din in
sulele Canarice până în Afganistan precum şi în 
America cxtratropicală atât boreală cât şi au
strală. In părţile noastre cresce P. arundmaceaL., 
numită popular I e r b ă 1 u ţ ă, şi P. eanariensia L., 
vulgar Iarba canaraşului. Se cultivă ca 
plantă decorativă P. arundinacea L., var. picta 
Kocb. sin. P. picta L. numită popular: Iarba 
albă, Ierbăluţă, Pangliouţă. [Z.C.P.]

Phalaris, tiran, originar din Creta, exilat ni- 
meresce la Agrigent, unde în anul 566 a. Cbr., 
ajunge tiran. P. era un distins meehanic şi le
genda îi atribue invenţiuni minunate. Cruzimea 
lui era mare, supuşii sei exasperaţi l-au ucis 
cu pietre.

Phaleron, cel mai vechiu port al Atbenei, îna
inte de formarea portului Pireu.

Phallos, (grec) la vechii Greci membrul viril, 
care ca simbol al puterii de procreaţiune în na
tură a jucat mai'e rol în religiunile orientale; 
se purta în diferite reproduceri ia serbările şi 
procesiunile publice. Mai mult s’a susţinut acest 
simbol în cultul lui Dionysos.

Phallus impudicus L., (botan.) sau IthyphaUus 
impudieus Fr., Ciupercă Basidiomycetă, fam. 
Pballacee; are un picior (receptacul) tubulos, la 
vîrf cu o pălărie conică, sau campanulată. Se 
desvoltă pe pământ, prin păşuni, ş. a. La în
ceput receptaculul şi pălăria se află închise într’o 
peridie ovală, mare, care la maturitate se rupe 
prin alungirea receptaculului, care ridică astfel 
pălăria în sus; de aci sporii sunt diseminaţi. In 
aceste momente P. respândesce un miros cada
veric, infect. [S. Şt. R.]

.Phanagoria, colonie pe malul asiatic al bos
forului cbimmeric (strimtoarea Eercî), reşedinţa 
regilor bosporani.

Phanerogame, (botan.) Fanerogame, tipul cel 
mai diferenţiat, mai superior de plante. Mai în 
genere au o rădăcină, tulpină, frunze şi tot
deuna flori, ca organe de reproducere evidente, 
de unde !i-se trage şi numele de Pb. Ca alt
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caracter special e că produc seminţe, sunt Sper- 
maphyte. In fine, ciclul lor evolutiv e complect, 
dar generaţia proembrională e intim unită cu 
cea embrională. Prima din aceste generaţii se 
desvoltă înlăuntrul microsporilor (aci (ţişi grăunţi 
de polen) şi în macrospor (aci sac embrionar), tot 
aci desvoltându-se şi embrionul. A doua gene
raţie, cea embrională, e representată prin aparatul 
vegetativ sexuat (cu tulpina, rădăcina, frunze şi 
flori), şi e mai de lungă durată; pe ea se produce 
cea dintâiu şi numai după ce s’a format semenţa 
se rupe această legătură dintre cele 2 generaţii. 
Pil. din causă că au embrion sunt J^}mbryophyte; 
se divid în Angioaperme (v. ac.) şi Gymno- 
sperme (v. ac.). [S. Şt. R.]

Phaneromer, se numesce o rocă, ale cărei ele
mente constitutive se pot uşor distinge.

Phantasoe, (mitol.) la Greci a fost 4eul vi
sului, fiul somnului.

Pharmacodynamica, (grec.) sciinţa despre in
fluenţa medicamentelor asupra organismîilui.

Pharmacognosla, (med.) sciinţa care se ocupă 
cu examinarea plantelor şi substanţelor vegetale 
cari se întrebuinţează ca medicamente.

Pharmacologla, v. Farmacologia.
Pharmacopaea, v. Farmacia.
Pharnaces, 1) Ph. I, rege al Pontului dela 

190 şi până 157, fiu al lui Mithridates IV şi 
bunic al lui Mithridates cel Mare. Viteaz, îşi 
întinse regatul seu preste Paflagonia şiSinope; 
isbucnind între el şi Eumene, regele Pergamului, 
un resboiu. Roma intervine şi il silesce să re- 
stitue toate cuceririle sale (197). 2) Ph. II, 
(97—47); rege al Bosfonilui-Kimerian, fiu al 
lui Mithridates cel Mare, trădând pe părintele 
seu Romei, primesce ca recompensă regatul Bos- 
forului-Kimerian. După resboaiele civile ale lui 
Caesar şi Pompeiu se rescoală contra Romei. 
Caesar mergend contra lui, la localitatea Zela, îl 
învinge în anul 47, cu această ocasiune Caesar 
scrise faimoasele sme cuvinte: Veni, vidi, viei.

Pharos, insulă în vest de Alexandria, în estul 
căreia Ptolomeu Philadelful a zidit prin Sastratos 
din Enides vestitul far, care era considerat ca 
operă de minune. Dela insula Ph. s’a dat în 
Umbile romanice turnului numirea de far (v. ac.).

Pharsalos, oraş în vechia Tessalia. Aci a bătut 
Caesar pe Pompeius la 9 Aug. 48 a. Chr.; iar în 
5 şi 6 Maiu 1897 Turcii pe Greci. Acum Phersala.

Pharyngita, inflamaţiunea mucoasei faringelui, 
numită şi angina faringiară. (v. Angina.)

Pharyngologia, este sciinţa care se ocupă cu 
studiul boalelor faringelui.

Pharyngoscopla, examinarea faringelui cu o 
sumă luminoasă; se practică cu coada unei lin- 
gure, cu care se apasă limba în jos, iar razele 
de lumină întră prin orificiul bucal deschis.

Pharyngotomla, operaţiune, care constă în a 
încisa şi deschide faringele dela partea ante
rioară a gâtului. [V. I.J

Pharynx, faringe (v. ac.).
Phaaeolus L., (botan.) gen de plante volubile 

sau prostrate din familia Leguminoaselor, trib. 
Phaseoleae cu foi trifoliate. Cuprinde ca. 60 specii 
respândite în toate ţerile calde, dintre cari unele, 
P. vulgaria L. »fasolea« din Estindia mai adese, se 
cultivă ca plante alimentaro. P. multiflorus Lam. 
din America de sud şi alte specii înrudite ca 
plante decorative rustice. [A. Pr.]

Phaseomanit, substanţă chimică, v. Inosit.
Phe —, V. şi Fe —.
Phenacetina, (chim.) substanţă chimică ce for

mează cristale incolore, fără miros şi gust, so
lubile în alcool. Are efect antipiretic şi lini
ştitor; se întrebuinţează contra neuralgiilor, 
migrenei şi altor afecţiuni nervoase.

Phenacodusprfma^ous, un animal antediluvian, 
de mărimea unei căprioare selbatice. In privinţa 
formaţiune! picioarelor aparţine la cai, şi p’are 
a fi punctul do plecare al desvoltărei lor.

Phenocol, amido-acet-para-planetidin chlorhi- 
drat. Cristale incolore aciforme. Antipiretic; dosa 
0‘5—1 gr.

Phenologie, (botan.), v. Phănologie.
Phenylurethan, (JEuphorin), cristale mici in

colore, greu solubile în apă rece, mai uşor în 
cea caldă şi foarte uşor în alcool şi eter. Anti
piretic; dosa 0'4—0'5 gr.

Pherekyde, Mihail, bărbat politic român, n. 
1842 în Buouresci, îşi făcu studiile iuridice la 
Paris şi se ocupă în ţeară de advocatură şi de 
politică. Membru constant al partidului liberal, 
Ph. devine în Apr. 1876, pentru 3 luni, mi
nistru al justiţiei, apoi (Nov. 1878 până în Iulie 
1879) al lucrărilor publice, în 1881 pe 7 luni 
iar al justiţiei. Dec. 1885 până în Martie 1888 
al afacerilor străine şi în fine Martie 1897 până 
în Martie 1899 ministru de interne în cabinetul 
D. Sturdza. Ph. a fost (1881—84) şi ministru 
plenipotenţiar al României la Paris, iar acum 
(Ian. 1902) este president al camerei liberale.

Phersala, v. Pharsalos.
PhI —, V. şi Pi —.
Phidias, cel mai renumit sculptor la Elini, au

torul statuei lui lupiter din Olympia, al Athenei 
Parthenos şi A. Polias, precum şi al sculpturelor 
Parthenonului din Athena (498—430 a. Chr.). 
(Cf. Baumeister, Denkmăler des klass. Altertums. 
Miinchen, 1889.)

Philadelphus L., (botan.) gen din fam. Saxi- 
fragaceae, tribul Hydrangeae, cuprinde tufe cu 
florile albe sau gălbui, adeseori odorante. Acest 
gen are vr’o 12 specii, împrăştiate prin Europa 
medie. America boreală temperată, prin Japonia 
şi prin munţii Himalaya. In păiţile noastre se 
cultivă ca plantă ornamentală Ph. coronarius L. 
cunoscută poporului nostru sub numirile de: 
Lămâiţă sau Sirinderică. [Z. C. P.j

Philae, insule în rîul Nil, spre sud dela primul 
oataract, în timpurile mai noui formau graniţele 
spre sud ale Egiptului. Numele vechiu era Pildk, 
şi scriitorii arabi şi acţi îi dau numirea Bilak. 
Pe timpul domniei grec. se vede a fi avut acest 
nume mai multe insule, de aici pluralul Ph. 
Primele monumente, dela cari şi a(Ji mai atlăm 
ruine, sunt de pe timpul lui Nectanebus II 
(361—345 a. Chr.). Vestitul templu al 4eiţei Isis 
s’a ridicat suh Ptolomeu II. Mai vechi docu
mente se află pe insula vecină Bigeh şi pe coa
stele Conosso, la cei vechi numite Abaton, unde 
se află îngropat Osiris. Astăiji e locuită insula 
de Arabi şi se numesce Geairet-el-birbe (insula 
templelor).

Philemon şi Baukls, (mitol.) un moş şi o babă, 
cari au primit pe Zeus şi Hermes în casa lor.

Philemon, scriitor grec din Syracusa, îm
preună cu rivalul sşu Menandros au cultivat 
comedia nouă atică, f în Atena la 262 a. Chr.
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Philibert de Noailles, unul din fruntaşii cavaleri 

francezi trimişi de regele Carol VI, la lupta dela 
Nicopole (1396), unde, sub conducerea lui Sigis- 
mund al Ungariei, lupta şi Mircea cel Bătrân.

Philidor, familie franc., care în seci. XVII 
până XVIII numără mai mulţi musicanţi, dintre 
cari cei mai renumiţi au fost: Andri Daniean P., 
(t 1730), compositor de musioă instrumentală, 
şi mai cu samă de marşuri şi semnale militare, 
Franţois Andre Daniean P., compositor de 
opere (între multe altele: Tom Jones, Ernelinde)' 
şi incomparabil şahist. f 1795. [T. C.]

Philippi, oraş în estul Macedoniei cu renumite 
mine de aur; 42 a. Chr. aci a învins Antonius 
şi Octavian pe republicani sub Brutus şi Cassius. 
Sf. apostol Pavel a înfiinţat aci 53 d. Chr. o co
munitate creştină, căreia mai în urmă îi adre
sează una din epistolele sale.

Philippide, Alexandru, profesor de filologia 
română la Universitatea din Iaşi, m. al Acad. 
rom. Afară de mai multe studii filologice şi li
terare, publicate în Convorbiri literare şi prin 
reviste germane, P. a mai publicat: «Introducere 
în istoria limbii şi literaturii române». Iaşi 1888. 
«Istoria limbii române I«. «Principii de istoria 
limbii». Iaşi 1894. «încercare asupra stării so
ciale a poporului românesc în trecut». Iaşi, 1897. 
«Gramatică elementară a limbii române». Iaşi, 
1897. In present, P. este însărcinat de Acad. 
rom. să lucreze «Dicţionarul limbii române».

Philippovich, losifdePhilippsburg, baron, ge
neral de artilerie austriac, n. 1818 în Gospich în 
Croaţia; a participat la luptele din 1848—49 sub 
lellachich, a excelat în 1859 sub Benedek la San 
Martine, iar în 1866 la Blumenau. In 1878 a fost 
comandantul suprem al armatei austro-ungare, 
care a ocupat Bosnia, -ţ 1889. [I. H.]

Philippson, Ludovic, savant israelit, n. 1811 în 
Dessau, 1833—61 rabin în Magdeburg, -j- 29 Dec. 
1889 în Bonn. A scris mai multe opuri reli
gioase. 1837 fundă revista: «Allgemeine Zeitung 
dos Judentums».

Philippus Arabs, (244— 249), fiu al unui şef de 
tâlhari, după ce revoltă armatele romane contra 
lui Gordian III şi îl ucise, dînsul ocupă tronul 
făcend pace cu Persia, cedându-i Mesopotamia. 
Sub dînsul, în 247, se celebrară mari serbări 
pentru împlinirea a 1000 de ani dela fundarea 
Romei. In 249 Decius este proclamat împărat 
de cătră legiunile din Mesia, Ph., mergend contra 
acestuia, este ucis la Verona.

Phillstos, istoric din Syracusa, a scris istoria 
Siciliei în 11 voi. Cicero îl numesce al doilea 
Thukidides; 356 ucis.

Philo, (Philon). Cu acest nume se cunosc mai 
mulţi inşi, cari s’au ocupat cu filosofia. 1) Ph. 
dialecticul din şcoala megarică, care a trăit 
pe timpul lui Zeno stoicul şi era adversar al 
lui Diodor. 2) Ph. din Bizanţ, care trăi şi 
învăţă în Alexandria pe timpul lui Ptolomeu 
Physkon,. 3) Ph. din Larisaa, trăi la Roma 
pe timpul lui Cicero, pe care îl avu discipul. 
£1 se consideră ca fundatorul academiei a patra. 
4) Ph. din Thyana, unul din ultimii neopi- 
tagorici. Dar cel mai renumit a fost 5) Ph. 
Ebreul sau Alexandrinul, teosof iudeo-grec, 
n. pe la 25 a. Chr., a trăit şi învăţat în Ale
xandria. Spre sfîrşitul vieţii a fost trimis ca 
representant al Ovreilor din Alexandria la Ca-

ligula în Roma. f 54 d. Chr. Scrierile sale au 
fost editate în 8 tom. 1851—54. (Cf. Teodorescu, 
Ist. fii. ant.; Uberweg, I; M. Heinze, Die Logos- 
lehre bei Philo.) [PI.]

Philodemos, filosof grec din şcoala lui Epicur, 
originar din Gadara în Coelesiria, discipul al lui 
Zeno şi contimporan cu Cicero, a compus epi
grame erotice şi alte scrieri, cari complete s’au 
pubUcat în colecţiunea numită Herculaneum în 
8 tom. 1793—1855. [PI.]

Philodendron Schott., (botan.) gen de plante 
lemnoase din fam. Aroideelor, trib. Philoden- 
dreae. Cuprinde ca. 120 specii tropicale ame
ricane, ce se aseamănă la port cu Monstera 
(v. ac.), dintre cari unele se cultivă la noi ca 
plante ornamentale de florării. [A. Pr.]

Philoktetes, (mitol.) fiul lui Pdas, a moştenit 
arcul şi săgeţile înveninate ale lui Herakles. 
Fiind-că Troia nu se putea cuceri fără de acele 
săgeţi, în al 10-lea an al resboiului, Ph. a fost 
chiemat la luptă, a omorît pe Paris, fiul lui 
Priamos, şi atunci Troia a fost cucerită.

Philomela, (mitol.) fata lui Pandion, rege în 
Athena. Ph. în limba grecească înseamnă pri- 
vighitoare.

Phllomene, fecioară şi martiră creştină, al cărui 
corp se găsi în 1802 la Roma, a(]i resturile sale 
pămentesci se găsesc la Mugnano, orăşel italian. 
Asupra acestei fecioare nu se scie aproape nimic. 
Moaştele sale sunt socotite de catolici ca făcă
toare de minuni.

Philopolmen, beliducele alianţei achaice, în
vingând Sparta ajutată de Romani, a silit-o ca 
să se alieze cu Achaia. A murit în vîrstă de 
70 ani, fiind otrăvit de Mesenieni.

Philostrat, 1) P., Flavius cel Bătrân, retor 
şi sofist renumit, care trăi pe la finea seci. II 
şi începutul celui al treilea d. Chr. El în
văţă elooinţa la Roma şi Athena. Sorise: Viaţa 
lui Apoloniu din Tyana, Vieţile sofiştilor, He- 
roica (naraţiuni eroice). Descrierea pinacotecei 
din Neapole, etc. 2) P. cel Tinăr, de asemenea 
retor şi sofist, nepot al celui de sub 1). A trăit 
pe timpul lui Caracala, f ‘^64 d. Chr. [PI.]

Philotas, comandantul gardei equestre a lui 
Alexandru cel Mare, unicul, care era neînde- 
stulit cu tractarea lui Alexandru faţă de popoarele 
subjugate. A fost ucis 329 a. Chr.

Phimosa, (jicem când deschi(jetura prepuţului 
este aşa ângustă că acesta nu poate fi tras înapoi 
preste glandă. Ea este mai des înăscută, sau pro
venită din diferite infiamaţiuni, mai cu samă după 
boale lumesci.

Phineos, (mitol.) rege pe ţermurul dela Sal- 
mydessos în Thracia, la gura Mării Negre, unde 
stâncile şi viforele erau periculoase pentru navi- 
gaţiune. P. s’a însurat cu fata lui Boreas (v. ac.), 
dar îşi lăpeda soţia şi a luat pe nimfa Idaea, 
care orbesce pruncii dela prima soţie şi îi în
groapă de vii.

Phintlas, v. Damon.
Phiebectasia, dilataţiunea unei vine sau a unei 

părţi ale acesteia.
Phiebita, infiamaţiunea membranei interne a 

vinelor; după răniri grave sau după operaţiuni chi
rurgicale, Ph. este o complicaţiune adese mortală.

Phiebotomia sau veneaeeţie pentru a lua sânge. 
Astăzi medicii o practică foarte rar, iar poporul 
prea din cale afară des.
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Phlegeton, (»flăeărătoruUJ, în mitol. grec., 
UD rîu în lumea de jos, care se revărsa în riul 
ÂcberoD.

Phiegmasia, sinonim cn inQamaţiune (aprin
dere), V. ac.

Phlegmon, infiamaţiunea ţesutului celular. El 
poate fi superficial, când e sub piele sau pro
fund, când e sub aponeurosă; privit din punctul 
de vedere al extensiunii lui poate fi: drcum- 
scris sau simplu, când infiamaţiunea e limitată, 
sau difua, când are tendinţa de a se întinde şi 
a produce mortificaţiuni. Ph. e causat de o in- 
fecţiune microbiană (streptococul, stafilocooul, 
vibrio septic, la Ph. gangrenos, etc.) a pielei, 
provenită dela o plagă sau julitură infectată, şi 
are ca punct de plecare o inflamaţiune a va
selor limphatice (lymphangita) sau a ganglionilor. 
Anatomo-pathologic se constată la Ph. congestie, 
şi infiltraţia ţesutului conjuctiv cu un exsudat 
galben, gelatiniform, care se poate resorbi sau 
se transformă în puroiu, puroiul se colectează 
şi formează un absces. La Ph. difus colecţiunea 
puroiului se face mai încet şi e însoţită de mor- 
tificaţiunea pielei, a tendoanelor şi a aponeu- 
rosei. Simptoamele Ph. superficial sunt: tume- 
fiare, roşaţă şi căldură la nivelul pielei, precum 
şi durere, adese intensă. El se termină prin re- 
soluţie şi supuraţie, rareori prin induraţie şi 
gangrenă. Ph. superficial, cu puţine excepţii, ou 
e periculos. La Ph. profund se constată dela în
ceput: o inpăstare profundă şi foarte dureroasă, 
un edem al pielei şi fenomene generale ca febră, 
delir, etc., şi colectarea puroiului se face mai 
încet. La Ph. difus sau gangrenos pe lângă pe- 
lioda infiamatorie e urmată de o perindă de mor- 
tificaţiune şi eliminare a escharelor de ţesut, 
bucăţi de tendoane şi aponeurose mortificate; 
fenomenele generale sunt inult mai grave şi 
moartea, prin hemorogie sau pyemie, e adese 
sfîrşitul. Tratamentul: comprese reci, ou alcool 
pentru a facilita resoluţia, apoi comprese calde, 
cataplasme pentru a favorisa colectarea puro
iului ; îndată ce puroiul e colectat, incisie, drenaj 
şi pansament antiseptic. La Ph. gangrenos, se fac 
mai multe incisiuni cu scalpelul sau termocanterul 
în piele, până la ţesutul cutonat, dela început, 
înainte că puroiul să se fi colectat, se fac băi 
antiseptice şi se aplică un pansament antiseptic; 
tratamentul general constă în tonice. [V. I.]

Phleum L., (botau.) gen din vasta familie a 
Oramineeior, tribul Agrostideae, cuprinde vr’o 
10 specii de ierburi anuale sau pereue cu frun
zele plane, respândite prin Eui'opa, Asia medie 
şi boreală. Africa boreală. America boreală şi 
australă. In părţile noastre cresc' mai multe 
specii, dintre cari menţionăm: Ph. pratense L., 
numit popular Iarba lui Timofti, Simof- 
tică sau Timoftică, Ph. alpinum L., Ph. 
Boehmeri Wibel., etc. [Z. C. P.]

Phloem, (botan.). v. Liber.
Phiogistic, adecă infiamabil sau plin de ma- 

leiii arcjetoare, dopa teoria doctorului Stahl.
Phiogiston, (Phlogiaticum), teorie emisă de 

Stahl (1660—1734), după care fiecare corp constă 
dintr’o substanţă necombustibilă şi una combu
stibilă numită Phiogiston. Corpul arcjend des- 
voaltă Ph., care se degajează, iar partea incom- 
bustibilă remâne ca cenuşe. Această teorie a fost 
înlăturată de Lavoisier.

Phiogosis, inflamaţiune uşoară, locală, super
ficială.

Phiomis L., (botau.) gen de plante sufrutes- 
cente sau frutescente din fam. Labiatelor, trib. 
Stachydeae. Cuprinde preste 50 specii, cele mai 
multe caracteristice stepei şi regiunei estmedi- 
terane. In părţile noastre cresc pe bărăgane: P. 
tuberosa L. Solovîrfiţa şiP.pungens Willd. 
Scorogoiul; ambele şi specii înrudite se cultivă 
uneori ca plante decorative rustice. [A. Pi'1.]
' Phioroglucin, isomer al Pyrogalolului, C6 Ha 
(OH)e, obţinut prin topirea Phioretinei cu hi- 
dratul de potasă.

Phiox L., (botan.) gen din fam. Polemoniaceae, 
cuprinde plante erbacee pereue sau mai rar 
anuale; frunzele întregi; florile frumoase roşii, 
violacee sau albe sunt mai adesea mari. Acest 
gen are vr’o 27 specii, ce cresc prin America 
boreală şi prin Asia rusească. Se cultivă ca 
plante docofative: Ph. Drumondii Hook. şi Ph. 
paniculata L., cunoscută de poporul nostru sub 
numirea de; Brumărele. [Z. C. P.J

Phlyctaena, (med.) beşică cu serositate, adu
nată sub epiderm, semănând beşicilor produse 
de apă clocotită. In oculistică Ph.-le sunt ori pe 
corneă, ori pe conjunctiva din apropierea acesteia.

Phocaena communis, (zool.) v. Marsuin.
Phocas,gram. şi poet latin, probabil din seci. IV 

d. Chr.; autorul a doue opuscule în prosă: De 
aspiratione şi Ars de nomine et verbo, în co- 
lecţiunea lui Putschius, Grammaticae latinae 
scriptores antiqui, şi al unor fragmente poetice. 
Vita Virgilii, ş. a., în hexametre, in Anthologia 
latina a lui Burman.

Phoebe, (mitol.) l) Ph., fata lui Leukippos, pe 
care au răpit-o Dioscurii. 2) Ph., fata lui Uranos 
cu Gaea, femeia lui Koioa, mama Asteriei şi 
Letonei, după Themis şi Apollon a treia că
petenie a oracolului din Delphi. 3) Ph., (stră
lucitoarea), predicatul Artemis, ca (j>nâ
a lunei.

Phoebos, (*luminătorim, mitol.) un predicat 
al lui Apollon, ca (jeu al soarelui.

Pboenlx, (mitol.) la Egipteni numită Bennu, o 
pasere mitologică, sacră lui Ra, c(eul soarelui. 
Tot la 500 de ani se ardea pe sine, ca din cenuşa 
sa să întinerească. La Egipteni planeta Venus 
se chiamă asemenea Bennu (stea) a lui Osiris 
şi unii cred, că periodul de 500 ani se referă 
la cursul de 500 ani al planetei Venus.

Pboenlx L., (botan.) gen de plante din familia 
Palmierilor, tribul Phoeniceae, cu foile pinati- 
secte, florile dioice şi fructul o bacă. Cuprinde 
yr’o 12 specii tropicale din Asia şi Africa. Cea 
mai importantă este P. dactylifera L., •Cur
malul» sau »Finicul«, ale cărui fructe •cur
malele» (un important articol comercial), for
mează basa alimentaţiunei pentru populaţiunea 
şi animalele domestice din pustiurile Zaharei şi 
Arabiei. Ea este totodată specia de palmieri mai 
proprie ca plantă decorativă de apartament, fiind 
cea mai puţin exigentă în privinţa umidităţei 
aerului; împreună cu câteva specii înrudite se 
numeră între cele mai frumoase plante orna
mentale de florărie. [A. Pr.]

Phokaa, (acum PhokiaJ, colonie atheniană in 
lonia, pe malul Lydiei, nu departe de Smyrna. 
Phokăanii erau navigatori îndrăzneţi, ei au în
temeiat numeroase colonii.
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Phokion (402—317), om de stat şi general 

athenian, elev al lui Platou şi Xenoponte. El 
trăiesce în vremea lui Demostene, şi cu toate 
că nu este partisan al resboiului, predicat de 
marele orator, Demostene sciindu-1 cinstit, nu 
cutează nici să-l bănuiască că ar fl cumpărat de 
Macedonia. Se distinge în resboiul social, face 
parte din deputăţia trimisă la Alexandru spre 
a cere menţinerea păoei. P. este model pentru 
cinstea sa. In 317 concetăţenii sei îl condamnară 
la moarte, mai târziu ve^end că P. a fost ne
vinovat, îi înălţară o statuă.

Phokis, ţinut în Grecia veche, cu munţii Parnas 
(Oracolul dela Delfi) şi rîul Kephisos. După res- 
boaiole fokiene sau sacre (355—346 a. Chr.) 
părăsit total. Acum formează o nomarchie cu 
Phthiotis.

Phonautograf sau Vitrograf, aparat pentru re- 
presentarea vibraţiunilor sonore ale unui corp, 
s. e. ale unui diapason. De diapason se lipesce 
o fâşie dintr’o peană de gâscă şi în stare de 
vibrare o punem să se atingă de un disc sau 
de un cilindru de sticlă obdus cu funingine. 
Fiecărui ton îi corespunde o anumită linie un- 
dulatoare.

Phonograf, aparat pentru întipărirea şi re
producerea sunetelor, s. e. ale unei vorbiri, cân
tări, ş. a. Anume din o placă de metal elastică 
iese un cuiu cu vîrf ascuţit, care conform vi
braţiunilor executate de lamelă, face puncte şi 
linii pe un cilindru obdus cu o lamelă de staniol. 
Cilindrul e mânat de un mechanism şi face 
mişcare rotitoare şi progresivă. La P.-le mai 
noue în loc de staniol se folosesce o massă de 
ceară. Dacă readucem cilindrul in posiţia sa 
originală şi îl punem să se învîrte, redă toate 
tonurile primite, va să (Jică vorbirea sau cân
tarea întreagă. P. a fost inventat de Edison 
la 1877.

Phorkys, (mitol.) la Greci ijeu al mării, frate 
cu Nereus şi Keto, care i-a născut Graeele şi 
Gorgonele, precum şi pe drakonul Ladon.

Phormlum Forst., (botan.) gen din fam. Li- 
liaceelor, trib. Hemerocalleae, cuprinde 2 specii 
de plante erbacee perene cu frunzele radicale 
lungi, linear-ensiforme, coriacee şi foarte solide; 
ambele specii ale acestui gen cresc in Noua Ze- 
landa. Ph. tenaxForst., este specia cea mai impor
tantă, căci din frunzele ei se prepară fibrele tex
tile, cunoscute sub numirea de Inul de Noua 
Zelanda. [Z. C. P.]

Phosphene, imagine luminoasă ce se produce 
când comprimăm globul ochiului.

Phosphoros, >purtătorul luminei«, (mitol.) la 
Greci luceaferul de dimineaţă, fiul (Jeiţei Eos 
(Aurora) cu Astraios ori Kephalos; ca fiul ace
stuia se numia Phaeton (v. ac.), pe care Aphro- 
dite l-a răpit şi făcut păzitorul de noapte al 
ceriului. P. e planeta Venus. Luceaferul de seara 
e Hesperos (v. ac.).

Photisme, imaginaţiuni colorate, produse prin 
sensaţiuni sonore, la unii oameni susceptibili 
pentru aceasta.

Photoceramlca, arta de a face chipuri foto
grafice pe porcelan, email, sticlă, metal, etc.

Photoehlmla, sciinţa asupra acţiune! chimice 
a luminei.

Photochemigrafla, v. Zincografia.

Photogalvanografla sau Seliografia, metod de 
a produce cliche-urile de aramă pe cale photo- 
chemică şi prin galvanoplastică.

Photografla, arta de a obţine imaginile obiec
telor prin acţiunea luminei asupra unor substanţe 
chimice. Ph. cuprinde doue serii de operaţiuni 
deosebite. In prima serie se obţine un cliţeu 
negativ, adecă un clişeu cu imaginea inversă, 
in care părţile albe ale obiectului de fotografiat 
sunt ieşite negre, iar cele negre sunt ieşite albe. 
In a doua serie de operaţiuni se scoate după 
clişeul negativ, pe hârtie proba positivă, care 
este imaginea identică cu obiectul. Pentru a pute. 
executa o Ph., avem lipsă de o aşa numită ca
meră obscură. Ea constă dintr'o cutie drept
unghiulară, formată din doue părţi, cari se pot 
introduce una într’alta. Fundul cutiei este o 
sticlă mată, care se poate ridica şi lăsa în jos 
după voie. In faţa acestui fund pe faţa verticală 
dinainte are un obiectiv, compus din doue len
tile convergente. Cliţede se obţin, in scurt, în 
următorul mod: se ia o sticlă bine neteijită şi 
se acopere pe una din feţele sale cu colodiu 
(v. ac.), albumină sau gelatină. Prin această ope
raţiune se formează pe sticlă o peliculă foarte 
subţire şi transparentă, pe care se va fixa io- 
durul de argint. Sticla astfel preparată se în-, 
troduce câteva minute la întunerec într’o so- 
luţiune de azotat de argint. In modul acesta se 
formează un iodur de argint care se fixează pe 
pelicula de colodiu. Acel iodur de argint este 
sensibil la lumină, adecă se descompune: se îne- 
gresce la lumina solară. Placa de sticlă astfel 
preparată se expune în camera neagră la acţiunea 
luminei, care descompune iodurele de argint. 
După aceasta, placă se întroduce intr’o cameră 
întunecoasă. Dacă observăm placa nu vedem nici 
o urmă de imagine, deşi lumina a descompus io
durele de argint. Pentru a tace să apară ima
ginea, se toarnă pe sticlă o soluţiune de acid pi- 
rogalic, care continuă reducerea iodurului de ar
gint în punctele unde au fost împresionate de 
lumină. Sub influenţa acidului pirogalic figura 
apare îndată şi când se observă că este destul 
de clară, se opresce acţiunea acelei substanţe, 
spălându-se clişeul cu multă apă. Pentru a fixa 
imaginea trebue să înlăturăm iodurele de argint 
nedescompus, ce se află deasupra plăcii şi care 
s’ar inegri la lumină. In acest scop spălăm cli
şeul cu hiposulfit de sodiu, care disoalvâ iodurele 
de argint nedescompus de lumină. Pentru a se 
obţine proba positivă pe hârtie, aşezăm clişeul 
negativ într’o presă de sticlă sub care este pusă 
o foaie de hârtie îmbibată cu clorură de argint 
care, ca şi iodnrele de argint, se înegresce sub 
influenţa razelor solare. In acest mort foaia de 
hârtie se inegresce în dreptul părţilor transpa
rente de clişeu şi remâno albă în dreptul păr
ţilor negre.

Cromophotografia sau Heliocromia, este o Ph. 
preparata cu chlorure de argint, uran, bitumen, 
cromate, etc., care fiind expusă luminei, are pro
prietatea să primească şi să reproducă colori.

Photografia cu ragele RSntgen, v. Rbntgen, 
razele lui.

Photografia astrală. Aplicaţiunea fotografiei 
la astronomie este foarte importantă. Primele 
încercări datează abia de vr’o 40 ani şi gradul 
de perfecţiune la care a ajuns în aşa de scurt
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timp e uimitor. Ph. a. a deveuit a^i unul din 
cele mai preţioase mijloace de investigaţiune de 
astronomie fisică; ea constitue nu numai un 
mijloc de a fixa anumite imagini ci şi o adevărată 
metodă de descoperire. Stratul sensibil al apara
tului fotografic se poate socoti ca o adevărată 
retină, însă în care imaginile ce se succed nu 
şterg pe cele precedenţi; o retină neperitoare 
care va trăi şi după moartea astronomului şi va 
da viitorului imaginea exactă de tot ce a văfiut 
el, fără nici o alterare sau modificare. Graţie ei, 
încatalogarea stelelor, fixarea posiţiunilor lor ac
tuale, intensitatea lor relativă şi deci recunoas- 
cerea oricărei variaţiuni în viitor devine un ce 
de o ultimă rigoare. De aceea astronomii s’au 
liotărît să facă o hartă fotografică a ceriului. 
Optsprefiece observatoare astronomice situate în 
cele 2 emisfere şi-au împărţit înti'e ele această 
imensă lucrare. Fiecare din ele s’a angajat a 
face dela 1000 la 1500 clişee de o poză de 5 mi
nute şi un acelaşi număr de o poză de 1 oră. 
Fiecare clişeu măsoară 2 grade; plăcile sunt de 
16 cm., însă partea lor în adevăr utilă se reduce 
la 13 cm. Minuta de arc corespunde aproape Ia 
1 mm. Toate clişeele reunite vor acoperi o sferă 
de o rază de 3'44 m. Trebuesc pentru acoperirea 
ceriului întreg 11,027 clişee. Prima serie de poze 
de 5 minute cuprinde stelele până la 11 mărime 
în număr aproape de 2.500,000. A doua serie 
va cuprinde aproape 30.000,000 de stele.

Photogravura, v. Heliogravura.
Photolitografia, este identică cu photografia, 

care se face pe piatră litografică şi de aci apoi se 
face tragerea imprimatelor prin metoadele obici
nuite ale litografiei. La Ph. se întrebuinţează 
ca substanţe impresionabile chromale şi gelatina.

Photometria, se numesce pariea acea a op
ticei, care se ocupă cu măsurarea intensităţii sau 
tăriei luminii.

Photometria stelelor. In astronomie în locul 
modului ordinar de Ph. se întrebuinţează Ph. 
fotografică. In o fotografie, opacitatea mai mare 
sau mai mică a depositului metalic pe care-1 
provoacă pe stratul sensibil un obiect luminos 
sau luminat e un mijloc sigur şi de altfel e sin
gurul mijloc de a judeca intensitatea acelei lu
mini şi timpul variabil necesar pentru a obţine 
un deposit de aceeaşi opacitate, este o basă sigură 
şi lesnicioasă pentru comparaţiunile Fh.-ice. Cu 
privire la stele, cercurile stelare, sunt un 
mijloc perfect de Ph. In focarul lunetelor sau 
telescoapelor stelele formează pe plăcile foto
grafice puncte greu de comparat. In Ioc însă de 
a pune placa fotografică chiar în focar, J. Janssen, 
directoiiil observatorului din Meudon, a propus 
a se pune placa sensibilă niţel mai nainte, ceea 
ce dă pentru fiecare stea, în loc de un punct, 
un mic cerc uniform luminat şi timpul pentru 
a obţine dela 2 stele cercuri de aceeaşi inten
sitate, este invers propoi-ţional cu intensitatea 
luminoasă a lor.

Photophobia, (fereală de lumină), aversiune 
contra luminii la diferite stări nervoase şi mai 
cu samă la boale de ochi.

Photophon, aparat pentru transmiterea sune
tului prin mijlocirea razelor de lumină. P. a fost 
inventat de Bell şi Tainter.

Photosfera, atmosfera luminoasă a soarelui. 
Aceea ce vedem noi soare luminos, v. Soare.

Phototechnica, arta luminatului.
Photothroplam, v. Heliotropism.
Phototypla, v. Heliotypia.
Photozincografla, v. Zincografia.
Phragmites Trin., (botan.) gen de plante pere- 

nale înalte din fam. Gramineelor, trib. Festaceae. 
Representat prin două specii respândite pretutin- 
dene în regiunea temperată şi subtropicală, dintre 
cari Ph. eommunis Trin. «trestia» formează la 
noi «stufariile» uneori foarte extinse s. d. pe 
locurile umede dealungul Dunărei. [A. Pr.]

Phrenalgla, (med.) durere nenralgică în dia- 
phragma (v. ac.).

Phrenesla, cuvent neîntrebuinţat, care la me
dicii vechi însemna infiamaţiunea tuturor orga
nelor conţinute în cavitatea craniană, cu delir 
violent ca caracter principal (Meningita de afii).

[V. LI
Phrenita, diafragmită, inflamaţia diafragmului, 

se ivesce sau în mod secundar în urma para- 
phrenitei (inflamaţia seroasei, care acoperă dia
fragma! fie în torace, fie în cavitatea abdominală), 
adecă în caşurile în cari există pleurită sau 
peritonită diafragmatică, sau în caşurile în cari 
unele afecţiuni se transmit prin grosimea dia
fragmului.

Phrenosln, v. Corebrin.
Phrixos, (mitol.) fiul lui Athamas. Ca să scape 

de Ino (v. ac.), măstihoaia sa, a fugit cu sora sa 
Helle pe berbecele cu lâna de aur şi trecând 
preste Marea Neagră a ajuns la Eolchis, unde, în 
păduriţa lui Ares, a acăţat lâna de aur pe un 
arbore (v. Argonauţii).

Phryne, o heteră în Athena, a devenit renu
mită prin aceea, că servia de model celor mai 
renumiţi sculptori pentru statuele 4eiţelor-

Phtalic, acid, v. Acid.
Phthirlasis, păduchioşire, betejire, de care 

cineva se umple de păduchi, fie pe tot corpul, 
fie la organele genitale (păduchi laţi) sau la ciliile 
(genele) ochilor, etc. Tratament cu alifie mercu
rială (neapolitană), atingere cu petrol, raderea 
perului, etc.

Phthirius, v. Păduchi.
Phthisla, în general topirea, consumpţiunea 

vr’unui organ, s. e. a laringelui (gâtlejului), a 
intestinelor, ficatului, etc. Afli P. desemnă mai 
mult distrugerea plumânilor, tuberculosa sau 
oftica.

Phycologla, ramură a botanicei, studiază Algele 
sau Phyceele; termen neusitat a(}i.

Phyle numiau Elinii acea parte de popor, care 
avea origine comună sau care atât politicesce 
cât şi din punct de vedere geografic era în 
oareşi care comunitate. In Sparta erau trei viţe: 
Itylleis, Dynames şi Pamppyloi.

Phyllanthus L., (botan.) gen vast de plante 
tropicale şi subtropicale din familia Euphorbia- 
ceeloT, tribul Phyllantheae, caracterisat prin ra
murile foliacee, iar foile reduse la squame, din 
care causă dintre cele ca. 450 specii unele se 
cultivă la noi ca plante decorative de florărie. 
In patria lor multe din specii află aplicaţiuni 
medicinale. [A. Pr.]

Phyllit, V. Filite.
Phyllocactus Link., (botan.) gen din familia 

Cacteelor, tribul Eohinooacteae, cuprinde plante 
frutescente cu tulpinele şi ramurile comprimate
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foliaceu-dilatate; florile axilare, adesea sunt mari, 
rosee, albe sau roşii. Phyîlocactus are vr'o 
13 specii, respândite prin America tropicală din 
Mexico până în Brasilia, dintre cari menţionăm; 
Ph. Aekermanni Walpers., Ph. HookeriW alpers., 
Ph. guyanensia Brong., etc. [Z. C. P.]

Phylloclade, tot una cu cladode (v. ac.); un 
exemplu de Ph. e la Sparanghel, Ruacua acu- 
leatus, etc.

Phyllod, (botan.) lamă lăţită în sens vertical, 
care ia locul limbului frunzei când el se des- 
voaltă puţin sau nu se mai desvoaltă; provine 
din peţiol; se observă la specii de Oxalia, Acacia. 
Peţiol lăţit puţin în sens vertical, phyllodinat, 
se vede la frunza de Plop tremurător.

Phyllogenie, a numit E. Haeckel partea bio
logiei care studiază înrudirile probabile'sau po
sibile ale vieţuitoarelor actuale cu cele dispă
rute, cari au trăit în timpurile geologice. Se 
sprijină pe datele geologiei, paleontologiei şi em- 
briologiei. Conclusiile Ph-ei au adus mare sprijin 
teoriei lui Darwin şi teoriei evoluţiunii în ge
nere. V. şi Ontogenesa.

Phyllotaxie, (botan.) disposiţia frunzelor pe 
tulpini şi regulele cari preşed la aceestă aşezare. 
Iată câteva: frunzele he că sunt isolate, adecă 
câte una In fiecare nod, fie că sunt verticilate, 
câte doue (când se 4io opuse) sau mai multe la 
acelaşi nod, sunt alterne (v. ac.), aşezate în şi
ruri longitudinale echidistante şi în lungul tul- 
pinei pe o Mnie spirală, apirala foîiară, pe oare 
se repetă între frunzele superpuse un anumit 
ciclu (v. ac.) de frunze; între doue frunze ve
cine există un anumit unghiu de divergenţă ex
primat prin o fracţiune din ciroomferenţa tulpinei 
şi caracterisând mai multe serii fundamentale de 
divergenţă */„ Y,, ,/4. Disposiţia frunzelor se dă 
grafic în diagrame (v. ac.). [S.Şt.R.]

Phylloxera vastatrix, Filoxera, un păduche 
ce trăiesce pe viţa de vie; a fost descoperită la 
1854 în America de nord, iar 1868 pentru prima 
dată în Europa în depart. franc. Herault lângă 
St. Remy. De atunci s’a respândit cu o rapiditate 
uimitoare, distrugând milioane hectare de vie. Ph. 
e atât de mică, încât abia se poate distinge cu 
oobiul liber; are o lungime de 0-5—1'2 mm. 
întregul corp seamănă cu al unui păduche de 
frunze. Ea este ovală ou abdomenul ceva turtit, 
oonstătător din 7 inele, are 6 picioare subţiri şi 
scurte, capul mic retras în piept, prove4ut cu 
o teacă din care ies trei peri aspri în formă de 
ţevi. Coloarea ei este de regulă galbenă, câte 
odată roşietică sau ver4ue. Ca la toate speciile 
de păduchi, aşa şi la Ph., multiplicarea lor este 
foarte compUoată, deoarece un şir întreg de ge
neraţii urmează una după alta cu prea puţine 
deosebiri în făptura lor. Cele mai multe din 
acestea se nasc prin partenogenesă, adecă din 
oue nefructificate, şi constau din femele, cari 
au facultatea a se multiplica mai departe. Deo
sebim următoarele forme: 1) Ph. de rădăcină. 
propriu 4ise, cari nu sunt altceva decât femele 
născute prin partenogenesă; ele trăiesc în ano
timpurile mai călduroase pe rădăcinile viţei de 
vie şi depun câte 30—40 oue, din cari ies tot 
Ph. de răd. şi cari iarăşi sunt apţi a se re
produce, aşa încât se sucoedează din ele 6—8 ge- 
neraţiuni pe an. 2) De prin Iunie se ivesc între 
acestea şi Ph. aripate numite Nimfe, cari pă

răsesc rădăcinile şi vin la suprafaţa pămentului 
şi astfel molipsesc şi alte viţe alături de cea in
fectată deja, depun pe dosul foilor câte 2—4 oue, 
din cari ies 3) masculi şi femele minuscule cu o 
trompă sugătoare degenerată, lipsindu-le aripile. 
Ei trec pe coaja viţei, se împăreohează şi fe
mela depune în o crepatură in coaja viţei un 
singur ou, destinat pentru a ierna. Din oul de 
iarnă se ivesce în primăvara următoare 4) o 
femelă nearipată, care produce nodosităţi pe 
frunzele viţei, depunend oue nefructificate, din 
cari iese prima generaţie a Ph. du rădăcină. De 
multe ori această formă a Ph.-ei lipsesce, şi în 
caşul acesta oul de iarnă este însărcinat cu pro
ducerea Ph.-ei de răd. Multiplicarea Ph.-ei nu 
este însă restrînsă numai la generaţiunea ieşită 
prin oul de iarnă, ci ea are de basă cu deose
bire în 6) forma de iarnă a Ph.-ei; ea se com
pune din indivl4i meranţi de coloare brună, cari 
cu scăderea temperaturei în cursul toamnei 
remân staţionari în desvoltarea lor, caută adă
posturi prin crepăturile coajei de pe rădăcina 
viţelor şi cad intr’un somn de iarnă îndată ce 
temperatura pământului scade sub -f 10° C. Ei 
supoartă în această stare şi un frig de 8—10° C 
fără a se prăpădi. Primăvara următoare, îndată 
ce temperatura începe a se ridica preste 10° C, 
se deşteaptă din somn, încep a se nutri şi după 
ce năpârlesc de trei ori se apucă de ouat. Din 
acest niod ciudat de a se reproduce se poate 
vede cât de dificilă este stîrpirea Ph.-ei. Pre- 
senţa Ph.-ei se observa abia după 2—3 ani pe 
viţă. Viţa însuşi capătă un aspect bolnăvicios, 
foile îngălbineso prea de vreme, boabele stru
gurilor se sbârcesc; rădăcinile, mai ales cele 
subţiri (musteţile), presintă pe suprafaţă nodo
sităţi produse de împunsăturile Ph.-ei şi cari 
sunt semnul cel mai sigur al presenţei Ph.-ei. 
In regiuni mai calde viţa piere după 3—4 ani, 
în regiuni mai reci mai târ4iu. După cum am 
amintit, Francia a fost mai ântâiu infectată de 
Ph., adecă în 1868; după aceasta au urmat Por
tugalia 1870, Austria 1872, Germania şi Elveţia 
1874, Ungaria 1875, Spania 1877, Italia 1879, 
Rusia 1880, Serbia 1882, România 1883, Bul
garia 1884, Turcia 1885, astfel că dintre ţerile 
europene cultivatoare de vin numai Grecia se 
crede că a rema-s scutită de Ph. Suprafaţa viilor 
distruse de acest părăsit se urcă la milioane 
hectare. Mijloc sigur pentru distrugerea acestui 
insect până astă4i nu s’a putut găsi. întrucâtva 
s’au afirmat următoarele mijloace: 1) submer- 
siunea (punerea sub apă) viilor, cari însă numai 
în puţine localităţi este posibilă; 2) întrebuin
ţarea materiilor insecticide cu deosebire sulfura 
de carbon şi sulfocarbonat de potasiu; 3) apli
carea îngrăşemintelor concentrate, prin cari se 
fortifică viţele de vie. Toate aceste mijloace s'au 
găsit imposibile la întinderi mari. In schimb 
insă se replantează viile distruse cu viţe ame
ricane, cari sunt mai resistente contra Ph.-ei şi 
cari se altoiesc cu viţă indigenă. Cele mai re
sistente sunt varietăţile: Vitis riparia, V. r. sau 
vage, V. Solonis, etc. Singura posibilitate de a 
cultiva viţe indigene nealtoito este a se planta 
în năsipuri, chiar şi năsipuri sburătoare. Aci 
Ph. nu pote să se misce pe rădăcini, fiind îm
piedecată de firele merunte ale năsipului, cari 
se alipesc de rădăcini. încercările în acest sens
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în Franoia şi Ungaria de sad au dat resultate 
foarte favorabile. Pentru a împiedeca transpor
tarea acestui flagel dintr’o localitate în alta, toate 
statele au legiferat măsurile necesare pentru a 
împiedeca dislocarea Ph.-ei din Iccurile infec
tate deja.

Physalis L., (botan.) gen din fam. Solanaceae, 
tribul Solaneae, cuprinde plante erbacee anuale 
sau perene cu frunzele întregi sinuate sau mai 
rar pinnatifide; flori mai adesea mici axilare, 
solitare, pedicelatc, violacee, gălbui sau albe; 
fructele sunt bacce globuloase, închise în ca
liciul umflat. Se cunosc vr'o 30 de specii dintre 
cari cele mai multe sunt americane, în Mexico 
sau în America boreală, puţine cresc prin re
giunile calde ale globului. In părţile noastre 
cresce prin păduri, prin locuri umbroase, pe lângă 
garduri, drumuri şi prin vil Ph. Ălkekengi L., 
numită popular: Cireaşa ovreilor, Papele, 
P a p a 1 ă u, etc. [Z. C. P.]

Physeter macrocephalus, v. Cachalot.
Physlatru, (grec.) medic care toate boalele 

vrea să le vindece prin tratament dietetic şi 
aplicarea metodică a apei.

Physicus, s’a numit şi se numesce pe alocarea 
şi astă(ji medicul aflat în funcţiune publică, în
sărcinat cu lucrări de Poliţia sanitară, de Igiena 
publică şi de Medicina legală.

Physlokraţia, a fost totalitatea ideilor emise 
în seci. XVII de cătră Quesnay, (1694—1774), 
medicul lui Ludovic XV, idei publicate de el în 
»Encyclopedie« la 1756; grupate şi coordonate 
apoi de cătră Dupont de Nemours, sub numele 
de Ph. Ph. sau sistemul agricol physiocratic, 
cum s’a mai numit, susţinea că pământul şi 
numai el (agricultura) poate 6 considerat ca sin
gura avuţie adevărată; acest sistem a fost o re- 
acţiune sciinţifică contra doctrinei mercantile, 
care susţine că aurul şi argintul, flind singurele 
bogăţii reale, agricultura, comerciul şi artele nu 
însemnau nimic decât întru cât aceste ocupa- 
ţiuni puteau procura posesiunea celor mai mari 
cătăţimi de numerar metalic. Ambele erau doc
trine eronate, şi economistul scoţian Adam Smitb 
le-a spulberat arătând lumei mai târcjiu, cu mai 
multă dreptate, că bogăţia consistând în valoarea 
de schimb a lucrurilor, munca este sorgintea ori 
cărei bogăţii. [N. E. Idieru.]

Physlologus, (cel ce se ocupă cu sciinţele na
turale). Titlul unei scrieri celebre din evul mediu, 
care tractează despre regnul animal, după cum 
se află expus în simbolica biblică, în miturile 
antichităţii şi în fabulele evului mediu.

Physostigma Balf., (botan.) gen monotip de 
plante din familia Leguminoaselor, tribul Pha- 
seoleae; cuprinde o singură specie volubilă tro
pical africană: Pă. nmenosum Balf., a cărei se
minţe toxice bobul de Calabar se folosesc in 
medicină ca contractant al pupilei. [A. Pr.J

Phytelephas Ruiz. et Pav., (botan.) gen din fam. 
Palmae, tribul Areceae, cuprinde vr’o 3 specii de 
mici Palmieri, fără spini, cu frunzele terminale 
elongate, pinnatisecte, ou florile dioice, dispuse în 
spadice interfoliacee, compacte. Speciile acestui 
gen cresc în America tropicală (Peru şi Noua 
Grenada). Albumenul cornos al seminţelor de 
Ph. maerocarpa Ruiz. et Pav. şi Ph. micro- 
earpa Ruiz. et Pav., constitue productul, cu

noscut sub numele de Ivoriu vegetal, care 
este un preţios articol de comerciu. [Z. C. P.]

Phyteuma L., (botan.) gen de plante perene 
din familia Campanulaceelor, foarte înrudit cu 
Campanula de care diferă prin corola 5 partită. 
Cuprinde ca. 50 specii europene, din reg. me- 
diterană şi central-asiatice. Dintre speciile mai 
frecuente la noi cităm din reg. alpină şi sub- 
alpină: P. orhiculare L., bănica şi P. Vag
ii eri Kern., cărbunii, pe când P. eanescens 
W. X., e o plantă de stepă. [A. Pr.]

Phytoblologla, tot una cu Biologia vegetală.
Phytochimia, totuna cu chimia vegetală; cu

prinsă în chimia biologică.
Phytogeografia, geografia vegetală, (v. ac.).
Phytognosla, cunoascerea plantelor.
Phytografla, descrierea plantelor, botanica de

scriptivă.
Phytolacca L., (botan.) gen din fam. Phyto- 

laccaceae, trib. Euphytolacceae, cuprinde plante 
frutescente, erbacee, rar arborescente. Acest gen 
are 10 specii tropicale sau subtropicale, mai 
adesea americane, puţine cresc în Africa, Asia 
orientală în munţii Himalaya şi în Asia mică. In 
părţile noastre cresce cultivată şi subspontanee 
Ph. deeandra L., numită popular Cârmâz; 
fructele (baccele) închis-roşii ale acestei plante 
sunt întrebuinţate la colorat în roşu. [Z. C. P.]

Phytologla, tot una ou Botanica.
Phytomorfosa, morfologia plantelor.
Phytonismul, o specie de divinaţiune ce constă 

în aceea, că demonul ocupând corpul cutărui om, 
grăiesce prin el, descoperind lucruri ascunse.

Phytonomia, taxonomia, botanica sistematică 
sau clasificarea plantelor după asemenările şi 
deosebirile lor, după gradul de înrudire şi de 
perfecţiune al lor.

Phytopaiaeontologia, paleontologia vegetală 
(V. ac.).

Phytopatologla, studiul boalelor la plante, boale 
provocate de părăsite animale, de bacterii, de 
ciuperci sau de fanerogame părăsite. E una din 
ramurile botanicei aplicate, de mare importanţă, 
avend în vedere numeroasele plante cultivate 
de om şi multele boale de cari pot fi atacate; 
să cităm numai câteva: mana, mildew şi filo
xera viţei de vie; rugina şi tăciunele cerealelor; 
hernia verzei, ş. a.

Phytoteratologia, teratologia vegetală, studiul 
diformaţiunilor dela plante şi al căuşelor cari 
le provoacă, aceste cause fiind mai de obiceiu 
externe: animale sau vegetale părăsite ori epifite 
cari determină o formaţiune monstruoasă, locală 
pe frunze, flori, tulpini sau rădăcini; aşa sunt 
coecidiile, gogoşile sau gallae (v. ac.).

Phytotomia, anatomia vegetală, studiul struc- 
turei plantelor prin ajutorul disecţiunei, micro
scopului şi tuturor mijloacelor technice date de 
istologie. întemeietorii Ph.-ei sunt englezul N. 
Grew şi italianul M. Malpighi în seci. XVII 
(1671), iar însemnate descoperiri în acest do
meniu au făcut în seci. XIX Brisseau-Mirbel 
(1808), Hartig, Hugo von Mohl, Unger, Naegeli, 
Strasburger şi alţii.

PIaeenza, fost ducat în Italia super. împreunat 
cu Parma; dela 1860 provincie ital. în Emilia, 
2471 km*, cu 229,830 loc. (1897). Capitala P. 
(vechia Placentia) e fortăreaţă cu 11 forturi 
lângă Padu, 34,987 loc.; reşedinţă episcopeasoă;
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castel; catedrală zidită 1122—1233 în stil lom- 
bardo-romanic; biserica bogată San Sisto, în 
care a fost madona sixtinică până la 1754; fa
brici de maşine, metasă, ciorapi, eto. In apro
piere câmpiile roncalice.

PiafTe, (franc.) lăudăroşie; mişcările pe loc 
şi agitate ale unui cal cu mult temperament sau 
foarte iritat.

Pia mater, membrana internă, din cele trei 
ce învelesc creerul şi măduva spinării. Ea este 
ca o reţea vasculară foarte subţire; într’însa 
se împart vasele arteriale până a nu pătrunde 
în creer şi tot dintr’însa ies vinele.

Pian, 1) P. de jos, (magh. Szdsz-P.), com. 
rur. în Trans., cott. Sibiiu, cu 1602 loc. (1891) 
Români şi Saşi. 2) P. de sus (magh. Oldh-P.J, 
com. rur. în Trans., cott. Sibiiu, cu 2022 loc. 
(1891) Români.

Planino, v. Piano.
Plano, (ital.J în musică termin de nuanţare, 

echivalent cu încet, liniştit, piin oposiţie cu 
forte (v. ac.) = tare. Superlativul e pianissimo 
sau prese. pp. Numele de P., Piano-forie sau 
Forte-piano, s’a dat ânoă instrumentelor poli- 
fone, în cari sunetul e produs de o serie de 
coarde metalice puse în vibraţiune printr’un 
sistem de oiocanaşe ce ascultă de degetele execu
tantului prin intermediarul unei claviaturi. P. 
modern resultă dintr’o modificare a vechiului 
clavecin, pe care cerinţele expresiunei îl găsiau 
insuficient, neputend în de ajuns a-şi varia so
noritatea. La începutul seci. XIX apare aşa nu
mitul Pianino, cu lada de resonanţă verticală. 
Necontenitele perfecţionări aduse în factură fac 
că P. suplini cu totul vechiul clavecin; deja în 
1767 apare în orchestră ca acompaniator, şi fa
voarea lui cresce necontenit. In timpui'ile mai 
noui P. ia o astfel de, importanţă, că e o ade
vărată excepţie compositorul care nu e pianist 
şi mulţi sunt aceia, cari an fost de primul rang; 
e de ajuns a cita nume ca Meyerbeer, Mendels- 
sohn, Schumann, Rnbinstein, Saint-Saens, ş. a. 
E incontestabil, că P. a adus şi aduce reale ser
vicii composiţiunei şi că a fost propagatorul prin 
excelenţă al partiţiunilor de operă şi al musicei 
sinfonice. Marea popularitate de care se bucură 
P. a făcut pe factori a căuta neîncetat să-i aducă 
modificări, unele de o utilitate practică, altele re- 
mase în domeniul curiosităţei; numai într’un op 
special şi-ar pute găsi loc detailarea lor. [T. C.]

Planoforte, v. Piano.
PlarIstI, ord călugăresc fundat 1621 de Sf. 

losif Calasantiu în Italia pentru instniirea şi 
crescerea tinerimii (Congregaţie Paulina cleri- 
coruin regularium Pauperum Matris Dei scho- 
larum piarum). Membrii acestei congr. s’au lăţit 
curând în toată Italia, în Spania, Austria şi 
Ungaria. Adi ordul P. este în stingere.

Plastl, fam. princiară polonă, a cărei proto- 
părinte a fost Piast, un ţeran din Kruswitz în 
Kujavia,, care să fi ajuns în seci. IX principe 
al Poloniei. Potestatea P.-lor a înteineiat-o Bo- 
leslaw Chrobry, care se numi pentru prima oară 
(1025) rege al Poloniei. P. se ramificară în mai 
multe fam.; se stinseră în Polonia cu Casimir III 
(1370), domniră în Moscovia ca principi suzerani 
până 1526, în Silesia până 1675.

Plastru, monetă spân-mexicană, v. Peso; turc.- 
egipteană, numită Ger^.

Piastru colonial, v. Gurd.
Piaţa. La naţiunile moderne P. publică nu 

mai e decât centrul oraşului; la popoarele vechi 
şi mai ales în marile republici, P. era chiar şi 
inima oraşului sau a cetăţii. Pe P. publică po
porul trăia, delibera asupra afacerilor comune, 
judeca procesele, delega pe împuterniciţii sei, 
într’un cuvent, pe P. publică poporul îşi exer
cita suveranitatea. La Athena, cele doue P. pu
blice, Agora şi Pnyx, vasta incinta, învecinând 
Acropola, servia în acelaşi timp ca loc de în
trunire pentru ţinerea comiţiilor, de cameră de 
chibzuire şi de tribunal. Acolo, în faţa tuturor 
cetăţenilor adunaţi, se ceteau proiectele de decrete 
cari interesau afacerile publice şi trebuiau ca 
ele să fie ratificate prin şese mii de voturi cel 
puţin. Tribuna era liberă pentm ori cine avea, 
sau credea că are, să dea o părere folositoare; 
dintr’o (}i într’alta un individ se putea revela 
ca orator. Forum (v. ac.) al Romanilor evoacă 
nisce amintiri identice. Acolo asemenea se con- 
centră, timp de mai mulţi secoli, toată viaţa pu
blică a unui mare popor. Acel spaţiu vast, aco
perit de ruiuele monumentelor dispărute, era 
pentru Romani obiectul unei’veneraţiuni super
stiţioase. Forum-ul, împresurat de edificii, de 
basilici, de temple, de tribunale, de portice, ca 
şi Agora, avu şi el tribuna sa nu mai puţin ce
lebră pe care se ilustrară Grachii, cei doi Ca- 
toni. Cicerone, Hortensius; Demosteni şi Isocraţi 
ai Romanilor. Acolo, marii oratori pronunţau 
discursurile lor, în ajunul vr’unui resboiu sau 
tratat; acolo ridicau vocea tribunii în numele 
poporului; acolo se făceau şi se desfăceau le
gile, în presenţa poporului adunat. Civilisaţiu- 
nilor moderne nu le mai place acest complet 
exerciţiu al suveranităţii populare în loc deschis; 
P. publică şi-a schimbat caracterul şi, dacă ea 
a mai fost pe ici-colea, în evul mediu, locul de 
întrunire al cetăţenilor chiemaţi să delibereze 
asupra afacerilor comune, ea n’a întârdiat însă 
să devie ceea ce a remas, adecă simplu loc de 
plimbare. Inrîurirea P.-ei publice asupra afa
cerilor dispăru, necesarmente, în acelaşi timp 
când şi puterea trecu din mânilo poporului în 
ale aristocraţiei sau ale suveranilor. Totuşi, P. 
publică a remas mult timp, şi pe alocurea chiar 
până a(ji, centrul oraşului, a cetăţii, înfrumse- 
ţată cu edificiile cele mai remarcabile, în acelaşi 
timp; tîrg, loc de executare, teatru petrecerilor 
publice şi al emoţiunilor populare. Cuvântul P. 
mai are şi o altă accepţiune în limba română- 
vulgară şi însemnează locul de adunare, incintă 
pătrată sau simplă stradă a unui oraş al precu- 
peţilor, zarzavagiilor şi în genere a tuturor ven- 
(Jetorilor de merinde, obiecte şi substanţe ali
mentare, etc.

Piatra, (mineralogie şi geologie), corp neor- 
ganisat, solid, ce întră în constituţiunea coajei 
pământului.

Pietri artificiale, sunt diferite amestecuri, cari 
Bolidificându-se ca P.-le naturale, se folosesc ca 
surogat în locul lor. Ca P. artificiale pentru clă
diri este cea mai usitată P. artif. năsipoasă, 
compusă din un amestec de ciment, var ars, 
pietriş mărunt şi năsip amestecat şi bine fră
mântat cu apă, aşezate apoi în forme şi ţinută 
patru septemâni tot umedă pe deasupra. Cără- 
midile şi ţiglele arse ânoă se pot numeia între
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P. artit. Alte P. artif. avem P. Cendrin din ce- 
noşe şi var, Marmora artif. din sfărămături de 
marmoră şi ciment, Cajalithul din magnezia- 
ciment, X^oUthul din magneziaciment şi tărîţe 
de lemn, Lavă metalică din var, năsip, păcură 
şi ceva ceară, etc. Se mai fabrică în diua de 
astădi şi o mulţime de P. artif. ca imitaţiune 
ale P.-lor scumpe, (v. ac.).

Piatră de construcţie, care servesce pentru 
construcţii diverse. Ori şi ce piatră, care are 
un grad oarecare de resistenţă, poate fi între
buinţată ca P. de c. Ca să fie bună trebue pe 
lângă resistenţă să fie greu alterabilă prin at
mosferă (să nu conţină intercalaţiuni argiloase, 
vine cărbunoase, minereuri, crepături), să aibă 
o structură cât de uniformă, cimentul la cele 
elastice să fie bun; absorbţiune de apă slabă. 
Apoi mai intervin frumseţa şi coloarea struc- 
turei, şi dacă se poate lucra şi exploata uşor. 
Pentru construcţii de locuinţe, acolo unde piatra 
înlocuiesce cărămida, se întrebuinţează P. de c. 
poroase. P. de c. se exploatează în cariere. P. 
de c. pot fi graniţe, sienite, diorite, diabase, tra- 
hite, basalturi şi tufuri, gresii, calcare diverse, 
marmora şi uneori gneisuri.

In Rom. piatra cea mai bună şi resistenţă de 
construcţie e gresia dela Gura Văii (Verclorova), 
unele conglomerate şi gre.sii din Dobrogea, gresia 
dela Albesci, Ruoăr (Muscel), granit dela Tur- 
coaia. Greoi (Dobrogea), calcare la Tulcea, pe 
Valea Oltului, etc. Gresii terţiare prin conţinutul 
lor argilos şi prin pirite nu întrunesc condiţiile 
unei bune P. de c.

Piatră de moară, o rocă dură cu suprafaţa 
aspră, care servă pentru măcinatul cerealelor, 
cimentului, colorilor, etc. In industria mare în
locuită în parte prin oilindre de metal. Varietăţi 
numeroase, cari depind de scopul de întrebuin
ţare. Ca P. de m. se întrebuinţează mai ales 
quai'ţul de apă dulce (Hidroquarţite) în Francia 
şi Ungaria. Gresii şi conglomerate în România, 
(gresii quarţoase liasice înjud. Gorj), America de 
nord. Elveţia, etc. Lave diverse (Trahite, Eiolite, 
Porfire) în Ungaria, Germania, etc.

Piatră olară, rocă cloritoasă uneori ceva tal- 
coasă, verzuie, moale. Insoţesce roce oalcaroase 
metamorfosate, unele roce eruptive băşice şi 
şisturi cristaline.

Pietri scumpe, minerale, cari prin duritatea, 
inatacabilitatea, frumseţa şi raritatea lor sunt 
întrebuinţate în bijuterie. Afară de cele dintâiu 
doue calităţi, cari sunt indispensabile, mai in
tervin în apreţiarea P. s., după mineralul consi
derat, transparenţă, coloare, irisaţiune, luciu, etc. 
Gisementele cele mai bogate în P. s. sunt alu
viuni vechi şi moderne. Ţerile următoare produc 
cea mai mare cantitate de P. s. rari: India, 
Birma, Siam, Ceylon, Africa de sud. Brasilia, 
Columbia, Australia şi Ural. Unele P. s. s’au 
reprodus artificial, cum s. e. e rubinul. Repro
ducerea însă e foarte anevoioasă, încât n’are 
nici o influenţă sensibilă asupra preţului. P. s. 
se falsifică foarte mult. Se întrebuinţează mai 
ales o sticlă plombiferă, numită >Strass<, şi care 
se poate colora. P. s. se taie şi se şlefuiesc îna
inte de a fi puse în comerciu. Formele cele mai 
obicinuite la cele transparente (s. e. Diamant) 
sunt: briliant, rosetă, formă tabulară şi brioletă, 
iar cele netransparente (s. e. turcoasa) se taie

în forme mai mult sau mai puţin rotunde (en 
cabachon). Valoarea unei P. s. depinde în ge
neral de mărimea sa, foarte mult de calitatea 
sa, însă e tare influenţată de bogăţia gisemen- 
telor în exploataţie, de modă şi de condiţinnile 
economice atât ale ţerilor producătoare, cât şi 
ale celor ce cumpără.

Piatră, cultul de, e venerarea unei pietri anume 
alese, aşa cum se află în natură, sau cioplită. 
P. s’a venerat ori ca un obiect, în care a întrat 
atare spirit (v. Cultul de animanism sau feti
şism), ori ca idolul (Jeităţii anumite (v. Idol), 
ori ca piatră de sacrificirr, adecă de altar. Acest 
cult a fost cel mai lăţit la popoarele selbatice 
în antichitate, ba se află şi a(ji în Asia, Africa 
şi America şi e un materii vast al cercetărilor.

Piatră, perioada de, v. Period.
Piatra, com. urb. în România, capitala j-lui 

Neamţu, situată pe valea rîului Bistriţa, între 
munţiiCernegura,CozlaşiPetricica, cu 17,361 loc. 
(1899), între cari 8365 Rom., 559 supuşi străini 
şi 8467 nesupuşi nici unei protecţiuni (Ovrei). 
P. e reşedinţa prefectrrrei j-lui, a subprefecturei 
plăşii Piatra-Muntele, a comitetului permanent, 
a corpului technic, a revisorului şcolar, a unui 
tribunal de I instanţă şi a unei judecătorii de ocol, 
a protoerului, a regimentului 15 de dorobanţi şi 
a 2 escadroane de călăraşi, etc. Instrucţiunea 
numără 3 şcoale primare de băieţi şi 3 de fete;
1 gimnasiu real, 3 pensionate private de fete şi 
o şcoală de musică bisericească. Biserici sunt 7, 
dintre oari biserica 8f. loan, (jisă şi Domnească, 
este zidită de Ştefan cel Mare la 1497. Mai sunt
2 tipografii, 4 librării, 1 spital, 2 farmacii, fa
brici de chibrituri şi cuie de cioboate, fabrici de 
postav, de săpun şi multe deposite de lemnării. 
Oraşul P. este declarat de staţiune balneară şi 
poate servi în acelaşi timp ca staţiune climaterică, 
aflându-se la o înălţime de 39(3 m. deasupra ni
velului mării. Temperatura aerului în lunile de 
vară este în termen mediu de 20° C. Vegeta- 
ţiunea oraşului şi a împrejurimilor e formată pe 
lângă mulţimea arborilor fructiferi şi de braeji, 
molift şi alte specii de arbori, ceea ce face, ca aerul 
să fie îmbalsamat şi propriu pentru succesul unei 
staţiuni climaterice. (Cf. O. D. Gheorghiu, Dioţ. 
geogr. al j-lui Neamţu. Buouresoi, 1895).

Piatra, com. rur. în Rom., j. Romanaţi, com
pusă din sat. P. şi Criva cu 1374 loc. (Dicţ. geogr. 
1889), 2 biserici şi 1 şcoală. Com. e străbătută 
de şoseaua naţ. Corabia-Rîu-Vadului; la apus 
de P. se află staţiunea de cale ferată Piatra- Olt, 
unde se încrucişează calea fer. Corabia-Turnu- 
roşu cu linia Slatina-Craiova.

Piatra, com. rur. în Rom., j. Teleorman, si
tuată pe valea Călmăţuiului, cu 3251 loc. (Dioţ. 
geogr. 1897), 1 biserisă şi 1 şcoală. Aici se ţin 
2 bâlciuri la an. La 1594 Mihaiu Viteazul bate 
pe Turci şi la P. şi-i respinge până la Nicopole.

Piatra, lithiasa, (med.) calculi, concremente. 
Se formează în cavităţile, canalele sau paren- 
chimul corpului, din sedimente, secreţiuni în
groşate, puroiu şi alte produse patologice, precum 
şi din corpi străini. Se pot compune şi din pro
dusele secreţiunii, precum se observă în rinichi 
şi bilă. Calculii salivari se formează in glandele 
salivare, calculi renali, calculi vesicali (v. Pietri 
urinare), calculi pulmonari, calculi biliari iau 
nascere în rinichi, beşica udului, plumâni, fiere.
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Rhinoliţii sunt ualculi nasali, cari de obiceiu se 
compun din deposite calcare formate în jurul 
corpurilor străine introduşi în fosele nasale.

[E. F.]
Piatra Amazoanelor, mineral, v. Microlin.
Piatra-Arsă, munte din ramura Bucefcilor, 

lângă corn. Sinaia (România). Are 2334 m. înăl
ţime şi este proprietatea particulară a regelui 
Carol 1. Are o peşteră de 40 tu. lungime, 20 lă
ţime şi 15 m. înălţime cu stalactite şi stalagmite; 
Distanţa dela Sinaia la peşteră se poate percurge 
cu piciorul în 2—3 ore. La poalele muntelui sunt 
cariere de piatră, exploatări de lemne, fabrici 
de var, toate legate prin o linie funiculară cu 
calea ferată. (Cf. Carmen Sylva, «Poveştile Pe- 
leşului« (legendă) şi I. G. Babeş, «Din plaiul 
Peleşului«.) [A. M. M.]

Piatra lui Aron, v. Aron, Piatra lui.
Piatra de cazan, este o crustă ce se formează 

pe păreţii interiori ai unui vas, cu deosebire în 
cazacele dela maşinile cu vapori când se fierbe 
şi se vaporisează apă calcaroasă în ele. Ea constă 
în cea mai mare parte din carbonat sau sulfat 
de calce şi poate produce explosiunea cazacelor. 
Se usită diferite mijloace chimice cât şi me- 
chanice pentru a împiedeca această depunere.

Piatra Cetii, una dintre cele mai însemnate 
înălţimi alo Transilvaniei, 1236 m., în apropierea 
oom. rur. Cetea, cott. Alba infer.

Piatra Craiului, (germ. Konigstein, magh. 
Kirâlyko), un, colos de munte, aparţinător mun
ţilor Ţerii Bârsei, dar despărţit de şirul lor prin 
pasul Branului. Este alcătuită din stânci în pre
valentă de calcar şi are coaste preţipişe, peşteri 
şi abisuri. Piscurile mai înalte siint: Piscul Ba
ciului (2241 m.) şi Piatra sau la Cruce (1814 m.) 
Intre aceste două se afiă prăpastia romantică 
Crepătura. Pe Piscul Baciului este un ecou, care 
redă 15 silabe. (Cf. Ţeara noastră, de Silvestru 
Moldovan. Sibiiu 1894, p. 213—217).

Piatra Craivii, 1083 m., in apropierea corn. rur. 
Cricău, cott. Alba infer. Pe culmea ei se află o 
cetate, una dintre cele mai vechi din Ardeal. La 
începutul seci. XVI s’au încuibat între zidurile ei 
hoţi, cari prădau şi jefuiau satele dimprejur. Reg. 
ung. Ladislau II a poruncit dărîmarea ei (1512).

Piatra dinţilor, v. Leptothrix.
Piatra filosofală, v. sub art. Filosof.
Piatra iadului, sinonim dela azotatul de argint 

(Az 08 Ag). Cristalisează în lamele romboidale 
incolore foarte solubile în apă. Coagulează al- 
buminele, e toxic şi caustic, v. şi Lapis.

Piatra născătoare, (mitol.) (lat. Petra Geni- 
trix), se ţine de cultul persico-roman al lui Mi- 
thras (V. ac.) (}eul soarelui. Acesta a avut sa- 
crariile (altare cu cele sfinte) într’o peşteră de 
stâncă, simbolul întunerecului, din oare Mithras 
în toată diua iese, ca să lumineze lumea. In 
Carnuntum s’a descopeiit o peşteră cu 6 altare, 
5 erau dedicate Deo Invicto Mithrae, iar unul: 
Petrae Genitrici. [Atm.]

Piatra Nilului, mineral, varitate brună de jasp, 
ce se întâlnesce in deşerturi egiptene.

Pjatra plutitoare, rocă, varietate de opal; con- 
oreţiuiii silioioase du obiceiu poroase, uşoare în 
roce sedimentare, s. e. în pământ cu diatome 
(tripoli), etc.

Piatra ponce, rocă eruptivă vitroasă, albă, 
foarte poroasă, constituită de un ţesut de fibre

Enciclopedia română. Yol. 111.

şi pieliţe sticloase. P. p. e o varietate spumoasă 
a lavelor din erupţiuni submarine. Se întrebuin
ţează uneori ca piatră de construcţie, în industrie 
(ca isolator, p. şlefuit), în labor. chimice, etc.

Piatra Tăiată, sursă de apă minerală, v. Carol 
Davila.

Piatra urinară, (med.) în caşurile mai rare 
se formează în beşica udului (cystolithiasă), de 
obiceiu însă sunt de origine din rinichi (nephro- 
lithiasă, lithiasă renală). In rinichi constituesc 
concremente, ce se eliminează sub formă de 
năsip, sau sub formă de calcul! şi sunt formate 
din elemente normale sau abnorme ale urinei, 
desvoltându-se în ţesutul rinichiului sau în ba- 
sinet. Prin iritaţiune calcuUi pot da nascere la in- 
fiamaţiunea basinetului (pyelită), sau acesta poate 
fi atins în acelaşi timp cu rinichiul (pyelone- 
phrită). Cât timp nu se eliminează cu urina 
decât năsip, nu se produce nici o turburare în 
organism, dar din momentul ce s’au format cal- 
culi, dureri foarte violente însoţite de turburări 
ale micţiunei (colici nefretice) precum şi hema- 
turii (urină amestecată cu sânge) fac apariţiunea 
lor. In beşică cele mai multe ori calculii sunt 
liberi şi se deplasează cu mişcările bolnavului. 
Calculii se desvoaltă sub influenţa cistitei (in- 
fiamaţia beşicei) şi al retenţiei urinei. Simptoa- 
mele principale produse în aceste caşuri sunt: 
hematurîi provocate prin diferite mişcări; du
reri, cari însoţesc sau preced hematuriile şi tur
burări în micţiune. Conorementele se compun 
din urate, oxalat de calciu, cistină, xanteină, 
fibrină, fosfate, etc. P.-le vesicale se întâlnesc 
la copil mici şi la bătrâni. In lithiasa renală pe 
lângă regimul alimentar bine instituit (a nu face 
abus de carne, de beuturl alcoolice; a lăsa cu 
totul la o parte unele legume precum: sparan
ghelul, macrişul), se întrebuinţează cure de ape 
minerale: Carlsbad, Vichy, Neuenahr, Yittel, 
Vals, Căciulata, precum şi medicamente interne: 
bicarbonat şi benzoat de sodă şi carbonatai de 
lithină. Din beşica udului P.-le se extrag sau pe 
căile naturale, după ce au fost reduse în bucăţi(li- 
thotritiasaulithotripsia),sau printr’o deschizătură 
făcută în beşică (lithotomia). [E. F.]

Piatra de vin, v. Cremor.
Piatra vulturului, (Aetite, Geode), siderit ar- 

gilos cu o structură lameloasă cu un simbure la 
mijloc. Bilin, Teplitz.

Piauhy, stat în Brasilia nord-amer., 301,797 km*, 
şi 267,609 loc. (1890) Capit. Therezina.

Piave, rîu în Italia super., isvoresce din Monte 
Paralba, in Alpii oarnici, se varsă spre nord- 
est dela Veneţia în Marea Adriatică; 215 km. lung.

Piazzi, Guiseppe, astronom italian, n. 1746 
în Ponte; 1779 profesor în Roma, 1781 în Pa- 
lermo, 1817 director general al observatoriilor 
regatului ambelor Sioilii în Neapole; 1826. 
A descoperit 1801 steaua Ceres. A scris: Le- 
zioni elementari di astronomia, 2 voi., 1817.

Pic, (marină) o vergoa care se aşează cu un 
capăt pe catarg, iar capătul superior este în sus, 
vergeaua fiind Înclinată pe catarg de 40°—50°; pe 
P. se aşează velele numite raude. [Const. B.j

Pi6, losif Ladislau, erudit cech, profesor la 
universitatea din Praga. Publicaţii; Uber die 
Abstamniung der Rumănen. Leipzig, 1880; 
Der naţionale Eampf gegen das ungarische 
Staatsrecht, ein Beitrag zur Xritik der ălteren
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ungarischen GcBchiclite. Leipzig, 1882; Die ru- 
manischen Gesetze und ihr Nexns mit dem by- 
zantinischcD und slavischen Recht, 1885; Die 
dacischen Slaven und Csergeder Bulgărea, 1888; 
Zur runiănisch-ungariBchen Streitfrage, 1886.

Pica, unul din numele Bibilicei (v. ac.).
Ploadores, v. Lupta de tauri.
Picant, bucată cu guat original deosebit, acrişor, 

piperat sau aromat, care deschide pofta de mân
care; aţiţător, înţepător, fin, spiritual, intere
sant. Picanterie ceva ce este P.

Plcard, Louis, autor dramatic şi romancier 
franc., n. 1769 în Paris, f 1828. Dotat cu spirit 
de observaţiune şi de un adevărat talent mimic 
se decise pentru teatru. In acelaşi timp publică 
un mic roman «Eugene de Sen ne viile» şi piesa 
«Badinage dangereux». Apoi >Masque«, comedie 
în doue acte, »Le passe, le present et l’avenire», 
comedie în 3 acte, etc. Talentul dramatic al lui 
P. este incontestabil. El posede mai ales cele 
doue calităţi esenţiale poetului comic: naturalul 
şi veselia. A scris un mare numer de piese, şi 
cu toate astea, lucru de remarcat, n’a împrumutat 
nimic dela nimeni.

PIcardIa, în vechime ţinut în nord-estul Fran- 
ciei, acum împărţit între depărtăm. Pas-de-Ca- 
lais, Somme, Oise, Aisne şi Nord; capit. Amiens; 
forma un guvernament cu Artois.

Picături de Batavia, v. Lacrimi de sticlă.
PIcolnl, iVtccoîo, compositor ital., n. 16 Ian. 

1728 în Bari, f 7 Maiu 1800 în Paris, faimos 
nu numai prin fecunditatea lui (în 15 ani nu a 
produs mai puţin de 130 partiţiuni de opere), dar 
şi prin lupta cu Gluck, chiemat fiind la Paris de de
tractorii acestuia (v. Gluck). P. repurta cu această 
ocasiune un frumos succes cu opera sa «Roland» 
(1778), care făcu pe Gluck a renunţa la parti- 
ţiunea sa începută pe acelaşi text; Gluck însă 
îşi luă revanşa prin «Iphigenie en Tauride» (1779). 
După o viaţă atât de activă şi de productivă, 
P. muri totuşi în miserie. [T. C.]

Plooolo, (ital.) instrument musical, v. Piculina.
Plccolomlnl, Oetamo, duce de Amalfi, beli- 

duce în resboiul de 30 ani, n. 1599; îşi are 
originea din familia P. din Siena, din care se 
trăgea şi papa Pius II. Mai ântâiu a fost în ser
viciu spaniol; a paitioipat la luptele din Ţerile 
de jos şi Italia; 1627 a intrat în armata lui 
Wallenstein. S’a distins foarte mult în lupta 
dela Lutzen 1632. Deşi era om de încredere al 
lui Wallenstein, totuşi a contribuit mult la că
derea acestuia. 1642 a fost părtaş la înfrângerea 
dela Leipzig. 1 1656 în Viena. Max P., amintit 
în tragedia «Wallenstein» de Sohiller, este fiul 
unui frate al lui P, pe care l-a fost adoptat.

PIcea Lk., (botan.) gen de plante arborescente 
din fam. Coniferelor, trib. Abietineae, cu foile 
sempervirente concolore aciculare dispuse în spi
rală, florile monoice şi conurile erecte sau ori
zontale. Cuprinde ca. 12 specii extratropicale 
din regiunea boreală. P. excelsa LV., molidul, 
formează complexe mari de păduri în Europa 
noifiică şi centrală, aici în regiunea montană 
(mai ales subalpină). Lemnul se folosesce ca ma
terial de construcţie, catarguri, instrumente mu- 
sicale (lemn de resonanţă), la prepararea de 
hârtie, etc. Reşina de molid se întrebuinţează 
mai ales la confecţia periilor, la calafatarea co
răbiilor, etc. Molidul prin portul seu a servit ca

mctiv în architectura gotică. El se cultivă dim
preună cu specii înrudite ca arbor ornamental 
rustic. [A. Pr.]

PIcenatI, Plcenl, v. Pecenegi.
Plcenum, în antichitate ţinut înltaliade inijloc, 

lângă Adriatica, cu oraşele Ancona, Firmum, As- 
culum, etc.. locuit de Picenţii sabelli, 268 a. Chr. 
cucerit de Romani.

Pichegm, Charles, generat francez, n. 1761, 
t 1804 în Paris. La 1783 întră în un regirfient 
de artilerie; în 1791 se semnalează prin actele 
şi discursurile lui revoluţionare, din care oausă 
e ales presidental clubului iacobin din Besangon. 
In anul următor e proclamat de voluntarii ba
talionului de gardă de şef al lor, apoi în fruntea 
acestora aduce reale servicii armatei de Rin 
(1793), din care causă este numit general. El 
sciu să-şi atribue meritul operaţiunilor efectuate 
împreună cu Hoche, comandantul armatei de 
Mosela, şi intrighează pe lângă comitetul de 
salut public pentru arestarea lui Hoche, şi obţine 
comanda celor doue armate. In anul următor 
(1794), în capul armatei de nord el reia Va- 
lenciennes şi Conde, luptă la Cassel, Courtrai, 
Meniu, preparând astfel victoria dela Fleurus, 
datorită mai ales lui Jourdan şi lui Moreau. La 
începutul anului 1795 în capul armatei franceze 
desparte pe Anglo-Olandezi de Austriac! prin 
ocuparea insulei Bornei, ia Amsterdamul şi 
prinde flota olandeză, profitând de imobilitatea 
oi in Marea îngheţată, după care, pus în capul 
armatelor de Rin şi Mosela, iaMannheimul. Tîrît 
de o ambiţiune neinfranată, el devine instru
mentul agenţilor regalişti, a căror încredere o 
capetă compromiţând prin manevre militare, cari 
bănuiesc tradarea, mersul înainte al colegului 
seu Jourdan, lăsându-se să fie bătut la Heidel- 
berg şi închis în Mannheim. El promisese să 
înainteze cu un corp de elită asupra Parisului, 
unde era să proclame rege pe Ludovic XVIII, 
primind în schimb guvernul Alsaţiei, recom
pensă bănească, titluri şi onoruri de tot felul. 
Planul cade prin împrejurări contrare; însă el 
române bănuit şi se retrage la Arbois; iar după 
un an este ales în consiliul celor cinci sute şi 
ales preşedinte de majoritatea regalista. Cu di
rectoratul este deportat la Sinnamari, unde con
stituţia atletică îi permite să resiste climei şi 
apoi să evadeze în Anglia. In 1799 întră în 
Prusia, de unde fu îndată expulsat, şi revine la 
Londra, unde ia parte la conspiraţiunea lui George 
Cadoudal şi avu îndrăzneala să vină la Pai'is 
pentru înţelegeri secrete. Aci este descoperit şi 
aruncat în închisoare, unde fu găsit sugrumat 
pe timpul când i-se instrua procesul.

Pichere, Pichiri, identic cu Bibilica (v. ac.).
Pichet, 1) mic detaşament de soldaţi însăr

cinaţi de regulă cu paza graniţelor unui stat; 
2) un joc de cărţi.

PIcIneaga, com. rur. în Rom. (Dobrogea), j. 
Tulcea cu 1250 loc. (Dicţ. geogr. 1896), 2 bi
serici şi 1 şcoală cu 2 înveţători.

Plcloarca,una din numirile populare ale plantei 
Helianthus tuberosus L.

Picior, partea cea mai de jos a membrelor 
inferioare; la om partea piciorului dela glesne 
în jos. Piciorul articulează cu gamba. Are doue 
feţe; cea din sus se numesce dorsală, cea din 
jos plantară. Se compune din tars cu şepte oase.
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metatars cu cinci oase şi cinci degete, dintre cari 
degetul cel mare are doue falange, iar celelalte 
patru câte trei falange. Cele şepte oase ale tar- 
sului sunt astfel aşezate, că formează un arc, 
concav cătră fata plantară a piciorului; acest 
arc garantează elasticitatea mersului. Partea po- 
sterioară a tarsului se numesce călcâiu. Toate 
oasele piciorului sunt legate între sine prin ar- 
ticulaţiuni.

Picior, măsură de lungime cu subdivisinni de
cimale sau mai des duodecimale; în Prusia şi 
Danemarca=0'314 m.. Anglia, Rusia şi Statele 
Unite = 0305 m.. Austria = 0-31t) m.. Elveţia 
= 0,283 m., P. vechiu de Paris = 0'325 m.

Picior de vers se numia în versifîcaţiunea 
antică (metrică) o unitate ritmică din cuprinsul 
unui vers, ceea ce în versidcaţiunea modernă 
(ritmică) se numesce: tact versifîcaţional. Cea 
mai scurtă unitate ritmică sau P. de vers constă 
din o silabă lungă şi una scurtă, s. e. trocheul: 
— etc. [*]

Piciorul caprei, (botan.) numele vulgar al 
plantei Aegopodium Podagraria L. (v. ac.). Pi
ciorul coconului, (botan.) numele vulgar al mai 
multor specii de Ranunculus L., precum: R. car- 
paticus Herb., R. mediterraneus Gris., R. pe- 
datus AV. et Kit., R. polyanthemos L., etc. (v. ac.). 
Piciorul viţelului (botan.) v. Rodul pământului.

PIcknick, (engl.) masă la care toţi învitatii 
cobtribuesc cu partea lor, mai cu samă masa 
aranjată la petreceri şi excursiuni, unde fiecare 
aduce felurite bucate de acasă.

Pico, insulă în gnipa Azorelor, 455 km1., 
28,921 loc. şi un vulcan de 2320 m. înalt.

PIcot, Auguste Emile, filolog şi bibliograf 
franc., n. 23 Sept. 1844 în Paris, a fost secre
tarul principelui Carol al României (Sept. 1866 
până Dec. 1867) şi apoi consul al Franciei la 
Timişoara (1869—72). Dela 1875 este profesor 
de limba română la Şcoala de limbi orientale 
din Paris. Publicaţii: Les Serbes de Hongrie. 
Paris, 1874—75 (anonim). Alexandre le Bon, 
prinoe de Moldavie. Viena, 1882 (în colabor. cu 
G. Bengescu). Chants populaires des Roumains 
de Serbie, 1889. La question des Israelites rou
mains au point de vue du droit, 1868. Docu
menta pour servir â l’etude des dialectes rou
mains, 1873. Les Roumains de la Macedoine, 
1875. La chronique de Moldavie de Gregoire 
Urechi, text, traducere, note istorice, glosar, 
1877—79. Afară de acestea, P. a mai publicat 
mai multe lucrări relative la bibliografia tea
trului franc. P. este şi membru onor. al Aca
demiei rom.

PIcot, 1) P., Fran^ois Edouard, pictor franc., 
n. 1786 în Paris, f 1868 acclo. Lucrări princ.: 
Amor şi Psyche, Raffael şi Fornarina, Orest, ş. a. 
2) P., Georges, istoric franc., n. 1838 în Paris, 
judecător tot aci, 1878 membru al institutului. 
Ser. pi'inc.: «Histoire des Etats generaux 1355 
ii 1614« (ediţ. nouă 1888, 5 voi.).

Plcquart, George Maria, locot.-colonel frc., 
n. 1854 în Strassburg, devenit celebra în procesul 
Dreyfuss (v. ac.). Dela început a susţinut că 
borderoul pe basa căruia a fost acusat şi con
damnat Dreyfuss, este uu falsificat. Din această 
causă a fost împrocesuat şi el (pentru publicarea 
de documente secrete), dar în fine a fost re- 
babilitat.

Plcraţl, sărurile corespun4etoare acidului pi- 
cric (Tnnitrephenolul). Toţi P. sunt explosibili 
prin încălzire, cel de potasiu în special este 
foarte vătămător, cei de Bariu şi Strontiu sunt 
întrebuinţaţi la fabricarea focurilor bengale.

PIcrIc, acid, V. Acid.
Plcromerlta, mineral, sulfat de petasiu şi mag- 

nesiu hidratat; monoclin, rar. (Vesuv, Stassfurt.)
PIcrotoxin, principiul activ al gogoaşelor de 

pesci (Coculus Levanti). Alcaloid toxic.
Pictet, Raoul Petru, fisician elveţian, n. 1842 

in Geneva; renumit pentru condensarea gazu- 
rilor aşa numite permanente, a oxigenului şi hi
drogenului (1877).

Plcţl, (lat. P*c<» = pictaţi, tatuaţi), vechii lo
cuitori ai Caledoniei (v. ac.), prcbabil de neam 
celtic, in unire cu Scoţii imigraţi din Irlanda, 
ei fac incursiuni prădalnice în Britannia romană. 
După retragerea trapelor romane din Britannia, 
provincialii brito-romani chiamă în ajutor, în 
contra P.-lor şi Scoţilor, pe Anglo-Saxoni (449), 
cari se fac apoi stăpâni pe Britannia. In seci. IX, 
P.-i devin supuşi Scoţilcr, între cari numele lor 
se pierde apoi.

Pictura, arta de a representa pe suprafeţe 
plane imagini de fiinţe, de scene ale vieţii, de 
lucruri şi fenomene ale naturei. Mijloacele ei 
.sunt liniile, cari ne arată forma lucrurilor; lu
mina şi umbra sau amestecul lor, numit clar
obscur, care ne dă aparenţa celor trei dimensiuni 
ale corpurilor solide; şi colorile, cari exprimă 
vioiciunea şi însufleţirea. Când arta întrebuin
ţează numai liniile şi clar-obscurul, se ijice în 
speoial desemn (v. ac.); el e fundamentul P.-ei. 
Iar P. în înţeles propriu e înviorarea desenului 
prin colori. Legea generală a P.-ei e armonia 
sau proporţiunea elementelor ei, ca să cores
pundă realităţei sau visiunei artistului. O parte 
esenţială a ei e perspectiva, întemeiată pe re- 
gnlele geometriei, prin care lucrurile apar la 
distanţă, cum stau în natură. După subiectele 
ei se disting: P.-e de natură moartă, de flori 
şi fructe, de animale, de ţinuturi (peisage) şi 
de fiinţe omenesci, cea mai înaltă treaptă a P.-ei. 
Aceasta se împarte iar în P. istorică, de por
trete (ale persoanelor particulare, existente), de 
caractere sau ideală, de genre (scene ale vieţii 
de toate (jilole) şi alegorică, care represintă idei 
morale, abstracte; dar alegcria e mai la locul ei 
în poesie decât în P. (v. Alegoria). P. se mai 
poate împărţi, după locurile pentru cari e de
stinată, în P. de tapete, de părete, de casă, de 
biserică, de teatru, ş. a.; după materialul pe 
care se zugrăvesce, în P. pe pânză, pe carton, 
pe lemn (xilografică), pe piatră (litografică), pe 
aramă (chalcograflcă); după substanţele cu cari 
se amestecă colorile, deosebim P. în ceară, în 
fresc, in oleiu, aquarelă, pastel, ş. a. Aquarela 
(v. ac.) e genul cel mai nou de P., datează de 
abia din seci. XVIII. Pastelul (v. ac.) imitează 
mai credincios realitatea. Aquarela şi P. în oleiu 
se disting prin fineţa, transparenţa şi vioiciunea 
colorilor; ele idealisează lucrurile. Freseul se 
întrebuinţa în timpul renascerii pentru tablouri 
mari şi pentru înframseţarea operelor de ar- 
chitectură. Fondul pe care se zugrăvia, se pre- 
gătia prin o fină tencuială de var stins, de năsip 
şi răsuri de ţiglă sau de porţelan, repetată de 
trei ori; apoi se zugrăvia cu colori pe acest fin
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ciment ftnoă umed şi proaspet, şi astfel vâpsetile 
se usoau deodată cu cimentul şi deveniau du
rabile. Din causa fragilităţii, care face ca ase
menea capod’opere să se şteargă cu timpul, această 
P. monumentală se face astădi în ceară, ame
stecată cu reşină, şi în oleiu. Pentru portrete 
şi opere mici, pentru P. disă miniatură, se în- 
trebuinţează de preferinţă aquarela şi pastelul. 
Moaaic se di°e P- îu cai'e colorile sunt supli
nite prin puncte sau ţinte mici de marmoră sau 
de sticlă, în felurite colori, aplicate pe smalţ, 
pe fildeş, pe lemn sau pe sticlă, astfel ca tre
cerea dela o coloare la alta să fie nesimţită şi 
să producă o perfectă ilusiune optică. Dela mo- 
saicul de sticlă, efectuit prin aşezarea ţintelor 
într’o composiţiune de plumb, arta a trecut âncă 
din seol. XIV la P. pe sticlă, în care se îm- 
bibează colorile prin oăldură ca şi în encaustica 
din antichitate.

Istoricul picturei. In- antichitate, în Egipt, 
India, China, P. avea un rol secundar pentru 
înfrumseţarea păreţilorşi columnelor din temple 
şi palate. P. adevărată s’a născut şi a avut o 
epocă înfloritoare în Grecia, deşi P. în oleiu 
nu era ounoscută. Despre frumseţa ei se poate 
judeca numai după picturile de valoare inferioară 
de pe vasele antice şi după cele murale, des
coperite în Pompei şi Herculanum. Romanii cul
tivară puţin P. In urma barbarismului din evul 
mediu P. începu a se desvolta în mod rudi
mentar, căci şi unde se mai aflau modele antice, 
dacă nu erau sfărîmate, erau despreţuite ca pă
gâne. P. medievală luă un caracter religios- 
oreştin, fintâiu în catacombele Romei, apoi în 
Bizanţ, cu forme tipice, fără viaţă şi fără frum- 
seţă. De abia in timpul renascerii, prin studiul 
operelor antice, P. începu a fi mai naturală şi 
mai adevărată, ântfiiu în Italia, unde în seci. XVI, 
veacul ei de aur, se înălţa la cel mai înalt idea
lism, în şcoalele; florentină, romană, lombardă 
şi veneţiană. In ţerile nordice P. a luat o di
recţiune mai realistă, ăntâiu în Flandra cătră 
sfîrşitul seci. XIV, unde întemeietorii ei sunt 
fraţii Eyck (v. ac.), apoi în seci. XV şi XVI 
ajunse la cea mai mare desvoltare în Germania, 
în şcoalele: şvabă, franconă şi saxonă. Pe când 
în Germania, în seci. XVII, prin resboiul de 
30 ani că^u împreună cu sciinţa şi P., ea luă 
un nou avent în şcoala olandeză şi cea flamandă. 
In S^nia P. ajunse la culmea desvoltării în 
seci. XVII în şcoala dela Sevilla. Caracterul ei 
distinctiv e expresiunea simţementului religios 
până la fanatism, (patria lui Loyola şi a inqui- 
siţiunii). Tot în seci. XVII înflori P. în Franoia 
prin mai mulţi pictori. Anglia s’a distins în 
seci. XVIII prin P. de genre şi cea satirică. In 
Germania, în seci. XVUI, P. luă un nou avent 
cu începutul seci. XIX. In Francia, după marii 
pictori din seci. XVII, se deavoltă, ca şi în lite
ratură, mai ântâiu clasicismul apoi romantismul, 
şi după el naturalismul sau realismul. Io aceaşi 
direcţiune s’a cultivat P. şi în alte ţeri. (Cf. A. 
Woltman, Geschichte der Malerei von den ăl- 
testen Zeiten bis auf die Gegenwart.) [M. S.]

Despre istoria şi diferitele şcoale ale picturei 
şi representanţii acestora, dăm următorul con
spect:

I Timpurile antice. Egiptul: representaţiuni 
din viaţa (jeilor şi domnitorilor, resboaie, eto.,

pe păreţii templelor şi palatelor, pe columne, în 
camere mortuare, etc. India: P.-ri pe păreţi 
în templele buddhistice. Tot asemenea în China, 
unde P. a luat nascere âncă înainte de era cre
ştină, iar în Japonia abia prin seci. V d. Chr. 
In Grecia găsim începuturi ale P.-ei cam prin 
seci. Vn a. Chr., de conţinut religios, eroic şi 
de animale, mai ou samă pe păreţi şi vase. Per
spectiva şi umbra necunoscută. Şcoala attică (P. 
în temple): Polygnotos (470—430), Apolloddros 
(pe la 420). Şcoala Ionică (P. după natură): 
Zeuxis, Parrhasios. Şcoala dela Sikyon: Eu- 
pompos, Pamphilos, Pausias (flori, pe la 360). 
Apelles (t 308, Aphrodite), Protogenes, Anti- 
phylos. Mosaic (podele): Sosos. Etruria, P.-ri 
pe morminte şi vase. Roma: P. împrumutată 
dela Greci (P.-rile din Pompeji şi Herculanum); 
P. originală ornamentală. Timomachus, Fabius 
Pictor, Ludius, etc.

II Evul mediu: Pictura ereţtină veche, 
(seci. III—VI). Tablouri simbolice de părete prin 
catacombe; cu deosebire în Roma în seci. III 
şi IV. Mosaicul, în seci. V şi VI, cu deosebire 
în Roma (San Paolo, San Cosma şi San Da- 
miano) şi Ravenna (San Giovanni in Fonte, San 
Vitale). Era bizantină (600—1200). Stilul bi
zantin, începând cu seci. Vil (cea mai înaltă 
expresiune a magnificenţei. P.-ri pe fond aurit, 
formele ţeapene convenţionale); stilul romanic, 
P.-ri de părete cu figuri serioase, înălţătoare; 
exemple: biserica din St.-Savin în Poiton (seci. XI), 
cea din Schwarzrheindorf lângă Bonn (Ilo2), 
domul din Braunsohweig, etc. Âvintul P.-rei 
(1200—1500). In Italia numeroase şi splendide 
mosaicuri; se observă o direcţiune mai liberală 
în artă prin influenţa lui Giovanni Cimabue (•)■ pe 
la 1302); era înfloritoare a P.-rei pe sticlă în 
Francia (seci. XIII) şi în Germania (seci. XIV 
şi XV; domul din (lolonia). Şcoala de Praga 
(sub Carol IV). Nicolae Wurmser. Şcoala de 
NUrnberg (dela 1350), icoana altarului de linhof 
(1380), altarul de Tucher (1385), eto., Wolge- 
muth (f 1519). Şcoala de Colonia. Măiestrul 
Vllhelm (f 1378), Ştefan Looheuer (tabloul do
mului, pe la 1445). Şcoala şvăbească (înfluenţată 
de şcoala flaudră). Martin Scliongauer (f 1488), 
Bartolomeiu Zeitblom (f pe la 1520), Martin 
Schaffner (f pe la 1535), H. Holbein sen. (t 1524). 
Flandra. Hubert van Eyk (f 1426) şi Ian van 
Eyk (ţ-1440). Urmaşii lor: Roger vander'Weyden 
(t 1464), Dirk Bouts, Hans Memling (f 149.5). 
Şcoala de Florenţa (înfluenţată de direcţiunea 
germană). Giotto (f 1337) şi Orcagna (f 1376), 
Simone Martini (t 1344), Angelo da Fiosole 
(t 1455). Şcoala toscană. Masaccio (f 1428; 
frescele în Santa Maria del Carmine), Filippiuo 
Lippi (t 1504), Cosimo Rosselli, Benezzo Gozzoli 
(t 1498), Ghirlandajo (f 1494), Luca Signorelli 
(t 1523), Pier degli Franceschi (f 1492), etc. 
Şcoala veneţiană. Giovanni Bellini (f 1516), Cone- 
gliano (f pe la 1509). Şcoala paduană. Mantegna 
(t 1506). Şcoala umbrică. Perugino (f 1524), 
Pinturioohio (f 1513), Francia (f 1517).

III Perioda de înflorire a P.-rei (1500—SOJ. 
Italia. Leonardo da Vinci (1452—1519). Elevi 
şi imitatori (şcoala lombardică): Bernardo Luini, 
Cesaro daSesto, G. Ferrari (f 1546), Andr. Solai io, 
Sodoma(t 1549). Michelangdo(1475—1564). Ur
maşi şi contimporani florentini: Seb. del Piombo



Pictară. 597
ff 1547), Dan. da Volterra, Marc. Vennsti, Fra 
Bartolommeo (f 1517), Andr. del Sarto (t 1531). 
Rafael (1483—1520). Elevi: Giulio Romano 
(t 1546), P. Caldara (f 1543), Perino del Vaga 
(t 1547), etc. Correggio (1494—1534). Urmaşi: 
Parmegianino (f 1540), Baroccio (f 1612). Ve- 
neţianii: Giorgione (f 1511), Palma Vecchio 
(t 1528), Tizian (1477—1576), Moretto (f 1555), 
L. Lotto (t 1555), Pordenone (f 1539), Tinto- 
retto (t 1594), P. Veronese (f 1588), Bassano 
(f 1592, întemeietorul P.-rei Genre). Ţerile de 
jos. Gerh. Uavid (•!■ 1523), Quentin Massys (f 1530), 
Hier. Bosch, I. Mabuse (t 1541), Lucas van 
Leiden (-j- 1533), loachim Patenier (•)■ 1524, în
temeietorul P.-rei nordice de peisage), P. Brue- 
ghel (t 1569). Germania. Şcoala ţvăbească; 
Hans Burgkmair (-f 1531), Hans Holbein jun. 
(1497—1543), Nic. Manuel {f 1530), H. Baldung 
Grien (f 1545). Şcoala francă (modelare pro
nunţată), Albrecht Diirrer (1471—1528), Sebald 
şi Bartbel Beham, Altdorfer, Hans Schăufi'elein, 
Kulmbach, M. Griinewald. Şcoala saxonă. Lucas 
Cranach (f 1553). Spania. Direcţiune flandricâ: 
Luis de Morales (t 1586), Pedro Campana (f 1580). 
Direcţiune italică: Alonso Berrugnete (t 1561),
L. de Vargas (f 1568), Vicente loanes (f 1579), 
A. Coello, Pern. Navarrete, etc.

IV P. epocei baroce ţi rococo (1550—1800). 
Arta se cultivă cu multă ardoare şi devine multi
laterală. P. tablourilor istorice devine o secţiune 
aparte; pe lângă acestea se cultivă ancă şi genre, 
peisagele, animale şi natura moartă ca secţiuni 
deosebite. Apogeul P.-rei în Ţerile de jos (prima 
jumătate a seci. XVII). A) Tablouri istorice. 
Italia. Două direcţiuni: .Eclectici (studiul ma
rilor măiestri mai vechi). Lodov. Caracci (Ţ 1619, 
intemeietorul şcoalei dela Bologna), elevi: Ago- 
stino (ţ 1602) şi Anibale Caracci (f 1609), Do- 
inenichino (f 1641), Guido Reni (f 1642), Guer- 
cino (t 1666), Sassoferrato (f 1685), Crist. Allori 
(t 1621), Carlo Doici (f 1686). Naturaliţti. (Caută 
a reproduce adevărul naturei în mod drastic).
M. Caravaggio (f 1609), Spagnoletto (f 1656), 
Salv. Roşa (t 1673), G. Honthorst (efecte lumi
noase) ; pictori de tablouri resboinice Cerquozzi 
şi Bourguignon (■)■. 1676); L. Giordano (t 1705). 
Spania. Epoca înfloritoare a P.-rei. Şcoala dela 
Sevilla. Juan de las Roelas (f 1625), Fr. de 
Herrera (f 1656), Fr. Zurbaran (-)- 1662), mă
iestri de căpetenie: Diego Velazquez (f 1660) 
şi Murillo (1618—82). Şcoala de Madrid. Ant. 
Pereda (f 1669) şi I. Car. de Miranda (t 1685), 
Claudio Coello (f 1693). Şcoala de Valencia. 
Francisco de Ribalta (f 1628). Ţerile de jos. 
Desfăşurare bogată în artă. Şcoala de Brabanf. 
(Contopirea stilului italian cu forme indigene.) 
Primi măiestri: P. P. Rubens (1577—1640) şi 
elevul său van Dyk (1599—1641, şi portrete). 
Iac. lordaens, G. de Crayer, etc. Şcoala olan
deză (reproducere fidelă a realităţii), Fr. Hals 
(ţ 1666); prim măiestru: Rembrandt (1607—69, 
şi portrete); Eechout, Ferd. Bol, G. Flinck, I. Li- 
vensz. Sal. Koninck, van der Helst (t 1670), etc. 
Germania. Eclecticismul dominează. Sandrart 
(t 1688), Chr. Dietrich (f 1774), Tischbein (f 1789), 
Rapli. Mengs (t 1779), Angelica Kauffmann 
(t 1807). Portrete: Kupetzky (f 1740), B. Denner 
(ţ 1747), Ant. Graff (Ţ 1813). Francia. Direc
ţiune academică combinată cu cea italică. Nic.

Poussin (f 1665), Phil. de Champaigne (portrete). 
Le Sueur (f 1655), Mignard Lebrun, Rigand 
(portrete). Anglia. Jam. ThornhiU (f 1734). «Ga
leria Sheakespeare*. I. Reynolds (f 1795), Benj. 
"West (f 1820). Portrete: Peter Lely (f 1680) 
şi G. Kneller (f 1723). B) P. Genre. Ţerile de 
jos. întemeierea şi perfecţiunea P.-rei Genre. 
Genre inferior: Peter Brueghel jun. (f 1638), 
Dav. Teniers jun. (f 1690), Isaao şi Adrian van 
Ostade (f 1685), Adrian Brouwer (f 1638), Jan 
Steen (f 1679), Peter van Laar ţf 1674). Genre 
superior: Gerhard Terborch (-f- 1681), Gerh. Don 
(t 1675), Gabr. Metsu (1667), Fr. v. Mieris (f 1681), 
Netscher (f 1684),-' (î. Schalcken, Adr. van der 
"WarfE, Peter de Hoooh (f pe la 1681), van der 
Meer (f 1675), etc. C) Peisage. Italia. Fr. Gri- 
maldi (t 1680, peisagist al şcoalei Bolognese), 
Paul Brii (f 1626). Peisage eroice: Nic. Poussin 
(t 1665), Caspar Dughet (f 1675), Claude Lor- 
rain (f 1682), H. Swanevelt, loh. Both, Salv. 
Roşa (t 1673). los. Vernet (f 1789). Peisage ar- 
chitectonice: Ant. Canale şi elevul său B. Belolto 
(numit Canaletto f 1780). Ţerile de jos. înce
puturi: H. de Bles, Jan Bnieghel (Ţ 1625), R. 
Savery (t 1639). Terminat: Rnbens. Şcoala olan
deză (representarea naturei indigene). loh. v. 
Goyen (f 1656), Sal. Ruisdael, Rembradt van der 
Neer (f 1677), A. Waterloe (-f 1670). 1. Ruis
dael (f 1682), Hobbema (f 1709), A. van Ever- 
dingen (f 1675). P. marină: I. van de Capelle, 
loh. şi Bonaventura Peters, W. van de Velde 
(f 1707), Lud. Bakhuizen (f 1708). Architeo- 
tură: Peter Neefs (t pe la 1660), Steenwyk sen. 
şi jun. Contopirea Genre-ului cu peisajul: Ph. 
’Wouwerman (-|- 1668). Idila: A. Cuyp, Nic. 
Berchem, A. van de Velde, H. şi Ph. Roos. 
Germania. Ph. Hackert (•)■ 1807), Ferd. Eobell 
(f 1799), E. Ridinger (t 1767, piese de vână
toare). Francia. Jacq. Callot (f 1635), Ant. 
Watteau (-ţ 1721), Boucher (f 1770), Chardin 
(t 1779), Greuze (t 1805). Anglia. "William Ho- 
garth (t 1764). D) Animale ţi flori. Ţerile de 
jos. Animale: Rubens, P. Potter (t l6o4), Fr. 
Snyders (f 1657), loh. Fyt (f 1661), lohann 
Weenix (paseri domest.), M. Hondecoeter (găini). 
Flori şi natură moartă: Jan Brueghel (f 1625), 
I. D. de Heem (f 1684), W. van Aelst (f 1679), 
A. Adriaenssen, Raohel Ruysch (f 1764), Jan 
van Huysum (f 1749), van Os, etc.

V Seci. XIX. Germania. Direcţiunea antiehi- 
santă: A. Karstens (f 1798), E. Wăohter (f 1852), 
H. Ffissli (f 1825), G. Sohick (f 1812), B. Ge- 
nelli (f 1868). Direcţiunea romantico-religioasă: 
Fr. Overbeck (f 1869), Phil. Veit (f 1877), Ed. 
Steinle (f 1886), Piihrich (f 1876), Kupelwieser 
(t 1862), H. von Hess (f 1863), Schraudolph 
(t 1879), E. Deger (f 1885), P. Cornelius (1783 
până 1867), Iul. Schnorr von Carolsfeld (f 1872), 
"W. Kaulbach (f 1874), M. von Schwind (ţ 1871). 
Direcţiunea istorico-realistieă. Şcoala din Miin- 
ohen: Piloty (f 1886), Lindenschmit (-)- 1895), 
Makart (f 1884), G. Mas; Genre şi resboaie: 
A. Adam (t 1862), P. Hess (f 1871), F. Adam 
(t 1886), Kirner (f 1866), Biirkel (f 1869), 
Hagn (f 1898), Ramberg (f 1875), Defregger, 
M. Schmid, Gabl (f 1893), Griitzner, Raupp, W. 
Diez, Lofftz, Klaus Meyer, F. A. Kaulbaoh, I. 
Brandt. Portrete: Winterhalter (f 1873), Stieler 
(1858), Lenbach. In timpii mai noi apariţiunea
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naturalismului: F. von nMe, F. Stuck. Şcoala 
de Dusseldorf; Sohadow (f 1862), Bendeinann 
(t 1889), Th. Hildebrandt (f 1874), K. Sohn 
(t 1867), I. Hubner (1882), Leasing (f 1880), 
A. Rethel (f 1859), Leutze (f 1868), lanssen; 
Genre; A. Schrbdter (f 1876), Iac. Becker (f 1872), 
R. Iordan (f 1887), Tidemand (f 1876), Hasen- 
olever (f 1853), L. Enaus, Vautier (f 1898), 
Bokelmaun (f 1894); pictorii de bătălii: Bleibtreu 
(f 1892), Hiinten, Caiuphausen (f 1885), etc. 
Oenre naturalistică şi istorice: A. Kampf. 
Berlin: A. von Eloeber (f 1864). K. Begas 
(t 1854), Wacb (f 1845), Fr. Kriiger (t 1857), 
Ed. Magnus (f 1872), Ad. Menzel, I. Scbrader, 
Ed. Meyerheim {•)■ 1879), Kretzschmer (f 1890), 
K. Becker, Hosemann (i: 1875), A. von Warner, 
Gust. Richter (f 1884), P. Thumann, Gussow, 
Enille (f 1898), v. Heyden (f 1897), Geselschap 
(t 1898), Vogel, Soheurenberg. Naturalismul: 
Liebermann, Skarbina, etc. Viena: P. Erafft 
(t 1856), F. Waldmiiller (f 1865), I. Danbauser 
cf 1845), K. Rahl (f 1865), Matejko (f 1893), 
Passini, Angeli (portrete), Munkăcsi, Brozic, etc. 
Peisage: I. A. Koch (t 1839), K. Rottmann 
(t 1850), Fr. Preller (f 1878), 1. W. Schirmer 
(t 1863), W. Schirmer (f 1866), Ch. Morgen- 
stern (f 1867), A. Weber (t 1873), 0. şi A. 
Achenbach, Gude, E. Bildebrandt (f 1868), E. 
Scleioh (t 1874), Lier (f 1882), Baisch (f 1894), 
Ludwig, Hertel, Ruths, Korner, Lutteroth, etc. 
Franda. Clasicismul: I. L. David (f 1825), 
Regnault (f 1829), Gerard (t 1837), Girodet 
(t 1824), Gros (f 1835), P. Guerin (f 1833), 
Ingres (f 1867), Flandrin (f 1864). Romantica: 
Gericault (•)• 1824), H. Vernet (f 1863), Ary 
Soheffer (t 1858), E. Delacroix (f 1863), P. 
Delaroche (f 1856), L. Robert (t 1835), A. G. 
Decamps (f 1860), R. Fleury (t 1890), L Cog- 
niet (t 1880), Conture (f 1879). Realismul: 
Courbet (t 1877), Millet (t 1874). Tablouri 
istorice fi portrete mai noui: Cabanei (f 1889), 
Baudry (f 1886), Bouguereau, Bonnat, Laurens, 
Carolus Duran, etc. Genre: Biard (f 1882), 
Meissonier (t 1891). Peisage: Daubigny (t 1878), 
Th. Rousseau (+ 1867), Gudin (f 1880). Animale: 
Troyon (f 1865), Roşa Bonheur, etc. Impresio
nism şi naturalism: Manet (f 1883), Monet, 
Besnaid, Carriere, etc. Elveţia. Peisage: Calame 
(t 1864) şi Bocklin. Animale: Koller. Genre şi 
istorice: Stiickelberg. Italia. Milano: Appiani 
(t 1817), Pagliano. Roma: Caniuccini (f 1844), 
Maccari. Veneţia: Schiavoni (f 1858), Liparini 
(t 1856), Buşi, Tancredi, etc. Genre: Vinea, 
Oorelli, Miohetti, Nono. Peisage: Brancaccio, 
Serra, Segantini, Boggiani, Carcano. Belgia. Di
recţiune realistică pronunţată: L. Gallait (f 1886), 
E. de Biefve (f 1882), Wappers (f 1874), N. 
de Keyser (t 1887), Wiertz (f 1865), etc. Leys 
(t 1869, genre), B. C. Koekkoek (f 1862, pei
sage), E. Verboekhoven (ţ 1881), Schelfhout 
(t 1870, animale). In timpi mai noui direcţiune 
archaică (I. de Vriend, van Hoven) şi natura- 
listioă jCourtens, Meunier). Anglia fi Scoţia. 
Tabloun istorice: Ch. Eastlake (f 1865), Leighton 
(t 1896), Poynter, Calderon. Genre: D. Wilkie 
(t 1841), Millais (f 1896), Boughton, Reid. 
Idealişti: Burne-Jones (f 1898) şi W. Crane. Por
trete: Lawrence (t 1830), Herkomer, Richmond. 
Peisage: Turner (f 1852), Bonington (f 1828).

Animale: Landseer (f 1873). In timpi mai re
cenţi şcoala de pictură în Glasgow cu tendinţa 
naturalistico-impresionistă (Lavery şi Guthi'ie). 
Olanda. Alma-Tadema, Israelo, Bisschop, Teu 
Kate (t 1891), Bosboom, H. W. Mesdag, Therese 
Schwartze. Spania. Goya (f 1828), Fortuuy 
(f 1874), Pradilla, Benlliure y Gil, Villegas, Gal- 
legos. Rusia. Bogoljubow (1896, peisage),' Sienii- 
radzki, W ereşagin, Repin, W. Makowsky. Dania. 
Ierichau-Baumann(fl881), Bloch (f 1890),Tuxen.

Pictura la Români.
Ca la toate popoarele aşa şi la noi P., arta 

principală a timpuiilor moderne, îşi are originea 
în icoanele bisericesc!. Cele dintăiu începuturi 
în această direcţiune le găsim în perioada sla- 
vonismului a bisericei noastre. P. bisericească 
până în (}i'aa de astăzi a remas aproape aceaşi, 
representând figuri de sfinţi şi sfinte lipsite de 
ori ce expresiune, afară poate de evlavia cău- 
tăturei. Celebre prin legendele lor poporale sunt 
din acest timp cele 17 icoane în fiinţă în mă
năstirile şi bisericile din România ale Sfintei 
Fecioare şi amintite de ep. Melchisedec. Deosebit 
de acestea mai găsim şi altele în legătură cu 
sculptura bisericească în o mulţime de localităţi 
din toate ţerile locuite de Români. Ca artă ne 
presintă foarte puţin interes. Deosebit de icoane 
sfinte propriu 4ise, niai găsim şi P.-ri pe pă- 
reţii bisericilor, cu sfinţi şi scene biblice, şi mai 
târ4iu apar tot aci şi reproducerea portretelor 
întemeietorilor de biserici şi mănăstiri. De pe 
acestea s’au putut aduna in cea mai mare parte 
figurile diferiţilor domni şi ale familiilor lor din 
România. Ca şi figurile din icoane aşa şi acestea 
nu presintă nici o valoare artistică. Pe lângă 
reproducerile picturale mai găsim io România 
multe ornate bisericesd lucrate în cusături, 
făcute în cele mai multe caşuri de soţiile dom
nitorilor sau ale boierilor. Ca artă sunt şi mai 
slabe decât P.-le bisericesci din timpurile vechi. 
P. profană a apărut la noi târziu de tot, abia 
prin a doua jumătate a seci. XIX, şi a început 
să fiinţeze numai odată cu venirea în ţeară a 
unor pictori formaţi prin şcoalele din străină
tate. Froducţiunea lor însă la început nu a avut 
caracterul naţional român, ci străin. Abia prin 
1840 Mihaiu G. Sturdza Voevod decretează intre 
altele, că: la academia din Iaşi să se urzească 
şi o tfcoală de zugrăviturăi, şi din documente 
aflăm, că: »la Miinchen şi Roma se ţin doi elevi 
pentru îndeplinirea în arta zugrăviturei<. Până 
la 1860 nu s’a făcut însă mai nimic de samă 
pentru P., întocmai ca şi pentru celelalte arte. 
Atunci pe lângă fcoalele de bde-arte din lofi 
(29 Aug. 1860) fi din Bueuresd (6 Dec. 1864), 
s'a înfiinţat şi câte o catedră de P. Tot în 1860 
s’a fundat la Iaşi, şi probabil tot atunci şi la 
Bucuresci, câte un museu de P. Prin aceste in- 
stituţiuni s’au ivit în urmă o serie de artişti- 
pictori, înzestraţi cu calităţi eminente. Cel din- 
tâiu pictor român pare a fi fost loan D. Negulid 
(v. ac.), apoi avem pe Gheorghe Nastasianu, 
n. în laşi, a studiat P. mai ântâiu în ţeară la 
«şcoala de P.«, organisată do Gh. Asachi, fu apoi 
trimis de guvern la Roma, unde ajungând tocmai 
în timpul revoluţiunei contra guvernului papal, 
fu rănit, şi se duse la Paris. Reîntors în ţeară 
în ultimii ani ce precedară unirea şi până la
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1861 s’a ocupat cu P. de portrete spre a pute 
trăi. Opera sa capitala e «Cavalerul evo-mediau«, 
care a4i se află iu museul uaţ. din Iaşi. Muri 
în Roma (probabil la 1864), unde fu trimis de 
guvern spre a-şi completa studiile. Constantin 
Leeca (v. ac.), n. în Braşov. Gheorghe Fanai- 
teanu-Bardasare (1811—t?), a studiat gimnasiul, 
filosofia şi cursul academic de P. şi bele-arte 
din Miinchen, ca stipendiat al statului. A prac
ticat în atelierul pictorului regal din Berlin; 
gemeul, portretul, litografia, fotografia şi pano- 
tipia; a predat studiile academice la şcoala de 
bele-arte din Iaşi, unde a fost numit profesor 
şi director chiar dela înfiinţarea ei în 1860. 
Gheorghe Tătărescu (v. ac.), Mihaiu (Mi§u) 
Popp (v. ac.), Theodor Aman (v. ac.), Sava 
Henţia (v. ac.), Const. Stăncescu (v. ac.). Dr- 
mează după aceştia un şir de pictori, parte deja 
cu renume stabilit, parte ancă în formaţiune, 
promiţend mult pentru viitor. Astfel avem pe: 
Nic. Grigorescu (v. ac.) cel mai renumit pictor 
român. G. Bemetrescu-Mirea (v. ac.), Alpar fPa- 
raschieescu) (v. ac.), Const. Artachino (v. ac.), 
Andreescu (v. ac.). Cost. Jiquidi (v. ac.), Oscar 
Obedeanu (v. ac.), apoi Titus Alexandrescu, 
Const. Aricescu, Radu Aurelian, loan Băr- 
bulescu, Anton Dimitriu, Ed. Grant, Nie. Gro- 
peanu, Stef. LuTcian, Filip Marin, Const. Pas- 
caly, G. Popovici, V. Ravici, M. Simonidy, I. 
Ţineu; în fine mai amintim pe: D. Serafim, 
A. Vintilescu, I. Woinescu-Docuzesci, Vermont, 
Eug. Voinescu, etc.

Piculina sau Piccolo, nume dat în special flau
telor mici (v. Flaut).

Picus, (mitol.) la Romani fiul lui Saturnus, 
tata lui Faunus; se venera ca (}eu al agricul- 
luiei şi pădurilor. După un mit latin, a fost rege 
în Latium şi fu prefăcut în paserea P. (ciocă- 
nitoare, v. Circe).

Picus major, (zcol.) pasere, v. Ciocănitoare.
Pidalion, colecţie de canoane bis. apărută mai 

ântâiu la 1800 în Lipsea. P. s’a retipărit în 
Athena la 1841. Autorii ei au fost ieromonachul 
Agapiu şi Nicodin, Doroteu predicatorul bise- 
ricei patriarchale din Constantinopole şi ierom. 
Teodorit din muntele Athenei. Această colecţie 
cuprinde canoanele sinoadelor de după Fotie şi 
Zonara şi ale sf. Părinţi, însoţite de comentarele 
luiZonara, Balzamonşi Aristenus; din dreptul civil 
conţine numai acele părţi, cari consună cu ca
noanele bis. P. a fost tradus şi în limba română 
şi este cunoscut sub numele de P. românesc. 
Traducerea a fost începută 1842 prin Beniamin, 
mitropolitul Moldovei şi terminată de cătră pro- 
tosincelul Neofit Suriban. S’a tipărit la 1844 în 
tipografia mănăstire! Neamţ şi a Secului.

Pledecăuţul, com. i-ur. cu căt. Isvorul şi Ţe
penii, paroohie, moşie boierească în căpit. Coţ- 
manului şi judeţul Zastavnei în Bucovina, are 
1295 loc. (979 ort.-or.), 87 rom.-cat. şi uniţi, 
229 mos.), o şcoală primară.

Piedestal, picior, tejnelie pe care se ridică ceva.
Plekarskl, V. Rola, n. 1857 în Smolensk, 

Rusia. Studia la academia de bele arte în Var
şovia şi la univ. în Ziirich. Pe la 1889 veni la 
Bucuiesci. Cel mai bun caricaturist din România. 
Desemnă pentru foile: Ghiţă Berbecu, Tocila 
şi Ardeiul. 1890—1892 fu prefesor de desemn 
în Slatina, dela 1892—95 la gimnasiul din

Tîrgu-Jiu. întemeia dimpreună cu AI. Stefulescu, 
Aur. Diaconovici şi I. Moisilu museul distr. al 
Gorjului. Actualmente este directorul şcoalei de 
jucării din Novaci (Gorj).

Pielea, Ia om se presintă sub forma unei vaste 
membrane, care învelesce tot corpul şi prote- 
gează organele oontra lesiunilor de diferită na
tură. Grosimea ei variază dela */> mm- pănă 
la 3—4 mm. Astfel ea este cea mai subţire la 
pleoape şi devine foarte groasă la palma «nanei 
şi la planta piciorului. Coloraţia pielei variaza 
după vîrstă, regiune şi rassă. P. este în contact 
cu organele pe care le acoperă, prin interme
diarul unui strat de grăsime şi ţesut conjunctiv: 
paniculul adipos. Din punctul de vedere al struc- 
turei P. se compune din epidermul şi dermul sau 
corionul. Dermul este format de ţesut conjunctiv, 
fibre elastice, fibre musculare şi este acoperit la 
suprafaţă de papilele dermice ale lui Malpighi. 
Epidermul, care formează stratul superficial al 
P.-i se compune din cinci pături suprapuse, cari 
sunt începend de jos în sus: 1) Stratul basal sau 
generator; fiindcă aci este centrul generator, de 
unde derivă celelalte celrde ale epidermului, el 
poartă acest nume din urmă. 2) Stratul lui Mal
pighi sau corpul mucos, conţine intre alte celule 
şi unele cu pigmentul (materia colorantă), care 
determină coloraţia pielei. 3) Stratul granulos. 
4) Stratul lucid şi în fine 5) Stratul cornos, cel 
mai superficial din toate. Ca anexe ale pielei se 
consideră: 1) Glandele sudoripare, cari secre
tează sudoarea. Ele au forma unui tub lung, care 
se deschide la suprafaţa pielei, pe când extre
mitatea inferioară închisă, formează un ghem, 
care se termină în părţile profunde ale dermului 
şi se numesce glomerul. 2) Glandele sebacee, 
cari secretează materia sebacee. Această din 
urmă se varsă sau direct la suprafaţa pieloi sau 
intr’un felicul al perului. 3) Unghiile sunt o 
producţiune epidermică, ele fac parte din sistemul 
defensiv, rudimentar la oameni, dar foarte des- 
voltat la un mare numer de mamifere. 4) Perii 
sunt de asemenea o producţiune epidermică, cari 
se desvoaltă în mai mare sau mai mică cantitate 
la suprafaţa liberă a pielei.

Boalele de piele, se împăiţesc în : 1) Difor
mităţi cutanate; a) circumscripte (naevi vascu
lari şi nevasculari, iimfangiome şi cistadenome); 
b) difuse (ichtiosă, keratosă pilară, albinismul). 
2) Erupţiuni cutanate artificiale: a) de origină 
externă (medicamente, electricitate, agenţi at
mosferici); b) de origină internă (medicamente 
ingerate şi alimente). 3) Dermatose parasitare; 
a) de origină animală (insecte diferite, riia, ci- 
sticercul ţesutului celular, etc.); b) de origină 
vegetală (Trichofiţia, favus, pelagra, pitiriasis 
versicolor, erithrasma). 4) Dermatose micro- 
biene şi neoplasii: Tuberculosa cutanată, lupus, 
lepra, pustula malignă, impetigo, ectima, sicosis, 
psorospermosele, epitelioma, etc. 5) Dermatose 
inflamatorii; Vesiculoase (eczema, herpes, zona), 
buloase (pemfigus), squamoase (psoriasis, pitia- 
risis), afecţiunile glandelor sebacee (acues), eri- 
tenele. 6) Dermatose de origină nervoasă: 
pruriginoase (pruiit, lichen, prurigo de Hebra, 
urticaria), dermatite herpetiforme, sclerodermia, 
atrofia cutanată, gangrena, vitiligo. [E. F.]

Pide preparată, pieile rumegătoarelor şi altor 
animale, cari se prelucră şi servesc ca material
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pentru curelărie, cismărie, păpucărie, mănuşerie. 
P. p. se obţine prin argăsirea P.-lor brute, adecă 
prin tratarea lor cu diferite substanţe de argăsit 
sau cu grăsime, prin cari fără a-şi pierde flexibi
litatea, devin tari şi impermeabile la apă. După 
modul diferit de preparaţiune se deosebesc 
diferite sorte de P., întrebuinţate pentru diferite 
scopuri.

Pielea, comună rur. în Rom., j. Teleorman, 
compusă din 4 căt. cu 1846 loc. (Dicţ. geogr. 
1807), 4 biserici şi 1 şcoală.

PlelescI, corn. rur. în Rom., j. Dolj, situată 
pe ambele maluri ale Tesluiului; se compune 
din 6 cătune cu 2767 loc. (Dicţ. geogr. 1896), 
4 biserici şi 3 şcoale. Comuna e străbătută do 
calea ferată Bucuresci-Verciorova.

Pieliţa, membrană (pellicula).
Plemia, (med.) infecţiune generală a organis

mului, caracterisată prin supuraţiuni multiple 
în viscere, cavităţile serose, ţesutul conjunctiv. 
De asemenea microbii puroiului pătrund în cir
culaţia generală, dar se localisează in urmă în 
diferite regiuni, producend focare de supuraţiuni. 
P. nu există singură, aproape nici odată, ci aso
ciată septicemiei propriu (jise, în caro microbii 
septici pătrund în organism prin circulaţia sân
gelui, producend moartea fără ca să se formeze 
focare infecţioase în unele organe, ca în P. 
Aceste tipuri constituesc septico-piemia. Ca for
mele cele mai comune ale P.-ei, astăzi mult mai 
rare în urma antisepsiei, se cunosceau: infec- 
ţiunea purulentă, febra traumatică, febra puer- 
perală. Afară de tratamentul antiseptic şi simp
tomatic se întrebuinţează în infecţiunile produse 
de streptococi, un ser pi'eparat pentru prima 
dată de Marmorek în 1895, la institutul Pasteur 
din Paris. [E. P.]

Piemont, fost principat în Italia super., acum 
parte integrantă a regatului Italia, 29,378 km*., 
ou 3.362,288 loc. (1897); partea cea mai mare 
e şes la poalele Alpilor vestici şi pennini, udat 
de Padu şi afluenţii săi: Dora Riparia, Dora 
Baltea şi Sesia pe stânga, Maira şi Tanaro pe 
dreapta. Producte; cereale, ponimb, orez, vin, 
măsline, castane, poame, etc.; productivitatea 
naturală a solului e potenţată prin canalisări. 
însemnată industrie de mătasă. P. e împărţit în 
4 provincii; Alessandria, Cuneo, Novara, Torino. 
Capitala Torino.

Plemontlt, mineral, v. Epidot.
Pleno, (ital. mus.) = plin, complet. Organo P. 

«= toate jocurile orgăi întrunite. Coro P. = cor 
complet prin oposiţie cu un cor de voci egale 
sau numai de solişti.

Piept, toraee, partea anterioară a trunchiului, 
de oare sunt prinse, la cele mai multe animale 
vertebrate, membrele anterioare. La mamifere, 
P.-ul conţine cavitatea pectorală cu organele ei, 
plumâni şi inimă. E separată de cavitatea abdo- 
menală prin diafragma, iar suprafaţa-i interi
oară e căptuşită cu o membrană numită pleura. 
Scheletul P.-lui se compune din vertebrele spa
telor, osul P.-lui şi coastele. La om coşul P.-lui 
diferă după sex. La femeie P. e mai scurt, mai 
larg în partea de sus, iar în partea de jos mai 
ângust ca la bărbat.

Pleptălaca, sin. cu Prepeliţa (v. ac.).
Pierea, Franclin, al 14-lea president al Sta

telor Unite din America de nord, n. 1804; 1833

membra al casei representanţilor, 1837—42 al 
senatului, democrat; 1847 general de brigadă în 
resboiul cu Mexico, 4 Martie 1853—57 presi
dent, devotat statelor sudice, t 8 Oct. 1869 în 
Concord.

Pierdere, privaţiune de un lucru de care 
ne folosim. In comptabilitate cuvântul P. ne 
arată un cont particular, care este corelativul 
unui alt cont, care se numesce contul de profit. 
Aceste două cuvinte sunt mai totdeuna întru
nite, dând nascere contului aşa numit aX profi
turilor gi P.-lor, cont care se ţine prin debit şi 
credit în acelaş mod ca ori ce alte conturi. De
bitul i'epresintă P. şi creditul represintă profitul.

[N. E. Idieru.]
Pleride, (mitol.) la Greci predicatul muselor, 

cari locuiau în Pieria, o ţerişoară în Macedonia.
Plerron, Alexis, n. 1814, elenist franc. Are 

însemnate traduceri din grec.: Metafisica lui 
Aristotele; Teatrul lui Eschil, premiat de Aca
demia franceză; Cugetările lui Marcu Aureliu; 
Viaţa oamenilor iluştri de Plutai-ch. Originale: 
Istoria literaturei eline. Istoria literaturei latine, 
Voltaire şi măiestrii săi, ş. a.

Plersec, Persec, Persic sau Ghersîe, numirile 
rom. ale pomului cultivat Prunus Persica Stockes. 
sin. Persica vulgaris Mill. (v. ac.). Fructele co
mestibile ale acestui pom se numesc: Pier- 
sece. Piersice, Porseoe sau Chersioe.

Plerson, Henry Hugo, compositor engl., ger- 
manisat, n. 12 Aprilie 1815 în Oxford, 28 Ian. 
1873 în Leipzig, autor al mai multor partiţiuni 
de operă şi oratorii, ş. a. Adevăratul său nume 
era Pearson.

Piesa, bucată, parte singuratică dintr’o lu
crare musicală sau teatrală; bucată de monetă; 
cameră ca parte a unei locuinţe.

pietas, (mitol.) la Romani (ţină virtuţii, evla
viei, cuvioşiei naturale faţă de datorinţa cătiă 
(}ei, părinţi, amici şi toţi oamenii. P. a avut 
templu lângă Circus flaminicus şi aci i-se aduceau 
sacrificii la 1 Dec.

Pietate (lat.) sau evlavie se numesce dispo- 
siţia sufletească în vîrtutea căreia omul nu numai 
că se simte şi crede în absoluta dependenţă de 
Dejeu, ci se şi poartă cu o respectuoasă devo
ţiune atât faţă de toate aşezămintele dumne- 
cjeiesci şi bisericesci, cât şi în împlinirea tuturor 
datoriilor sale morale: individuale, sociale şi 
religioase. P.-ea adevărată nu e legată de o anu
mită formă de credinţă, ea totdeuna se afirmă 
însă prin fapte ale carităţii şi moralei. [PI.]

Pletiştl, o sectă protestantă, al cărei autor a 
fost Philip laoob Spener (1635—1705), care a 
întemeiat aşa numitele collegia pietatia cu scopul 
de a propaga bunele moravuri în popor. P. se 
adunau la început în case private, apoi în bi- 
sericî, unde se explica sf. Scriptură şi bărbaţii 
aveau drept să-şi facă observările lor. In 1675 
Spener a publicat o carte cu titula: Pia de- 
sideria, în care expunea ideile şi doctrina sa. 
învăţăturile sau reformaţiunea lui Spener a 
produs între luterani îndelungate turburări, cu
noscute sub numirea de: lites pietistieae.

Pieton, pedestru, cel ce umblă pe jos.
Pietrile Doamnei, munte în Bucovina, 1648 m. 

înalt, ou stânci înalte şi detunate pe vîrful lui, 
şpre Bud-est dela Câmpulung; loc de excursiuni.
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NuDiele îl are, după tradiţiune, dela soţia unui 
domnitor moldovenesc, oare se adăpostise acolo 
mai mult timp la o năvălire de Tătari.

Pietrile Muierilor, munte în Bucovina, 943 m. 
înalt, mai în sus de tîrgul Solea, numit aea dela 
adăpostirea acolo a muierilor şi a copiilor, când 
năvăliau Tătarii prin seci. XIII—XIV. (Cf. S. 
FI. Marian, Tradiţii. Bucur., 1895, p. 255—259.)

Pietriş, rocă formată de elemeute mari rotun- 
4ite prin apă, provenite prin desagregarea ro- 
celor; composiţia P.-ului depinde de structura 
geologică a regiunei considerate. P.-ul nu este 
totdeuna de origine fluviatilă şi formează conuri 
de dejecţie, teraţe, etc. Este întrebuinţat pentru 
împietrirea şoselelor.

Pietroaia, comună rur. in România, j. Dolj, 
compusă din 2 căt. cu 2027 loc. (Dicţ. geogr. 1896).

Pietroasa de jos, com. rur. în Rom., j. Buzău, 
situată pe coasta de sud-est a muntelui Istriţa; 
e compusă din 2 căt. cu 860 loc. (Dicţ. geogr. 
1892), 1 biserică şi 1 şcoală. Com. e însemnată 
prin urmele unei cetăţi vechi, probabil ale cetăţii 
dacice Comidava şi prin tesaurul găsit aici.

Tesaurul dela Pietroasa, numit în popor şi 
»Cloşca eu puu, după figura unei paftale în 
formă de şoim, care se găsesce printre obiectele 
sale de aur, a fost descoperit la 1837 sub un 
bolovan de piatră în apropiere de muntele Istriţa 
(Buzău), lângă satul P. Tesaurul se alcătuia din 
20 bucăţi de aur, toate ticsite cu pietri scumpe, 
granate şi cristaluri roşii şi a căror valoare trecea 
de 100,000 lei. Venduta pe suma de 4000 lei vechi 
unui pieti-ar arnăut, Anastase Verusi, oare sparse 
şi topi aproape jumătate din giuvaerele siflate, 
comoara ajunse în fine, prin cercetările energice 
ale banului Mibalacbe Ghica, în museul din. Bu- 
curesoi. De aci pe la 1875 a furat-o faimosul 
Pantazescu, care a stricat-o şi mai tare decât 
Veiusi. Din fericire aceste giuvaere au fost re
găsite şi reconstituite după planşele colorate ale 
învăţatului Al. I. Odobesou, oare le studiase cu 
multă pricepere şi sirguinţă âncă mai înainte de 
furtul lui Pantazescu. Astăzi această comoară 
alcătuiesce una din cele mai. preţioase remăşiţe 
ale trecutului nostru artistic, căci ea este mani
festul poate cel mai reuşit, dacă nu şi cel mai 
veohiu, al unei bogate şcoale artistice, a cărei 
formulă a dominat în Europa întreagă după că
derea imperiului roman.

T. dela P. conţine următoarele giuvaere: O pafta 
sau chiotoare în formă de şoim, »cel numit Cloşca, 
ale cărui aripi sunt cu totul strînse de corp, iar 
întreaga lui faţă rotunejită strălucea odinioară de 
numeroase pietri nestimate; safiri, granaţi, sma- 
ragde, topazuri, mărgăritare, cristaluri şi altele, 
ce stăteau toate îngrădite pe guşa, pe gâtul, pe 
aripile, pe picioarele şi pe atîrnăturile lui« (Al. 
Odobescu); alături de această fibulă avem alte 
două mai mici tot în forma de paseri cu gâtul 
lung; o tavă mare cu ornamente geometrice 
pe margini şi în rotogolul dela centru; o sinie 
ou un mâner la mijloc lucrat în formă de femeie, 
iar de jur împrejurul ei pe păreţii siniei sunt 
săpate în relief un şir de imagini, cari ar re- 
presenta divinităţi ale unui panteon eleno-barbar; 
ibrice în formă de fus cu mânuşe, colane de 
gât, verigi groscioare, adevărate brăţare, una din 
ele poartă o inscripţie cu caractere runice; în 
fine o căldăruşe sau un paneraş fără picior şi

cu două toarte croite din figuri de pantere sau 
de leoaice, poate chiar animale fantastice.

Partea cea mai curioasă a acestor giuvaere 
însă nu stă atât în forma, sub care sunt înfă
ţişate figurile de animale, cât mai cu samă în 
procedeele technice, întrebuinţate de acel artist 
necunoscut al tesaurului. Procedeele technice 
constă in incastrarea de pietri preţioase şi sticle 
colorate în ochiuri sau alveole de felurite de
semne formate din fâşioare de aur ânguste şi 
subţiri, aşezate vertical pe placa de metal. Aceste 
alveole poartă numele în franţuzesce de cloison, 
îngrădeală, de unde şi numirea acestui fel de 
lucrare de orfăvrerie cloisonnee, iar pe româ- 
nesce de orfăurărie cu îngrădiri.

Această artă se rcgăsesce pe obiecte felurite 
descoperite preste tot întinsul Europei, precum 
sunt: pieptarul regelui Odoacru la Ravena, fe- 
recătura evangeliarului din Monza a reginei Theo- 
delinda, cununa regilor Svintilla şi Recesvintus 
la Guarazar (Spania), sau armatura regelui franc 
Childeric I, ş. a. Totuşi T. dela P. este fără în
doială unul din cele mai însemnate produse ale 
acestei orfăurării cu ingrădiri.

In general ori unde au pătruns elementele 
gotice pe teritoriul roman, acolo apare şi această 
artă, prin urmare şi giuvaerele dela P. ar fi de 
origine gotică, după unii resturi din bogata co
moară a lui Athanaric, regele Visigoţilor, sta
biliţi âncă din seci. III în câmpiile mănoase ale 
României şi Transilvaniei. Această presupunere 
ar ave în sprijinul său faptul, că atât Cloşca cu 
pui, cât şi toată orfăurăria cu îngrădiri, conţine 
în sine elemente, cari nu se pot găsi reunite 
decât numai în părţile dela Dunărea de jos sau 
din sudul Rusiei, unele moştenite direct din arta 
elină, altele născute din influenţele orientale, şi 
mai alea cele venite din Persia, şi în fine o sumă 
de elemente produse în păiţile nordului de spi
ritul rasselor germanice. Reposatul archeolog 
Odobesou, a cărui operă postumă. Le Tresor de 
Petrossa. Historique, description, Etude sur l'or- 
fevrerie antique. Paris, Rotschild, 1900, este un 
monument de erudiţie şi de pătrundere de spirit, 
susţinuse chiar întemeiat pe aceste motive eline, 
peruane şi gotice, la cari adăugase şi pe cele 
uralo-altaice, că T. dela P. a fost un produs al 
popoarelor scitice stabilite lângă Don, de unde 
Goţii luând primele îndemnuri şi deavoltându-le 
au format această artă curioasă şi interesantă, 
care s’a respăndit ca o formulă nouă preste toată 
Europa din timpul seci. III—IX d. Chr. Şi cu 
atât este mai adevărat aceasta, cu cât în ţinu
turile noastre, sau poate ceva mai spre resărit, 
în Crimea, exista de secole o şcoală artistică 
înfloritoare. La această şcoală au fost educaţi 
Goţii, al căror gust pentru obiectele de aur îm- 
piestriţate cu pietri nestimate sau în sticle co
lorate în diferite chipuri, s'a împărechiat mi
nunat cu dragostea pentru formele sculpturale 
eline, moştenite din timpuri anteromane dela 
industria acelor popoare civilisate. Acestei şcoale 
artistice, la care au fost formaţi Goţii, îşi da- 
toresce existenţa sa faimoasa Cloşcă cu pui, 
precum şi o sumă de alte produse industriale, 
pe cari (joţii, după fuga lor din Dacia în faţa 
invasiei hunice, le-au respândit preste Europa 
dela Don şi până la Atlantica, dela Baltica şi 
până la Gibraltar.
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(Bibliografie: AJ. I. Odobeacu, Notice eur Ia 
Roumanie. Paria, 1868; idem, Tesaurul dela 
Novo-Cerkask. Bucuresci, 1879; idem, Pia de- 
sideria, în Scrieri literare şi istorice, voi. III, 
p. 619 sq.; idem. Le Tresor de Petrossa. Histo- 
rique. Dcscription. Etude sur l’orfevrorie antique. 
Paria, 1900; Ferd. de Lasteyrie, Histoire de l'or- 
fevrerie. Paris, 1877.) [Teohari Antonescu.]

Pietroasa, v. şi Bădenii de jos.
Pletroşanl, corn. rnr. în Rom., j. Prahova, cu 

1000 loc.; este întemeiată la 1713 de banul lor- 
dache Cantacuzino. Locuitorii sunt agricultori; 
P. are 1 şcoală şi 1 biserică.

Pietrosul, munte, spre nord dela Topliţa (Tis.), 
2083 m. înalt.

Plezocristallsaţiune, formaţiunea absolut pri
mară a rocelor massive sub intluenţa simultană 
a presiunilor profunde necesare genesei rocelor 
intratelurice şi presiunilor accesorii datorite oro- 
genesei, suferite în timpul consolidării. Carac
terul rocelor formate în aceste condiţiuni sunt 
diferite de ale celor formate în mod normal, şi 
se manifestă mai ales in nascerea şi desvoltarea 
silicaţilor hidrataţi.

Plezometamorflsm sau Piezocontaclmetamor- 
fism, fenomene de contact produse de rocele 
granitice, cristalisate şi consolidate sub mari 
presiuni.

Plezometru, aparat cu ajutorul căruia se arată 
şi se mesură compresibilitatea lichidelor.

Piftie, (cotoroage, aspic, rSdturi, tremurici, 
aitej, bucată rece, preparată din picioare de vite 
sau de porc, fierte cu apă. Prin fierbere zeama 
aceasta se încheagă după ce se recesce. P. se 
fac clare prin strecuratul zeamei.

Pigment, principii colorante ce tapisează di
verse ţesuturi animale sau vegetale.

Pigmeu, pitic; fig. om fără însemnătate, fără 
merit; în mitol. oameni mărunţi, înalţi de un 
lat de palmă.

Pignerol, oraş, v. Pinerolo.
Pignottl, Lorenzo, toscan, (1739—1812), fisi- 

cian, naturalist, istoric; renumit mai ales ca fa
bulist italian. Opere: Poesie,StoriadellaToscana.

Plgrum sophiema sau Fallada pigritiae (so- 
fisma trândăviei), sună astfel: Tot ceea ce e ca 
să isprăvesc eu prin activitatea mea, sau trebue 
să se întâmple sau nu. Dacă trebue să se în
tâmple, atunci n’am să mai fiu activ; nu are să 
se întâmple, atunci activitatea mea este de prisos. 
Deci n’am să fac nimic, ci am să aştept până 
se va întâmpla ceva de sine. Această sofismă 
duce la fatalism. [Pl.J

Pik, mesură, v. Dhra’a.
Pike's Peak, (pron. paics pic), pisc în Rocky 

Mountains înColorado(Americade nord), 4312m. 
înalt; tren dinţat, observatoriu.

Pikol, (Pikul), pond, în China=100 Catties 
= 60 479 kgr., in Siam = 58 51 kgr., în Singapur, 
Pjnang = 64'713 kgr.

Pil, (niagh. Nagy-Pel), numirea veche Pyl, 
Pd, Pytdl, Pyli, corn. mare în Ung., cott. Arad. 
In analele vechi apare la 1280 ca corn. cu drept 
de vamă, 1332 ca parochie. Are 302 case, cu 
1697 loc. Rom. gr.-or. Are mai multe predîi, solul 
e foarte productiv. Locuitorii se ocupă cu indu
stria de casă, agricultura, prăsesc vite frumoase.

Pila, 1) instrument pentru netezirea şi lu
struirea metalelor sau lemnului; este compus din

o bară de oţel de prima calitate şi provetjut la 
suprafaţă cu crestături mai mult sau mai puţin 
adânci; 2) în fisică înţelegem sub P. reunirea 
mai multor elemente pentru producerea electri
cităţii.

Pilaf, (turc.), o mâncare gătită din carne cu 
urez.

Pilarino, lacob, protomedicul lui Şerban-Vodă 
Cantacuzin (1678—88) şi mai apoi la Branco- 
veanu-Vodă (1688—1714). 1

Pilaştrii, stîlp cu secţie oblongă, scos din planul 
unei zidării.

Pilat, Ponţvu, procuratorul ludeei pe timpul 
lui Isus; cu toate că a fost convins despre nevi
novăţia lui Isus, de frică ca să nu piar4ă graţia 
Cesarului şi instigat de cătră farisei şi popii Ji
dovilor, l-a osândit la restignire. P. este descris 
de cătră losef Flaviu ca om tiran şi viclean, care 
prin cruijimile lui a produs nemulţămire. Pre
fectul Syriei Vitelius l-a trimis la Roma, iar 
împăratul Tiberius l-a destituit. După Eusebiu, P. 
s’a retras în Galia şi s’a sinucis.

Pilat, (Vasiliu) Constantin, general de di- 
visie român în retragere dela Apr. 1901, n. 1838 
la Botoşani, fu însumat cadet în reg. 4 inf., 
unde obţine gradul de sublocot. în 1858. In 1862 
obţine gradul de locot. în reg. 1 artilerie după 
ce termină studiile şcoalei de artilerie dela Metz; 
iar în 1863 este încorporat în bat. 2 geniu; în 
1865, ca căpitan, trece în statul major de geniu. 
1866 e numit şef de cabinet în administraţia 
centrală a resboiului, unde după câteva luni e 
numit şef de divisie. In 1868 obţine gradul de 
maior, iar în 1868 trece în neactivîtate prin re
tragerea funcţiunii. In 1870 înrolat în armata 
franceză, P. ia parte la resboiul contra Germaniei, 
de unde revine în ţeară cu gradul de locot.-co- 
lonel. In Iulie 1877 reia serviciul in armata rom. 
cu gradul de looot.-colonel, comandant al reg. 1 do
robanţi; iar în Dec. 1877 înaintează la gradul 
de colonel în corpul de stat major; în 1878 e 
numit comandantul reg. 16 dorobanţi la Boto
şani; iar în Martie 1883 fu înaintat la gradul 
de general de brigadă şi numit comandant al 
div. 5 la Galaţi; gener. Pilat comandă succesiv 
divisia 7 (1883), divisia 6 (1888), div. 7 (1891) 
in fine corpul 3 al armatei ca general de div., 
grad ce îl obţinu în Nov. 1895. P. a fost în 
mai multe rânduri senator şi deputat. El a fost 
care împreună cu alţi doi oficieri au intrat în 
noaptea de 11 Febr. 1866 la Cuza-Vodă, silindu-1 
să subscrie actul de abdicare. Comandor al ord. 
Steaua şi Coroana României; cavaler al leg. de 
onoare franceze şi oficier al leg. de onoare Sf. 
Ana cl. II.

Pilatus, masiv de munţi în Elveţia (Luzern), 
divisat în mai multe piscuri ca: Tomlishorn 
(2133 m.), Esel (2123 m.) cu ospetărie; tren 
dinţat, dela 1889; sus se află micul lac P., după 
legendă, mormântul lui Pilat.

Pilda, V. Exemplu.
Pileaţi, numirea dată de scriitorii latini şi deci 

de Romani clasei nobile geto-dace. Grecii îi nu- 
miau pilofori, iar în limba dacă se (Jioeau ia- 
rabofti. Ei purtau capul acoperit cu un fel de 
fes fără ciucuri, iar rangurile mai înalte, rudele 
regelui, preoţii cei mari, purtau tiare mai înalte. 
Contrar acestei clase era cea de rând Comaţi 
(v. ac.).
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PIU, (botan.) v. Peri.
Pilitura, pulvere sau bucăţi mici de fier ră

mase după pilă.
Plllau, oraş şi fortăreaţă in guvernam, prus. 

Konigsberg, 3192 loc. (1895); progimnasiu real, 
şcoală de navigaţiune; P. e avantport la Konigs- 
berg şi Elbing; şantier, fabricaţiune de pânze 
(vele), de caviar; pescuit; far; baie de mare.

Pilinitz, sat şi castel regal spre sud-est dela 
Dresda (Saxonia), 796 loc. (1895); aci s’a în
cheiat la 27 Aug. 1791 convenţiunea dela P. 
între împeratul Leopold II şi regele Prusiei Fri- 
deric "Wilhelm II pentru a luă în comun măsuri 
faţă de revoluţiunea franceză.

Pilocarpina, substanţă chimică ce se extrage din 
Pilocarpus pennatifolius; ea este lichidă dextro- 
giră, solubilă în apă şi cloroform, cu acid mu- 
riatic şi nitric dă săruri bine cristalisate. P. 
produce transpiraţie abundentă şi salivaţie, şi 
contractează pupila.

Pilocarpus Vahl., (botan.) gen din fam. Eu- 
taceae, tribul Zanthoxyleae, cuprinde vr’o 5 specii 
de arbuşti cu frunzele peţiolate, opuse sau alterne 
cu punctuaţiuni străvezii (pellucid-punctate); 
florile vergii sau purpurii sunt glandulos-punctate 
şi dispuse în raceme sau spice elongate. Speciile 
acestui gen cresc în America tropicală şi în 
India occidentală. Frunzele de: P. pennatifolius 
Lem. şi P. Selloans Engl. sunt întrebuinţate in 
medicină sub numirea de: Folia Jaborandi 
mai cu samă ca sudorific. [Z. C. P.j

Plloforl, V. Pileaţi.
Pllora, (anat.), v. Pylorus.
Pilot, (marină) marinarul însărcinat cu ma

nevra vasului la întrai’ea sau ieşirea din port şi 
în interiorul portului. P.-ii formează o corporaţie 
oficială în flecare port sau cel puţin recunoscută 
şi controlată de autoritatea portului. In cele mai 
multe porturi pilotagiul este obligator şi se plă- 
tesce o taxă stabilită pentru fiecare manevră. In 
România la Constanţa, Galaţi, Brăila, P.-ii sunt ai 
statului şi serviciul lor este gratuit. [Const B.]

Pllsen, oraş în vestul Boemiei lângă rîul Be- 
raun şi calea ferată Viena-Eger; 50,221 loc. 
(1890) dimpreună cu suburbiile; fabricaţiune de 
maşini, articole de metal şi lut; renumite fa
brici de bere (800,000 hl. pe an), comerciu în
semnat. In apropiere mine de cărbuni de piatră, 
minereu de fier şi vitriol.

Pilule, Hapuri, (med.) forme farmaceutice de 
o consistenţă păstoasă, ce nu se lipesce de de
gete, avend o formă sferică şi ă căror greutate 
nu trece preste 40 centigrame.

Pilule de Blaud, v. Blaud.
Pilule de Morison, se întrebuinţează pentru 

curăţirea sângelui; se compun din: aloe, colo- 
cinta, guma-guta, jalapa şi tart; sunt pericu
loase, de oarece purgează prea vehement.

Pllum, (lat.) armă de atac la Romani. Consta 
dintr’un mănunchiu de lemn, în care era infipt 
un fier ascuţit. Seamonă cu suliţa.

Plmelbşls, (grec.) sin. cu Lipomatosis (v. ac.).
Plment, termin de origine franceză pentru 

piper (v. ac.) şi ardeiu (v. Capsicum).
Plmplnella L., (botan.) gen din fam. Umbel- 

liferae, trib. Ammineae, cuprinde plante erbacee 
perene, rar anuale cu florie albe sau galbene. 
Acest gen are vr’o 70 specii distribuite pe mai 
toată suprafaţa giobului. In păi-ţile noastre cresce

spontaneu: P. mama L. şi P. saxifraga L., 
numită popular: Petrânjei de câmp; iar 
cultivată cresce P. Anisum L., originară din 
Orient şi cunoscută poporului nostru sub nu
mirile : Anasou, Anasbn românesc, Anis, Anison. 
Seminţele aromatice ale acestei plante sunt în
trebuinţate ca condiment şi în medicină mai cu 
samă contra dispepsiilor. [Z. C. P.]

Pin, (botan.) v. Pinus.
Pinacoteca, museu (galerie) de tablouri.
Pinang, (Penang), insulă la coasta vestică a 

peninsulei Malacca în India posterioară, 278 km*, 
cu 235,618 loc. (Capitala Georgetown.

Pinassa, (marină) tip din vechea marină cu 
vele, a(ji dispărut. Era un vas mic, lung şi subţire, 
putând merge eu vele şi cu rame. [Const. B.]

Pinaster, subgen dela Pinus (v. ac.), cuprinde 
toate speciile cu câte doue foi în fascicol (ambele 
specii de Pinus citate din părţile noastre).

Pinchbeak, aliagiu din doue părţi cupru şi o 
parte alamă, foarte maleabil, de coloare aurie, 
durabil.

Plnclo, Monte, colină în partea nordică a Romei, 
cu vilele Medici şi Borghese, promenadă.

Plnclu, loan, tribun la 1848, n. 16 Martie 
1824 in Eeşinar (Trans.), f 1882 ca preşedinte 
la tribunalul comitatens în D.-St.-Mărtin. Pentru 
faptele iui săvîrşite la 1848/9 a fost decorat de 
cătră împeratul Austriei cu crucea de aur pentru 
merite. [I. S. Ş.]

Pinck coulor, coloare roşie ce se obţine prin 
calmarea oxidului cu zinc, cretă, acid silicic şi 
chromat de potasă, întrebuinţată la colorarea 
porcelanelor şi faianţelor.

PIndar, (521—441 a. Chr.), n. la Cynoskefale 
în Beoţia, lângă Teba, cel mai mare poet al 
Eladei. Unchiul seu Scopelinos, flautist, Lasos şi 
Corinna, fură măiestrii sei în musică şi aria 
poetică. Trăi câtva timp la curtea lui Hierone 1 
în Siracusa, visită sanctuarele din Olimpia şi 
Delphi; scrise în toate speciile poesiei lirice. Intre 
ediţiunile mai recente sflnt: Didot, text grec şi 
latin, Th. Mommsen, 1864; Bergk în Poetae ly- 
rici graeci, trad. germ. de Tycho Mommsen, 
1846; M. Sohmidt, 1869, ş. a.

PIndemonte, Ippolito, poet veronez (1753 până 
1828), întrase în ordinul cavalerilor de Malta, 
din causa sănătăţii însă îl părăsi şi trăi retras; 
căletori în Francia, Germania, Anglia. Cele mai 
însemnate opere, distinse prin adâncimea cu
getării şi nobleţă simţemintelor, sunt: Prose e 
poesie campestri; Elogi di letterati; Epistole in 
verşi; Sermoni, chestiuni de morală şi litera
tură; Odissea, tradusă în versuri albe. Opere 
complete 3 voi. Literatură: Della vita e delle 
opere di I. P., de Montanari.

Plndos, munţi în nordul Greciei între Tesalia 
şi Epir, 2200 m. Acum numirea de P. se dă 
şirului de munţi dintre lacul Ochrida şi cap Ko- 
lonnăs, care formează culmea apelor în penin
sula grecească.

Pinea, numire pentru Pinus Pinea. (v. Pinus.)
Pinerolo, (franc. PignerolJ, oraş in prov. ital. 

Torino, la poalele Alpilor, 12,000 loc.; reşedinţa 
uuui episcop; până 1713 fortăreaţă în.semnată şi 
închisoare de stat; comerciu cu mătasă, brânză, 
bucate; pas preste Mont Genevre spre Brianşon. 
In împrejurime sunt valdensi.
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PInet, termin ce se aplică la pepinierele (v. ac.) 
în care se cultivă numai Conifere.

PInguecula, (med.) mici pete, tubercule, de co
loare galbenă în conjunctivă; sunt formate din 
grăsime şi ţesut de legătură.

Plngulcula L., (botan.) gen din fam. Lentibu- 
larieae, cuprinde plante erbacee tere.stre şi in- 
sectivore. Se cunosc vr’o 30 de specii, ce cresc 
prin locurile umede din regiunile extratropicale 
ale emisferei boreale, câteva cresc şi în Ame
rica occidentală în Amji până în regiunile ant
arctice. In părţile noastre cresce prin păşunile 
umede din regiunea alpină şi subalpină P. al
pina L., numită popular Foaie grasă şi P. 
mdgaris L. [Z. C. P.]

Pinguin, (Aptenodylea patagonica), pasere din 
ord. pas. înotătoare, fam. Impenelor, are aripi, 
iusă iară pene de sburat. In general penele sunt 
scurte, dese, netede, pe burtă albe, pe gât şi 
piept galbenii, preste celelalte părţi ale corpului 
cenuşii. Lungimea corp. 1 m. Trăiesce în mările 
polare sudice. Se nutresce cu pesci. Folositoare 
pentru penele şi grăsimea ei.

Pini, consul rusesc în Bucuresci în timpul lui 
Grigore Ghica-Vodă (1822). După eterie se re
trăsese şi el la Braşov, unde aţiţa pe boierii 
pribegi să duşmănească pe domnitorul ales Gr. 
Ghica, sub ouvent că s’ar fi călcat, cu alegerea 
sa, tractatul dintre Turcia şi Rusia. Stăruinţele 
sale n’au produs nici un efect. Acest P. însă 
în 1823 sfătuesce pe boierii moldoveni, cari 
conduşi de Mihaiu Sturdza păreau că vor să 
restoarne starea de lucruri creată de tractate, 
să se împace cu Ion Sandu Sturdza.

Pinnipede, (FoceJ, un ordin de animale ma
mifere cu picioarele transformate în înotătoare, 
cele dinderet îndreptate înapoi La unele se 
deosebesc foarte bine degetele unite prin pieliţe. 
Dinţii ca la carnivore sunt; tăietori, canini şi 
măsele. Pielea acoperită cu per. La burtă au doue 
părechi de ţîţe. P. trăiesc în mările şi oceanele 
zonei temperate şi friguroase. Se nutresc cu 
pesci, raci, molusce şi unele plante marine. Ord. 
P.-lor cuprinde: 1) fam. Focelor, cu speciile: 
Cânele sau Viţelul de mare (Phoca vitulina), apoi 
Ph. caspica, Ph. groenlandica, Cystophora cristata 
şi Macrorhinus leoninus; 2) fam. Trichechidelor, 
cu speciile: Trichechus rosmanis (calul de mare 
sau morsul) şi 3) fam. Otariidelor, cu speciile: 
Otaria jubata, Ot. ursina (ursul de mare) şi Ot. 
stelleri (leul de mare), v. şi Foca.

PIntăk, corn. rur. în Trans. v. Pintic.
PIntea, Viteazul, vestit haiduc român, n. în 

corn. Magoagea, cott. Solnoc-Dobâca, din fam. 
nobilă Bota resp. Cupşa. A luptat alăturea cu 
curuţii lui Eâkoczy pentru libertatea maghiară 
contra lobonţilor (Nemţilor), dându-i-se ocasiune 
şi pentru jefuit. Tot aşa a luptat şi pentru apă
rarea bisericei ortodoxe contra unirii, iarăşi ală
turea cu curuţii lui Eâkoczy, cari şi ei îşi apărau 
în acelaşi timp biserica lor reformată contra pro
pagandei catolice. A murit împuşcat la Baia mare 
în 1703, voind să ocupe acest oraş pe sama lui 
Eâkoczy. (Cf. loan Pop-Roteganul, Pintea Viteazul 
[după mai mulţi autori]. Braşov, 1898; Gavriil 
Hango, Ancă ceva despre Pintea Viteazul; în 
•Telegr. Eom.« Sibiiu, 1898; Samosch- u. Theiss- 
Dialekte, von G. "Weigand, Prof. Leipzig, 1898.)

[G. Hango.]

Pinten, instrument adaptat la călcâiul cismei 
pentru îmboldirea cailor la mers accelerat sau şi 
pentru pedepsirea lor. P. a fost cunoscut deja în 
antichitate; la început avea numai forma unui 
spin, în ovul mediu s’a adaptat rotiţa dinţată. 
P. de aur a devenit mai târcjiu un insemn al 
cavalerilor.

Pinten (în marină), bastimentele de resboiu 
poartă la prova sub apă o enormă piesă de fler 
masiv, solid legată de corpul vasului şi desti
nată prin forma ei de cioo să spargă vasul inimic 
şi să-l dea la fund: aceasta este F. Manevra 
tactică a P.-lui este foarte grea, foarte delicată 
şi periculoasă, atât pentru vasele dimprejur, pe 
cari le poate lovi fără voie, cât şi pentru vasul 
însuşi, care dă lovitura, căci lovitura poate fl 
fatală pentru ambii luptători. [Const. B.]

Pintenaş, una din numirile populare ale plantei 
Delphinium Consolida L. (v. ac.).

Pintic, magh. Pintăk, corn. rur. în Trans,, 
cott. Bistriţa-Năsăud, cu 686 loc. Saşi şi Români. 
In o vale apropiată se găsesce un isvor de apă 
sărată, folositor la boale scrofuloase, cu o mică 
instalaţie balneară.

Pinus L., (botan.) gen de plante lemnoase sem- 
pervirente din fam. Coniferelor, trib. Abietineae, 
cu foi primare mici squaraeforme, cele secun
dare mari câte 2—5 în fascicol. Cuprinde vr’o 
70 specii preponderant boreal extratropicale, 
dintre cari cităm ca cele mai respândite în părţile 
noastre pe P. silvestris L. »pinul« (în regiunea 
montană) şi P. Pumilio Hoke »jepii« sau »căţinii«, 
caracteristică pentru regiunea alpină. Fructele 
comestibile dela P. Pinea L. sunt un obiect de 
comerciu »coconarii«. Terbentinul şi colofoniul 
sau sacâzul se extrag mai ales din representanţi 
mediterani ai acestui gen. Multe din speciele de 
P. se cultivă la noi ca plante decorative rustice.

[A. Pr.]
Plnxlt, (lat.) >a pictat» (pe portrete lângă nu- 

numele pictorului).
PInzgau, (Langenthal), vale frumoasă în munţii 

Salzburgului (Austr.), care se distinge prin cul
tura intensivă a vitelor cornute şi a cailor, aşa 
încât şi-a format rassele proprii. Vitele cornute 
de rassa P. sunt introduse şi la noi ou bun re- 
sultat. Ele sunt de talie mijlocie de l-35 m. înalte, 
3'12 m. lungi. Coloarea lor este roşcată, roşie- 
brună, avend uneori o pată mare albă pe spi
nare şi foaie. Greutatea vitală medie la vaci este 
de 400—500 klgr., la boi de 700—750 klgr. Pro- 
ducţiunea anuală de lapte este de 2400—3000 litri. 
Caii de P., supranumiţi şi caii norici, sunt de 
talie mare, avend o înălţime de l-65—1 73 m. 
şi corpul lung ciolănos. Ei sunt mai mult cai 
de tracţiune decât de călărie.

Ploa-Petrel, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, 
situată pe malul stâng al Dunărei şi al lalo- 
miţei; se compune din 2 căt. cu 1578 loc. (Dioţ. 
geogr. din 1897), 2 biserici şi 2 şcoale.

Plomblno, fost principat în prov. ital. Pisa, 
360 km2, ou 25,000 loc. Capitala P., oraş în
tărit lângă sinul P., 2763 loc. Strîmtoarea P., 
despărţesce insula Elba de Toscana.

Pion, pisc de munte, v. Ceahlău.
Pion, figura cea mai mică în jocul de şaeh; 

piesele jocului de table.
Pionier, (milit.) trupe instruite şi adjustate 

pentru executarea lucrărilor technice în resboiu.
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In America nordică, cei dintâi colonişti ai tO' 
ritoriilor nelocuite, de unde flg. P., însemnează: 
cel ce prepară calea spre progres.

Pipa, mesură de vin, în Porto = 534, în Ma- 
laga=566'44, în Alicante = 485'l, în Barcelona 
= 482-304 litri.

Pipăit, acţiunea sau procesul şi organul prin 
care dobândim sensaţiunile de tact sau pipăit. Ca 
organ are energia specifică de a respunde acelor 
stimuli, cari venind snb forma presiunii, afectează 
prin atingere şi astfel causează sensibilitatea tac
tilă, extinsă preste suprafaţa trupului. Ca organ 
al acestui sens se consideră anumite glandule 
sau papile, ce se află în piele, numite corpus- 
cule tactile. Nervul conductor este cel numit 
trigemin. Ca proces, simţul pipăirii se produce 
în urma schimbărilor moleculare provocate de 
atingerea cu corpurile externe şi de reacţiunea 
pielei faţă de presiunea lor. Resultatul ăcestui 
proces sunt sensaţiunile tactile, cari, ca să se 
poată produce, este condiţie indispensabilă ca 
acţiunea stimulului să nu fie atât de mare, încât 
să causeze durere. Sensaţiunile tactile ne dau 
soire despre însuşirile corpurilor de netedime 
şi asperitate, de tare şi moale, de cald, rece, 
fierbinte, de ascuţit şi timpit, de vîrtos, moale, 
fluid şi apoi în legătură cu sensul muscular ne 
dă cunoscinţa despre însuşirea corpurilor de a 
fi grele ori uşoare, etc. In legătură cu sensul 
vederii şi al au(Jului, tactul este care ne orien
tează şi în spaţ, pentru aceea s’a numit şi sens 
local. Centralisaţiunea activităţii acestui sens se 
întâmplă în aceea parte a creerului, care se nu- 
niesce thalami optici. (Cf. Pipoş, Psich. Ple- 
tosu, Psichol. pag. 21 şi 48.) [PI.]

PIpalaca, Pipălac, identică cu Prepeliţa (v. ac.).
Pipe, mesură engl. de fluiditate, ă 2 Hog.sheads 

= 12ti Gallon (v. ac.). Impmaî-P.f nouă)=572-491, 
veche în America de nord = 476-949 lit.; în ţeara 
Cap= 416-384 litri.

Plpelcuţa, alt nume pentru Cenuşereasa (v. ac.).
Piper, (botan.) numirea românească a semin

ţelor de Piper nigrum L. (v. ac.). Aceste seminţe 
constituesc productul vegetal întrebuinţat ca con
diment.

Piper L., (botan.) gen de plante din familia 
Piperaceolor, tribul Pipereae. Cuprinde preste 
600 specii tropicale, dintre cari cităm P. ni
grum L., din Asia tropicală, care ne dă «pi
perul». Tot ca condiment important se folosesc 
fructele dela P. longum L. Foile dela P. Beţie L., 
«Beţie», se întrebuinţează în Estindia împreună 
cu fructele de Areca catechu ca masticător.

[A. Pr.]
PIperacee, (botan.) familie de plante diootyle 

monoohiamydeae. Cuprinde de regulă plante er
bacee căţărătoare cu foi simple în spirală şi cu 
Dori bracteate, fructul o bacă. Cele ca. 1000 specii 
aproape toate tropicale şi subtropicale sunt di
stribuite în doue triburi 1) Saurureae, cu mai 
multe cârpele pluriovulate (cu genul important 
Saururus) şi 2) Pipereae, cu ovarul unilocular 
uniovulat (Piper şi Peperomia) P. sunt impor
tante din causa fructelor lor, cari servesc ca 
condiment. [A. Pr.]

Plpera2lna, sin. hexo-hidropyrazina C4 H10 Azt. 
Cristale incolore solubile în apă. Medicament 
foarte reputat pentru combaterea reumatismului.

Piperin, Piperina, alcaloid slab, descoperit în 
1829 în piperul negru. Cristalisează îu prisme 
oblice incolore sticloase insolubile în apă. For
mula de constituţie C17 Hie Az 03.

Pipăruş, în poveştile rom. se (}ice P. un copil 
cât un bob de piper. In unele povesti, P. are şi 
numele P. Petru.

Pipirig, (botan.) numirea populară a plantelor: 
Heleocharis palustris L., Scirpus lacustris L. şi 
Scirpus silvaticus L. (v. ac.).

Pipirig, corn. rur. în Rom., j. Neamţu, com
pusă din 8 căt. cu 2582 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
3 biserici şi 1 şcoală.

Pipita, (Pepita), ţesătură cadrilată în carouri 
merunte cu linii negrii pe fond alb.

Pipoş, familie română din Munţii Apuseni ai 
Transilvaniei.

1) Pipoş, loan, comite suprem, n. 7 Ian. 1822 
în Hondol, a studiat dreptul la Cluj şi monta- 
nistica la Schemnitz. 1847 întră ca practicant 
la tribunalul montan din Zlatna, 1848 este mutat 
la tesaurariatul din Sibiiu. La adunarea de pe 
«Câmpul libertăţii» dela 3/15 Maiu este ales 
membru în comitetul naţional. In 1849 se re
fugiază cu ceilalţi membri ai comitetului în Ţeara 
Românească. După revoluţiune P. a fost mai 
ântâiu comisar adjunct al districtului Deva, dela 
1852 adjunct la tribunalul din Făgăraş, apoi se
cretar de consiliu la tribunalul din S.-S.-Georgiu. 
1854 obţine postul de prefect al distr. secuiesc 
Ciuc-Cozmaş 1861 P. este numit comite suprem 
al cott. Zarand. In 1665 a fost chiemat în casa 
magnaţilor. A pus multă silinţă pentru organi- 
sarea şcoalelor în Zarand. Gimnasiul român din 
Brad este, în prima linie, opera sa. 1867 P. 
este pus în disponibilitate. A luat parte aproape 
la toate mişcările politice şi cult. ale Românilor, 
t 10 Oct. 1888 în Alba-Inlia.

2) Pipoş, Petru, jude la tabla regească, n. 
16 Maiu 1829 în Hondol. Distins legist şi cu
noscător al limbei diplomatice, P. în 1858 este 
aplicat la agenţia şi consulatul general austriac 
diu Bucuresci, unde in 1859 fu numit actuar, 
iar în 1863 înaintat la postul de vice-cancelar. 
In 1864 e numit president al tribunalului din 
Făgăraş; 1865 prim-secretar de consiliu şi tot
odată secretar presidial la tribunalul - suprem 
transilvan în Viena, de unde apoi în 1867 a 
fost numit jude la tabla regească din Tîrgul- 
Murăşului. 1891 fu pensionat. Dela 1894 domi
ciliat în Sibiiu. La 1867 s’a căsătorit cu

Elisa Circa, artistă în vioară, n. 1844 în Să- 
cele din părinţii George Circa şi Maria n. Mo- 
roianu (v. ac.). A studiat în Braşov la şcoalele 
ev. luth., unde a început a învăţa şi vioară. In 
1859 a urmat cursurile do vioară în Viena la 
directorul conservatorului Jos. Hellmesberger 
timp de patru ani. După aceea a dat concerte 
în Bucuresci, in oraşele principale din Tran
silvania locuite de Români, apoi în Budapesta 
şi Earlstadt, deşteptând admiraţia tuturor. In 
1866 principele Carol al României i-a acordat o 
bursă spre a se perfecţiona în artă la Paris sub 
conducerea lui Vieuxtemps; dar nu s'a folosit 
de acea bursă, căci în 1867 s'a cununat cu 
Petru P. S’a ocupat şi cu studiul composiţiunii 
în scopul de a publica melodii naţionale, dar 
în 1878 fu cuprinsă de alienaţiune mentală. La 
concursul dela MontpeUier pentru «Imnul gintei
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latine» a obţinut menţiune pentru poesia ea. 
(Biografia cf. «Familia» nr. 4 din 1865.)

3) Pipof, Petru, Dr. în filosofie, profesor, n. 
29 Aug. 1859 în Alba-Iulia, a studiat la uni
versitatea din Cluj. Dela 1881 este profesor la 
institutul pedagogic din Arad. Ser.; «Metodica», 
«Didactica», «Istoria pedag.» şi «Psiohologia».

4) Pipoţ, Pompiliu, publicist, n. 1857 în 
Hondol, şi-a făcut studiile iuridice la univ. din 
Cluj, unde a fost şi presidentul societăţii acad. 
rom. «lulia». 1884 întră în redacţiunea «Tribunei» 
din Sibiiu şi colabora la acest jurnal şese ani, 
în care timp a fost şi deputat la sinoadele şi 
congresele bisericesc! gr.-or. române. Iu 1891, 
chiemat de societatea polit. «Concordia», se duse 
la Cernăut, primind direcţiunea (Jiarului «Gazeta 
Bucovinei». Prin zelul şi isbânda cu care a condus 
acest 4iaJ', P. a contribuit mult la consolidarea 
partidului naţional rom. din Bucovina, t 6 Febr. 
1893 în Cernăuţ.

PIppi, pictor şi architect, v. Giulio Romano.
PIppIn, \) P. de Landen, majordom în Au- 

strasia, f 639 în Landen. 2) P. de Herstal, ne
potul celui premerg., majordom în Austrasia, 
câştigă prin victoria sa dela Testri (687) şi dem
nitatea de majordom în Neustria, t 714. 3) P. 
cd Mic, n. ca. 715, fiul lui Carol Martell, urmă 
acestuia 741 ca majordom în Neustria, aduse, 
după ce fratele seu Karlmaun, majordom în Au
strasia, se făcuse (747) călugăr în Monte Cassino, 
întreg imperiul Francilor sub sceptrul seu, 751 
ridicat la demnitatea de rege în Soissons; cu 
ajutorul lui Bonifaoius i-a succes a introduce re
forme şi a subordona bis. francă papei, învinse 
pe Aistulf regele Longobar(}ilor (754 şi 755) şi 
dărui exarchatul luat dela el scaunului papal, 
t 768 în Paris. 4) P,, regele Italiei, al doilea fiu 
al lui Carol cel Mare şi al Hildegard-ei, n. 778, 
bătu pe Avari, 806 rege, ţ 810. 5) P., regele 
Aquitaniei, fiul lui Ludovic Piosul, 814 rege, 
830 luă parte la rescoala fraţilor sei contra îm- 
peratulni, f 838. Fiul sou P. a fost exohis dela 
tron, t 864 în caroer.

Plquee, stofă de bumbac deasă, cu desemne 
în relief; se întrebuinţează pentru toalete, şi 
rufărie de dame.

Piquette, (franc. PiquetonJ, vin de tescovină; 
vin acru, ordinar.

Pir sau Chir, numirile populare ale plantei 
Agropyrum repens P. Beauv. sin. Triticum re- 
pens L. (v. ac.).

PIrSeus, fPeiraeusJ, portul veohei Athena, pe 
ruinele căruia s'a zidit dela 1835 încoace noul 
oraş cu port P., 42.169 loc. (1896); şcoală de 
marină, şcoală militară, bursă, mori cu vapor; 
industrie de bumbac, fabrici de maşini; comerciu 
însemnat.

Piramida, 1) corp cu basă poligonă, laturile tri
unghiuri, cari se unesc într’un singur punct, 
numit crescetul P.-ei. 2) Piramidele, monumente 
gigantice, construite în Egiptul vechiu de Fa
raoni, servind ca morminte regilor, cele mai ce
lebre : ale lui Cheops, Chefren şi Mykerinos. Cf. 
şi art. Cheops, Gizeh şi Egipt istoria (add. voi. ÎL).

Pirat, tâlhari de mare, cari cutrieră mările 
isolate şi atacă vasele de comerciu, cu mâna ar
mată, pentru a le jefui.

Piraterie, meseria de pirat, a fost foarte în
tinsă in vechime, luând nascere dela începutul

navigaţiei; putem cita ca piraţi celebri pe Ar
gonauţi. In mările grecesci, apoi în Mediterana 
F. a fost în floare până când fu di.strusă de 
Pompeiu. Mai târ(jiu prin seci. XI. P. luă iarăşi 
mai'e avent în Mediterana, avend ca centru portul 
Alger; de aci plecau faimoşii piraţi movesei sau 
barbanni, cari au îngrozit ţerile mediteraneane 
atâţia secoli, până când Francia cuprinse Al
gerul. Acum se mai găsesc piraţi numai prin 
China, pe coastele Marocului, prin Guinea,' însă 
ca o excepţie rară. Dreptul internaţional con
sideră pe piraţi ca fără de naţiune şi prin ur
mare ori ce vas are dreptul de a-i prinde şi 
preda autorităţilor. Un vas atacat, care învinge 
pe piraţi, şi nu-i poate transporta, e în drept 
a le aplica legea marţială şi a-i executa pe loc.

[Const. B.]
Resboiul contra P.-lor, în a. 67, a. Chr., tri

bunul Gabinius, ceru ca Pompeiu, timp de trei 
ani să aibă o autoritate nemărginită pe con
tinentul italic şi pe o rază de 70 km. departe 
de coastă. Avend şi dreptul să-şi aleagă 25 do 
locotenenţi, să înarmeze 5(X) de vase şi 120,000 de 
soldaţi spre a nimici puterea P.-lor, fioroşi ban
diţi de mare. După trei luni, Pompeiu nimici pi
rateria de pe litoralul Mediteranei şi merse în 
Cilicia, distrugând cu desăvîrşire cuibul P.-lor. 
Legea care acorda lui Pompeiu drepturile de 
mai sus, e cunoscută sub numele de «lex Gabinia».

Pirenel, munţi şi peninsulă, v. Pyrenei.
Piretus, numire grecească, întâlnită în He- 

rodot, a fluviului scitic Porata, a4i Prutul. Bi
zantinii îi mai (Jiceau Vrutos, cum se şi găsesce 
în Constantin Porfirogenitul (952 d. Chr.). Sensul 
etimologic al cuvântului în întreaga familie arică 
e; «a trece», «părău», «pod», «drum», «mal».

Pîrgarl, numirea dată odinioară, în ambele ţeri 
române, consilierilor comunali orăşenesc!. Erau 
6 sau 12, şi aveau şefi, în Moldova pe fultue, 
iar în Muntenia pe judeţ. Instituţiunea şi nu
mirea a fost împrumutată dela Saşii, cari aveau 
colonii dincoace preste munţi chiar înainte de 
descălecare şi cari numiau pe sfetnicii ocâr- 
muirei municipale Burger (Biirger). Sfatul P.-lor 
avea să hotărască partea de constituţie a fiecărui 
orăşan după cislă, să adune banii şi să-i îna
inteze visteriei domnesc!; apoi să execute în
datoririle cetăţenilor faţă de ocârmuire; să ju
dece procesele mici şi să încaseze amenejile şi 
să legaliseze diferitele acte dintre orăşeni.

Pirmasens, oraş în Rheinpfalzul bavarez, 
24,548 loc. (1895); odinioară reşedinţa cenţilor 
de Hessen-Darmstadt; fabrici de încălţăminte. 
14 Sept. 1793 Prusiacii bat aci pe Francezi.

Pirogov, Nicolai Ivanovici, vestit chirurg rus, 
n. 1810 în Moseva şi "f 1881 în Petersburg. 
1837 prof. de chirurgie în Dorpat, 1841 în Pe
tersburg. A luat parte ca medic la resboaiele 
diu 1854 în Crimea, germano-francez 1870—71 
şi româno-ruso-turc 1877—78. A publicat mai 
multe scrieri, îndeosebi referitoare la serviciul 
sanitar în resboiu. .După numele lui P. se nu- 
mesce un metod de amputaţie al piciorului.

Pirouette, (franc.) în arta dansului, învîrti- 
tură pe vîrful unui singur picior fără a-1 schimba 
dm loc; se fac chiar P. duble şi triple.

Pirot, craş în Serbia, lângă Nişava, 9930 loc. 
(1890); industrie de covoare. Aoî au bătut Bul
garii pe Sârbi la 27 şi 28 Nov. 1885.
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Pirotechnia, v. Pyrotochnia.
PIrotşanaţ, Mîlan, ministru şerb, n. 7 lan. 

1837 în lagodina, 1873 deputat, conducătorul 
partidului progresist, 1874—75 ministru de ex
terne, 1880—83 prim-ministru, •)• 14 Martie 1897 
în Belgrad.

PIrperuna, la Grecii de adi Pyrperouna, iden
tică cu Păpăruga (v. ac.) la Şerbi Dodola. v. şi 
Aquilicium.

Plrula, V. Gangur.
Pirus L. sau Pyrus L., (botan.) gen din fam. 

Rosaceae, trib. Pomeae, cuprinde arbori şi ar
buşti, şi are vr’o 35 specii distribuite prin re
giunile temperate ale emisferei boreale. Pirua 
se divide în mai multe secţiuni, cari siint con
siderate de unii botanişti ca tot atâtea genuri 
deosebite, astfel sunt: Cydonia Tourn., Mes- 
pilus L., Mahis Tourn., Sorbus L., eto. Dintre 
speciile genului Pirus menţionăm ca pe cele 
mai importante: P. eommunis L. vulgar Per 
selbatec, din care prin cultură s’au obţinut 
numeroase varietăţi horticole; P.Malush. vulgar 
Măr, din care prin cultură derivă numeroasele 
varietăţi de meri; P. Auctiparia Gaertn. vulgar 
Scoruş; P. Ci/dowio L. vulgar Gutui, Ală- 
mâioare; P. germanica Eook sin. Mespilus 
germanieali. vulgar M o ş m o n, etc. fZ. C. P.J

Pisa, prov. italiană (Toscana), 3055 km*, cu 
313,621 loc. (1897). Capitala P, lângă Arno, 
în depărtare de 12 km. dela mare, 37,704 (ca 
comună 53,957) loc.; reşedinţa unui archiepiscop; 
dom admirabil (zidit 1063—1118, 5 năi cu 58 co
lumne antice) cu baptisteriu renumit; lângă el 
e renumitul «turn pieziş» (zidit în formă cilin
drică la 1174—1350, 54 m. înalt, cu 8 caturi, 
partea de sus trece preste verticală ou 4-3 m.); 
universitate, academie de arte cu pinacotecă; 
grădină botanică; industrie de bumbac; lucrări 
de alabastru. In antichitate Pisae era unul din 
cele 12 oraşe ale Etruriei, dela 180 a. Chr. co
lonie romană. In evul mediu republică puternică.

Plac, vîrf mai ascuţit al unui munte.
Plşoătlflorl, Pifcănfloare, v. Gangur.
Piscicultura, arta de a prăsi pesci. v. Pesce 

şi Pescărie.
PIşcolt, corn. mare în Ung., cott. Bihor. Apare 

în analele vechi ca vilă la 1329 în posesiunea 
prepositurei de St. loh, 2330 loc.. Rom. gr.-cat. 
1350, ceilalţi rom .-cat. şi ref. Teritoriul foarte 
productiv. Loc. se ocupă cu industria de casă, 
agricultura şi prăsesc vite frumoase.

Plscu, 1) P., corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, 
compusă din căt. P. şi Vameş cu 1536 loc. (Dicţ. 
geogr. 1892), 2 biserici şi 1 şcoală, gară de cale 
ferată. 2) P., corn. rur., în Rom., j. Dolj, pl. 
Câ.mpn, cu 1564 loc. (Dicţ. geogr. 1896), 1 bi
serică şi 1 şcoală.

PIse, un metod de clădire, în care păreţii unui 
edificiu se ridica din argilă amestecată cu năsip 
şi lapte de var şi bătucită între doue rânduri de 
scânduri, cari dau forma şi direcţiunea zidurilor. 
In loc de aceste materiale se mai folosesce cu 
mai mult succes un amestec de năsip grăunţos 
cu lapte de var.

Pisici, (Mâţe, Fdidae), familie din ord. Car
nivorelor. Au câte 8 măsele ascuţite în falca 
de sus şi câte 6 în cea de jos, 4 dinţi incisivi 
şi 2 canini în fiecare falcă. Gura mare şi pu
ternică, hmba aspră, au 5 degete la picioarele

dinainte şi 4 la cele dinapoi, cu ghiare retrac
tile. Ochii sunt întocmiţi spre a vede şi noaptea. 
Calcă pe degete (digitigrade). Sunt animale pu
ternice şi lacome de sânge, îşi caută hrana mai 
mult noaptea. Prada şi-o prind sărind asupra-i. 
Sunt respândite pe aproape întreg pământul 
(afară de Noua Olandă). Cele din ţerile tropice 
au per de colori mai vii, în ţerile mai frigu
roase sunt unicolore. Blana lor are mare preţ. 
Cele mai însemnate specii sunt: P. de casă 
(Felis domestica), se trage din P. egipteană (F. 
maniculataj şi P. selbatică (F. eatusj din Eu
ropa. Aceasta trăiesce prin pădurile Europei. 
Alte specii sunt: rîsul (F. lynx), trăiesce în 
pădurile munţilor din Europa centrală. Rusia şi 
Scandinavia; P. de Angora (F. maniculata do
mestica angorensisj; tigrul (F. tigris) din Asia; 
leul de Berberia (F. leo barbarus), teul de Se
negal (F. leo senegalensis); leul din ţeara Cap 
(Felis leo capensisj; leul din Persia (Felis 
leo persieusj; leopardul (F. pardus); pantera 
(F. pantheraj-, pantera de Sunda (F. varie- 
gata); pantera neagră (F. melasj; P. pitică 
(F. bengalensisj; puma (F. coneolorj; iaguarul 
(F. oma); ozelotul (F. pardalis), ş. a.

Plslstrat, nobil athenian; fiind bogat reuşi 
să-şi formeze un puternic partid, prin marea 
lui dărnicie. Grădinile şi ogoarele sale erau des
chise tuturor. Domnia lui P. nu se întemeia 
imediat în Atica, de multe ori fu silit să se exi
leze din causa duşmanilor sei politici. Ca să des- 
armeze partidul Alcmeonizilor, se căsătoresce 
cu fioa lui Megakles, şeful acestui partid. Prin 
tot felul de viclenii, reuşesc să devie cel mai 
puternic cetăţean din Athona. Sub dînsul Athena 
se înfrumseţâ şi se adunară la un loc rapso
diile homerice. Constituţia lui Solon fu păstrată, 
t 527 a. Chr.

Plskltelep, (magh.) v. Simeria.
Pisma, aceea disposiţie viţioasă a ininiei, care, 

ca afecţiune antipatetică, se manifestă în ne- 
mulţămirea sufletească împreunată cu necaz, pe 
care o simte cineva faţă de modul cum sunt 
împărţite altora şi preste tot deaproapelui anu
mite bunuri. Basa psichologică a P.-ei sunt sen
timentele numite antipatetice. P. poate deveni 
patimă şi ca atare este caracteristica sufletelor 
mici şi ordinai'e. In etică P. este numerată între 
pecatele capitale, (v. şi art. Invidie.) [Pl.]

Plsoderl, sau arăm. Pisudere, sat arămânesc 
cu 600 loc. la muntele Nerecîca în Macedonia. 
Prin P. trece şoseaua dela Monastir la Castoria.

Plsolit, rocă identică cu Golit (v. ac.).
Pisoskl, Nicolae, locot.-colonel, om politic, n. 

în Moldova; 1834 revisor pe lângă mini.st. de 
interne în Moldova, 1840 casar de judeţ în Bo
toşani, 1849 prefect în Botoşani, 1854—56 pre
fect ai judeţului Iaşi. El lucrează pentru unirea 
principatelor, şi mai ales pentru alegerea lui 
Cuza ca domn al Moldovei. După abdicarea lui 
Cuza, P. demisionează (1866) din armată. (Cf. A. 
D. Xenopol, Istoria Românilor, tom. VI, p. 635.)

Pistacia L., (botan.) gen din fam. Anacar- 
diaoeae, trib. Anacardieae, cuprinde vr’o 6 specii 
de arbori sau arbuşti ce cresc în regiunea me- 
diteraniană, în insulele Canarice, în Asia occi
dentală şi în Mexioo Ca specii mai importante 
menţionăm: P. Lentiscus L., care exsudează 
reşina cunoscută sub numele de Mas tic, cu
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care se fabrică licberul Mas ti ca, obicinuit mai 
cu samă în Grecia. P. Terebinthus L., care 
produce gale avute în tanin, şi în fine P. vera L., 
ale cărui seminţe comestibile sunt cunoscute şi 
de poporul nostru sub numirea de Fistiouri.

[Z. C. P.]
Pistazit, mineral, v. Epidot.
PIstia L., (botan.) gen monotip de plante din 

familia Aroideelor, tribul Arineae, cu o singură^ 
specie P. straiiotes L., ce cresce flotantă în 
apele dulci din tropi (cu excepţia insulelor din 
Oceanul Pacific şi Australia), ea se cultivă uneori 
în aquariele florăriilor noastre. [A. Pr.]

PIstIchil se chiamă nisce Arămâni, păstori din 
Acarnania în Grecia, probabil remăşiţe din Ară- 
mânii, cari în evul mediu au format »Valachia 
mică< în Etolia şi Acarnania. A nu se confunda 
aceşti Arămâni cu cei cari astăcji locuiesc în 
districtul Maniana, tot în Acarnania. v. şi Ma- 
niana.

Pistil, (botan.) tot una cu Gynecou (v. ac.); 
P. simplu, P. compus, tot una cu Gyneoeu apo- 
carp (v. ac.) şi Gyneceu syncarp.

PIstola, (la Eomani Pistoria), oraş în prov. 
ital. Firenze, 20,190 loc.; reşedinţă episcopească, 
catedrală bogată în comori de artă; fabrici de 
fier, maşini, sticlă, ţesetorii de mătasă. Aci a 
învins C. Antonius pe Catilina la 62 a. Cbr.

Pistol, armă de foc, scurtă, cu pat recurbat, 
confecţionat pentru prima dată în Pistoia, folosit 
mai des din seci. XVI încoace. Astăzi este mult 
înlocuit prin carabină şi revolver.

Piston, (inechanică) cilindrul masiv pe care îl 
pun in mişcare vaporii unei maşini şi dela care 
mişcarea trece în motor. Tot P. se numesce şi 
cilindrul masiv dela pompele de aer sau de apă.

Piston, (musică) nume dat la o specie de dop 
mobil ce se aplică unor instrumente de suflare 
şi care sub acţiunea degetului executantului pune 
în comunicaţie tubul principal al instrumentului 
cu un alt tub mai mic, şi modificând astfel lun
gimea colonei vibrante, îi schimbă instantaneu 
fundamentala şi prin urmare toată seria armo
nică cu un semiton, un ton sau mai mult, mai sus 
sau mai jos, şi transformă astfel instrumentul 
natural în instrument cromatic. Factura mo
dernă consti'uiesce instrumente (corni, cornete, 
trompete, tromboni, saxhorni, ş. a) cu 1, 2, 3 
şi până la 6 P.-ni, reuşind astfel a da instru
mente de alamă capabile a rlvalisa în agilitate 
şi puritatea intonaţiunei cu cele mai bune in
strumente de lemn sau de coarde. [T. C.]

Pistorius, aparatul lui, aparat pentru desti- 
laţiunea spirtului, prove^ut şi cu aparatul de 
rectificaţiunea alcoolului. Aparatul constă din 
doue cazane, cu câte o retortă, un aparat de 
reoire, etc.; în cazane se află amestecătoarele; 
îndată ce vaporii părăsesc rectificatorul se şi 
începe destilaţiunea. Lichidul condensat se adună 
în cilindrul cu aerometru şi apoi curge în re- 
servoarul de spirt.

PIsudere, v. Pisoderi.
Pisum L., (botan.) gen din fam. Leguminosae, 

trib. Vicieae, cuprinde plante erbacee, glabre; 
frunze penate, terminate printr’o setă sau cârcel; 
florile mari, purpurii, roşii sau albe. Acest gen 
are vr’o 2 specii, dintre cari una deja de mult 
cultivată, cresce spontaneu în regiunea medite- 
raniană şi în Asia occidentală. In părţile noastre

cresce P. elatius Stev. vulgar Mazere săl
batecă; iar P. sativum L. se cultivă ca plantă 
alimentară sub numirea de Mazere. [2. C. P.]

Pitac, ordin princiar. P. de ioieriu, act sau 
diplomă prin care domnul (seci. XIX) numia sau 
înălţa în rang de boieriu pe o persoană oarecare.

Pitar, titlu de boieriu; el era la început în
sărcinat cu inspectarea pânilor şi a hranei prin
cipelui. Era şi un »mare pitar» efectiv la curte. 
Din seci. XVIII titlul decătju cu totul şi în al 
XIX era un mic şi cel din urmă «titlu onorific» 
ce se da de domn. [L.]

PitescI, corn. urb. în Rom., capit. j.-lui Argeş, 
pe malul drept al rîului Argeş, cu 15,570 loc. 
(1899). Oraş comercial, servind de întreposit pro- 
ducţiunilor j.-lor Muscel, parte din Vâlcea şi 
Argeş. Reşedinţa tuturor 'autorităţilor admini
strative ale j.-lui, precum: prefectura, comitetul 
permanent, tribunalul de I instanţă, primăria, 
creditul agricol, posta, telegraful şi staţia prin
cipală a căii ferate Bucuresci-Verciorova; re
şedinţa divisiei a Il-a a corpului I de armată. 
P. posedă un gimnasiu, 1 şcoală de meserii, 
3 şcoale primare de băieţi şi 2 de fete şi mai 
multe institute private; 11 biserici ort., 1 bis. 
cat., 2 bis. protestante, 1 armenească şi 1 si
nagogă; 1 grădină publică, 1 bulevard frumos 
plantat, care duce dela gară în centrul oraşului; 
1 fabrică de postav şi una de producte chi
mice ; 1 spital. Se ţin mai multe bâlciuri, din 
cari cele mai principale sunt la Sf. George, la 
înălţarea Domnului, la Dumineca tuturor Sfin
ţilor şi la Drăgaica (24 Iulie). (Cf. G. I. Laho- 
vari, Dicţ. geogr. al j.-lui Argeş. Bucur., 1888.)

Pitici, oameni mici de statură (contr. urie^i), 
ceva preste un metru înălţime. Unii au devenit 
celebri prin micimea lor. Căuşele de au remas 
înapoi în crescere se presupun a fi diferite 
morburi în copilărie. Se găsesc însă triburi în 
Africa centrală, cari dela natură se caracterisează 
prin mica înălţime a corpului lor. [—]

P. în poveştile rom. P. de regulă sunt în
ţelepţi şi vicleni şi uneori foarte tari; ei stau în 
oposiţiune cu urieşii cei grozav de mari, dar de 
regulă proşti şi păcăliţi de P. In poveşti nume 
de P. sunt: Ghemiş, Barbu-cot, Barbă de un cot. 
Nan din Gavan, Neghiniţă, Nuculiţă, Natii-cot, 
Piperuş, Pitioot, Prihiduţă, Salcotea, Statioot, 
Statupalmă, Statpalmă, Sfredeluş, Tartacot şi 
alte nume compuse.

P. primitivi în mitol. nordică, au fost viermii 
ieşiţi din carnea lui Ymir, uriaşul primitiv. Ei se 
chiemau Austri (resărit), Westri (apus), Nordri 
(miază-noapte), Sudri (miază-(jii) şi apoi au că
pătat dela (jei figură de oameni mici, dar înţe
lepţi şi vicleni şi au fost puşi în cele patru unghiuri 
sau coarne ale pământului, ca să-l ţină sus în 
aer; înmulţindu-se foarte mult au fost puşi cu 
locuinţa sub păment, în stânci şi în dealuri şi 
li-s’a încredinţat grija asupraaoestora. [Atm.]

Pitici, pomi, (hortioult.) se numesc aceia, a 
căror talie prin tratament acomodat (tuns) se 
ţine în miniatură. Scopul ce îl avem în vedere, 
folosindu-ne de un spaţiu limitat, este să pro
ducem fructe (poame) cât mai curând, deja dela 
3—4 ani după altuire începând, şi aceste de 
frumseţe deosebită. De aceea cultura P. p. fiind 
intensivă se recomandă în apropierea centrelor 
mari de consum (oraşe importante, capitale).
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Formele ce li-se dau de comun suut; cordonul 
cu unul sau doue braţe orizontale (după numerul 
ramurilor principale); când posiţia acestora este 
oblică avem evantaiul. Palmeia e formată diu 
o ramură principală şi părechi inserate la di
stanţe. Tcate aceste forme sunt plane, dar cul
tura P. p. se face de regulă pe sîrme. Alte forme 
sunt piramida (de formă conică), globul, etc.

Piţigoi, Piţiguş, v. Parus şi Paridae.
Pitizita, mineral, arseniat şi sulfat de fier, ca 

incrustaţiuni la Freyberg.
Pitman, Sir Isaah, stenograf engl., n. 1813 

în Trowbridge, f 1897 în Barth. Inventatorul 
(1837) unui sistem stenografie (Phonografie), basat 
pe scrierea vocalelor curate, şi a unui sistem de 
scriere fonetică pentru scrierea comună.

Pitot, ţevile lui, aparat cu ajutorul căruia se 
mesură vitesa de curgere a apoi. Ţevea lui P. 
e curbată în formă de ungbiu drept. Partea mai 
scurtă se aşează în apă orizontal în direcţiune 
de unde curge apă, celalalt braţ îl ţinem în sus. 
Cu cât e mai mare celeritatea de curgere a apei, 
cu atâta se ridică ea mai sus în ţevea verticală, 
şi invei's; dela înălţimea coloanei de apă con
chidem la celeritatea ei.

Pitpălac, Pitpălacă, v. Prepeliţa.
Pitre, Giuseppe, scriitor şi etnolog italian, n. 

1845 în Palermo. Ser. princip.: «Biblioteca delle 
tradizioni siciliano* (1870—97, 20 voi.); dela 
1882 coeditor la «Archivio per lo studio delle 
tradizioni popolari*.

Pitt, 1) P., William, senior, conte de Chatham, 
om de stat engl., n. 1708 în Boconnock (Corn
wall), nepotul lui Toma P. (1653—1726), care 
a adus Diamantul-Pitt în Europa, 1735 membru 
al casei de jos, 1756—61 secretar de stat, sprijini 
pe Frideric cel Mare în resboiul de 7 ani, răpi 
Franoiei Canada, 1761 ajunge în fruntea opo- 
siţiunei, 1766—1768 prim-ministru şi totodată 
membru al casei de sus. j- 11 Maiu 1778.

2) Pitt, William, junior, fiul celui de mai 
nainte, n. 1759; 1782 cancelar al tesaurului, 
1783 prim-ministru; neîmpăcat contrar al re- 
voluţiunei franc., a luptat dela 1793 contra ei, 
devenind sufletul coaliţiunei antirevoluţionare, 
t 1806.

Pittakos (650—579), unul dintre cei şepte în
ţelepţi ai Greciei, n. în Mytilene. Om politic, 
militar, filosof şi poet, se distinge ca un suflet 
energic şi iubitor de ţeară. Parte din poesiile 
sale s’au păstrat în fragmente, cari sunt pu
blicate în lucrarea lui Schneidewin; Poeţii lirici 
ai Greciei, apărută la Gbttingen în 1839.

Plttsburg, oraş în Pennsylvania (America de 
nord) lângă Obio, 238,617 loc. (1890); unul din 
cele mai înseninate oraşe industriale şi comer
ciale din Uniune; mine vaste de cărbuni, fa
brici de sticlă, industrie de fior şi oţel;- şantiere; 
navigaţiune pe Obio până în Mississippi; piaţă 
de petrol.

Pitultos, (lat.) = mucos.
Pitulice, (lat. Sylvia), gen de paseri cântăreţe, 

cari seamănă cu privighitoarele. Sunt mai multe 
specii, precum: P. sură (Sylvia hortensisj, P. 
neagră (S. atricapillaj, etc.

Pityriasa, boală cronică de piele, mai totdeuna 
pe cap, unde se văd pete mici roşii, urmate de 
cojirea (desquamaţiunea) pielei, în formă de tă- 
rîţe (mătreaţă bolnăvicioasă). Provoacă mancă- 
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rime, deci scărpinare. Se recomandă spălaturi 
antiseptice.

PItyuse, grupă de insule înMediterana, 697 km’., 
24,544 loc. (1887); insule principale: Iviza şi 
Formentera. Capitala Iviza. Aparţin provinciei 
spau. a Balearelor.

Piu, (ital.= jna.i mult), se întrebuinţează în 
musică pe lângă un termin de mişcare sau de 
nuanţare, dându-le mai multă putere, ca P. forte 
= mai tare decât până acum, P. allegro = mai 
repede, ş. a. [T. C.]

Piua, vas întrebuinţat la pisat; îndeosebi şi 
instalaţiune, unde ţesăturile groase de lână sunt 
supuse la o bătaie cu nisce ciocane mari, fiind 
in continuu udate cu apă caldă; prin această pro
cedură ţesăturile devin de o structură pâsloasă 
ca po.stavul.

Piuă, pivă, trease, v. Mortiera.
Pium desiderium, v. Desideria.
Pius, numele a 9 pontifici romani. P. I, sfânt, 

(140—1541; P. II (14.58—1464), Aeneas Syl- 
vius, din familia Piccolomini, n. 1405, scriitor 
bun, poet, orator, literat şi diplomat; în contact 
continuu cu cei mai celebri bărbaţi ai timpului 
.său; a luat parte la conciliul din Basel; mai 
târ(}iu fu numit consilier r'eg. şi prin prudenţa 
sa diplomatică i-a succes la 1445 să disoalve 
pactul principilor electori îndreptat contra papei 
Eugeniu IV. In 1445 întră în cler şi înain
tează repede; în 1456 cardinal. A încercat să 
înduplece pe principii creştini la expediţiune îu 
contra Turcilor, dar fără succes. Dintre operele 
sale mai memorabile sunt: «Commentarins de 
rebus Basileae gestis*; «Historia rerum Fride- 
rici III imperatoris»; «Descripţie Germaniae» apoi 
Descrierea Asiei şi a Europei. P. III (1503), 
a domnit numai 4 septămâni. P. IV (1559—65), 
sub el s’au ţinut ultimele şedinţe şi s’a terminat 
conciliul tridentin (1563); P. a început cu în- 
troducerea reformelor decretate de acest conciliu 
şi a publicat formula de mărturisire a credinţei 
numită «professio fidei tridentina*, care au să o 
facă persoanele, cari primesc oficii ecclesiastice 
în bis. latină. P. V, sfânt, (1566—72); a fost 
călugăr dominican, din ordinul lui s’a editat ca- 
techismul roman cătră paroebi (tradus în limba 
română de Dr. loan Pop, Gherla, 1891). Pe re
gina Angliei Elisabeta a excomunicat-o pentru 
persecutarea bisericei cat.; a ajutat pe Austriac! 
în contra Turcilor, cari (în 6 Oct. 1571) au fost 
bătuţi la Lepanto. P. a dus o viaţă aschetică; 
Clemente XI (1712) l-a înscris în catalogul sfin
ţilor. P. VI (1775—99), n. 1717, a domnit în 
timpuri foarte critice. Spre a împiedeca pe imp. 
losif II în reformele sale contrare bisericei, P. 
s’a dus 1782 la Viena, unde a petrecut o lună 
(22 Apr. până 22 Maiu 1782), însă fără resultat. 
In 1793—97 Francezii au ocupat cele mai multe 
provincii ale statului papal, formând din ele re
publica cispadana şi cisalpina, iar în 1798 au 
ocupat Roma, declarându-o de republică. Cardi
nalii parte au fost expulsaţi, parte închişi, iar 
P. excoitat la Siena, de aci la Cetosa (lângă Flo
renţa), apoi la Parma, Turin, Brianşon, Grenoble 
şi în urmă la Valenue, de unde era să fie dus 
la Dijon, dar muri 29 Aug. 1799. Francezii au 
dus din Roma şi din Italia o mulţime de ma
nuscrise şi obiecte de artă. P. FII (1800—23), 
Chiaramonti, la alegerea lui s’au adunat 35 car-
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dinali în Veneţia; fiind Francezii constrânşi de 
celelalte puteri să evacueze Italia, P. s’a dus 
la Roma în 3 Iulie 1800. Reîntorcendu-se Na
poleon din Egipt, Francezii au reocupat Italia 
nordică. La anul 1808 Napoleon a dat ordin 
să se ocupe Roma închicţend pe P. în Quirinal; 
la 1809 prin nn decret dat din Yiena anexează 
la imperiul francez întreg statul papal, asigu
rând papei o renta anuală do 2 milioane franci. 
P. a fost excortat la Savona apoi la Fontaine- 
bleau, dar tot nu a voit să-şi dea consimţeinentul 
la reformele lui Napoleon. In 1814 piercjend 
Francezii Italia, Napoleon dă voie lui P. a se 
reîntoarce în Roma, unde s’a ocupat cu reor- 
ganisarea statului papal; şi-a trimis delegat la 
congresul din Viena. t 20 Aug. 1823 în etate 
de 81 ani. P. VIII (1829—30), a domnit numai 
20 luni, fiind un bărbat moderat. P. IX (1846 
până 1878), n. 1792. Când P. s’a înălţat la dem
nitatea de papă, întreagă Europa era în fier
bere; la 14 Martie 1848 a dat statului papal o 
constituţie mai liberală, dar spiritele aţiţate de 
Mazzini nu s’au mulţămit cu aceasta; P. pre
vestit a fugit (24 Nov. 1848) la Gaeta, şi Roma s’a 
declarat republică. P. ajutat de Austria, Spania 
şi Neapole, după 17 luni s’a reîntors la residenţă; 
pace deplină insă n’a mai avut. Mişcarea înce
pută pentru unificarea Italiei a provocat şi în 
statul papal turburări, cari au avut de urmare 
pierderea domniei lumesci a papei. Italienii ocu
pând Roma la 1871. P. în 1854 a enunţat dogma 
despre inmaculata concepţiune a Preacuratei Fe
cioare Maria. In 1869 a convocat conciliul va
tican, în care s’a enunţat ca dogmă infalibilitatea 
papei. A lucrat mult pentru lăţirea misiunilor 
catolice. El a canonisat provincia mitropolitană 
gr.-oat. română de Alba-Iulia, f 1878.

[Dr. Isidor Marcu.]
Pivotant, (botan.) în formă de fus, de pivot 

sau osie, oum e rădăcina pivotantă (palară) dela 
Pătrunjel, Păpădie, Stejar, Salcâm, ş. a., unde 
rădăcina principală (pivotul) e lungă, cilindro- 
conică, iar rădăcinile secundare, terţiare, etc., 
de pe ea cu mult mai subţiri, mai scurte. Pi
votul poate fi mult umfiat, tuberisat şi alungit 
(Morcov, Sfeclă); ori rotund (Ridiche, Gulie, 
Brojbă), când se (}ice napiform. [S. Şt. R.]

Pizarro, Francisco, descoperitorul şi cuceri
torul Perului, n. 1478 ca fiu ilegitim al unui 
căpitan. Porcar, apoi soldat, plecă în lumea nouă. 
Fără instrucţiune, dar îndrăzneţ şi stăruitor, 
însoţi pe mai mulţi descoperitori (Balboa). In 
1524 se uni cu Hemando de Luque şi cu Diego 
de Almagro spre a descoperi ţeara aurului, dincolo 
de Cordilieri şi descoperi 1524—25 şi 1526—27 
coastele Ecuadorului şi Perului. Reîntors în 
Spania fu numit (1529) guvernator al Perului 
şi în 1531 plecă să cucerească această ţeară cu 
200 soldaţi. 1532 se întări în valea Tangarara 
şi întemeiă oraşul San Miguel de Piura. Pă
trunse în interior, profitând de cearta celor doi 
Incaşi, Atahualpa şi Huascar, prinse pe cel din- 
tâiu şi, deşi îi ceru şi primi sume mari pentru 
rescumperare, îl sugrumă (1533). Puse temelia 
oraşului Lima, învinse pe fostul seu aliat Al
magro şi îl omori (1538), fu însuşi omorît de 
amicii acestuia (1541).

Pizzicato, (îtal. = pişcat), se întâlnesce în mu- 
sica instrumentelor de coarde şi arcuş, indicând

ca sunetele să se producă pişcând coardele cu 
vîrful degetelor şi imitând astfel instrumentele 
de coarde pişcate. Acest efect e întrebuinţat 
mai cu samă în acompaniamente.

Placa, foaie de metal, furnir din lemn de 
stejar, nuc, etc., aplicat pe un lemn moale (mo
bilă placată); P. de marmoră servind la pardoseli 
sau căptuşeli de ziduri, etc. P. turnantă, con- 
strucţiunea sub nivelul şinelor cu o platformă de 
scânduri şi şine, servind pentru schimbareă di- 
recţiunei materialului rulant al căilor ferate, etc.

Placat, V. Afişe.
Place, Victor, consul francez la Iaşi pe vremea 

alegerilor pentru divanurile ad-hoc, fu unul din 
cei mai mari sprijinitori ai Românilor în acel 
timp. Incungiurat de unionişti, rugat de aceştia 
şi lucrând în conformitate cu ideile împăratului 
Napoleon III, P. ajunse centrul partidei unioniste 
moldovene. El ademeni pe mitropolitul Sofronie 
Miclescu şi determină atitudinea unionistă a cle
rului ; el dădu sfaturi administraţiei lui Grigore 
Ghica (1856) cum să asigure triumful unioni- 
ştilor; în fine luptă continuu să ocrotească şi 
să realiseze idea unirei.

Placenta, (med.) sinonim vulgar casa (copi
lului în pântecele mamei), organ temporar in
termediar între mamă şi copil pentru mitriţiunea 
acestuia în timpul vieţii intrauterine. P. este 
un organ extraembrionar, presentând o porţiune 
foetală (P. foetcdă), care provine din transfor
marea chorionului cu vilosităţile sale, şi o altă 
porţiune maternă (P. maternă), care nu este 
altceva decât o transformare a mucoasei uterine, 
în locul unde P. foetală prin vilosităţile sale se 
îmbucă în mucoasa hypertrofiată. Forma şi ad- 
hesinea P.-ei variază după specia animalului.

Placenta, (botan.) marginea îngroşată a ova
rului unui cârpei; pe ea se află ovulele (P. mar
ginală), rar şi pe restul păretelui ovarului (P. 
difus, la Mac, Nufăr). Posiţia P. în gyneceu, 
sau placentaţia, variază; dacă ovarul e unilo- 
oular, placentaţia e parietală (Prun, Rozetă, 
Coacăz, ş. a.), dacă e plurilocular, placentaţia e 
axială (Crin, Stânjenel, etc.); e placentaţie cen
trală primitivă (Primulacee) sau secundară (Ga
roafă, Neghină), când dela basa ovarului şi în- 
lăuntru se ridică o coloană liberă mediană, pe 
care sunt ovulele. [S. Şt. R.j

Plăcere, ca fenomen psichic este starea afec
tivă a suQetului, care se nasce în om din con- 
fluxul mai mare ori mai mic al sentimentelor 
plăcute. Iar plăcute sunt şi se numesc acele sen
timente, cari se produc în noi când ceea ce se 
întâmplă corespunde cu dorinţele şi aşteptările 
noastre, contribuind astfel la desvoltarea vie(ii 
noastre sufletesci sau tnipesci. P. este deci o 
stare, pe care omul mereu o caută şi tinde a o 
ave, iar avendu-o, caută a o păstra şi mări. 
Ea poartă în sine şi desvoaltă energia de acti
vitate a organismului nostru psichofiaic. Tot P. 
se numesce şi ori ce mulţămire sufletească ori 
trupească, desfătările vieţii precum şi distrac
ţiile, ce omul îşi poate procura prin petreceri.

[PI.]
Placetum regium, flus plăceţi regii), acel drept 

al statului, în puterea căruia bulele şi brevele 
papale se puteau publica şi executa şi aveau pu
tere obligatoare pe teritoriul statului, numai după 
ce acesta le-a provecţut cu clausula de aprobare.
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(»PIacet«.) Introdus în Ung. sut reg. Sigismund 
la 1404 pentru bulele de dotaţiune şi procesuale, 
fără a privi cele dogmatice. Dela 1870 decisiu- 
nile şi constituţiuuile conciliului roman şi ale 
papei se pot publica în Ungaria numai avend 
concesiunea regelui. P. r. astăc)i se observă numai 
in Rusia, Francia, Bavaria, Saxonia şi Elveţia.

Placidia Galla, Gca lui Theodosiu I şi sora lui 
Arcadius şi Honorius, n. 388 la Coustantinopole, 
t 450. Iu asediul Romei de cătră Alaric, este 
luată prisonieiă şi devine soţia principelui got 
Ataulf (414).

Plăcinta, prăjitură coaptă în tigae, compusă 
din foi de aluat între cari se aşează fructe, carne, 
brânza sau alte feluri după plac.

Placitum, (lat.) opiniune, părere; P. imperii, 
decisiune a dietei imperiului.

Plafon, tavan, suprafaţă de obiceiu dreaptă, 
garnisită uneori cu ornamente în ipsos, lemnărie 
geluită, etc., formând partea superioară a unei 
camere, săli, etc.

Plaga, rană; pedeapsă divină, calamitate; lucru 
vătemător.

Plagiat, (lat. plagium = ven(jare de oameni, 
de suflete), furt literar, sciinţific sau artistic. 
Nu trebue confundat cu imitaţiuuea, cu asemă
narea întâmplătoare sau împrumutul mărturisit 
al autorului, (v. Originalitatea). P.-ul se poate 
constata şi urmări prin lege numai când şi ideile 
şi forma sunt identice cu ale autorului anterior; 
sau şi când numai fondul este identic, dacă au
torului posterior i-au lipsit condiţiunile do a 
face aceeaşi invenţiune sau descoperire şi când 
ideia âncă nu e trecută îu domeniul comun al 
sciinţei, sau când se dă ca originală. Plagiator 
sau plagiar, cel ce face P.

Plagioclas, minerale, v. Feldspat.
Plaglostomi, ord. de pesci, v. Chondropterygieni.
Plaglotrop, (botan.) v. Orthotrop.
Plagoscop, steag de vânt, adecă aparat ce arată 

direcţiunea, în care suflă vântul.
Plaid, (engl., pron. pled), un fel de manta 

scoţiană; se numesce însă P. şi o bucată de 
pănură, ce se poartă ca haină învelitoare.

Plăieşi, în Rom. păzitorii graniţei în partea 
muntelui, grăniţeri.

Plălnescl, corn. rur. în România, j. R.-Sârat, 
compusă din 3 căt. cu 3040 loc. (Dicţ. geogr. 
1896), 3 biserici şi 1 schit, 1 şcoală de băieţi 
şi 1 de fete, cu 3 învăţători şi 1 învăţătoare; 
corn. rur. cea mai populată din judeţ; e stră
bătută de linia ferată şi de şoseaua naţională 
R.-Sărat-Focşani.

Plaiu, (dela plan), cărare sau drum ângust 
preste creştetele munţilor sau dcacurmezişul lor; 
subdivisiune administrativă a judeţelor de munte. 
Sinonim pla.să, ocol fv. ac.).

Plaiul Tătarilor din munţii Bucovinei este 
calea pe unde treceau Tătarii în Ardeal şi Un
garia spre a prăda, cu deosebire partea dela 
Runcul. Pojorîtei pe partea dreaptă a rîului Mol
dovei până din sus de satul Breaza. (Cf. S. FI. 
Marian, Tradiţii. Bucuresci, 1895, pag. 230—239.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
PIAmânare, una din numirile vulgare ale 

plantei Pulmonaria officinalis L. (v. ac.).
Plămâni, (anatom.) organul respiraţiunii, e 

aşezat în torace; se deosebesce o P. dreaptă şi 
una stângă, având fiecare forma unui semi-con.

a cărui basă concavă zace pe diafragmă (v. ac.). 
Tăieturi adânci împart P. stângă în doi, P. dreaptă 
în trei lobi, cari iarăşi se împart în o mulţime 
de lobuli. Substanţa proprie a P.-lor se compune 
din ramificaţiunile diohotomice ale bronchiilor, 
cari, după ce au ajuns la un diametru minimal, 
se lărgesc în forma unui cornet, ce se numesce 
infundibulum; îu jurul fiecămi infundibulum se 
grupează 20—60 alveole, numite şi beşici pul
monare. Alveolele sunt acoperite de o reţea de 
vase capilare. După Huschke P.-le omului au ca. 
15 milioane de alveole. P.-nii sunt acoperiţi la 
suprafaţa lor de o membrană seroasă cunoscută 
sub numele de pleură, v. art. Bronchi, Lob, 
Pleura şi Respiraţiune.

Plan, o suprafaţă plană; representarea unui 
obiect în mic pe hârtie; descrierea unui teren 
pe hârtie; proiect; hotărîre.

Plan de incidinţă se numesce planul ce trece 
prin raza de incidinţă şi normala de incidinţă.

Plan de ore sau orariu este tabloul nume- 
rului de ore destinate fiecărei materii de învă
ţământ. Orariul este general, când indică pentru 
fiecare materie numărul de ore pe septămână; 
el e special, când arată pentru fiecare (ji ma
teriile şi orele în cari au să fie tratate.

Plan de polarisaţiune se numesce planul în 
care vibrează eterul în raza de lumină polarisată.

Plan de situaţiune, planul orthografic al pro- 
iecţiunei orizontale unui teritoriu de pe suprafaţa 
globului terestru, executat în scară redusă sub 
1: 100,000, având şi indicaţiuni asupra undu- 
laţiunei, culturei, etc., a iui. .

Plan de studii sau program de studii se nu- 
inesce expunerea, mai mult sau mai puţin analitică, 
a materiilor de învăţământ, alese şi distribuite 
pe anii de studiu (clase).

Plan inelinat, plan ce formează un unghiu mai 
mare sau mai mic cu linia orizontală şi a cărei 
incliuaţiune se exprimă prin proporţiunea înăl- 
ţimei (adecă distanţa capătului ridicat până la 
orizontală) la lungimea ei şi se exprimă de regulă 
în procente. Puterea ce trebue să aplicăm pentru 
a mişca în sus o greutate oarecare este egală 
cu inclinaţiunea împărţită la greutatea corpului. 
De aceea cu cât înclinarea (panta) va fi mai mică, 
cu atât va fi puterea de mişcare mai mică, şi 
viceversa. Ca aplicaţiuni practice ale P.-lui inel. 
avem drumurile ce merg la deal, şurubul, pana 
(icul), etc.

Planaria, un gen de vermi Plathelminţi (v. ac.).
Planconcave se numesc lentilele, la cari o faţă e 

plac ă, cealaltă e concavă, adecă curbată în lăuntru.
Planconvexe se numesc lentilele, la cari o faţă 

e plană, ceealaltă e convexă, adecă ieşită la mijloc.
Planete,corpuri ceresci, cari se învîrtesc aproape 

circular în jurul soarelui, dela care primesc lu
mina şi căldura. Ele ne apar cu lumină şi nici 
decum schinteietoare. In ochian ni-se înfăţişează 
ca discuri, al căror diametru se poate măsura. 
P. principale, aranjate după îndepărtarea lor de 
soare, sunt: Mercur, Venus, Pământul (cu 1 sa
telit, luna), Marte (cu 2 sateliţi), lupiter (cu 
5 satel.). Saturn (cu 8 satel.), Uranus (cu 4 satel.), 
Neptun (cu 1 satel.). Intre calea lui Marte şi 
lupiter circulă o mulţime de P. mărunte, nu
mite Planetoide sau Asteroide, din cari în 1896 
se cunosceau deja 432. Ele sunt mult mai mici 
decât luna noastră şi numai unul singur (Vesta)
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este vieibil cu ochiul liber. Cei din antichitate 
cunosceau numai 5 P. şi socoteau între ele adesea 
şi soarele şi luna. Egiptenii şi Chaldeii venerau 
P. ca (jeităţi de primul ordiu şi Romanii ancă 
le puneau în legătură cu 4eităţile lor. Numirea 
filelor din septemănă Romanii tot după P. o au 
alcătuit. [—]

P. observate de pe păment, se constată că 
ele descriu nisce curbe complicate compuse din 
zigzaguri ce nu urmează nici o lege; pentru un 
obsevator din soare însă ele descriu elipse, puţin 
turtite, în jurul soarelui a cărui centru ocupă 
unul din focarele elipsei. Orbitele acestea sunt 
conţinute în plane puţin înclinate pe acel al 
eclipticei, sunt parcurse cu iuţeală constantă şi 
şi dela occident spre Orient. Distanţa planetelor 
dela soare e cam ca numerile: 0 4, 0-7, 1, 1'6, 
(2'8), 5'2, lO'O, 19'6, 38-8, (regula lui Titius- 
Bode), 1 fiind distanţa pămentului la soare. Timpul 
de revoluţie în jurul soarelui e dat de legea III 
a lui Eepler; pătratul timpului de revoluţie e 
proporţional ou cubul axelor mari. P.-ele se în- 
vîrtesc şi în jurul lor; timpul de rotaţiune în 
jurul axelor lor variază dela o planetă la alta. 
Se crede că Mercur şi Yenus stau totdeuna cu 
aceeaşi faţă spre soare (cum e luna spre pă
ment), adecă timpul de rotaţiune e egal cu cel 
de revoluţiune. P.-ele sunt corpuri ceresci con
stituite din materie ca şi pămentul; la cele mai 
multe s’a observat o atmosferă probabil cam de 
aceeaşi natură cu a pămentului; observaţiunile 
au condus la admiterea existenţei apei în stare 
lichidă şi solidă pe Marte. Chestiunea dacă P.-ele 
sunt locuite de fiinţe asemenea cu oamenii e 
ancă de domeniul romanului. Marte şi Yenus 
presintă multă analogie cu pămentul în privinţa 
condiţiunilor de desvoltarea şi întreţinere a vieţii. 
In vechime se credea a fi o relaţiune între apa
riţia planetelor şi viaţa oamenilor, v. Astrologia.

[Murgoci.]
Planetar, ceea ce se referă la planete; v. 

Sistem planetar.
Planetoide, v. isteroide.
Plângere se numesce actul prin care o per

soană se tanguiesoe unei autorităţi. In Rom., în 
penal, P.-le pot fi făcute la judele-instructor, la 
procuror sau direct la tribunal. Terminul P.-ei 
e special materiei penale. P.-le se pot face şi 
prin procurator. In ace,st cas procuraţiunea se 
va alătura la P. (Art. 30 c. pr. rom.). Dacă cel 
care a făcut o P. s’a constituit parte civilă, se 
poate lăpeda de această calitate în timp de 24 ore 
dela constituire, remânend totuşi respuncjetor de 
daune sau pentru calomnie, dacă P.-ea e ne
fundată, temerară sau pornită cu intenţiune de 
a calomnia. Cel care aduce o P., se poate con
stitui parte civilă până în momentul închiderii 
desbaterilor; odată sentenţa pronunţată, desi- 
starea nu mai e valabilă. Când P.-ea a fost dată 
judolui-instruotor competent, acesta o înaintează 
procurorului respectiv pentru a da rechisiţiunile 
necesare (a deschide acţiune publică), de va fi 
locul, adecă să dea în judecată pe acel în contra 
căruia e îndreptată P.-ea, căci judele-instructor 
nu se poate sesisa singur, el avend putere numai 
de a aduna probele crimei sau delictului. (Cf. 
art. 60—67 pr. pen. rom.). [Scriban.]

Planiglob, representarea suprafeţei globului 
nostru pe un plan.

Planimetria, partea geometriei, care se ocupă 
numai cu studiul punctului, liniilor şi planului.

Planimetru, instrument pentru calcularea me- 
chanică a suprafeţelor plane; se întrebuinţează 
la măsurări geodesice, catastrale, geografice, etc.

Planogameţl, v. Gârneţi.
Planorbis corneus, melc, v. Discos.
Plâns, secreţiune abondentă de lacrămi, pro

vocată de dureri fisice sau diferite emoţiupi.
Plâns convulsiv, exagerarea plânsului sub 

formă de accese, mai ales în histerie.
Planşa, (franc.) desemn pe hârtie.
Planşeta, (franc.), măsuţă pentru arpentagiu 

(agrimensură); vergea de metal sau os de ba
lenă din corsetele femeilor.

Planta, Martin de, pedagog, n. 1727, f 1772, 
inventatorul maşinei electrice cu disc.

Plantagenet, numele casei de Anjou, domni
toare în Anglia dela 1154—1485, provenit dela 
•planta geneta» care era pe coiful şi scutul lor. 
Familia a dat 14 regi Angliei, dela întemeietorul 
ei Henric II (1154—891 şi până la Richard III 
mort în lupta dela Bosworth cu Heinric YII 
Tudor, care ridică la tronul Angliei familia Tudo- 
rilor. Coi mai însemnaţi regi, afară de Henric II, 
au fost Richard Inimă de leu, loan fără ţeară, 
care a dat vestitul act Charta magna, Eduard III, 
care a început resboiul de 100 ani cu Francia, 
Henric lY şi Henric Y, învingătorul dela Azin- 
court (1415). înfrângerile din resboiul de 100 ani 
provocară lupte între două ramuri ale casei (res
boiul celor două rose), în urma căruia întreaga 
familie se stinse cu Richard HI.

Plantagineae, (botan.) fam. de plante dicotylo 
gamopetale, caracterisată prin corola scarioasă 
şi flori tetramere. Cuprinde vr’o 200 specii ale 
regiunilor temperate, cu două genuri remarca
bile: Plantago (v. ac.) şi InitoreUa.

Plantago L., (botan.) gen de plante din fam. 
Flantagineelor cu inflorescenţa în spic adese 
purtat de un scap. Dintre speciile mai frequente 
la noi cităm: P. major L., P. media L. şi P. 
lanceolata L., cunoscute sub numirile poporale 
Platagine sau PatIagine. Seminţele dela 
P. Payllium L., se întrebuinţează in medicină.

[A. Pr.]
Plantaje, termin ce se aplică la culturile din 

ţerile calde cu deosebire din tropi şi subtropi. 
Aşa distingem P. de trestie de zahăr, de cafea, 
de ceaiu, etc. Odinioară se întrebuinţau sclavii 
pentru executarea acestor culturi.

Plantaţiune, (silvic.) cel mai vechiu mod de 
a înmulţi arborii, este înmulţirea prin se- 
menţă; dar mai raţională este plantarea de ar
bori tineri crescuţi în anumite pepiniere sau 
şcoale silvice. Deosebim: 1) P. în gropşoare, 
2) P. în găuri, 3) P. în movile, 4) P. pe şan
ţuri. P. în gropşoare se face aşa, că arborii ti
neri se sădesc în gropi făcute cu sapa, cu lo
pata ori şi cu sfredelul; în caşul al doilea arborii 
se sădesc în găuri făcute cu ajutorul unui par 
sau fler ascuţit, precum e fierul lui Buttlar ; în 
caşul al treilea arborii se sădesc în movile fă
cute din păment adus din alt loc; în caşul al 
patrulea arborii se sădesc în pămentul, ce se 
scoate din şanţuri săpate paralel. Cele două mo
duri din urmă se aplică, când pămentul e umed 
şi rădăcinile arborilor sunt expuse pericolului de 
a suferi de apa subsolată.
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Plantator, un betigaş de 30—50 cm. lungime 

şi încovoiat pentru a putea apăsa pe el cu căl
câiul manei şi care servesce la sădirea resa- 
dului a diferite plante: tutun, morcovi, chimen, 
verze, etc. Uneori drept ori ce P. ne servim de 
degetele mânei.

Plante, vegetale, sunt fiinţe vii, organisate; 
au unele caractere proprii, altele comune cu ale 
animalelor. Totalitatea plantelor formează regnul 
vegetal. P. se definesc prin: a) Structura ccr- 
pului lor, cu numeroase grade de complicaţie 
externă şi internă, dar in definitiv redus ca 
părţi esenţiale la protoplasmă, nucleul şi o mem
brană limitantă celulosică, membrana care nu 
o au nici odată animalele, pe când celelalte doue 
părţi sunt şi la ele; membrana corpului P.-lor 
fiind rijidă, puţin elastică, se explică pentru ce 
ele sunt imobile, ori au mişcări limitate, iar de 
deplasare numai atunci când ancă nu s’a format 
la periferie membrana celulosică (aşa e la My- 
xomycete, Bacteriacee, la Gârneţii mobili); din 
contră, animalele au mişcări mult desvoltate 
tocmai din causa absenţei unei asemenea mem
brane. b) Nutriţiunea P.-lor (v. ac.), în mod 
general considerată e mult deosibită de aceea 
dela animale; în special P. ver(}i organisează, 
transformă în substanţă vie substanţele mine
rale, sunt deci fiinţe sintetisatoare; din contră 
animalele sunt fiinţe analisatoare, ele descompun 
alimentele, luate în definitiv dela P., pentru ca 
prin aceasta să producă energie: mişcare, sen
sibilitate. Cu alţi termini: P. oferă animalelor 
energie potenţială sau aliment, pe care anima
lele o transformă în energie actuală sau travaliu 
muscular, nervos; P. ver()i sintetisează alimentul 
folosind radiaţiunile solare şi elementele mine
rale ale solului; aşa dar ele fixează o parte din 
energia solară. Nutriţiunea deosebită a P.-lor 
de acea dela animale, explică şi mişcările şi 
sensibilitatea mai reduse la primele, decât la 
cele de al doilea, (v. şi articolii: Arbori, Bota
nica, Cereale, Cryptogame, Epiphyte, Humicole, 
Liane, Phanerogame, Colori, Alimentele P.-lor. 
Alpine P., Celula vegetală. Circulaţia P.-lor, 
Crescerea P.-lor.) [S. Şt. R.]

Plante comerciale, în sens larg sunt toate 
acelea, ale căror producte formează articole de 
negoţ, fiind transportate presto ţeri şi continente. 
In sens strict, în antitesă cu P.-le industriale 
(v. ac.), cuprind numai acelea, ale căror pro
ducte se transpoartă fără sau la cea mai simplă 
preparaţie auterioară s. e. presate, uscate, să
rate, murate.

Plante industriale sau de fabrică sunt toate 
acelea, ce trebuesc supuse unor proceduri com
plicate spre a ne oferi productul dorit, s. e. fa
bricarea ceaiului din foile arborelui de ceaiu, a 
zahărului din sfeclă, etc.

Plante insectivoare, v. la art. Insectivoare, 
plante.

Plantlgrade, animale mamifere, caii calcă pe 
întreaga lor talpă.

Planton, (milit.) soldat aşezat într’un anumit 
loc, pentru a exercita o supraveghere, a menţine 
ordinea, a asigura execuţiunea unui ordin, a 
servi ca întroduoetor, etc.

Plantoscop, aparat optic, v. Phaenakistoscop.
Plapoma, parte din aşternut, întrebuinţată 

pentru a se coperî. P. este compusă dintr’o faţă |
-.J T

colorată, din stofă de lână sau de mătasă, cu 
căptuşeală, în care se pune lână sau bumbac 
scărmănat. Be obiceiu este cusută cu diferite 
modele de fiori.

Plaques opallnes, (franc.) pete albe, îndeosebi 
pe membrana mucoasă a gurei; se observă la 
Syphilis.

Plasa, (geogr.) subdivisiune administrată a ju
deţelor în România, cari zac în şes; în ţinuturi 
muntoase se numesc plaiu. v. Plaşca.

Plaşca, reţea, plasă pentru prins pesci.
Plasceinţa, (slav.) sf. aer, icoana punerii în 

mormânt a lui Is. Chr. P. la oficiul înseratului 
din Vinerea patimilor se aşează în mormântul 
Domnului şi stă acolo până la solemnitatea în
vierii, când cu procesiune se readuce în sf. tri
bunal şi se depune pe masa altarului, unde re- 
mâne până la serbătoarea înălţării.

Plasma se numesce partea lichidă a sângelui, 
când animalul e viu, în care înoată elementele 
figurate: globulele roşii şi albe. Ea e compusă din 
fibrină şi serum, cari se separă imediat ce vine 
sângele în contact cu aerul, sau moare animalul, 
scrumul remânând singur, iar fibrina şi globulele 
dând chiagul sângelui. [1. P. Voiteşti.]

Plasma embrională, starea primordială a ţe
sutului embrionul în formaţiune.

Plasma, mineral, v. Calcedon.
Plasmodiophora Wor., (botan.) gen de Ciu

perci Myxomycete; are 3 specii, din cari P. 
Brassicae Wor. trăiesce părăsită pe rădăcini de 
varză, pe cari le umfiă şi le distruge; boala se 
cbiamă hernia versei, vatemă culturile de aceste 
plante.

Plasmodlum, (botan.) v. Myxomycete, Ami- 
boidal.

Plasmogonia, generaţiunea spontanee organică 
în oposiţie cu Autogonia, care înteresa starea 
primordială anorganică. Generaţiunea spontanee 
poate există ea, dar ou se scie âncă sub ce formă.

Plăsmuire, (Falsificare, Fala), alterarea ade
vărului într’un act ce poate aduce un prejudiţiu. 
Această P. poate fi materială sau intelectuală, 
de unde şi distincţiuoea de fals material şi fals 
intelectual. In primul cas, agentul şterge, rade, 
înlocuesce, etc., un cuvânt, o literă, odată; în 
al doilea cas, constată un fapt inexistent, cum 
ar fi când un comisar ar constata că a veijut 
pe cineva lovind o persoană, sau când un primar 
ar certifica că a înmânat o citaţiune, pe când, 
în realitate, aceste fapte nu s’ar fi întâmplat. 
Pentru existenţa falsului, e suficientă numai po
sibilitatea de prejudiţiu, şi acest prejudiţiu poate 
fi chiar moral ori social, nu numai decât ma
terial. Sunt diferite specii de P.-ri, după natura 
obiectului la care se aplică: fals în scripte pri
vate, comerciale, falsificare de bilete de bancă, 
de monetă, de paşapoarte, etc. Legea română pe- 
depsesce chiar pe acel care, cu bună sciinţă, se 
servesce de un act fals. Materia falsului e cea 
mai grea din tot dreptul penal. (Art. 112—139 
Cod. pen. rom.) [Scriban.]

Plastic, ceea ce place prin armouia liniilor şi 
formelor; se rapoartă deci mai mult la formă, 
la frumseţa exterioară a corpului, pe când co
lorile exprimă mai mult viaţa sufletească. Pla
stica: în general se numesc astfel architectura, 
pictura şi sculptura, cari exprimă ideile lor prin 
imagini materiale visibile (v. Arta). In înţeles
u: 1
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mai restrins se 4ice P. numai sculptura, şi în 
special aria de a plăsmui tipuri de fiinţe vii şi 
de lucruri din materii moi: lut, ceară sau ghips. 
Ancă din antichitate P. se întrebuinţează ca 
artă decorativă în architectură. Efectul P.-ei 
stă în jocul luminei şi umbrei. După gradul 
contrastului între acestea se disting trei feluri 
de relievuri: basso- mezzo- şi alto-reliev. Âucă 
dela Egipteni şi Greoi s’a întrebuinţat mai tot- 
deuna şi coloarea, în total, sau numai în unele 
părţi ale figurei, în ochi, în faţă, ş. a. Prin 
aceasta P. se apropie de pictură, de care in 
arabescuri şi grotescuri (v. ac.) e nedespărţită. 
Olariul grec, Dibutades, se crede a fi primul, 
care a făcut pe vasele sale figuri plastice; şi 
Lisistratus, fratele sculptorului Lysippus, primul 
care a plăsmuit figuri omenesci din ghips. In 
epoca renascerii s’au distins în decoraţiunea pla
stică a architecturei Lucea della Robbia şi ne
potul seu Andrea, în Italia.

Plastica în chirurgie, este operaţiunea, care 
are de scop a înlătura oarecare defect, s. e. al 
nasului (rhino-P.), al pleopelor (blepharo-P.), al 
buzelor (cheilo-P.), al vălului palatin sau ceriului 
gurei (urano-P.).

Plastide sau Organisme elementare, numesce 
Haeckel celulele, împărţindu-le în Cytode, fără 
nucleu, şi celule veritabile, cu nucleu.

Plastide, (botan.) tot una cu leucite (v. ac. şi 
Leucoplaste, Chloroplastide şi Chromatofori).

Plastilina, o materie cenuşie, pregătită ca să 
remână totdeuna moale, pentru modelarea figu
rilor plastice.

Plastograf, falsificatorul scrisorii sau semnă- 
turei vr’unei persoane, (v. Plăsmuire.)

Plastron, îmbrăcăminte de piele groasă sau 
pânză căptuşită cu lână, acoperind pieptul îm
potriva loviturilor. Se întrebuinţează in exer
ciţiile de scrimă pentru a îndulci atingerile vio
lente ale tloretelor sau spadelor.

Plata, cuvent spaniol, ce însemnează argint, 
şi dela care derivă numele metalului PlaUna; 
se numesce astfel din causa asemenărei ce o 
are cu argintul.

Platăa, (PlateaJ, oraş în Beoţia, la poalele 
nordice ale muntelui Kythăron, aliat al Atheuei, 
dărimat de Thebani la 479, 427 şi 372 a. Chr. 
Aci au bătut Grecii la 479 a. Chr. sub Pausa- 
nias şi Aristides pe Perşii conduşi de Mardonius.

Platalea leucorodia, (zool.) rom. Lopătariul, 
pasere din fam. Ibidelor, ord. Pelargornithelor, 
are un cioc negru, lung, lat, turtit, ca o lopăţea, 
penele albe, picioarele negre, în jurul ochilor şi 
gâtul galben-ver4iu. Bărbătuşii bătrâni au pe 
cap un moţ de pene lungi galbene. Lungimea 
80 cm., aripile 44 cm., coada 13 cm. Trăiesce 
în Europa sudică. Africa şi Asia.

Platage, (mus.) v. Crotale.
Platan, numele popular al arborilor cultivaţi: 

Platanus orientalis L. şi Platanus occidentalis L. 
(v. ac.).

Platanaceae Endl., (botan.) familie monotipică 
de plante dicotyledonate monochlamydeae cu un 
singur gen Platanus L. (v. ac.).

Plitangina sau Pătlagina, numirile populare 
ale plantelor: Plantago major L. şi Plantago 
media L. (v. ac.).

Platanus L., (botan.) gen din fam. Platanaceae, 
cuprinde vr’o 5—6 specii de frumoşi arbori, cari

se cojesc în flecare an (se desface ritidomul); 
frunzele alterne, peţiolate, palmatinervate şi lo
bate ; flori monoice, dispuse în capitule globu- 
loase unisexuale. Speciile genului P. sunt distri
buite prin regiunile temperate sau subtropicale 
ale emisferei boreale. In păi'ţile noastre se cultivă 
ca arbori decorativi: P. orientalis L., originar 
din Europa sudică şi Orient şi P. occidentalis L., 
originar din America boreală, ambele specii cu
noscute sub numirea populară de Platan.’

[Z. C. P ]
Pluteau, (franc., pron. platou), şes, plan ori

zontal pe vîrful dealurilor sau munţilor.
Platen-Hallermiinde, August, conte, n. 24 Oct. 

1796 în Ansbach, f 5 Dec. 1837 în Siracusa. 
Renumit poet liric şi dramatic german. Crescu 
în şcoala de cădeţi; luâ parte la campania din 
1818 în contra Franciei, ca locotenent. Trăi mult 
în Italia. Unul din capii reacţiunei în contra 
şcoalei romantice, deşi începuse a scrie sub in
fluenţa ei. Odele, imnele, sonetele, gazelurile şi 
baladele sale >M.ormentul din Busento< şj «Pe
regrinul din St. .lust<, acestea traduse în roinâ- 
nesce de Miron Pompiliu, se disting prin simpli
tatea şi armonia formei şi prin energia cugetării. 
Intre dramele sale cele mai reuşite sunt come
diile «Furculiţa fatală» şi «Romanticul Oedipus», 
îndreptate, prima in contra tragediilor fataliste, 
a doua în contra rătăcirilor romantismului. In 
genul epic a scris «Abassiejii*.

Platforma, o suprafaţă de teren, nivelat ori
zontal, situat mai înalt ca împrejurimile, o te
rasă, etc.

Plathelmlnţl, o clasă a viermilor cu corp 
turtit, mai mult sau mai puţin lungit, fără vase 
sanguine, adeseori fără sistem respirator şi fără 
intestine. Se reproduc prin ouă, rar prin divi- 
siunea corpului. Din ouă trec prin metamorfose 
complicate. Trăiesc mai mult ca părăsiţi prin 
corpul animalelor superioare, uneori în nămol 
sau în apă. Această clasă se împarte în trei 
ordine: a) Cestoiţi (cum este tenia sau panglica, 
botriocefalul); b) Trematodi(cum este Distomum 
hepaticum, părăsit din ficatul rumegătoarelor, 
porcilor, etc.); c) Turhelarii.

Plătlca, un gen de pesoi din fam. Cyprini- 
delor, ord. Physostomilor, lungi de 20—30 cm., 
greutatea până la 1 kgm.i Pe spate este albastru- 
brun, pe burtă alb, aripioarele dela piept, burta 
sunt roşii la rădăcină. Trăiesce ca pesce ord. 
în apele noastre şi in lacuri. Servesce ca hrană 
pentru alţi pesci, special pentru păstrăvi.

Platina, (chim.) simb. Pt, greut. atomică 197'4. 
Se găsesce în stare nativă sau aliată cu alte 
metale. Este un metal grî-alb lucitor, gr. spec. 
21-45, bucurându-se de o tenacitate şi o ducti
litate foarte mare. Insolubilă în acieji, se di- 
soalvă uşor în apă regală. Aerul nu o atacă la 
nici o temperatură. Obţinută din tetrachlorurul 
respectiv prin ajutorul chlorurului de Amoniu, 
ea formează la încăl4ire o massă de coloare gn, 
poroasă, numită burete de P. P. este tetraato- 
mică Pt IV. Din causa inalterabilităţii sale servă 
la prepararea divei-selor utensilii pentru labo- 
ratorii. Formează mai multe aliagiuri, prea puţin 
insă întrebuinţate. Cărbunele de P. sau P. 
neagră, este obţinut dela calcinarea chloropla- 
tinatului de amoniu. Se întrebuinţează la facerea 
vaselor, în care pot resista diferitelor substanţe
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chimice, precum şi la aparate de precisiune. 
Chiorul de P.; corp cristalin de coloare galbenă- 
seră, întrebuinţat la fotografie şi ca reactiv în 
chimia analitică pentru recunoascerea şi dosarea 
amoniului.

Platinarea, este operaţiunea prin care învelim 
diverse obiecte cu uu strat subţire de platină. 
P. se poate face pe trei căi. 1) Pe cale umedă- 
caldă se face astfel: Obiectul destinat P.-ei, de 
obiceiu cele de cupru şi alamă, se cufundă într’o 
soluţiune ferbinte de tetrachlorur de platină şi 
chlorur de amoniu. 2) Pe cale umedă-rece: 
Obiectele metalice perfect de curate se freacă 
cu o micţiune humidă de tetrachlorur de platină, 
chlorur de amoniu şi tortarot de potasiu acid. 
3) Pe cale galvanică: Obiectul se pune într’un 
aparat galvanic, în care se găsesce o soluţie 
apoasă de tetrachlorur de platină, chlorur de 
amoniu şi amoniac.

Platinoid, aliagiu compus din nichel, zinc, 
cupru şi volfram; posedă o mare resistenţă elec
trică şi servă la confecţionarea aerostatelor.

Platinotypie, fotografie în care se face us de 
săruri de platină.

Platinsalmiac, e chlorură dublă de platină şi 
de amoniu.

Platitudine, (heolat.J în fond înseamnă: lă
tăreţ, turtit, trivial, vulgar. In genere P. denotă 
lipsa de varietate in sentimente, în producţiuni, 
în conversaţie, în purtare. In stil P. denotă în
trebuinţarea de termini dialecticali şi deveniţi 
triviali. [PI.]

Platnerit, mineral, bioxid de plumb, cristali- 
sează în sistemul tetragonal; e foarte rar. Se 
găsesce la Leadshill în Scoţia, Idaho.

Plato, pe lângă Aristoteles, cel mai mare filosof 
al antichităţii şi întemeietorul raţionalismului, 
u. 429 a. Chr. în Athena. El s’a numit la în
ceput Aristocles, iar numirea de P. i-s’a dat din 
causă că avea fruntea şi pieptul foarte late. De 
tiner s'a ocupat cu musica, poesia, pictura, etc. 
La etate de 20 ani făcend cunoscinţă cu So- 
crates, care-1 numi lebădă academică, îl ascultă 
8 ani. După moartea lui Socrate se retrase la 
filos. Euclid în Megara. Făcu apoi călătorii sciin- 
ţilîce prin Sicilia, Egipt şi până prin Persia; 
trecu şi pe la Dionisiu, domnitorul Siracusei. 
La yîrstă de 40 ani se stabili în Athena şi în
cepu a învăţa în aşanumita academie, un fel de 
gimnas, afară de oraş. f 348 a. Chr. Scrieri. 
Operile ce poartă numele său, fiindcă se pare 
că nu toate sunt autentice, sunt 36 la număr 
în 56 cărţi, şi cea mai mare parte sunt scrise 
în dialog. După influenţa ce predomină în ele, se 
poate reduce la trei direcţii: socratică, heraclito- 
eleatică şi pitagoreică. Editio princeps lat. de 
Marsilius Ficinus (1483—84; grec. la 1513 în 
Veneţia. Ediţ. completă la 1781—87 bipontină). 
Filosofia. După P., filosofia cuprimjend princi
piile tuturor sciinţelor, transmite cunoascerea a 
tot ce ,e necesar, universal şi absolut. Deşi P. 
n’a întreprins o subdivisiune a sistemului său 
filos., totuşi el se poate subdivide din punct de 
vedere teoretic în dialectica (logică), în fisică şi 
psichologie, iar din punct de vedere practic în 
etică, politică şi pedagogie, a) Dialectice. Cen
trul filos. plat. îl formează doctrina despre idei. 
In suflet omul are anumite noţiuni, cari proprii 
fiind numai raţiunii, sunt înnăscute. Acestea

există anterior ori cărei percepţiuni; din punct 
de vedere estetic şi etic se impun ca principii 
perfecte în sine, iar din punct de vedere logic 
şi ontologic ca obiect real al noţiunilor şi ca 
substanţa lucrurilor. Ele se numesc idei şi sunt 
perfecte în sine, independente, neschimbate şi 
există pentru sine. In raport cu lucrurile par
ticulare, ideile sunt tipurile originare şi eterne 
ale lor, modeluri, iar lucrurile copii ale ideilor. 
Cea mai înaltă între idei este ideea bunului, 
pe care P. o identifică cu D4eu. b) In fisică, 
P. învaţă că materia inertă şi amorfă a fost 
modelată de cătră Dţjeu după tipul ideilor eterno 
şi immutabile. Mulţimii de idei corespuude mul
ţimea de obiecte în natură, c) Sufletul este o 
forţă activă, se mişcă de sine şi are sensibili
tate. In unire cu corpul are două părţi: una di
vină, raţională şi neperitoare; alta neraţională, 
animală, pasionată, irascibilă. Sufletul este ne
muritor. d) In etică, P. aprofundează chestiunea 
despre binele suprem, care constă într’o com
pletă şi armonică activitate, întru a lucra în 
deplină libertate şi numai pentru iubirea binelui. 
Ţinta omului este de a se apropia de idealul per
fecţiunii, D(ţeu. Din realisarea continuă a ac
ţiunilor în conformitate cu raţiunea şi ideile 
divine resultă virtutea. Ea e una, dar se presintă 
sub patru forme corespun4ător funcţiunilor sufle
tului : prudenţa, bărbăţia (constanţa), temperanţa 
şi justiţia. Acestea se numesc virtuţi cardinale, e) 
Educaţiunea se îndeplinesce în cultivarea spiri
tului şi a inimei prin conducerea tinerimii ca 
să lucreze toate cele ce prescriu legile şi să-şi 
însuşească acel mod de traiu, pe care cei mai 
luminaţi dintre oameni (filosofii) l-au recunoscut 
de cel mai bun. Mijloacele sunt: sciinţa, cultura 
estetică, gimnastica, f) Politica este aplicarea le
gilor morale tuturor oamenilor. In scrierea s’a 
^despre legic ne spune cum ar trebui să fie statul 
ideal. Organisarea statului trebue să corespundă 
virtuţilor cardinale. El constă din cei buni şi 
luminaţi, din luptători, din lucrători şi din agri
cultori. Sunt cinci forme de guvernare: demo
cratică, aristocratică, oligarcbică, dinastică (elec
tivă ori ereditară) şi absolutistică sau tiranică. 
Poeţii n’au loc în statul seu pentru că sunt 
mincinoşi. P. a întemeiat o şcoală filosofică a 
cărei influenţă s’a resimţit în toate timpurile 
posterioare. însemnătatea sa consistă întru a fi 
stabilit el, cel dintâi, legile cugetării şi regulele 
raţionamentului; lui se datoresce prima încer
care de a crea o limbă filosofică, prima deter
minare a unui scop final pentru faptele morale, 
prin demonstrare a spiritualităţii şi nemuririi 
sufletului. (Cf. Teodorescu, Istoriafil. aut. 187 seq.; 
Tenneman, System der plat. Philosophie; Uber- 
weg, Gesch. der Phil., 1.1118 seq.; Zeller, Gesch. 
der griech. Philos.) [PI.]

Platode, (zool.) viermi turtiţi, neinelaţi sau 
inelaţi superficial (Cesto(}ii), tub digestiv lipsesoe 
sau de există nu are anus (Turbelariaţi şi Tre- 
mato(]i) din causa vieţii parasitare; cu anus la cei 
liberi (Nemerţieni). P.-le cuprind patru clase: Ce- 
stodii, Trematodii, Nemerţienii şi Turhelariafii. 
V. Plathelminţi. [I. P. Voiteşti.J

Platonic, denotă mai ântâi modul de a gândi 
şi raţiona după învăţăturile lui Plato. Dragoste 
platonică se numesce afecţiune cătră o altă 
persoană, mai cu samă de alt sex, care desin-
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teresată şi liberă de ori şi ce pornire sensuală, 
se întemeiază numai pe cele mai înalte idei ale 
adeverului, bunului şi frumosului. îşi trage nu
mele din faptul, că Plato considera dragostea se
xuală ca ceva de rând, şi purceasă numai din 
motive materiale şi sensuale. [PI.]

Platonism, se numesce modul şi nisuinţa de 
a vede lucrurile şi fenomenele, de a cugeta 
asupra lor, a le înţelege şi de a Qlosofa conform 
cu doctrinele cuprinse în sistemul filosofic al lui 
Plato; cu alte cuvinte: filosofare în modul lui 
Plato. [Pl.J

Platoşa, ţesătură de metal în formă de că
maşă, asigurând corpul împotriva loviturilor de 
armă albă (sabie, lance, săgeţi, etc.).

Platow, Matwei, loanoviei, conte, hatman de 
Cazaci, n. 1751 în Azov, 1801 hatman, 1812—14 
a comandat o armată de cazaci contra lui Na
poleon; f 15 Ian. 1818.

Platte, rîu de 1450 km. lung, din cari pe 
3(X) km. e navigabil; isvoresce în fiocky Moun- 
tains (America de nord) şi se varsă în Missouri.

Platydactylus muralls sau Gecko maurita- 
nicua sau Tarentola mauritaniea, reptil din 
familia Geckonidelor, subord. LacertiUilor, ord. 
Squainatelor, o şopârlă lungă de 12—10 cm., de 
coloare cenuşie, brună sau neagră. Trăiesce în 
ţerile mediterane, mai ales în Spania, insulele 
Italiei şi Africa nordică. Familia Geckonilor are 
preste 270 specii, respândite şi în alte regiuni 
calde. Sunt singurele şopârle cu voce (pronun
ţând >ieco< sau >toki«). Se urcă cu uşurinţă pe 
obiecte lucii şi pe zidurile sau stâncile perpen
diculare. Se nutresc cu paiangeni, ţînţari şi alte 
animele mici.

Platyrrhine, maimuţele cu nasul lat, cum sunt 
cele din America, în oposiţie cu cele din lumea 
veche, cari se numesc şi Catarrhine.

PlaudltOj flat.J aplaudaţi, bateţi în palme; 
forma de încheiere a comediilor romane.

Plauen, oraş în Yogtlandul saxon, 55,191 loc. 
(1895), cameră de comerciu şi industrie, gim- 
nasiu, şcoală reală, seminai'iu de învăţători; in
dustrie de bumbăcării, gardine, perdele.

Plausibll, (lat.J evident, care merită de a fi 
aprobat.

Plautus, Titua Maeciua, 254—184 a. Chr. în 
Sarsina, un sat în Umbria, plebeu. Venind în 
Roma învăţă a cunoasce literatura greacă şi limba 
latină. Ântâiu fu actor şi conducător al unei trupe 
de comedieni. Se făcu apoi neguţător, dar pier
zând banii câştigaţi, întră îu serviciul unui morar. 
Sărăcia îl sili a se face poet. Scrise comedii, pe 
cari edilii, îngrijitorii jocurilor publice şi tea
trului, i-le plătiau foarte bine, fiind mult plăcute 
poporului. Contimporan cu Liviu Andronic, 
Naeviu, Enniu, însă fără patroni ca aceştia, P. 
numai prin geniul său deveni cel diutâiu poet 
comic al Romei şi cel mai însemnat înteme
ietor al hmbei literare latine. Deşi silit a imita 
pe poeţii greci, neputend pune pe scenă cetă
ţeni romani, P. sciu da comediilor sale o coloare 
locală şi o vie expresiune caracterului naţional 
roman. 40 de ani el fu stăpânul scenei şi des
fătarea poporului roman. Din 130 comedii, câte 
i-se atribuiau, gramaticul Varro a recuuoscut ca 
autentice numai 21, păstrate toate, afară de 
»Vidularia«, însă unele ştirbite, fără prolog sau 
fără unele scene. Ele se jucau în Roma până

târziu sub Diocleţian. Insă deja Horaţiu şi mai 
mult Quintilian desaprobau grosietatea şi obsce
nitatea glumelor lui P., foarte gustate pe timpul 
său. Ritsohl a edat o ediţiune a operelor lui P. 
în 1848—54, 3 volume, explicate de acelaş în 
•Parerga Plautinaţ, 1 voi., 1845, şi »Opuscula«, 
1 voi. Un instructiv studiu a făcut ancă Lessing 
în >Disertaţiuni despre viaţa şi operele lui P.«, 
în scrierile sale.

Plavalar sau Bufii lui Plavaral sau 'Rua- 
Plavalar, corn. rur. cu căt. Ruşi (Ruşi-Mănă- 
stioara sau Ruşii Mănăstioarei), atenenţă la pa- 
roebia Ruşi, moşie boierească în căpit. şi jud. 
Sucevei în Bucovina, are 1026 loc. (947 ort.-or., 
17 rom.-cat., 62 mos.), 1 şcoală primară.

Pleban, paroch rom.-cat. rural.
Plebe, (lat. Plebeei) se numia poporul de jos la 

Romani în timpul regilor şi la începutul republice!. 
P.-ii erau o clasă fără drepturi şi separată de no
bilii numiţi patricieni. Se Z>cea, că ei au fost aduşi 
de cătră regi ca prisonieri de resboiu, mai ales 
dintre Latini. Deosebirea lor de patricieni i-a 
făcut să poarte lupte pentru egalisare, şi aceste 
lupte umplu primele secole ale republice! ro
mane. Treptat au isbutit să cucerească drep
turile politice, şi luptele lor sunt un model de 
înţelepciune politică, deoarece fără să verse 
sânge, stând totdeuna în legalitate, au dus o luptă 
continuă până ce la 286 a. Chr. au isbutit să 
se facă egali cu patricienii. P. însemnează aZi 
popor de rând.

Plebiscit, la Romani decisiunile adunării nu
mite Comitia tributa. In 449, prin lex Valeria 
Horatia, P. dobândesce caracterul general de lege.

Plectognathi, un ordin de pesci. Au pielea 
goală sau proveZută cu plăci osoase sau ghimpi. 
N'au aripioare ventrale sau au numai ghimpi. 
Scheletul osos. Aproape toţi trăiesc în mările 
mai calde. Acest ordin cuprinde doue familii:
1) Clerodermi, cu genurile Balistes şi Ostracion.
2) Gymnodontes, cu genurile Diodon, Teti-odon, 
Orthagoriscus.

Plectranthus L’Herit., (botan.) gen din fam. 
Labiatae, trib. Ocimoideae, cuprinde plante er
bacee, subfrutescente, mai rar frutescente cu 
florile de ordinar mici şi pedicelate. Acest gen 
are vr’o 70 specii împrăştiate prin Africa tro
picală şi australă. Asia tropicală şi subtropicală 
până în Japonia, în archipelagul Malayan, in 
Australia şi în insulele Oceanului Pacific. Dintre 
speciile genului acestuia meuţionăm P. fruti- 
C03US L’Herit. [Z. C. P.]

Pledare, pledoarie, este cuvântarea ce o per
soană o ţine în susţinerea unei cause. Acest 
termin e sinonim cu apărare. Numai părţile li- 
tigante în persoană şi advocaţii au dreptul de 
a pleda. Părţile au dreptul să ia cuvântul, să 
pledeze, de regulă de două ori: replica-duplica, 
dar judecătorii pot permite mai multe pledări în 
afacerile grele şi cari reclamă desbateri întinse.

Plâe, Leon, unul din însemnaţii francezi filo- 
români, care prin scrieri eminente susţinuse 
idea unirei principatelor române.

Pleşteev, Mihail, boier rus trimis de ducele 
Mosevei Iwan Wasilievici III cu o strălucită 
suită Bă logodească şi să aducă în Rusia pe fica 
lui Ştefan cel Mare, Elena, dată în căsătorie 
după fiul ţarului (1481).
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Pleiada, în mi toi. cele 7 fice ale lui Atlas 

şi Pleionei, fica Oceanului şi a Tethydei, moarte 
de durere pentru soartea părintelui lor şi pre
schimbate de Joe în stelele numite astfel, sau 
rom. Cloşca. In literatură nume dat unei 
grape de scriitori însemnaţi din aceaşi epocă, 
de obiceiu în numer tradiţional de 7, un fel de 
constelaţiune literară. In antichitate era vestită 
P. din Alexandria, în Egipt sub Ptolomeu Fi- 
ladelful, în care străluciau Teocrit, Aratus, Apol- 
lonius din Rhodos, Lycophron; în evul mediu 
P. erudiţilor din jurul lui Carol cel Mare; în 
seci. XIV şi XV P. celor 7 poeţi din Tulusa; şi 
cea mai renumită »P. franc.» a lui P. Ronsard 
din seci. XVI, cari aspirau să ridice limba şi 
literatura franc, la strălucirea celor antice, elina 
şi latina.

Pleiade (astron.) (Găinuşa, Cloşca cu pui), o 
grupă de 7 stele foarte apropiate între ele, situată 
între constelaţiunea Perseu şi Taurul. Sunt uşor 
de recunoscut şi sunt cunoscute de teată lumea. 
Popoi-ul se servesce de momentul resărirei P. 
sau al înălţime! deasupra orizontului pentru a 
socoti timpul, mai ales în nopţile de vară; în 
luna lui Iulie ele resar cam pe la 2 ore dimineaţa.

Plelocen, geolog., v. Pliocen.
Plelochaslum, v. Inflorescenţă.
Pleione, (mitol.) fata lui Okeanos şi mama 

Pleiadelor (v. ac.).
Plelophyllia, (botan.) pleophyUia, arată că un 

verticil de frunze are mai multe frunze decât 
de regulă sau decât verticelele vecine; se ob
servă la florile bătute sau învoalte, etc.

Pleistocen 4is şi Biluviu, este cea mai veche 
din cele doue grupări Pleistocen (Diluviu) şi 
Aluviu, în cari se subîmparte Quaternarul.

Plektron, (grec.) un beţişor drept ori înco
voiat diu lemn, din os de elefant sau din metal, 
cu care cântăreţii cei vechi băteau cu mâua 
dreaptă ceardele instrumentului musical.

Plen, plenar, (lat.) complet, întreg.
Plener, rocă, calcar sau margă, aparţinând cre- 

tacicului; de coloare deschisă, separat în plăci 
relativ subţiri.

Plenipotenţa, puterea cu care se învestesce 
un agent diplomatic, advocat, etc.

Plenipotentiat, cel învestit cu plenipotenţă. 
V. Agenţi diplomaţi. Ambasador, Consul, Diplo
maţie şi Ministru plenipotenţiar.

Plenison, vocală rostită cu sunet deplin. Vo
cală P.-nă şi semisonă (i-i, u-u).

Pleniţa, corn. rur. în Rom., j. Dolj, cu 6050 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), 1 biserică şi 3 şcoale. Bâlciu 
la 16 Iulie.

Plenitudine, înseamnă în fond: abundanţă ex
cesivă, totalitate. Tn sensul fllosoflei gnostice P. 
(pleroma) denotă împărăţia graţiei şi a bunătă
ţilor divine, care singură are existenţă reală.

Pleoape, (anat.) palpebrae, sunt duplicaturi ale 
pielei şi servă de scut bulbului; fiecare ochiu 
are o P. superioară şi una inferioară; ambele 
sunt înzestrate la marginea lor inferioară, liberă, 
cu nisce peri numiţi gene (cilia). Deasupra P.-lor 
superioare, pe frunte âncă, se găsesc sprâncenele, 
doue grupe de peri scurţi. Din punct de vedere 
anatomic se compun din piele, ţesut conjunctiv 
subcutan şi o placă cartilaginoasă semilunară cu 
diferite glandule. Pielea de pe partea internă, 
întoarsă cătră bulbi, ia caracterul unei mem

brane mucoase, numită conjunctiva, care se con
tinuă şi asupra bulbilor.

Pleocrolsm, proprietatea unor minerale bire- 
fringente de a absorba îutr'un mod inegal lu
mina în diferitele direcţiuni, de unde resultă că 
aceste minerale privite în diferite direcţiuni apar 
diferit colorate. La unele minerale, s. e. Cor- 
dierit, Turmalin, Berii, P. e uşor visibil, la altele 
se întrebuinţează pentru a-1 studia dicroscopul 
lui Haidinger, sau la secţiuni subţiri de minerale, 
microscopul.

Pleogamla, (botan.) tot una cu Proterandria 
şi Proterogynie. (v. Dichogamie.)

Pleomorphia sau Polimorfiam, (botan.) în
seamnă că un acelaşi organ al plantei poate să 
se înfăţişeze sub diferite aspecte; aşa sunt flo
rile în caşul când sunt unisexuate, cele mascu
line diferind de cele femenine, sau când sunt 
fertile şi sterile; asemenea frunzele de pe aceeaşi 
plantă pot fi P. (v. Heterophyllia); aceeaşi plantă 
chiar se poate presinta suh diferite forme, apa
rent ou totul deosebite, cum se observă în spe
cial la Ciuperci (exemple v. ac.).

Pleonasm, ca defect de stil, umplutură, vorbe 
sau frase de prisos; ca figură retorică mijloc de 
înfrumseţare şi de vio expresiune a simţemin- 
telor şi pasiunilor, în ori ce scriere, dar mai 
ales în poesia lirică şi dramatică. (Cf. Principii 
de literatură de M. Străjan).

Pleonast, mineral, spinel negru, un feroalu- 
minat de fier, cubic, verde, brun sau negru; în 
roce eruptive, calcaruri de contact, la Vesuv, 
munţii Albani; în năsipuri de pietri scumpe pe 
Ceylon, etc.

PleophyUia, v. Pleiophyllia.
Pleospora Rabh., (botan.) gen de Ciuperci As- 

comycete, ordinul Sphaeriacee, cu foarte nume
roase specii cari trăiesc pe plante vii sau moarte; 
ca mai comune: P. herbarum Rabh., pe Sfeclă, 
Acacia, şi alte numeroase Fauerogame; P. vul- 
garis NiessL, pe Curpene, Prun, etc.

Pleotaxia, (.botan.) înseamnă, crescerea nu- 
merului de verticile frunzoase, ori din floare, 
mai mult decât e de obiceiu; se observă la fiori 
învoalte, unde în loc de un rând (verticil) de 
petale se pot desvolta 2, 3, 4.

Pleroma, v. Gnosticism.
Pleromorphosa, v. Pseudomorfosa.
Pleşcol, corn. rur. în Rom., j. Buzeu, situată 

pe malul stâng al rîului Buzeu; se compune din 
4 căt., cu 1710 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 2 bi
serici şi 1 şcoală. Reşedinţa subprefecturi! pla
iurilor Pârscov-Slănio şi a unei judecătorii de 
ocol. Staţiune telegrafo-postală.

Pleşesci, corn. rur. în Rom., j. Suceava, cu 
2268 loc. (Dicţ. geogr. 1894), 6 bis. şi 2 şcoale.

Pleşioeanu, Dumitru, n. 1811 in Cerneţi, a 
servit în armată şi a ieşit cu gradul de porucio 
(locotenent), ocupându-se în urmă cu ingineria. 
Prin îndemnul lui s’a înfiinţat o şcoală normală 
de învăţători în Tîrgu-Jiu şi s’a început şoseaua 
naţională din pasul Vulcan. In urmă preşedinte 
al comitetului permanent al j.-lui Goij. A pu
blicat; «Privire asupra instrucţiunii publice ro
mâne»; a tradus: «Studiu asupra civilisaţiunii 
judaice». j- 1880,

Pleslopsia, (med.) un fel de miopie causată 
de privirea îndelungată a unor obiecte mici; se 
explică prin un cramp al acomodaţiunii.
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Pleslosaur, o specie de şopârlă fosilă ca grumaz 
foarte lung, trunchiul însă relativ scurt. Lun
gimea până la 6 m. S’a găsit în formaţiunea jura- 
sică şi cretacică, în lias din Englitera.

Pleşoiu, corn. rur. in Rom., j. Dolj, compusă 
din 4 căt., cu 4300 loc. (Dicţ. geogr. 1896), 2 bi
serici şi 2 şcoale.

Piesa, principat mediatisat în guvernam, pru
sian Oppeln, 1100 km*., cu vr’o 100,000 loc. şi 
cu oraşul P., 4631 loc. (1896), gimnasiu.

Plesslmetru, instrument ce servă la percusiune; 
e o mică placă, de diferite forme, din sticlă, 
cauciuc sau abanos. V. Percusiune.

Pleşuvi, munţii (Kahlengebirge), ramificaţia 
nord-estică a Alpilor orientali, care se întinde 
până la Dunăre şi în parte poartă numirea de 
Wiener Wald (Pădurea Vienei); cel mai înalt 
pisc (542 m.) e Hermannskogel. Kablenberg, 
de 438 m. înalt, situat lângă Vieua, e cercetat 
pentru privebştea minunată ce se oferă de pe 
vîrful seu.

Pleşuvia, (Phalacrosa), chelie, ealviţie, lipsa 
totală sau parţială a perului capului, congenitală 
sau dobândită. P. senilă (la betrâni), P. provo
cată de mătreaţă (Alopecia pityrodes). P. circum- 
scriptă, peladă (Alopecia areata, Area Celsi), că
derea perului în regiuni mărginite ale capului 
fără lesiuni anatomice cunoscute ale perului. 
P. sifilitică. Căderea perului se poate observa în 
urma inflamaţiunilor acute ale pielei capului 
precum şi după boale infecţioase ca febra tifoidă.

[E. F.]
Pleşuvul, (Vulturul eu capul alb, Vultur 

fulvus), pasere răpitoare din fam. Falconidelor, 
ord. Pelargonitbelor, are capul şi grumazul aco
perit cu pene albe scurte. In juml gâtului pe
nele formează un guler alb. Penele in general 
brune, cele de sburat negre. La picioare are 
4 degete puternice cu ghiare tari. Lungimea 
1'12 m., distanţa intre aripile întinse 2'56 m. 
Trâiesce în Transilvania, Ungaria sudică. Ro
mânia, Peninsula Balcanică, Spania, Sardinia, 
Sicilia, apoi în Egipt, Africa nordică şi Asia sa
dică. Se nutresce cu mortăciuni, din care causă 
este folositor.

Plethomelia, Polymelia, (grec.) număr abnorm, 
prea mare al părţilor corpului, s. e. 6 degete, 
3 ţîţe, etc.

Plethora, Polyemia, hyperemia generală, cres- 
cerea massei totale a sângelui, după alţii numai 
a globulelor roşii. P. propriu disă produsă prin 
transfusiune, P. apocoptică în urma pierderii 
unor regiuni mai voluminoase ale corpului, P. 
seroasă dacă numai serul sângelui este în can
titate mai mare decât in stare normală, P. po- 
lydihemică dacă globulele roşii ale sângelui sunt 
înmulţite (hypcrglobulie), P. hyperalbuminoasă, 
alburaina sângelui remnuend mai multă în urma 
pierderilor de mari cantităţi de apă. P. abdo
minală, dilatarea vaselor sanguine din cavitatea 
abdominală, mai ales hyperemia sistemului Yenei 
Portae, care parvine pe de o parte prin viaţa 
sedentară şi alimentaţia prea abundentă, pe de 
alta prin scăderea tensiunei, păreţii abdominali 
devenind mai laxi. [E. F.]

Plethron, măsură de lungime la Qrecii antici, 
lungă cam de 30'83 m.. Romanii au numit P. 
>Jugerum<, care de 21/, ori era mai mare.

Pletosu, Grigorie, prof. şi scriitor rom., n.

9 Iunie 1848 în Chintelnic, Trans.; a studiat 
gimnasiul în Năseud, teologia în Sibiiu şi filo- 
sofia la univ. din Lipsea şi Budapesta. Dela 1878, 
profesor la gimnasiul din Năsăud. La 1900 ales 
membru în secţiunea şcolară a >Asociaţiunii< din 
Sibiiu. Ser.: »Dogmatica ortodoxă» Sibiiu, 1899; 
>Educaţiunea şi instrucţiunea in gimnas»şi»Cou- 
centraţiunea în învăţăm, secundar», în raportul 
gimn. din Năseud; «Retorica şi carte de cetire», 
1896; «Propedeutica filosofică» pentru înveţăm. 
secundar (Psicbologia şi Logica), 1899—1900.

Pleura, membrană seroasă duplă, ce acopere 
cu o foaie plumâna cu alta partea iuternă a pă- 
retelui toracelui; se deosebesce o P. pulmonală 
şi o P. costală. Ambele foi formează un sac, în 
care se află câteva picături ale unui lichid seros.

Pleurita, (med.) infiamaţiunea pleurei. P. poate fi 
după natura ei: seacă şi exudativă; iar exudatul 
poate fi: seros sau sero-fibrinos, purulent şi be- 
morgic. După durata ei P. poate fi acută şi ebro- 
nică. P. seacă e caracterisată anatomic prin o 
congestie cu formaţiune de membrane, şi ade
renţe între pleura parietală şi viscerală, iar P. 
exudativă pe lângă aceste cu producere de exudat 
în cavitatea pleurală. P. acută începe adese cu 
frisoane repetate, febră, junghiu dureros, tuşă 
seacă, inăduşeală; în alte caşuri aceste simp- 
toame subiective sunt mai puţin pronunţate şi 
constau numai în tusa şi înăduşeală. Durata 
P.-ei e dela câteva septămâni, până la câtevaluni; 
cele mai adeseori vindecarea se poate face prin re- 
serpţiunea exudatului sau puncţiunea toracelui; 
poate deveni cbronică sau se termină cu moarte 
(cu deosebire cea tuberc,). P. survine foarte 
adese în urma unei receR, sau însoţesce pneu
monia (pleuro-pueumonie) sau apare în decursul 
unei alte maladii. Tratamentul constă la început 
în: revulsive pe torace, diaforetice, resorbante, 
calmante; dacă resorpţiunea exudatului întârzie, 
se scoate lichidul prin toracocentesă (puncţie). 
In P. purulentă însă toracocentesa nu e sufi
cientă şi trebue recurs la pleurotomie sau re- 
secţii costale. P. chronică urmează pe cea acută, 
când exudatul nu se resoarbe sau se tot reproduce.

[Imerwol]
Pleurocarp, (botan.) cu fructificaţia laterală, 

cum sunt Muşchii Bryacei-Pleurocarpi, la cari 
arcbegoanele şi mai apoi sporogoanele se află la 
subţioara frunzelor, pe tulpinile principale sau 
pe ramurile lor, lateral nu terminal, ca la Acro- 
carpi (v. ac.).

Pleurodynla, o durere a muşchilor toracelui, 
causată prin rheumatism; presiunea acestor 
muşchi e foarte dureroasă, de asemenea şi res- 
piraţiunea. Tratamentul: salicilatul de sodiu, sali- 
pirină, etc., fricţiuni calmante, etc. [Im.]

Pleurogyne Escbsch., sin. Lomatogonium A. 
Braun, (botan.) gen din fam. Gentianeae, tribul 
Swertieae, cuprinde plante erbacee delicate anuale 
mal adesea ramificate; frunzele opuse, flori 
puţine sau numeroase. Acest mic gen are abia 
vr’o trei specii, ce cresc prin munţii Europei 
orientale şi arctice şi prin Asia şi America bo
reală. In părţile noastre cresce prin locurile pie
troase şi pe marginea torentelor din regiunea 
alpină P. carinthiaca Griseb. sin. Lomatogonium 
carinthiacum Al. Braun. [Z. C. P.]

Pleuronectidae, sub-famiiie a pescilor osoşi 
(Teleosteeni), ce cuprinde pesoii aşa numiţi tur-
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tifi. Ei trăiesc mai prin toate mările,, târându-se 
pe fundul apei. Din causa cărnei lor gustoase 
sunt foarte căutaţi. Ca gen principal avem; 
Pleuronectes.

Pleuropneumonîa, (med.) inflamaţia pleurei şi 
a plămânei deodată; inQamaţia primară e la 
plămână, care însă trece şi asupra pleurei, v. 
l’ncMimonia.

Pleuropneumonia la vite, este o boală con
tagioasă ce se ivesce des la vitele bovine în mod 
diferit; uneori o capetă toate vitele dintr’un 
grajd, alte ori numai o parte din ele. Vitele ata
cate tuşesc des în sec, au friguri, mai târcjiiu le 
ies puroaie reu mirositoare din gură şi din nas, 
respiraţia le este dificilă. Unele scapă de boală 
după 5—8 (}ile, altele stau în amorţire până ce 
cad de nu se mai pot scula mai mult. Natura 
boalei ancă nu este destul de biue studiată. Ca 
mijloc de combatere este uciderea tuturor vitelor 
din grajdul unde s’a ivit ea. In genere pierderea 
în vite atinse do P. e.ste considerabilă; 15—20% 
rămân neatinse, 50—60% cad ori sunt tăiate şi 
restul scapă, dar şi ele rămân cu defecte.

Pleurosigma W. Sm., (botan.) gen de Diatomee, 
cu multe specii prin ape dulci şi mări; PI. 
halticum Ehrenb. e cosmopolită; PI. angulatum 
W. Sm., în microscopie servă spre a proba pu
terea măritoare a obiectivelor.

Plevna, 1) P., com. rur. în Eom., j. Ialomiţa, 
compusă din 2 căt. cu 331 fam. (Dicţ. geogr. 
1897), 1 biserică şi 1 şcoală. 2) P., orăşel cu 
11,100 loc. în Bulgaria, situat pe nisce coline 
spre stânga rîului Wid, A jucat un rol decisiv 
in resboiul ruso-româno-turc din 1877. (Cf. art. 
Griviţa şi Oriental, resboiul).

Plexus Solaris, (anat.) o reţea considerabilă 
de nervi formată de ramurile marelui simpatic 
şi nervul pneumogastric (vagus) drept. El este 
situat în jurul trunchiului coeliac şi al aortei ab
dominale super. Are mai mulţi ganglioni.

Pliasa, sat arămânesc aproape de oraşul albanez 
Corcia (Coriţa) ou 540 loc., cari se ţin de tribul 
Părşeroţilor. Celnicul lor este cunoscutul Bala- 
mace. P. are o şcoală românească şi la biserică 
se slujesce românesce.

Plică polonica, (med.) numire pentru eczema 
squamosă a cupului. V. Eczema.

Plictiseală sau urît, se numesce starea de ne
plăcere, care ne cuprinde din causa lipsei de 
ocupaţiune spirituală. Această stare se poate nasce 
când cele noue, ce ni-se ofer sunt sau prea puţine 
sau prea multe şi prea grele în proporţiune ou 
fondul nostm intelectual şi aparcepţional. P. se 
combate prin activitate sistematică sau prin di
stracţii. (Cf. Pletosu, psiohol. 64).

Plimbare. Exerciţiul corporal în aer liber, 
produce o acţiune mai igienică dacă nu ne pre- 
umblăm numai pe loc şes, ci dacă. ne suim şi 
ne ooborim pe un teren accidentat, dacă um
blarea alternează cu alergare. La P. punem în 
mişcare mai ales musculatura extremităţilor in
ferioare şi in general foloasele plimbării sunt 
mai mici decât ale exerciţiilor corporale la cari 
participă într’o mesură mai largă şi partea su
perioară a corpului, ca jocurile cu minge, cu 
popiei, cu lopată (cu luntre), scrimă, nataţiuue. 
P. metodică constitue un exerciţiu indispensabil 
pentru trupele pedestre, spre a le deprinde cu 
marşuri forţate şi cu alergătura prelungite.

Pllnlus, 1) P., Gaius Seeundus, senior, 23—79 
d. Chr., naturalist şi scriitor roman, n. la Comum 
(aeji Como), luă parte la campaniile din Germania, 
a fost procurator al Hispanici, în urmă co
mandant al flotei dela Misenum. f în isbucnirea 
Vesuvului din 79. Scrierile sale istorice şi filo
logice periră; a remas numai Istoria naturală, 
un fel de enciclopedie, în 37 cărţi, compilată 
din o mulţime de scriitori, parte dispăruţi, ară
taţi în prima carte. Ediţ. însemnate: Lemaire. 
Paris, text şi note latine; Nisarol. Paris, text 
latin şi traducere franceză de Littre; Strack, 
traducere germană. 2) P., C. Caeeilius Seeundus, 
junior, nepot de soră şi fiu adoptiv al lui P. 
senior, n. 62 d. Chr. la Comum, fu introdus în 
studiul literaturei şi filosofici de unchiul seu. 
A fost tribun militar în Syria, apoi questor, 
tribun, pretor în Roma; sub Traian consul şi gu
vernator al Bithyniei şi Pontului dela 111—113. 
t probabil 114. Scrieri: Panegiricul lui Traian, 
la început o simplă vorbire de mnlţămită în 
senat, când fu numit consul, pe urmă adaus şi 
înfmmseţat; Epistole, 10 cărţi, instructive pentru 
cunoascerea năravurilor, obiceiurilor şi vieţii par
ticulare a timpului. Ediţiuni însemnate: Lemaire, 
text şi note latine. Paris; Panckoucko, trad. 
franc.; Eeil. Leipzig, 1870; şi Epistole Doring. 
Freiberg, 1843; Trad. germ,, ainbe operele de 
Schott şi Elussman. Stuttgart, 1827 şi 1869. 
Studii: Gierig, »Despre viaţa, caracterul moral 
şi valoarea literară a lui P. cel tineri, 1798; 
Held, »Despre epistolele luiP.», 1833; Mommsen, 
»La biografia lui P.« în Hermes, 3 voi., 1869.

[M. Strajan.]
Plinta, basa pătrată şi netedă pe care este 

aşezată o coloană.
Pliocen, (Pleiocen), seria, (geol.) este ultimadin 

grupa terţiară. Ea este caracterisatăin Europa priu 
o mare regresiuue a mării spre sud: Italia, Spauia, 
Algeria, Grecia, etc., astfel că în nordul Europei 
ea nu ocupă decât Anglia de sud. Belgia şi mici 
părţi din Francia de nord. In resăritul Europei 
existau imense lacuri foarte puţin salmastre cu 
o faună ce se aseamănă cu aceea, care trăiesce 
astă4i în Marea Caspică. Fauna P.-ică terestră 
este caracterisată prin presenţa unor mari Pro- 
boscidiani şi în special a lui Elephas meridio- 
nalLs şi Mastodon ; Rhiuoceroşii şi Hippopotamii 
sunt la apogeu, iar genul Equus îşi face apariţia. 
Fauna moluscă marină, ca şi cea de apă dulce, 
presintă puţine diferinţe de cea actuală. Flora 
P.-ică presintă raporturi strinse cu aceea care 
trăiesce astăzi în regiunea mediterană.

Depositele P.-e în Europa se presintă sub fa- 
ciesuide următoare: 1) Faciesul marin cu sub- 
divisiunile sale în: Plaisantian, Astian şi Sicilian; 
2) Faciesul laeustro-salmastru oriental sau Le
vantin, caracterisat prin desvoltarea enormă ce 
au luat Congeriile, Paludicele şi Unionidele în 
imensele lacuri din România, Bulgaria, Dalmaţia, 
Croaţia, Slavonia, Grecia, etc.

Pliş, numirea catifelei de bumbac; întrebuinţat 
mai cu samă de popor.

Plisc, V. Cioc.
Plivit, (agric.) smulgerea buruienilor şi plan

telor vătămătoare dintre cereale şi plantele de 
grădină cultivate.

Ploaia, se produce prin condensarea vaporilor 
de apă din atmosferă. Anume din mări, rîuri,



620 Plooeidae — Plotoniţa.

lacuri, bălţi, etc., neîncetat se ridică vapori de 
apă în aer. Când temperatura scade, vaporii 
aceştia se prefac în beşicuţe mici de apă, şi dau 
nascere la negură şi nori. Dacă in straturile 
mai superioare ale aerului, unde se aQă norii, 
ajunge un curent rece, beşicuţele de apă se 
aducă şi formează picuri şi cad în formă de 
P. Piourii de P. în calea lor spre păment sbeau 
în sine beşicuţele sau vaporii de apă, ce ii în
tâlnesc, şi astfel cresc. Aceasta e causa că vara, 
când în aer sunt mulţi vapori de apă, piourii 
sunt mai mari, şi ploauă, cum se (}ioe în unele 
părţi, cu bulbuci.

Ploaia de sânge, ploaie de apă înroşită prin 
presenţa unor alge roşii, uneori pulbere feru- 
ginoasă, ridicate de venturi.

Plot equinocfiale, ploile ce cad în zonele calde 
pe timpul când soarele e în apropierea punc
telor equinocţiale; ele se succed cu o mare re
gularitate, şi sunt o consecinţă a variaţiunei de 
temperatura evaporaţiunei mari şi schimbării 
direcţiune! venturilor.

Ploceldae, familie de paseri din ord. Păsă
relelor, ce trăiesc în regiunile calde ale Asiei, 
Africei şi Oceaniei. Cuprinde 3 subfamilii: Plo- 
ceinae, Viduinae şi Spermestinae. [I. P. V.]

Plod, termin popular pentru semenţa sau sper- 
matozoe, dela om şi animale la partea bărbătească.

PIoescI, comună urb. în Rom., aşezată pe o 
câmpie între rîurile Prahova şi Teleajenul. Ca
pitala j. Prahova cu 44,000 loc. Sediul autori
tăţilor judeţene, comunale, al unei brigădi. Po
sede un tribunal cu doue secţii, 1 liceu complet 
cu secţiunile clasică, reală şi modernă, 1 gim- 
nasiu, 1 şcoală comercială, şcoală secundară de 
fete, 1 şcoală profesională de fete, 1 şcoală de 
arte şi meserii, 9 şcoale elementare de băieţi, 
8 şcoale elementare de fete. Bulevardul ce con
duce dela gară la centru oraşului, de 1 km. lun
gime, e unul din cele mai frumoase din ţeară. 
Printre clădirile şi monumentele demne de re
levat sunt: împosanta clădire a liceului, cu amfi
teatru, musee, laboratorii, săli de desemn, de 
musică, după ultimele sisteme, palatul •Coope
rativa», gara, bisericile Sf. Vineri şi Sf. Împă
raţi, monumentul vânătorilor în amintirea eroi
cului batalion II de vânători oa(juţi la Griviţa, 
statua libertăţii. P. e punctul de juncţiune a li
niilor Bucuresci-Predeal-Galaţi-Iaşi, mai de mult 
era un centru comercial foarte important, mai 
ales prin faptul posiţiunii sale apropiate de fron
tiera Transilvaniei.

Plomba, (med.) placă de metal, massă de ce
ment sau guttapercha, cu care se umple (plum- 
buesce) un dinte carios, după curăţirea părţilor 
morbide, pentru a scuti nervul dintelui şi a îm
piedeca stricarea dintelui mai departe.

Plombieres Ies Balns, baie vestită în depart. 
franc. Vosges, arond. Remiremont, la 430 m. 
înălţime; are 2 isvoare reci (isvorul feruginos 
Bourdeille şi Source savonneuse) şi 27 isvoare 
calde (20—74° C), indiferente, cari se întrebuin
ţează contra unor morbi gastrici, scrofulosei şi 
reumatismului.

Plon-Plon, (franc.) v. Bonaparte 8).
Plop, numele popular al arborilor: Populus 

alba L., Populus canescens Smith, Populus tre- 
mula L. şi Popultta nigra L. (v. ac.). P. alb, 
numele popular al arborelui Populus alba L.

(v. ac.). P. de munte, numele popular al arbo
relui Populus tremula L. (v. ac.). P. negru, nu
mele vulgar al arborelui Populus nigra L. (v. a.).

Plopar sau Scripcar (Saperda Careharias), 
insect din fam. Capricomia, ord. Coleopterelor, 
are antene firoase, lungi cât corpul, coloare 
neagră. Lungime 24—30 mm. Trăiesce pe sălcii 
şi plopi.

Plopşoru, corn. rur. în România, j. Gorj, în 
partea stângă a riului Jiu, compusă din 2 oăt. cu 
1420 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 2 biserici şi 1 şcoală.

Plosca, corn. rui'. în România, j. Teleorman, 
cu 2429 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 1 biserică şi
1 şcoală.

P\osc&, pe Futila, corn. rur. cu căt.: Comarnica, 
Crasnodilul, lalovicioasa şi Vovoina, parochie, 
moşie boierească în căpit. Vijniţei şi j. Putilei 
în Bucovina, are 1184 loc. (934 ort.-or., 76 rom.- 
cat. şi uniaţi, 9 protest., 165 mos.), 1 şcoală.

Ploşniţe (Heteroptera), un subordin al Hemip- 
terelor, au aripile pieloase, au apendice bucale 
în formă de cioc cu care sug sângele şi alte 
sucuri animale cu cari se hrănesc. Răspândesc 
un miros neplăcut. Există o mulţime de familii, 
genuri şi specii, cari trăiesc pe uscat (geocore) 
şi pe ape (hidrocore). Câteva specii: ploşniţa 
legumelor (Cimex oleraceus) trăiesce pe varză, 
lungă de vr’o 5 mm.; P. de casă sau păduchi de 
lemn, stelniţa (Acanthia lectularia); P. de arbori 
(Peutatoma grisea); P. de bălţi (Hydrometra 
lacustris) înoată pe suprafaţa apelor; P. înotă
toare (Notonecta glauca), înoată pe spate; scor
pionul de apă (Nepa ciuerea) ş. a. v. Hemiptere 
şi Păduchi.

Ploşniţa de casă, stelniţa, păduchele de lemn 
(Acanthia lectularia) insect din fam. Âcanthia- 
delor, ord. Hemipterelor, este de coloare roşie, 
lată, turtită, subţire. Lungă 6—7 mm. Are
2 ochi, antene filiforme, la gură are un cioc pe 
care îl înfige în pielea omului. Trăiesce prin 
case, cuiburi de paseri. Se înmulţesce prin oue, 
depunându-le în crăpături de mobile, prin ziduri, 
piua stau ascunse. Noaptea îşi caută hrana. 
Suge sângele oamenilor. Poate răbda foamea şi 
frigul mult timp. Femeiuşa depune cam câte 
50 eue albicioase de 3—4 ori pe an, în Martie, 
Maiu, Iulie şi Septembre. In 11 lunisuntpe deplin 
desvoltate. Numai curăţirea odăilor şi mobilelor 
ne pot scăpa de ele. In Rusia există o specie: 
Cimex ciliatus de 3'37 mm.

Ploştina, corn. rur. în România, j. Mehedinţi; 
formează corn. cu căt. Merişu şi 2 mahalale, 
având 1200 loc. (Dicţ. geogr. 1894), 3 biserici 
şi 1 şcoală. Aici se fac doue bâlciuri anuale. La 
căt. Merişu se găsesc cărbuni de piatră.

Plotin, cel mai însemnat dintre filosofii neo
platonici, n. în Lykopolis la 204 d. Chr. A stu
diat filos. sub Amoniu Saceas, a învăţat în Roma, 
t in Campania la 270. Scrierile sale consistă diu 
mai multe tractate speculative, pe cari discipulul 
seu Porphirius le-a ordonat în şese Eneade (adecă 
în fiecare eneadă câte nouă tractate). Sistemul 
filosof, a lui P. este emanatistic. Principiul său 
este identitatea între subiectul şi obiectul cu- 
noscinţei. (Cf. G. Tăuşan, Filosofia lui P.; Teo- 
dorescu. Ist. filos. ant. 366; tJberweg, Gesch. 
der Phil. I.) [Pl.j

Plotoniţa, corn. rur. cu căt. Doroteea şi Ţarina, 
atenenţa la parochia Bucşoaia, moşie mănăsti-
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rească în căpitariatul şi j. Gura Homorului în 
Bucovina, are 882 loc. (852 ort.-or. 15 rom.-cat., 
15 mos.), 1 biserică filială şi 1 şcoală primară 
în Doroteea.

Plozk, (Ploch), guvern, ruso-polon, 9446 km8., 
cu 556,877 loc. (1897); capitala P., lângă Vi
stula, are 27,073 loc., episcopie, comerciu ou 
bucate şi cu lemne.

Plug, instrumentul cel mai important în agri
cultură, căci pe el se basează întreaga meserie 
şi activitate a agricultorului, plugăria. P. este 
superior altor instrumente aratorii prin aceea, că 
la el tăiatul, învârtirea şi resturnarea brasdei (pă
mântului), se face instantaneu în unul şi acelaşi 
moment şi nu în 2—3 momente consecutive. Păr
ţile P.-lui sunt: fierul lung sau outitul, fierul lat 
sau brasdarul, apoi cormana, plasui, bîrsa, grin- 
deinl, coarnele şi potîngul sau regulatorul şi în 
fine rotilele. După construcţia lor sunt P.-uri 
obicinuite, grele şi uşoare; de obiceiu cele mai 
multe P.-ri sunt cu rotile; iar P.-rile fără ro
tile se numesc rărite. După material P.-rile 
sunt de lemn, de fier, de fontă şi de otel. Cele 
de fier şi fontă au fierul lung şi lat otelit. Di- 
ferinta între P.-rile de fier şi de lemn ce a exi
stat înainte, a(}i a că^ut, căci până şi ferarii de 
pe sate copiază şi imitează P.-rile de fabrică 
până şi cele din fabricile cele mai renumite. 
Apoi după numărul brasdarelor deosebim P.-rile 
în unibrasdare şi polibrasdare, cele unibrasdare 
sunt fixe sau schimbătoare; polibrasdarele le 
subdividem în bi-, tri- şi tetrabrasdare după nu
mărul brasdarelor lor.

Plugova, comună mică în Bănat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1057 loc. (1891) Români.

PlumânI, V. Plămâni.
Plumb, V. Plumbum.
Plumbagineae, (botan.) fam. de plante dicotyle 

gamopetale erbacee, caracterisată prin ovar 1 lo- 
cular, 1 ovariat cu albuinen făinos. Cuprinde 
vr’o 200 specii ce cresc mai ales pe locurile 
pietroase sau sărate din tropi până în regiunile 
temperate. Ea se împarte în două triburi: 1) 
Staticeae cu genuri remarcabile: Statice (v. ac.) 
şi Armeria (v. ac.) şi 2) Plumbageae cu genul 
Plumbago (v. ac.).

Plumbago L., (botan.) gen de plante de regulă 
perene din fam. Plumbagineelor, trib. P.-eae, ou 
caliciul glandulos. Cuprinde vr’o 10 specii carac
teristice regiunilor calde, dintre cari cităm: P. 
Larpenthae Ldl., o plantă decorativă rustică din 
China. P. eapensis Thbg., P. roşea L., ş. a. se 
cultivă la noi în florării. [A. Pr.]

Plumbuita, sat în Rom., j. Ilfov, face parte 
din corn. rur. Colintina-Fundeni; 288 loc. (Dic(. 
geogr. 1892). Intre P. şi Dudesci s’a dat la 26 Oct. 
1632 lupta intre Radu, fiul lui Alexandru Iliaş, 
şi între Mateiu Bas arab. Biserica de aici a servit 
mai înainte ca mănăstire; are de jur împrejur 
ziduri mari şi case cu două rânduri astăzi dă
răpănate, aşa că pare a fi o cetătuie.

Plumbum, CPtumbJ, metal al cărui simbol este 
Pb, gr. atomică 206. Se găsesce în minereuri 
numite Galena (Sulfur de P.), Cerusita (Carbonat 
de P.) şi Cromat de P. Se extrage de ordinar 
din Sulfurul de P., prin prăjirea sa. Curat po
sedă o coloare albă-albăstruie, e toarte moale 
Şl maleabil, la încălzire se oxidează, formând 
Pb O (Oxid de P.). La aer se acopere cu un strat

subţire de oxid. Se întrebuinţează la tuburile 
de apă. E uşor solubil în acid azotic, nu însă 
in acid Cblorhidric şi Sulfuric. E bivalent şi te- 
travalent; formează doi aciiji importanţi Litarga 
şi Miniul. Sărurile lui mai principale sunt: Sul
fatul şi Chlorurul de P. insolubile în apă. Chlo- 
inirul solubil în apă caldă. Tot insolubil e şi 
Carbonatul de P. Săniri solubile ca Nitratul şi 
Acetatul posedă un gust dulceag şi sunt foarte 
toxice producând colici, mai cu samă lucrăto
rilor cari operează mult cu acest metal.

Plumosit, o varietate de Jamesonit.
Plumppudding, v. Budinca.
Plumula, V. Gemula, Embrion.
Plural, (lat.) termin gram. care denotă mul

ţimea, ctr. singular.
Plurale tantum, flat.J un cuvânt, care are 

numai numărul plural: Ploesci, Bucuresci.
Pluralism, (lat.J din punct de vedere meta- 

fisic se numesce teoria, care admite mai multe 
principii de existenţă, care susţine că existenţa 
este compusă din mai multe substanţe indepen
dente. Din acest punct de vedere în sfera P. 
se cuprinde: atomismul, monadologia şi realismul 
lui Herbart-Lotze. P. cosmologic aidmite mai 
multe lumi existente. Contr. monism, dualism.

Pluralitate, flat.J mulţime.
Plus, în aritmetică «şi cu«. Semnul său este -I-, 

care se pune între cei doi sumanul (aden(}i). In 
algebră semnul mărimei positive.

Plusquamperfectum, în gramatica latină: timp 
ce arată o lucrare trecută, însoţită de alta de 
asemenea trecută. Corespunde perfectului an
terior simplu din limba română.

Pluta, (marină) corp plutitor format din îm
preunarea mai multor piese mari de lemn, ghile, 
scânduri, şi uneori completate cu un rând de 
butoaie goale şi bine astupate, cari măresc forţa 
de plutire a întregului sistem. P.-le se întrebu
inţează ca mijloace de salvare pentru echipagiul 
unui vas naufragiat în largul mării, precum şi 
pentru transport pe fluvii. [Coust. B.j

Pluta, numirea populară a plantelor: Populus 
alba L. şi Populus canescens Smith (v. ac.).

Plutarch, celebru biograf şi moralist elin, n. 
46 sau 50 la Cberonea, în Beoţia, t între 120 
şi 130 d. Cbr., asculta lecţiunile filosofului Am- 
monios la Athena, a fost de două ori în Roma, 
unde a dat lecţiuni publice de filosofie şi lite
ratură în limba elină, şi după mai multe călă
torii se stabili, la etatea de 44 ani, în Cberonea. 
Ocupă funcţiunea de arehon şi preot al lui Apollo; 
Traian îi dete demnitatea de consul. Adrian cea 
de questor al Achaiei. Numeroasele sale scrieri 
se împart în două grupe: Vitae parallelae şi 
Moralia. Sub acest titlu se cuprind felurite scrieri 
istorice, literare, filosofice şi morale, în formă 
de disertaţiuni, dialoguri sau simple însemnări 
populare sau mai sciinţifice. Scopul lor e, nu de 
a expune teorii sistematice de filosofie. ci de a 
predica o morală sănătoasă şi de a întări sim- 
ţemântul religios şi credinţa în (jeii vechi. Mult 
mai renumite sunt cele 44 Vieţi paralele, numite 
de unii admiratori suna din cele mai frumoase 
opere din lume«, atrăgătoare prin plasticitatea 
imaginilor şi vioiciunea simţemintelor, prin zu
grăvirea caracterelor şi mulţimea anecdotelor 
istorice, în cari relevează cuvinte şi fapte ca
racteristice şi scene din viaţa particulară. Sha-
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kespe'are, Corneille, Raciue, Yoltaire şi alţi poeţi 
au luat multe subiecte pentru operele lor din 
cartea lui P„ şi ea a avut o mare influenţă asupra 
educaţiunii multor persoane istorice. Criticii află 
stilul adeseori prea căutat şi bombastic. Cea mai 
nouă şi mai bună ediţiune e a lui Didot, de 
Dănker şi Diibner, text grec şi traducere latină, 
5 voi. Paris, 1841—45. Cea mai bună traducere 
franceză e de Aniyot 1559, 5 voi. Trad. ger
mană de Klaiber, Fuchs şi Kampe, 19 voi. mici, 
1827—29. Literatură. Volkman: Leben, Schriften 
und Philosopbie des P.«, 2 voi. Leipzig, 1859. 
Sub titlul de P. apărură în timpul mai nou co- 
lecţiuni de biografii franceze, engleze şi germane. 
Una din cele mai noue şi mai însemnate este 
»Der neue P.« al lui Gottschall, 11 voi., oameni 
politici, scriitori artişti. Leipzig, 1875—85.

P. e şi numele unui renumit representant al 
neoplatonismului în Athena, pe la capătul seci. IV 
şi începutul seci. V d. Chr. [M. Strajan.]

Plutire, (fls.) se numesce fenomenul ce are loc, 
când puneni un corp solid intr'unul licbid cu 
greutate specifică mai mare, anume; corpul solid 
se cufundă numai în parte, iar cealaltă parte 
stă afară. S. e. lemnul plutesce în apă, pe când 
sticla, fienil, arama, ş. a. se cufundă, avend greu
tate specifică mai mare decât apa. Dar se poate 
să plutească şi corpurile cu greutate specifică 
mai mare decât apa, dacă nu sunt massive, ci 
goale pe din lăuntru, s. e. o butelie de sticlă, 
năile obduse cu place de fier, ş. a. -

Plutire, din punct de vedere al dreptului, P.-ea 
pe rîurile naţionale se face după regulele sta
bilite de statul căruia aparţine rîul, iar pe rîu
rile internaţionale, cari sunt acelea a căror parte 
navigabilă nu trece numai pe teritoriul unui stat, 
ci pe mai multe (fluviile), P. se face după re
galele stabilite prin tractate sau convenţii între 
naţiuni, (v. Mare şi Navigaţiune.)

Plutocraţia, (grec.) sistemul de guvernare în 
care cei avuţi au preponderanţă. Sinonim: ar- 
girocraţie. [PI.]

Pluton, (mitol.) la Romani, la Greci numit şi 
Hades, fiul lui Kronos, la început 4eul binecu- 
ventării pământului (de aci şi (}eul avuţiilor), 
mai târcjiu domnitor în lumea de jos, a răpit pe 
Persephone (la Romani Proserpina) şi a făcut-o 
domnitoare în lumea de jos. S'a identificat cu 
Orcus şi Dis (v. ac.).

Pluton, (milit.) o subdivisiune a companiei sau 
escadronului, comandată de un oficier. Compania 
de infanterie are două plutoane, iar escadronul 
patru plutoane.

Plutonism, (geol.) teoria care explică forma
ţiunea scoarţei pămentului prin acţiunea focului 
intern. Aderenţii P.-lui se cjio Plutonici.

Plutonite, numire veche dată de Scbeerer ro- 
celor eruptive şi cristaline sfiicioase; astăzi se 
înţeleg roce eruptive de adâncimi.

Plutos, (mitol.) la Greci 4eul avuţiilor; după 
ce avuţifie nu sunt împărţite după dreptate, 4eul 
care le împarte se credea a fi orb.

Pluviale, ornat bisericesc al preoţimei bisericii 
apusene, având formatul unui palliu. Se poartă 
numai la funcţiuni sacre, ca la: înserat, pro
cesiune, înmormântări, binecuvântări, nu însă 
şi la liturgie.

Pluviometru, (Hielometru, Umbrometru sau 
UdometruJ aparat cu care se determină cuantulde

apă că4ut în formă de ploaie sau ninsoare, ş. a., 
aşa numita precipitaţiune atmosferică. P. con
sistă dintr’un vas cilindric de tinichea, terminat 
intr’un gât scurt, şi dintr’o pâlnie de tinichea 
cu diametru de 5 decimetri. Apa de ploaie că- 
4ută in tinichea se scurge în vasul cilindric, de 
unde in fiecare 41 (dimineaţa) se ia şi se toarnă 
intr’un alt vas (de sticlă) cilindric prove4ut cu 
scară de măsurat. Ploaie sau preste tot preci- 
pitaţiune atmosferică de 5 milimetri înseamnă 
că: dacă solul ar fi avut faţă plană, orizontală, 
şi nu ar fi sbeut nici un picur, apa că4ută ar fi 
format pe el o pătură de 5 milimetri de groasă.

Plymouth, oraş maritim întărit şi port militar 
la coasta sudică a Angliei, 90,276 loc.; episcopie 
cat.; loc principal pentru construirea şi echiparea 
navelor de resboiu; mol de 1554 m. lung; 
douâ porturi, şantiere mari, şcoală de marină, 
arsenal maritim, dockuri, spital de marină.

P. M. saup. m., prescurtări pentru: Pontifex 
Maximus, pro memoria = intru aducerea aminte, 
'piae memoriae = de fericită memorie, pondus 
medicinale = mesură medicinală, pro mense = pe 
lună, pro miile = pentru o miie, post meridiem 
= după amia4i.

Pneuma, (grec.) aer, spiritul aerului, despre 
care Pneumatiştii credeau că modifică corpurile 
solide şi lichide, şi cu cari explicau fenomenele 
organice. Pneumatiştii au format o şcoală me
dicală, fundată de Ateneu din Cilicia în seci. I 
d. Chr., au atribuit spiritului aerului, P.-ei, causa 
vieţii şi a boalelor.

Pneumathosa, (med.) ori ce aglomeraţie de aer, 
fie în intestine (meteorism), fie sub piele (em- 
physema), fie în sacul pleural (pneumothorax), eto.

Pneumatic se numesce tot ce se rapoartă mai 
ântâiu la aer, apoi ce se rapoartă la suflet, la in
spiraţie şi respiraţie. In fisicd se numesce P.-ă 
acea parte care tratează despre proprietăţile flsice 
ale aemlui şi gazurilor. Maşina P.-ă. e aceea 
cu care se scoate aerul dintr’un loc perfect în
chis. In fisiologie se numesce organe P.-e or
ganele de respiraţiune.

Pneumatica, aeromechanica, adecă mechanica 
gazurilor.

Pneumatici, s’au numit a) prin seci. I d. Cbr. 
cei din şcoala medicinală, care admitea de causă 
a sănătăţii şi a boalelor un fel de spirit aerian, 
b) Tot P. s’au numit şi aceia dintre gnostici, 
cari se credeau că ei stau numai sub influenţa 
şi stăpânirea spiritului, iar nici decât sub a ma
teriei şi a sufletului. [PI.]

Pneumatocele, (med.) îngrămădire circum- 
scriptă de aer în caşul lesiunii unei cavităţi a 
craniului, care conţine aer, s. e. sinul frontal.

Pneumatograf, aparat care represintă grafice 
mersul respiraţiunei. P. a fost construit de Marey.

Pneumatologla, a numit mai ântâiu Cmsius 
psichologia mctafisică ca sciinţă despre fiinţa, în
suşirile şi facultăţile spiritului, iar după el Hegel 
a numit P. acea parte din sistemul sâu filosofic, 
care tratează despre spirit, despre fenomenele 
vieţii sufietesci şi despre funcţiunile sufletului. 
Sin. Psichologia (v. a.). [PI.]

Pneumatometru, aparat pentru determinarea 
presiunii sub care aerul se inspiră şi expiră. 
Partea principală a acestui aparat o formează un 
manometru (v. ac.) cu mercur,
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Pneiimatotherapla, (med.) tratarea unor morbi 
(s. e. Bronchita cronică, Emphysema pulmonară) 
cu aer comprimat sau rărit pe cale artificială. 
Pentru un tratament general sunt aranjate ca
binete sau camere speciale, iar pentru trata
ment local a])arate transportabile.

Pneumobiomantica, (med.) experiment pentru 
a constata, dacă un copil nou-născut a respirat 
ori nu; când plămâna, în întregul ei sau numai 
în parte, şi netrecută ăucă în putrezire, înoată în 
apă, atunci copilul a respirat, în caşul contrar 
însă nu.

Pneumococcus, agentul causal al pneumoniei 
lobare, a fost semnalat âncă în 1881 de căti'ă 
Pasteur în saliva unui copil mort de turbare, 
dar în sputa pneumonicilor a fost descoperit de 
Talamon şi descris în mod precis, dându-i nu
mele de coc lanceolat. In 1^4 Babeş îl găsesce 
în 40 caşuri de pneumonii, iar Fraenkel confir
mând cercetările lui Talamon, a descris modul 
de cultivare al acestui microb, numindu-1 pneu- 
moeoe. El are o formă ovală cu o extremitate 
mai ascuţită, semănând cu o lance sau cu fla
căra unei lumânări; e înconjurat de o capsulă. Rar 
se găsesc isolaţi, ci câte doi, sau în lanţuri. P.-l 
se colorează bine prin procedeul Gram, pe când 
pneumobacilul lui Friedlănder, care se credea a 
fi microbul specific al pneumoniei şi care nu este, 
nu reţine coloraţiunea Gram. Se cultivă pe Agar- 
Agar, pe gelatini, în buion. In culturi după 4—5 
(Jile moare, în spută însă trăiesce multă vreme, 
chiar dacă sputa a fost uscată. El se găsesce în 
nas şi în gura omului sănătos. Pentru ca el să 
provoace boala, trebue să intervie răceala sau trau
matismul pulmonului, adecă o causă debilitantă 
a resistenţei organismului. Cilii vibratili ai celu
lelor de apărare din aparatul respirator sub 
influenţa răcelii se paralisează şi microbii vor 
pătrunde liberi in plămâni, provocând pneumonia. 
De altfel şi aici ca în cele mai multe infecţiuni, 
asociaţiunea microbienă a lui Babeş, Hericourt, 
joacă un mare rol. [Dr. A. Tălăşescu ]

Pneumoconlosa, (med.) morb causat prin ajun
gerea de pulbere (de cărbune, de diverse mi
nerale) în plămâni; este aşa dar în legătură cu 
diferitele ocupaţiuni ale oamenilor. La început 
prevajează simptoamele unui catar bronchial, 
care însă uşor se poate transforma în o pneu
monie periculoasă ori în o tuberculosă pulmo
nară. V. şi art. Anthracosis.

Pneumollth, (med.) calcul pulmonal, impreg
narea unor mici părticele din plămâni cu carbonat 
şi fosfat de calciu.

Pneumon, (grec.) plămână.
Pneumonia, inflamaţiunea plămânei. Se deo- 

sebeso mai multe forme de P.-ii: 1) P. acută 
fibrinoasă, franţă sau lobară. Se observă cu 
deosebire la adulţi în urma unei receli, câte 
odată însă şi în decursul unei maladii generale 
(febră eruptivă, diabet, eto.). Ea e causată prin 
un microb: pneumococcus. P. începe prin un 
frison, urmat de ferbinţeală de 39°—40°, junghiu, 
dispnea, tuşă penibilă, expectoraţie viscoasă şi 
sanguinolenţă, roşie, mai târ()iu safranie. Aceste 
simptoame se menţin sau se agravează timp de 
7—9 (}ile, când P. face crisa, adecă febra dispare 
biusc, dispnea şi junghiul slăbesc şi toate simp
toamele se ameliorează, bolnavul apoi întră în 
convalescenţă. Moartea poate să survie în de

cursul P.-ei şi e mai frequentă cu cât bolnavul 
e mai în vîrstă, slăbit prin o boală acută an
terioară, e alcoolic sau bolnav de inimă, etc. 
Astfel mortalitatea P.-ei lobare Ia copii e foarte 
mică şi la bătrâni foarte mare. Examenul piep
tului ne indică Ia nivelul regiune! bolnave: sub- 
matitate şi matitate la pei cusiune, raluri crepi- 
tante, suflu tubar ,şi bronchofonielaauscultaţiune, 
exagerarea vibraţiunilor toracice la palpaţiune. 
Din punct de vedere anatomic se disting urmă
toarele stadii; a) îngorjarea, causată prin o 
congestie a plămânei bolnave; b) hepatisaţia 
roşă, în care plămâna bolnavă e transformată 
în un bloc flbrinos roşu, lipsit de aer, din care 
la secţiune curge sânge şi c) hepatisaţia cenuţie, 
când coloarea plămânei e cenuşie şi din secţiune 
curge puroiu; în această stare începe a se re
sorbi exudatul din plămâni (starea de resoluţie). 
Complicaţiile pot fi: pleuresia, meningita, icterul, 
bronchita şi congestia pulmonară. La bătrâni P. 
are adesea un decurs insidios şi simptoamele 
subiective sunt puţin pronunţate, adinamia (slă
biciunea) însă e mare. 2) Pneumonia hiposta- 
tică e o P. a lobilor inferiori, cari se observă la 
bolnavi, cari au stat mult culcaţi sau la cardiaci. 
Tratamentul constă în tonice, tonico-cardiace şi 
expectorante ca: digitală, cafeică, alcool, pre
parate do chinină, de amoniac, polygală, ipeca- 
cuană, alimentaţiune uşoară, etc., în contra jun
ghiului (revulsive) ca: muştar, etc., calmente.
3) Pneum. chronică, urmează P.-ei acute, când 
resoluţia exsudatului din alveolele plămânei nu 
se mai face şi se poate termina prin P. ca- 
seoasă (tuberculosă) sau sclerosă pulmonară.
4) P. acută lobulară, v. sub art Bronchita.

[V. Imerwol.j
Pneumonometru, aparat pentru determinarea 

euantului de aer, ce se poate expira după o in
spiraţie puternică, v. art. Spirometria.

Pneumonomycosa, (med.) desvoltarea în plă
mâni a ciupercei numite Aspergillus (v. ac.).

Pneumorrhagia, (med.) emoragie în plămâni; 
obvine mai cu samă în decursul ftisiei pulmonare.

Pneumosiderosa, pneumonie chronică. causată 
prin inhalarea de praf de fier sau oţel, ce se 
observă la lucrători din asemenea fabrici.

Pneumothorax, întrare şi acumulare de aer 
sau gasuri în sacul pleural, e determinat de 
o perioraţiune a pleurei pulmonare, unui trau
matism exterior sau cel mai adeseori în urma 
unei tuberculose, gangrene pulmonare sau a uuui 
absces pulmonar, hepatic sau renal. [V. Im.]

Pneumotyphus, (med.) după şcoala germ. e o 
febră typhoidă, cu simptoame morbide foarte 
pronunţate din partea plămânilor dela înce
putul boalei. [V. L]

Pnompenj, (Panompeng), oraşul principal al 
protectoratului francez Cambogea, în India po- 
sterioară, lângă Mekong, 30,0(X) loc.

Po, (în antichitate Eridanus şi PadusJ, cel 
mai mare rîu al Italiei, isvoresce în Monte Viso, 
curge spre estprin şesul lombardo-veneţian, rami- 
ficându-se mai de multe ori, şi se vamă prin o 
deltă în Golful Veneţiei; lungimea rîului 650 km., 
basinul 74,907 km*. Afluenţi pe stânga: Dora 
Eiparia, Dora Baltea, Ticino, Adda, Oglio, Mincio, 
pe dreapta: Tanaro, Trebbia, Panaro, otc. Lângă 
acest rîu s'au format oraşe puternice, ca Turin, 
Piacenza, Cremona, Guastalla, Ferrara, etc. Dela
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Turin în jos P. e navigabil, pentru vapoare însă 
numai dela Pavia în jos.

Poa L., (botan.) gen din fam. Gramineae, trib. 
Pestuceae, cuprinde ierburi anuale sau perene 
cu frunzele plane sau convolute; spicule pauoi- 
flore, dispuse şi ele la rândul lor în panicule 
laxe. Acest gen are vr'o 80 de specii, bine di
stincte, respfindite pe mai toată suprafaţa glo
bului, în regiunile temperate ale emisferei bo
reale sunt foarte frequente, între tropice sunt 
însă puţine. In părţile noastre cresc mai multe 
specii dintre cari menţionăm: P. anima L., nu
mită popular; Firuşor, Pirioea, Hiruşor, 
P. nemoralis L., P. pratensis L., vulgar: Fi- 
ruţă, etc. [Z. C. P.j

Poala albă, (med.) v. Fluor albuş.
Poarta de fler, nume care se dă uneori strîm- 

torilor în munţi, de câte ori trecerea de pe o 
parte pe cea opusă a muntelui presintă greutăţi 
neobicinuite. Alături de vorba P. de fier, se mai 
întrebuinţează în Peninsula Balcanică ancă cu- 
ventul clisurd sau cel turcesc de Demir Capa, 
care însemnează mai acelaşi lucru. 0 P. de fier 
4isă şi Transilvană se găsesce pe drumul, care 
leagă Caransebeşul cu Haţegul în munţii dintre 
Trans. şi Bănat, între valea Bistrei şi câmpia 
Haţegului, unde calea trece la altitudinea ma
ximă de 656 m., altă P. de fler, Demir Capii, 
se află pe drumul de preste Balcani al Slivenului, 
între trecetorile Cazan (est) şi a Elenei (vest); 
valea Vardarului, altă P. de fier, între gura Cernei 
şi lacul Darian, etc.; cele mai cunoscute însă 
din această categorie de strimtori sunt: P. de 
fier ale Dunării, cari se găsesc în mijlocul de- 
flleului de 150 km. dintre Baziaş şi T.-Severin, 
prin care se scurg apele Dunării din basinul de 
mijloc în cel de jos al marelui fluviu, croindu-şi 
trecerea de-a curmezişul baricadei ce ii opun 
între cele doue basinuri munţii Bănatului şi ai 
Serbiei. Munţi stâncoşi, de preste 5(X) m. foarte 
apropiaţi de fluviu, se înalţă pentru a forma 
maiestoase ţermuri; iar şoseaua din stânga flu
viului, renumită în tot Orientul prin numeroa
sele şi îndrăsneţele sale poduri şi viaducte, adesea 
trebue să urce şi scoboare stânca. Calea de pe 
ţermul drept (sârbesc), este mai modestă şi pe 
alocurea întreruptă pentru a urma comunica- 
ţiunea în teren natural. Dela Baziaş la Colum- 
baria, (Golubaci) înălţimile dinspre Serbia ale 
defileului sunt mai mult nisoe coline fertile şi 
cultivabile; iar acele din stânca fluviului, for
mate din munţii Locvei, sunt înalte, stâncoase 
şi acoperite pe alocurea de păduri. Dela Colum- 
baria unde înălţimile opuse se apropie brusc, 
deflleul până la Orşova presintă păreţii aproape 
preste tot stâncoşi; aceşti păreţi în susul şi în 
josul Paretiului (Poreclea) capătă un caracter 
de asperitate excepţională, prin repeziciunea şi 
apropierea coastelor opuse în punctul de a se 
împreuna: aceasta este Clisura superioară ţi 
Clisura inferioară. In dreptul şi la nord de 
Golubaci, Dunărea se desparte în două braţe 
pentru a încungiura insula Moldova. Lărgimea 
fluviului în acest deflleu se micşorează simţitor; 
iar în clisuri ajunge până Ia 120 m. şi adân
cimea între 50—60 m. Fundul (patul fluviului) 
este accidentat mai ales în clisuri, la Greben, 
Tachtalia, Cazane, etc., unde apar adevărate ar- 
chipelaguri stâncoase pe timpul apelor mici. La

Golubaci, pe o stâncă ascuţită, se află un vechiu 
castel, din care aeji n’au mai remas decât nisce 
niine, cari fac admiraţiunea călătorilor. In cli
sura superioară, Dunărea străbate trecătoarea 
periculoasă a Grebenului, presărată cu enorme 
bănci de quarţ. Acest loc poartă numele de Mica 
poartă de fier şi canalele de navigaţiune, se 
strîmtează aci până la 10 m. De aci până Ia 
clisura inferioară se formează o expansiune largă 
de 1400 m., basinul Milanovăţului, după’ care 
apoi la o întorsătură bruscă cătră nord. Du
nărea pătrunde intr'o strîmtoare, asemănătoare 
unei gigantice porţi, cunoscută sub numele de 
Poarta Cazan. Aci fluviul se stringe la 150 m. 
între formidabile stânci verticale acoperite cu 
verdeaţă în părţile lor superioare. La Orşova 
defileul este întâlnit de o comunicaţie importantă, 
care vine dinspre Poarta Orientală (v. ac.). Aci 
odată cu lărgirea văii. Dunărea este spintecată 
de insula Adacale, şi ceva mai în josul ei, patul 
fluviului este accidentat de un adevărat platou, ce 
se întinde sub apă dintr'unul în celalalt ţermure, 
reducând la câţiva metri adâncimea fluviului; 
acestea sunt gherdapurile Zise Şi Porţile de fier 
infer., în oposiţie ou accidentele clisurilor, cari 
constituesc P. de fier superioare alo Dunării. 
Şesul Orşovei cu insula Adacale şi baricadele 
şherdapurilor, au avut în toate timpurile rol 
însemnat în apărarea Intrării deflleului. Pe in
sula Adacale fu construită Cetatea Ruţavei, cheia 
deflleului spre România şi Serbia. Pe ţermul 
drept, în faţa insulei Adacale, se mai văd şi astăZi 
ruinele vechiului fort Elisaheta; iar pe munţi 
între Bahna şi Orşova se văd urme de baterii. 
Dela Orşova în jos spre Vârciorova şi T.-Severin 
deflleul presintă acelaşi caracter general în pri
vinţa constituţiunii şi naturii sale; însă ceva mai 
jos de Vârciorova, în dreptul satului sârbesc Şib, 
începe Marea poartă de fier, de oare s’a vorbit 
deja, care ţine până în apropiere de Gura Văii. 
Curentul apei este aci toarte repede; locul pe 
mal este restrins până la 200 m.; iar şoseaua 
şi calea ferată au în general spaţiul just necesar 
pentru lărgimea lor. Navigaţiunea pe Dunăre în 
toate timpurile a fost grea în deflleu din causa 
stâncilor din clisuri şi gherdapuri. Romanii aveau 
un canal pe dreapta pentru evitarea gherdapu- 
rilor; iar în susul Dunării, se văd şi aZi, în 
clisura interioară, urmele drumului de halaj, care 
servea pentru trasul la edec al vaselor. Con
gresul dela Berlin, dă Austriei sarcina de a rec
tifica cursul Dunării; aceste lucrări se găsesc 
aZi terminate şi vasele trec aZi fără pericol atât 
P. superioare (clisurile), cât şi P. inferioare (gher
dapuri) alo Dunării.

Poarta orientală, trecătoare în Banat din 
valea Mehadiei în valea Timişului; pe aci trece 
şoseaua şi cal. fer. ce unesce Austro-Ungaria ou 
România prin Orşova-Vârciorova. P. O. cores
punde just locului unde se leagă massivul Banatie 
cu munţii Negrii. Drumul, urmând spre nord, 
întră în strîmtorile Armenişului cari 
strîng Timişul între Criva şi Sadova; spre sud, 
din jos de confluenţa Mehadiei cu Cerna, drumul 
e strîns în un defileu de 13 km. până aproape 
de Orşova, partea centrală e un platou larg, 
populat şi încunjurat de munţi. (De notat: Me- 
hadia, Gruşoveţul, Domaşna şi Criva). Pe partea 
nordică a platoului şi la intrare în' valea Timi-
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şului se află P. O. care dă numele ei întreg pla
toului. P. 0. a format în totdeuna o mare linie 
de operaţiune între Oltenia şi Banat; ea pare a 
fi jucat rol chiar în timpul resboaielor lui Traian 
cu Dacii. Ungurii la aşezarea lor în Panonia, 
apoi câteva secole mai târdiu, Ion Corvin, în
trebuinţează această linie pentru a pătrunde în 
josul Dunărei. In resboaiele dintre Turci şi Au- 
striaci (1737, 1738, 1778) linia P. O. cu posi- 
ţiunile Ruşavei, Mehadiei şi platoul dintre strîm- 
torile Cernei şi Timişului au fost stăruitor 
disputate de beligeranţi.

Poarta sublimă, în relaţiunile diplomatice de 
tractate oficiale, se designează cu acest nume 
curtea şi cabinetul imperial al sultanului.

Pocăinţa, v. Penitenţa.
Poceiu, corn. mare în Ung., cott. Bihor. Apare 

în analele vechi pe la finea seci. XIII; iar la 
1332 ca parochie. 2990 loc. Români gr.-cat. 1790, 
ceilalţi ref. şi i-om.-cat.Teritoriul toarte productiv. 
In apropierea comunei se împreună fluviile Ber- 
căul şi Eriul; în acest loc a fost odinioară cetate 
(foldvâr), proprietatea familiei Râkoczy. Locui
torii se ocupă cu industria de casă, agricultura, 
prăsesc vite frumoase şi soiuri alese de porci.

Pociatski, Sofronie, ieromonach la Kiew, fu 
trimis de mitropolitul de acolo Petru Movilă, după 
cererea lui Vodă Lupu, ca profesor la şcoala de 
slavonie dela Trei-Brarohi (1640) In Moldova el 
devine egumen şi e unul din cei mai învăţaţi 
dascăli slavoni; fost bursier al lui Petru Movilă 
prin străinătate şi fost rector al şcoalei din Kiew.

Poco, (îtal.J = puţin, se întrebuinţează în mu- 
sică pe lângă un termen de mişcare sau de nuan
ţare, slăbindu-i puterea. P. a P. = puţin câte puţin, 
gradat. P. meno = ceva mai puţin; P. piu = ceva. 
mai mult.

Pocrula, corn. rur. în Rom., j. Gorj, compusă 
din 3 căt. cu 1864 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 4 bi
serici şi 1 şcoală.

Pocsaj, V. Poceiu.
Pocsy Alexiu, episcop, n. 1753 în comuna 

Kokad (cott. Bihor), a studiat teologia în Viena, 
în 1789 hirotonit preot; a fost paroch în 
Arad, capelan militar (1790—1794), apoi'paroch 
în Macău şi în 1800 canonic la Oradea mare; în 
1817 prin episcopul Sam. Vulcan fu consacrat 
episcop mtean al Muncaciului. In 1824 călăto- 
lind la Oradea mare, a resignat la 72 parochii 
din diecesa sa, cari s’au alipit diecesei oradane. 
t 1831.

Pocuţia, provincie polonă în jurul cetăţei Ha- 
liciul, în nordul Moldovei. Ea fu amanetată de 
regele Vladislav al Poloniei cumnatului său Petru 
Muşat al Moldovei pentru suma de 3000 ruble 
de argint, împrumutată dela acesta (1391). Mai 
avu aceeaşi soartă, dimpreună cu alte cetăţi, pe 
vremea lui Alexandru Vodă cel Bun, care îm
prumutase (1411) pe acelaşi Vladislav cu 1000 
rable de argint. Această parte fu restituită Polo
niei de.Ilie, fiul iui Alexandra cel Bun (1436), drept 
recunoscinţă pentru sprijinul dat de Poloni întru 
redobândirea unei părţi din domnia Moldovei, pe 
vremea luptei aceluia cu frate-său Ştefan. Faptul 
acesta a provocat totdeuna ceartă între Poloni 
şi Moldoveni şi a produs viitoare încurcături. 
Petru Rareş cel dintâiu reclamă P., lăsând la 
o parte faptul că şi domnii anteriori lui ridi
caseră aşa pretenţii, de oarece datoria nu fusese 
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achitată, şi această reclamaţiune dădu nascere 
unor lupte, culminate prin ceadelaObertin (1531), 
nenorocită pentru Rareş. La renunţarea definitivă 
asupra P.-ei se obligă llie Rareş, fiul lui Petru 
Rareş, printr’un tratat încheiat cu Sigismund al 
Poloniei (1546). Această renunţare a fost in
vocată mai târziu de Austriaci, când cu ocuparea 
Bucovinei. Anume au pretins, că Bucovina făcuse 
parte din P., şi luându-se P. în 1772, trebuia să ia 
şi Bucovină. Şi au şi luat-o 1776. [Aguletti].

Pod, 1) partea cea mai înaltă a unei clădiri, 
ce vine imediat sub acoperiş; 2) oonstrucţinne 
de lemn, fier sau piatră preste vr’o apă sau 
vale în scop de a lega comunicaţiunea drumu
rilor, a căilor ferate, apaductelor, etc.; P.-ul poate 
fi stătător, mişcător, umblător, etc.; 3) pardo
seală din bucăţi de lemn.

Pod -flotant, v. Ponton.
Podagra, localitate în nordul Moldovei, unde 

se dete lupta între llie, fiul lui Alexandru cel 
Bun, ajutat de Poloni, şi fratele seu Ştefan (1435).'

Podagra, (med.) artrită localisată în articula- 
ţiunile picioarelor, v. Arthritis.

Podari, corn. rur. în Rom., j. Dolj, cu 1725 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), 1 biserică şi 1 şcoală. Corn. 
e străbătută de calea ferată Craiova-Calafat.

Podbal sau Podhedl, numirile populare ale 
plantei Tussilago Farfara L. (v. ac.). P. de munte, 
numele popular al plantei Amica montana L. 
(v. ac.). P. de apă, una din numirile populare 
ale plantei Alisma Plantago L. (v. ac.).

Podeala, o serie de scânduri aşezate pe grindi, 
formând duşumelele camerelor şi despărţind eta- 
gele caselor; pardoseli de ciment, mosaic, mar
moră, cărămidă în lat, etc.

Podeni-Noui, com. rur. în Rom., j. Prahova, 
compusă din 9 căt. cu 3700 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), 6 biserici şi 1 şcoală. Teren sărat, care 
conţine şi păcură. Isvoare cu apă de pucioasă.

Podeni-Vechi, com. rur. în Rom., j. Prahova, 
compusă din 3 căt. cu 2185 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), 3 biserici şi 1 şcoală. Reşedinţa plăşii 
Podgoria. Aici este o fabrică de gaz, o fântână 
cu apă minerală şi cariere de piatră.

Podesta se numiau în unele oraşe ale Ita
liei, unii magistraţi învestiţi cu autoritatea su
premă. Frideric Bărbă roşie îi confirmă pentru 
prima oară în Lombardia, la 1158, delegându-le 
autoritatea judiciară pentru împărat, în fiecare 
diecesa. Puterile le erau toarte întinse. Milanul 
obţinu în 1183 dela Frideric, privilegiul de a-şi 
alege un P. P. fiind depositarul forţei armate, 
ou timpul consulii principalelor oraşe fură în
locuiţi prin ei. Florenţa nu avu decât în 1207. 
La început sarcina lor era anuală şi atribuţiu- 
nile ca şi puterile lor, variau după oraş. P.-ii 
erau în totdeuna nobili, militari şi străini. In 
seci. XIII, în Provenţa, consulii oraşelor Arles, 
Avignon, Marseila fură înlocuiţi de asemenea 
cu P. străini. [O. L.]

Podgoria, vie cultivată pe deal; regiune de
luroasă acoperită cu vii şi pomi fructiferi.

Podiebrad (PodSbrady), Gheorghe, regele Boe- 
miei 1458—71, n. 1420. La 1444 a fost ales con
ducător al partidei buşite, mai târziu a devenit 
guvernatorul ţerii în locul lui Ladislau, după a 
cărui moarte a fost ales rege. 1466 excomu
nicat de papa, 1469 sUesce pe regele Ungariei 
Mateiu Corvin a încheia pace. f 25 Martie 1471.
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Podina, sinonim cu podeală (v. ac.).
Podiu, (rcman Podium), un zid mic, care în- 

cungiură arena amflteatrelor, o parte a circului 
unde şedeau senatorii şi principalii magistraţi 
romani. Astăzi o mică substrucţiune servind ca 
platformă pentru a plasa diferite obiecte.

Podoaba, înfrumseţarea unei persoane pnn 
haine scumpe, juvaere, ş. a., sau a unui obiect 
prin croamente, lucruri de artă, ş. a.

Podoble, melodie specială singulară; după care 
se cântă unele cântări bisericesci, ca s. e. •Ir
mosul* în serbători mai mari.

Podocarpus L'Herit., (botan.) gen din familia 
Coniferae, tribul Podocarpeae, cuprinde arbori 
totdeuna vercţi, mai rar tufe cu frunzele diverse 
în diferitele secţiuni ale genului; flori axilare 
monoice sau dioice; fructul globulos, ovoid este 
drupaceu sau nuceu. Acest gen are vr’o 40 specii 
bine distincte, respândite prin America australă. 
Africa tropicală şi australă. Asia tropicală mon
tană, Australasia, Japonia. Dintre speciile acestui 
gen menţionăm: P. Mannii Hook., P. macro- 
phylla Don., etc. [Z. C. P.]

Podol, sat în cercul boem Turnau, lângă Iser, 
268 loc. 26 Iunie 1866 ciocnire între Prusiaci 
şi Austriaci.

Podolla, guvernam. înKusia vestică, 42,018 kma. 
cu 3.031,513 loc. (1897), între cari 13'3°/o Ovrei. 
Capitala Kamenez-Podolsk. Sol roditor.

Podophyllum L., (botan.) gen de plante erbacee 
din fam. Berberideelor ou foi peltate. Cuprinde 
doue specii: una din Himalaya, P. Emodi Wall., 
alta boreal-americană, P. peltatum L., ce se 
cultivă uneori oa plante decorative rustice. Ehi- 
zomul dela cea din urmă se folosesce în me- 
dicînă. [A. Pr.]

Podu-Callilul, munte în Rom., v. Calului, 
podu —.

PoduMIoael, (tîrguşor), com. rur. în Rom., 
j. Iaşi, situată între Bahlueţ şi Bahluiu în de
părtare de 22 km. de Iaşi, cu 2736 loc., din 
cari doue părţi sunt Ovrei, ooupându-se cu co- 
merciul, iar o parte Români, cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor (Dicţ. geogr. 1888). 
Reşedinţa subprefecturei plăşii Bahluiu; aici se 
află 1 farmacie, spital, 1 biserică, 1 şcoală de 
băieţi şi alta de fete; se face tîrg septemânal 
în fiecare Duminecă, iar iarmaroce se fac 4 pe 
an. Comuna e străbătută de calea ferată şi de 
şoseaua naţională.

Podul-inalt sau Podul lui Ştefan cel Mare, 
zidit din piatră şi foarte solid, preste perăul Ra- 
coveţul, afluent al Bârladului, în satul Cănţă- 
lăreasa (Văsluiu). înalt de 6 m. deasupra gârlei, 
el era pe vechiul drum ce ducea dela Yăsluiu 
la Iaşi, la o depărtare de 100 m. dela apa Bâr
ladului. Aci se dede in 10 lan. 1475 memora
bila luptă între Ştefan cel Mare şi Turci. Aceştia, 
în numer de preste 100,000, şi cu ajutorul mun
tenesc al lui Laiot Basarab şi al Tătarilor, erau 
sub comanda lui Soliman Paşa. Ştefan avea 
40,000 Moldoveni şi vr’o câţiva lefegii Secui şi 
Poloni. Folosindu-se de locul clisos şi ângust, 
neprielnic marei armate turcesci, şi de o ceaţă 
deasă, întrebuinţând şi o stratagemă de a face 
pe Turci să apuce prin lunca mocirloasă, unde 
după sgomote de buciume se părea a fi Moldo
venii, Ştefan îi sdrobesoe cu desăvîrşire. So- 
Uman de abia putu scăpa din periculoasa pră

pastie, iar Ştefan îşi atrase laudele papei şi ale 
întregei creştinităţi. [Aguletti.]

Podurldele, familie de insecte din ord. Ortbop- 
terelor. Trăiesc pe ape (Podura aquatica), pc 
frunze, pe coaja umedă a arborilor, prin zăpadă 
şi gbeaţă. Depun oue microscopice. O specie 
interesantă este Deaoria glacialis (purecele ghe
ţarilor), găsit de naturalistul Desor pe Monte 
Roşa. Trăiesc între temperaturile dela — 11° până 
la+380C. Pot sări foarte bine în sus şi în laturi. 
Lungimea cam 4 mm.

Podurile, 1) P., com. rur. în Rom., j. Bacău, 
compusă din 5 căt., ou 2416 loc. (Dicţ. geogr. 
1895), 7 biserici şi 1 şcoală. 2) P., com. rur. în 
Rom., j. Dâmboviţa, v. Şerbănesci-Podurile.

Podu-Turcului, com. rur. în Rom., j. Tecuciu, 
compusă din tîrgul cu acelaşi nume şi din căt. 
Dămăcuşa, cu 1973 loc. (Dicţ. geogr. 1897), în 
majoritate Ovrei, 1 biserică, 2 şcoale, oficiu te- 
legrafo-postal. Aici se află reşedinţa tuturor au
torităţilor plăşii Zeletin şi a judecătoriei de ocol. 
Tîrg în fiecare Luni.

Poema, în înţeles larg, ori ce operă poetică; 
mai restrins, o poesie epică mai mare decât ba
lada şi mai mică decât epopea. Obiectul ei poate 
ii istoric sau tradiţional, ca «Dumbrava roşie* sau 
•Dan căpitan de plaiu* de Alexandri; filosofic, re
ligios sau umanitar ca în •Jocefin* de Lamartine, 
•Clopotul* de Schiller; idilic ca în «Miron şi Flo- 
rica* de I. Negruzzi; didactic ca Georgicele lui 
Virgiliu; Arta poetică a lui Horatiu şi Boileau, ş. a. 
(Cf. Poetica de M. Străjan.)

Poenari, sat în Rom., în j. şi pe rîul Argeş, 
face parte din com. rur. Corbeni; aici se vcd 
ruinele palatului domnesc, zidit de Ţepeş-Vodă.

Poenarl-Burchi, com. rur. în România, j. Pra
hova, lângă riul Ialomiţa, compusă din 2 căt. 
cu 1359 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 2 biserici şi 
1 şcoală.

Poenaru, 1) P., Constantin, general de divisie, 
n. 8 Apr. 1842 în Bucuresci, intră în 1856 în 
şcoala militară din Bucuresci din care iase în 
1861 sublocotenent. Dela 1862—66 urmează ou 
succes cursurile şcoalei imp. de stat-major dela 
Paris. Reîntors în ţeară, ocupă serviciu în stat- 
major până în 1872, când e numit maior in 
geniu, unde pune principiile organisării actuale 
ale armei geniului. Locot.-colonel în 1876, e 
trecut in statul-major (operaţiuni); în timpul 
resboiului obţine comanda reg. 8 linie şi con
duce, în 30 Aug. 1877, coloana de atac aruncată 
asupra redutei Griviţa nr. 2, unde avu calul 
rănit. După căderea Plevnei, ia în capul regi
mentului parte la asediul Vidinului. In 1880 co
mandă reg. 21 infant., in 1882 comandă reg. 1 
din geniu; în 1881, e numit profesor al cursului 
de artă militară la şcoala de artilerie şi geniu 
de curând înfiinţată, unde în curând devine di
rectorul comun al acestei şcoale ca şi al acelei 
de cavalerie, după care trece ca subşef de stat- 
major până în 1888, când este numit secretar 
general al ministeriului de resboiu. In 1889 se 
însărcinează cu cursul de tactica infanteriei la 
şcoala superioară, de resboiu. In 1891 obţine 
gradul de general de brigadă; iar în Iunie 1894 
i-se încredinţează portofoliul resboiului în ca
binetul Catargiu; în 1895, după căderea cabine
tului Catargiu, trece comandant al divisiei active 
din Dobrogea; în 1897 ia comanda corpului 1 de
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armată; în 1899 e chiemat la funcţiune de şef 
al stat-majorului general al armatei, funcţiune 
pe care o părăsesce în 1900 din causă de boală.

2) Poenaru, Petraehe, n. 1799 în Craiova, 
trecu şcoalele grecesci în locul seu natal şi în 
Buouresci sub Lazar. La 1816 fu chiemat ca 
dascăl la şcoala grec. din Buouresci, spre a urma 
lui E. Poteca, care fu trimis ca stipendiat în străină
tate. El împreună înveţămentullimbei grecesci cu 
al limbei române, o inovaţiune ce făcu bună îm- 
presie. întors din .străinătate, unde şi el fu trimis 
ca stipendiat, fu numit profesor de matematică şi 
director de şcoale, în care calitate, sub patrio
tica domnie a lui Alexandru Ghica, avu ocasie 
a lucra la opera mare a înfiinţării şcoalelor să- 
tesci. Ca profesor de matematică contribui a 
pune basă facultăţii de sciinţe din Bucuresci. 
împreună cu Aron şi Hil, lucră »Primul Dic
ţionar francez-romîin«; în unire cu Aron şi Mar- 
covici publică »MuseuI naţional». El mai scrise 
Geometria, după Legendre (1837), Algebra de 
Alpentaufer (1841), »lnveţături pentru prăsirea 
ducilor şi crescerea gândacilor de mătasă» (1849). 
El deveni membru al Eforiei şcoalelor şi la 1871, 
membru al societăţii acad. f 1875 în Bucuresci.

Poeni, corn. rur. în Rom., j. laşi, compusă din 
tîrguşorul P. şi căt. Comana de jos şi Comana 
de sus, ou 2891 loc. (Dicţ. geogr. 1^8), 2 bi
serici şi 2 şcoale. Corn. e străbătută de şoseaua 
naţională laşi-Vaslui.

Poesia, în cel mai larg înţeles, întreagă orea- 
ţiunea şi mai ales frumseţile naturei şi partea 
plăcută a vieţii; în înţeles mai restrîns, orice 
operă de artă şi în special expresiunea frumo
sului prin cuvinte. După originea sa, P. e po
porană sau a poporului nesciutor de carte, popu
lară, făcută de cărturari în spiritul şi limba 
poporului, şi artistică, literară sau cultă, ai cărei 
autori sunt poeţii literaţi. In acest înţeles P. cu
prinde întreagă literatura estetică, iar după na- 
turalişti numai operele versificate. După timp 
şi curentele dominante în anumite epoce, P. se 
împarte în clasică antică şi clasică modernă 
sau clasicistă, care adecă privesce ca modele ope
rele clasice; romantică medievală şi roman
tică modernă, în cari predomină miraculosul şi 
imaginaţiunea; naturalistă sau realistă, care pre
tinde nu numai a imita, ci a copia natura, însă 
care îşi ia subiectele mai mult din partea rea 
a naturei şi vieţei omenesci; idealistă, care imi- 
tează natura perfecţionând-o; şi idealistă în 
sens reu, care pretinde a-şi lua modelele numai 
din imaginaţiune şi doctrinele religioase. După 
cuprins şi formă se disting trei genuri de P.: 
lirică, epică şi dramatică. Prima ne dă floarea 
vieţii sufletesci, avend ca obiect principal sim- 
ţemintele şi cugetările ; P. epică şi dramatică ne 
dau icoana întregii vieţi, ântâia prin povestirea 
poetului, a doua prin aoţiunea şi dialogul per
soanelor dramei. Altă dată se cultivau ca genuri 
deosebite şi P. descriptivă, al cărei obiect sunt 
imaginile vieţii vegetale şi animale şi ale tuturor 
frumseţelor naturei; P. idilică sau pastorală, 
care cântă viaţa câmpenească; P. didactică, tra
tând idei de sciinţă sub imagini plăcute; şi chiar 
P. elegiacă. Insă toate aceste P.-ii pot ave 
formă lirică s. e. Pastelurile lui Alexandri, sau 
dramatică ca Aminte a lui Tasso, sau epică, 
B. e. Miron şi Elerica a lui I, Negruzzi; deci se

pot clasa la aceste trei genuri. (Cf. Poetica şi 
Chestiuni literare de M. Strajanu).

Poet, cel ce are darul poesiei, care stă într’o 
fericită împreunare a unei simţiri şi imagi- 
naţiuni bogate cu o judecată sănătoasă şi cu 
bunul gust. El trebue cultivat prin studiu şi de
prindere ; trebue a nu scrie decât în adeverată 
inspiraţiune şi a nu se grăbi cu publicarea pro
ductelor. Iar când nu trece cineva de nivelul 
mediocrităţii, să cultive alt gen de literatură; 
căci poet şi poesie mediooră nu există.

Poetastru, poet reu sau pretins poet.
Poetica, tratat despre poesie cu feluritele ei 

genuri şi specii, şi despre regulele versificaţiunii. 
V. Metrica, Estetica şi Frumosul. Ca în toate 
soiinţele, teoria poesiei şi versificaţiunei e poste- 
rioară practicei şi formulată după modele exi
stente înaintea ei. Cele mai vechi teorii despre 
frumos şi simţementul estetic le aflăm în dia
logurile lui Plato: Phaedru sau despre frumos. 
Banchetul sau despre iubire. Ion sau despre Iliada 
lui Omer, Theaetet, Phileb, Hippias, ş. a.; în 
neoplatonicii Longin; Despre sublim, Plotin: De
spre frumos. Intre scriitorii şi filosofii moderni, 
cari au scris despre artă şi frumos, amintim aci 
pe Muratori: Della perfetta poesia; Baumgarten; 
Eant în Critica raţiunii practice; Schiller şi 
Goethe; Lessing în Laokoon, Dramaturgie, ş. a.; 
Herder în Spiritul poesiei ebraice. Glasuri ale 
popoarelor, ş. a.; J. P. Riohter în Die Vorsohule 
der Ăsthetik; Schlegel în Lecţiuni despre arta 
dramatică; Heine în Şcoala romantică; Schopen- 
hauer în Metafisica artelor, în cartea III a Lumei 
ca voinţă; şi în Parerga; la Francezi d-na de 
Stael în Corinna, sau Italia; Guyaut în Pro- 
blemes de l’Aestetique contemporaine; Taine în 
Philosophie de l’art; la Englezi H. Spencer: 
Despre filosofia stilului, a musicei, a graţiei, in 
încercări. Cel mai vechiu tratat despre formele 
poesiei sau despre P. îl aflăm la Aristotele, pă
rintele P.-ei; apoi la Horatiu in Ars poetica; 
la Italienii Vida în Poeticorum libri III şi Sca- 
liger în o P. în 7 cărţi; la Francezi Boileau Ari 
poetique; la Germ. Opitz, Breitinger, Gottsched; 
mai noui Gottschall, Kleinpaul, "W. Scherer, ş. a. 
La Români Poetica de Cipariu, Poesia română de 
T. Maiorescu, Poporul român după cântecele 
sale naţionale, în limba franceză, de Crăciunescu, 
Chestiuni literare şi Poetica şi Estetica de M. 
Strajanu, premiate de Academia română; alte ma
nuale de Manliu, Gion, Anastasiu, etc. (v. a.)

Pofta se numesce nisuinţa sau voliţiunea con- 
scientă, care tinde spre un obiect sau efect, ce 
ni-1 representăm ca plăcut. P. este însoţită de 
un sentiment de nedumerire, împreunată ou con- 
soiinţa mijloacelor prin care acest sentiment s’ar 
pute înlătura. Basa P.-lor sunt înclinările din 
care se nasc printr’o satisfacere anterioară. Astfel 
înveţăm a cunoasce obiectul prin care înclinarea 
a fost mulţămită şi i-a procurat sentimentul de 
plăcere şi-l poftim din nou. De aici 4'0a'a: 
ignoti nulla cupido. P.-le sunt multe şi varii. 
Se pot însă reduce la P. fisioe sau sensuale şi 
la P. spirituale. (Cf. Pletosu, Psich. 81.) [PI]

Poftoresce, repeţirea unei cântări, cetiri sau 
ceremonii.

Pogăceaua, (magh. Mez5-Pagocsa), corn. rur. 
în cott. Mureş-Turda cu 1545 loc., sediul scau
nului protopopesc gr.-cat.
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P., protopopiat gr.-cat., se compune din 17 pa- 
rochli şi 3 filii, situate parte in cott. M.-Turda, 
parte în cott. Cluj şi Turda-Arieş, cu 18 preoţi 
şi 13,560 credincioşi.

Poggendorff, loan Christian, flsioian germ., 
n. 29 Dec. 1796 în Hainburg, f 24 Ian. 1877 
în Berlin. A studiat farmacia, apoi chimia şi 
fisica în Berlin, unde la 1834 ajunge prof. la 
universitate. A scris mai multe disertaţiuni şi 
opuri, şi cu deosebire şi-a câştigat mari merite 
prin redactarea revistei »Annalen der Physik 
und Chemie« dela 1824—77.

Poggio Braoclollni, Gianovo Francesco, uma
nist ital.; 1380—1459; renumit prin căutarea şi 
colectarea vechilor scrieri din literatura latină 
şi ale scriitorilor clasici latini, pe cari le-a 
adunat de prin mănăstirile Elveţiei şi ale Ger
maniei. Afară de aceasta a mai scris şi lucrări 
de sine stătătoare, apoi traduceri, şi sub titlul 
Facetiae, o colecţiune de istorioare glumeţe. 
Operele sale au apărut în Strassburg 1510.

Pogoanele, CŢuguiatu-PămSnteni), corn. rur. 
în Rom., j. Buzeu, cu 4200 loc. (Dicţ. geogr. 
1892), 2 biserici şi 2 şcoale. Cea mai mare corn. 
rur. a judeţului.

Pogon, suprafaţa de mesură usitată în Mun
tenia = 0'54 ha., aproximativ cu jugerul catastral 
ungar, care este de 0-57 ha. Hectarul se ia apro
ximativ ca egal cu doue P., fălcea de Moldova 
ca egală cu trei P. muntenesci = l-43 ha. Apoi 
mai sunt şi P. man şi mici la vii.

Pogonărit, dare veche în Rom. pusă asupra 
pogoanelor de vie şi introdusă la 1662 in Mol
dova, iar in Muntenia la 1716. In Mold. a fost 
definitiv desfiinţat la 1764, iar în Munt. la 1744. 
In Mold. proprietarii de vii trebuiau să plă
tească câte un leu de pogon, iar în Munt. câte 
doi lei şi opt parale de pogon.

Pogor, FoatWe, n. 1833 în Iaşi, fiul traduce- 
torului Henriadei lui Voltaire, şi-a făcut stu
diile iuridice la Paris şi a fost mult timp membru 
şi president al curţii de apel din Iaşi. Intrat 
1871 ca jnnimist-conservator în politică, P. a 
fost adeseori deputat, vice-president al camerei, 
primar şi prefect al Iaşilor. împreună cu Ma- 
iorescu, T. Rosetti, P. Carp şi I. Negnizzi a 
fundat societatea literară >Junimea« la Iaşi şi a 
participat la «Convorb. lit.« Dela el şi o traducere 
a lui Faust de Goethe, în colaborare cu N. Sche- 
letti. (Iaşi, 1862.)

Pogortrea Duhului of, serbătoare. In (jina a 
50 după înviere, şi la 10 (Jile după înălţarea lui 
Is. Chr. la ceriuri, fiind învăţăceii adunaţi într’un 
loc, Spiritul sfânt s’a arătat în limbi de foc şi s’a 
aşecjat pe fiecare dintre ei. (Fapt. apost. c. II). 
Amintirea acestei minuni biserica o celebrează 
ca serbătoare luminată, numită şi Rusalii.

Pogostemon Desf., (botan.) gen din fam. La- 
biatae, trib. Satureineae, cuprinde ierburi cu 
frunzele opuse. P. are vr’o 30 specii, respândite 
prin Archipelagul Malayan şi prin China şi Ja
ponia. Menţionăm ca pe cea mai importantă 
specie pe P. Patchouly Pell., originară din China, 
din oare se extrage parfnmul, cunoscut sub nu
mele de Patchouly. [Z. C. P.]

Pogrebanie, fslav.J inmormentare.
Poho, oleiu de menta piperata, ce se obţine 

din foile proaspete de Herbae menthae piperitae.

Pohorlouţul, corn. rur., parochie, moşie boie
rească în căpit. Coţmanului şi j. Zastavnei în Bu
covina, are 2168 loc. (1331 ort.-or., 714 rom.-cat. 
şi uniaţi, 121 mos.), 1 parochie uniată, 1 şcoală 
primară.

Poian, (magh. Kezdi-Polydn), corn. în Trans., 
cott. Treisoaune, cu 1761 loc., dintre cari 1H8 Rom., 
sediul scaunului protopopesc gr.-cat.

P., protopopiat gr.-cat., cu 11 parocl^ii şi 
3744 suflete.

Poiană, loc fără arbori într’o pădure de pe 
vr’un munte sau de pe şes.

Poiana, numele mai multor comune în România: 
I) P., corn. rur. în Rom., j. Dolj, pl. Câmpul, 
cu 7734 loc. (Dicţ. geogr. 1896), cea mai mare 
parte Bulgari şi Sârbi, 2 biserici şi 2 şcoale. 
Corn. are (Ji de tîrg Vineria şi 3 bâlciuri anuale. 
Pe teritoriul com. se găsesc multe bălţi, cari 
conţin apă minerală. 2) P., com. rur. în Rom., 
j. Dolj, pl. Jiul de sus, compusă din 4 căt., cu 
1708 loc. (Dicţ. geogr. 1896), 5 biserici şi 1 şcoală. 
3) P., com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, situată pe 
partea dreaptă a rîului Ialomiţa; se compune din 
2 sate, cu 1722 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 3 bi
serici şi 3 şcoale. Partea de sud ă teritoriului 
com. este străbătută de calea ferată Bucuresci- 
Fetesci, având staţia Ghimpaţi. 4) P., com. rur. 
în Rom., j. Olt, compusă din 2 căt., cu 1700 loc. 
(Dicţ. geogr. 1895), cari se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor; com. are 2 biserici. 5) P., 
com. rur. în Rom., j. Prahova, situată pe ţermul 
drept al rîului Prahova; se compune din 4 căt., 
ou 1317 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 3 biserici şi 
1 şcoală. In raionul com. sunt isvoare de apă 
sărată şi renumite carieri de piatră. 6) P., com. 
rur. în Rom., j. Tecuciu, situată pe malul Şire
tului şi compusă din 3 căt., cu 1884 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), 3 biserici şi 1 şcoală. 7) P. Gâr- 
nului, com. rur. în Rom., j. Vasluiu, compusă 
din 9 căt., cu 2439 loc. (Dicţ. geogr. 1889), 4 bi
serici şi 1 şcoală. 8) P. Lungă, com. rur. rin 
Rom., j. Botoşani, compusă din 7 căt., cu 2411 loc. 
(Dicţ. geogr. 1895), 5 biserici şi 2 şcoale. Tot 
în această com. mai este mănăstirea de călu
gări Vorona şi schitul Sehăstria. 9) P. lungă 
de jos, com. rur. in Rom., j. Dâmboviţa, ou 
1070 loc. (Dicţ. geogr. 1890), 1 bis. şi 1 şcoală. 
10) P. lungă de sus, com. rur. în Rom., j. Dâm
boviţa, compusă din 3 căt., cu 1208 loc. (Dicţ. 
geogr. 1890), 1 biserică şi 1 şcoală. 11) P., Ple- 
niţa, com. rur. în Rom., j. Dolj, cu 1247 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), 1 biserică şi 1 şcoală.

Poiana, numele mai multor comune in Tran
silvania şi Ungaria: 1)P. (magh.NyirmezSJ, com. 
mică rom. în cott. Alba inf. cu 732 loc.; 2) P. 
(magh. PojdnaJ, com. mică rom. în cott. Caraş- 
Severin cu 1071 loc.; 3) P. (magh. PojdnaJ, com. 
mare rom. în cott. Sibiiu, cu 5274 loc., oficiu 
postai şi telegraf, institut de credit şi economii 
(•Mielul») şi doue tîrguri la an; 4) P. (magh. PojenJ, 
com. mică rom. în cott. Turda-Arieş ou 1163 loc.; 
5) P.-Arieşului (magh. Aranyos-Polydn), com. 
mixtă rom.-magh. în cott. Turda-Arieş cu 924 loc. 
dintre cari 391 Rom., pe hotarele comunei P. în 
timpurile vechi se afla o altă comună, cu numele 
Lisca, care însă pe vremea Tătarilor a fost 
pustiită, punând câteva familii remase basă co
munei de astădi; 6) P.-Mărului (magh. Almds- 
MezSJ, com. rom. în cott. Făgăraş cu 2168 loc.;
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7) P.-Sărată {md.g'a.. Sâsmezd), corn. mică rom. în 
cott. Treiscaune cu 1126 loc. şi 4 tîrguri pe an.

Polana-Rusca, grupă de munţi în Banat, cott. 
Caraş-Severin; piscuri mai însemnate: Rusca 
(1359 m.), Băghesci (1380 m.), Vîrful-Lotrului 
(1260 m.), Chiciova (1159 m.), Faţa-Ţiganului 
(884 m.) şi Prisaca (832 m.).

Poiana-Stampei, com. rar. cu căt.: Gura Coşnii, 
La Runcu, Muncelul, Piluganii, Prălenii, Romă- 
nesoii, Tătarul sau Poiana Tătarului şi Tesna, pa- 
rochie, moşie mănăst. în căpit. Câmpulungului 
şi j. Vetra Doinii în Bucovina, are 1124 de loc. 
(1085 ort.-or., 73 rom.-cat. şi uniaţi, 13 protest., 
53 mos.), 1 şcoala primară, 1 cabinet de lectură 
•Vulturul».

Poieni, nume de com. în Bucovina: 1) P. pe 
Şirete, com. rur. atenentă la parochia Stănescii 
pe Şirete, cu 603 loc. (544 ort.-or., 18 rom.-cat., 
41 mos.) 2) P. lângă Solea, com. rur., parochie, 
moşie mănăst. în căpit. Gurei Homorului şi j. 
Solcii în Bucov., are 1553 loc. (1538 ort.-or., 
7 rom.-cat., 8 mos.) o şcoală primară. 3) P.-Buţi, 
Rufi-Perieni, com. rur., atenenţă la parochia Ruşi- 
Mănăstioara, moşie boier. în căpit. şi j. Sucevii, 
are 217 loc. (203 ort.-or., 14 mos.).

[Dr. I. G. Sbiera].
Poikiiotherme, animale cu sânge avend tempe

ratură inconstantă, după cum este mediul am
biant în care trăiesc; [irecum sunt pescii, am- 
fibiile, şerpii, etc., aşa (jisele animale cu sânge rece.

Poitiers, (în antichitate Lemonum), capit. de- 
part. franc. Vienne, 36,712 loc. (1896); episcopie, 
catedrală, academie cu 3 facultăţi; museu, grădină 
botanică; tăbăoărie, comerciu cu vin. Intre P. şi 
Tours a bătut 732 Carol Martell pe Arabi; 19 Sept. 
1536 învingerea Englezilor (laMaupertuis) asupra 
Francezilor. Edictul dela P. (17 Sept. 1577) puse 
capăt celui de al şeselea resboiu hugenot.

Poitou, veche provincie (ducat) franc, lângă At
lantic, 20,049 km8, cu 1.126,543 loc. (1896); cu
prinde depart. actuale Vendee, Deux-Sevres, 
Vienne; capitala Poitiers.

Pojar, (med.) termin poporal pentru Morbilli 
(v. ac.).

Pojarniţa, se numesce în Moldova planta Hy- 
pericum perforatum L. (v. ac.).

Pojon, (germ. Presshurg, magh. Pozsony). 
1) P., comitat în nord-vestul Ungariei în vecină
tatea imediata a Moraviei. Teritoriul 4216'17 km8. 
Pj'iu catena Cai’paţilor mici se divide în doue 
şesuii neegale: cel mic din vest aparţine şesului 
Moraviei, iar cel mai mare din ost câmpiei celei 
mici ung. Cest din urmă dela Dunărea mică spre 
nord cătră Tirnavia este cunoscut sub numele 
de aMâtyus folde», iar spre sud cătră Dunărea 
mare se numesce »Csal6k6z«. Cel mai mare rîu 
este Dunărea, care la P. se bifurcă în Dunărea 
mare şi Dunărea mică; cea dintâiu formează o 
niulţime de in.sule mici, cari până acum au îm
piedecat foarte mult comunicaţia pe Dunăre. In 
vest este cu mai mulţi afluenţi rîul Morva, care 
desparte cott. de Moravia. In est P. este atins 
de rîul Vâg, cu care curge pe.teritoriul cott. 
rîul Dudvâg, în care se varsă toate apele ce 
isvoresc din partea estică a Carpaţilor mici. 
Sunt renumite isvoarele sulfurice dela Szent- 
Gyorgy şi cele feruginoase dela Basiu şi de lângă P. 
Clima, pe şes, vara este foarte caldă, iarna foarte 
rece; in părţile muntoase este mai uniformă.

Solul fructifer, dar ici-colo se află şi năsip sbu- 
rător; se produc orticoli obicinuiţi pe la noi, în 
regnul mineral se află aur, mangan, plumb, aramă, 
marmoră, granit, etc. Locuitorii în majoritate sunt 
Slovaci, apoi urmează Maghiari, Germani, etc., 
laolaltă 331,370 şi 5156 soldaţi. Locuitorii în cea 
mai mare parte se ocupă cu agricultura şi cu 
prăsirea de vite. Industria şi comerciul sunt pro
movate aproape de 70 fabrici de toată specia, şi 
prin mai multe case de păstrare şi reuniuni. In 
privinţa culturei dominează raporturi destul de 
bune, cu totul are 399 institute de înveţăment. 
întreg cott. este împărţit în 7 cercuri pretoriale, 
1 cetate lib. reg., 7 oraşe cu magistrat, 35 co
mune mari şi 258 comune mici. [Dr. I. Raţiu.]

2) P., cetate lib. reg. în cott. Pojon, cu 52,411 loc. 
în majoritate Germani, apoi Maghiari, Slovaci, etc. 
P. este situat pe un loc frumos de-a stânga Du
nărei. P. este sediul cottului P., cu diferite ofi- 
ciolate înalte, precum tabla regească, tribunal, 
judecătorie, camera advocaţială şi a notarilor 
publici, cameră industr. şi comerc., direcţiune 
financiară, direcţiunea supremă de şcoale, in
spectoratul de şcoale, ofic. archit. de stat, sil- 
vanal, vamal, catastral, comandă militară şi de 
gendarmi. Industria şi comercial sunt bine des- 
voltate, are o mulţime de fabrici: de tutun, 
maşine, mobile de fier, cuie de potcoave, elec
tronică, champagne, gaz, dinamit (în hotarul 
oraşului), gloanţe, postav, pânzeturi, posoman, 
vattă, petroleu, etc.; in special a luat aveut mare 
industria de lemne şi de ţesături, precum şi ex
portul de vin; comerciul este sprijinit de mai 
multe bănci. Institute de înveţăment de toată 
branşa âncă are multe: academie de drept, gimn. 
super. cat. şi evang., seminariu teci. cat., acad. 
teol. evang., şcoală de cădeţi, şcoală de fete 
super.,' preparandie de stat pentru învăţătoare, 
3 şcoale civ., 2 şcoale popor, super., 26 şcoale 
elem., şcoală de ţesut, de vierit, 8 asile de copii 
şi 3 orfelinate. Are un museu bine adjustat, mai 
multe reuniuni culturale şi sciinţifice, şi apar 
mai multe foi. Importanţa sa a fost mare şi în 
trecut. începând dela 846 d. Chr., P. figurează 
ca o cetate, în jurul căreia şi în care se petrec 
multe şi mari evenimente. Sigismund îi dă dreptul 
de cetate lib. reg. şi ţine aici în mai multe rân
duri adunările ţerei; Matia înfiinţează prima 
academie (Acad. Istropolitana); tot aci strămută 
Ferdinand I, după lupta dela Mohaciu, reşedinţa 
sa, ţinendu-se de atunci şi până la 1848 toate 
dietele ţerei în P., şi curtea regală câud venia 
în Ung. de regulă aici petrecea. Sub Maria Te- 
rosia P. medieval se transformă într’un oraş 
frumos modern. A4i P. nu mai are rolul cel 
vechiu, dar fiind-că aici se întâlnesc graniţele 
limbei germane, slovace şi maghiare, remâne 
totuşi un centru de importanţă.

Pojorita, com. rur. cu cătunele: Frumosul, 
Fundul Pojorîtei, Fundul Putnei, Giumalaul, 
Gura Pojoritei, Hîrna, Isvorul, Părăul Cailor, 
Peceştii, Podureul, Runcul, Spărtura, Valea Po
jorîtei şi Valea Străjerilor, parochie, moşie mă
năstirească în căpit. şi jud. Câmpulung în Bu
covina, are 2305 loc. (1495 ort.-or., 371 rom.-cat., 
268 protest., 171 mos.), 2 şcoale primare, ca
binet de lectură »Muateanul<.

Pol, (geografie), punctele unde închipuita axă 
a pământului străbate suprafaţa lui; P. nordic e
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cel din emisfera boreală, P. sudic cel diu cea au
strală. Regiunile polare n’au putut B studiate în 
total din causă că sunt acoperite cu gheaţă. 
Nnnsen (v. ac.) a înaintat cel mai departe spre 
P. nordic, până la 86° 15'; se crede că în jurul 
P. nordic e o mare lipsită de gheaţă. Regiunea 
australă e şi mai puţin cunoscută; se crede că 
în jurul P. sudic e un continent acoperit de gheaţă.

[Murgoci.]
Pol, (cosmografie), punctul unde axa pămen- 

tului prelungită întâlnesce bolta cerească, şi care 
în timpul rotaţiunei diurne a boitei ceresci re- 
mâne fix. Cel visibil de locuitorii emisferei bo
reale e P. nord sau boreal, iar opusul e P. sud 
sau austral. P. nord e acum aproape de steaua 
polară la distanţă numai de l(,28,. Din causă că 
axa pământului are o mişcare conică în jurul 
perpendicularei pe planul eclipticei, resultă că 
P. se deplasează pe bolta cerească: pe timpul 
lui Hipparch P. nord era departe cu 12° de 
steaua polară; de atunci continuu P. s’a apropiat 
de această stea şi se va apropia mereu timp âncă 
de 700 ani, când nu va fi departe decât de i/i grad; 
apoi va începe a se depărta de steaua polară; 
preste 8000 ani va fi aproape de a (aXiţa,) Le
bedei; presto 11,500 ani, adecă cam pe la 
13,000 ani, P. va fi depărtat cu 47° de actuala 
stea polară şi numai cu 5° departe de străiu- 
citoarea stea Vega, care va servi atunci ca stea 
polară pământenilor; preste 26,000 ani P. nord 
va reveni iar ca acum în apropierea stelei polare.

Pol magnetic, regiunile opuse ale unui magnet 
în cari atracţiunea e mai pronunţată. Când mag
netul are o formă lungită, P.-rile se află la extre- 
mităţiile lui. P.-rile magn. sunt de doue feliuri. 
Acele cari se atrag se numesc de semn contrar, 
iar acele cari se resping se numesc de acelaşi 
semn. P. magn. este punctul prin care trece 
resultanta puterilor magnetice de acelaşi nume. 
La magnetele lungite aceste P.-ri se află în 
apropierea cxtremităţiilor lor. P. nordic al unui 
magnet este acela oare se dirigează spre P. nordic 
al pământului, de asemenea P. sudic este acela 
care se dirigează spre P. sudic al pământului. 
P. nordic al unui magnet se numesce şi P. au
stral, iar P. sudic se numesce şi P. boreal, şi 
acesta pentru că numirile boreal şi austral au 
fost reservate pentru a indica natura magne
tismului acului magnetic. E natural că de oarece 
P. austral al acului are fluid de aceeaşi natură 
ca aceea a P.-lui austral sau sudic al pămân
tului, deci îl respinge şi se îndreaptă spre nord. 
P. nordic se numesce şi P. positiv şi cel sudic 
P. negativ. P.-rile magn. sunt cele doue puncte 
ale pământului aşezate în apropierea P.-rilor lui, 
unde se întâlnesc toate liniile isogonice sau me
ridiane magnetice. P.-ri unei pile sunt extremi
tăţile ei, şi se deosebesc cu numirile de P. po- 
sitiv şi P. negativ. P. positiv în acest cas este 
acela în care potenţialul e mai mare. Turmalina 
supusă unei temperaturi variabile se electrisează 
polar, adecă jumetate din ea positiv şi jumătate 
negativ. Electrisarea se produce în sens invers, 
când ea vine încălcjită sau recită. Din cele doue 
P.-ri se numesce omolog acela care îşi ia semnul 
variaţiunii de temperatură, iar celalalt se nu
mesce antilog.

Pola, (la Romani Pietaa JuUaJ, oraş în Istria, 
lângă Adriatica, 31,623 loc. (1890); cel mai mare

port militar al Austriei, întărit ou 28 forturi; 
arsenal de marină,'şantiere, docuri şi magazine 
mari; la nord are şi port comercial. Antichităţi 
romane ca amfiteatrul colosal, templul Romei 
şi al lui Agustus, Porta aurea.

PolabI, o seminţie slavă, ce locuia în Lauen- 
burg şi Mecklenburgul vestic; în sens mai iarg 
toate seminţiile slave ce locuiau în nordul Ger
maniei între Odera, Baltica, Havel, Spree şi până 
preste Elba şi leetze. Cei mai cunoscuţi P. au 
fost Bodrizii şi Obotriţii.

Polar, ceea ce se referesce la pol, ce-i aparţine 
sau e în apropierea lui; cerc polar, o paralelă 
de pe suprafaţa pământului sau de pe bolta ce
rească, departe cu 23° 27' de polul pământesc, 
respectiv ceresc; cercui P. de nord sau boreal 
se mai numesce şi arctic, cel de sud sau austral 
se mai numesce şi antarctic, v. şi Steaua polară.

Polară, lumina —, v. Lumina polară.
Polarlsaţiunea luminei se numesce schimbarea 

ce o sufere raza de lumină, trecând prin mi
neralul numit spat de Islanda sau prin alte cor
puri cu refracţiune duplă, şi între anumite îm
prejurări şi prin reflexiune şi refracţiune. Anume 
intr’un spat de Islanda raza de lumină se despică 
în doue, afară de caşul că merge în direcţiunea 
axei optice. Dacă razele trecute prin un spat 
de Islanda ajung la un alt spat, nu se despică 
nici în direcţiunea osiei optice, dar nici atunci, 
când secţiunile principale ale celor doue spaturi 
se află într’un plan sau planurile lor se încru
cişează. Va să 4ică razele trecute prin un spat 
de Islanda se deosebesc de razele comune, şi 
atât ele cât şi aitele asemenea lor se numesc 
rase polarisate, iar schimbarea din raze comune 
în raze polarisate se numesce polarisaţiune. După 
teorie în raza comună eterul vibrează perpen
dicular pe direcţiunea de propagare, dar în toate 
direcţiunile posibile, în raza polarisată tot per
pendicular, dar nu în toate direcţiunile posibile, 
ci într’un singur plan, care se şi numesce plan 
de polarisaţiune. Raza se poate polarisa şi prin 
reflexiune şi prin refracţiune simplă. Dacă raza 
comună ajunge la o tablă de sticlă sub unghiu 
de 57°, raza reflectată va fi polarisată. La alto 
corpuri se recer alte unghiuri. Aparatele cu aju
torul cărora polarisăm lumina şi o analisăm so 
numesc aparate de polarisaţiune.

Polarisaţiune electrică (galvanică), este starea 
electrică a unui corp reu conducător al electri
cităţii, supus acţiunei unui corp electrisat. Mo
leculele corpului isolant presintă electricităţi con
trare în doue puncte deosebite ale lor. Această 
stare electrică este identică cu starea magnetică 
în care se află fierul, când e supus acţiunii unui 
magnet.

Polarisaţiune dielectrică, desvoltarea electri- 
cităţei polare ce se produce în corpurile dielec- 
trioe. Această electricitate se produce evident în 
substanţa isolantă, care, în caşul inducţiunii elec
trice, separă corpul inductor de cel indus. Acest 
corp isolant s’a crezut că are un rol pasiv, însă 
acum e demonstrat, că acest corp are un rol 
activ din causa electricităţii polare, ce o ia sub 
influenţa corpurilor inductoare şi induse.

Polaritate diamagnetică, proprietatea ce au 
corpurile diamagnetice de a presenta o polaritate 
deosebită, când ele fiind de dimensiuni mici se 
află suspendate la diferite distanţe dela extre-
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mităţile polare ale unui electromaşnet. Aşa de 
pildă un ac diamagnetic, oare îşi la direcţiunea 
equatorială intre doue feţe polare verticale ale 
unui electromagnet, va lua direcţiunea axială, 
când el se află la o îndepărtare oarecare dela 
aceste poluri.

Polaritate moleculară. Se explică cu prin
cipiul polarisaţiunii electrice (v. ac.). De pildă 
o lamă de zinc în presenţa apei pure, tinde cu 
moleculele sale a atrage moleculele apei, şi de
oarece moleculele apei sunt compuse din oxigen 
şi idrogen, moleculele de zinc, cari sunt electro- 
positive, atrag atomul de oxigen din moleculele 
apei, care este electronegativ, şi resping ato- 
murile de idrogen, cari sunt electropositive, deci 
toate moleculele de apă se dispun cu atomele 
de oxigen spre zinc şi acele de idrogen înde
părtate de el.

Polca sau Polka, dans modern, în doi, po
pular în Boemia, şi pus în modă pe la 1830 
prin I. Neruda din Yodolka. Succesul ce a obţinut 
in saloanele parisiene a făcut să i-se dea numele 
de P. franceză. Măsura e tU şi mişcarea vioaie, 
dar mai moderată decât în galop. [T. C.]

Polcovnic, numirea gradului de colonel în ar
mata rusă (pod polcovnic=locot.-oolonel). Titlul 
acesta e de origină căzăcească şi în vechime se 
da şeSlor de cete căzăcesci. Astfel a trecut în 
secolele trecute şi în ţerile române, mai ales 
în Moldova, dându-se comandanţilor diverselor 
trupe, dar cu o importanţă mai mică, faţă de 
Rusia. [L.]

Poleire, (lustruire), acoperirea diferitelor 
obiecte, oa lemn, piatră sau metale, cu un strat 
fin de un metal, care se distinge prin un luciu 
particular. Aşa de pildă poleirea diferitelor obiecte 
prin foi de aur sau de argint fixat prin inter
mediul unui lac, sau prin ajutorul galvanoplastiei.

Polelu, una din numirile populare ale plantei 
Mentha Pulegium L. (v. ac.).

Polek, Ion Dr., istoriograf, n. 1843 în Bautah 
în Moravia, a studiat la univ. din Viena, custode 
la biblioteca univ. din Cernăuţ. Ser.: Die Lippo- 
waner Kolonien in der Bukowina. Wien, 1885; 
Statistik des Herzogtums Bukowina. Wien, 1889; 
Erwerbung der Bukowina durch Osterreioh. Cer
năuţ, 1889, etc.

Polei şi Lei, după mitol. slaveană doi gemeni, 
băiat şi fată, fiii ijeiţei Lado; se identifică cu 
Castor şi Pollux. După alt mit Lado a avut 
trei prunci, pe Lei (Bros), pe Did (Anteros) şi 
Polei (Hymen).

Polemarchos, titlu ce ii avea al IlI-lea arehon 
în Athona, care totodată era şi primul general.

Polemica, lupta de idei, în politică, sciinţă sau 
în literatură. P. este un puternic îndemn pentru 
căutarea şi scoaterea la lumină a adevărului. 
Scânteia adevărului iase adeseori din conflictul 
ideilor; şi în aceasta stă folosul P.-ei. Răul ei 
este, că aprinde pasiunile şi dă nascere la felu
rite invective şi persecutări. Importanţa P.-ei 
atîrnă dela valoarea chestiunilor ei. In istorie 
sunt renumite P.-ele religioase între creştini şi 
filosofii neoplatonici, cari au contribuit mult la 
întemeiarea creştinismului; P.-ele între resă- 
riteni şi apuseni, cari aduseră desbinarea celor 
două biserici şi pentru noi alungarea cărţilor şi 
literilor latine şi influenţa slavonă; în evul mediu, 
P. filosofică între Realişti şi Nominalişti; în timpul

renascerii P.-ele admiratorilor lui Platone în 
contra şcolasticismului îmbătrânit, dominat de 
filosofia lui Aristotele; în seci. XVII P. literară 
între antici şi moderni, provocată de Perrault; 
în seci. XIX P. romantismului în contra cla
sicismului, continuarea vechei P. intre antici şi 
moderni. La noi e demnă de însemnat P. pro
vocată de Critiqile lui T. Maiorescu între direc
ţiunea literară şi culturală, dominantă până pe 
la 1866 şi caracterisată prin lipsa de spirit critic 
şi de obiectivitate sciinţifică, şi prin entusiasmul 
pentru idealul naţional, şi între noua direcţiune 
inaugurată de societatea literară >Junimea«, prin 
organul său »Conv. literare». [M. Strajan.]

Polemonlaceae, (botan.) fam. de plante dico- 
tyle gamopetale cu flori mari 5 mere, trilocular 
superovariate; cuprinde vr’o 150 specii prepon
derent temperat boreal-americ. Genurile Phloa, 
Gollomia, GUlia, Polemonium şi Cobaea sunt 
remarcabile, fiindcă cuprind numeroase plante 
decorative. [A. Pr.]

Polemonium I. , (botan.) gen de plante pere- 
nale din fam. P.-eelor. Cuprinde 8 sau 9 specii 
respândite în întreagă regiunea boreal-tempe- 
rată, dintre cari P. eoeruleum L., ce cresce şi 
la noi »scara domnului», «scăricea», P. reptans L., 
din Virginia, ş. a. se cultivă ca plante decora
tive rustice. [A. Pr.]

Polen, (botan.) grăunţe de P., sunt microporii 
(v. ac.) dela Phanerogame. Se presintă ca un 
praf galben, roşu sau brun, fiecare grăunte fiind 
o celulă, cu dimensiune în diametru de O'Ol 
până 0'20 mm.; cu o membrană dublă, cea ex
ternă (exina) ornamentală variat cu ţepi,' oute, 
pori, cea internă, întina (v. ac.), subţire; cu un 
conţinut protoplasmic şi cu unul, doi sau mai 
mulţi nudei. P. se formează în antera staminei, 
în nisce saci polinici (microsporangi) din anu
mite celule mame de P. Prin deschiderea an- 
terei P. e pus în libertate şi prin diverşi agenţi 
(v. Poiinisaţie) transportat până la stigmat. Aci 
germinează, dă un tub polinic ce merge prin 
stil până la ovul şi prin acesta până la oosferă. 
In tubul polinic se găsesce celula fecundantă 
bărbătească sau anterozoidul, fără cili (la An- 
giosperme), ori ciliat (Gingkoacee, Cycadee), oare 
se unesce cu oosfera, o fecundează, făcendu-se 
astfel oul, apoi embrionul. La Aiigiosperme un 
al doilea anterozoid din tubul polinic se unesce 
cu un nucleu din sacul embrionar; din acest 
nucleu fecundat se desvoaltă apoi albumenul.

[S. Şt. R.]
Polenta, (ital.J mămăligă, nutrementul prin

cipal al ţeranului român şi italian, preparată din 
făină de cucuruz (porumb) feartă în apă cu sare 
până la o anumită consistenţă. Se mâncă cu 
lapte şi cu brânză, înlocuind pânea. (v. Mămă
liga şi Mălaiu.) [M. B.]

Poli —, V. şi Poly —.
Polialit, mineral, sulfat de magnesiu, de calciu 

şi de potasiu hidratat, monoclin, formează re
giunea P. a zăcămintelor de săruri potasice dela 
Stassfurt; se mai găsesce la Stebnik înGaliţia,etc.

Polianthes L., (botan.) gen monotipic din fam. 
Amaryllideae, trib. Agaveae. Unica specie P. 
tuberosa L. este o plantă erbacee perenă ori
ginară din Mexico, se cultivă deja de mult prin 
grădinile din America, Asia şi Europa din causa 
fiorilor sale frumoase şi plăcut mirositoare. In
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păi'ţile noastre se cultivă această plantă şi este 
cuncscută de pcporul nostru sub numirile de 
Chiparoase, Tiparoase, eto. [Z.G.P.] 

Pollcandru, v. Candelabru.
Pollcarp Sf., păiinte apostolic, învăţăcelul Sf. 

loan evang. şi episcop în Smirna, unde a suferit 
martiriu cam la 167. Amintirea lui P. o ser
bează biserica rom. în 23 Pel|r., iar cea latină 
în 26 lan. Dela el au remas cateva epistole de 
cuprins religios, caii se află publicate la Migne, 
Patr. gr. t. V, pp. 1005 seqq. [i—m.]

Pollchlnell,ital.PMlctnella(dinpulcino = puişor), 
paiaţă, persoană comică, întrodusă în comedia 
populară italiană de neapolitanul Silvio Fiorello 
in seci. XVI; trecut la Francezi sub numele 
de P., la Englezi de Punehinella sau Puneh, 
la Germani îi corespunde Hanawurst. In Italia 
are şi alte numiri: Meo Patacca, Mareo Pape, 
Siionio, ş. a. Ca şi Arlechin, P. îşi trage ori
ginea dela Bucco, Maccus şi alţi glumeţi măs
cărici ai vechilor Atellane (v. ac.), şi are loc 
numai în farsele populare.

Policiorl, corn. rur. în Rom., j. Buzău, compusă 
din 6 cât. cu 1710 loc. (Dicţ. geogr. 1892), 6 bi
serici şi 1 şcoală.

Polieleu, (grec.) (Psalmi aleţi), cântare bis., 
care se execută la serviciul Mânecărei în ser- 
bători împărătesei şi ale sGnţilor, precum şi în 
anumite Dumineci, ca în Dumineca »Vameşului 
şi a Fariseului*, a «Fiului rătăcit*, a «Lăsatului 
de carne* şi «Dumineca Floriilor*.

Polinii, (botau.) două masse formate din toate 
grăunţele de polen dintr’o anteră a floarei de 
Orchidee sau Asclepiadee. La Orchidee cele două 
masse se continuă cu câte o prelungire, eau- 
dietil (v. ac.), până la o glandă de pe stil, re- 
tinachil, închisă şi ea într’o pungă, bursicula 
(v. ac.}. Lichidul consistent produs de retinaclu 
unesce capetele caudiculelor, şi Bind şi lipicios, 
P.-le se prind astfel de spinarea insectelor, cari 
le transportă la alte flori. [S. Şt. R.]

Pollnlsaţlune, (botan.) unul din actele fecun- 
daţiunei; constă in transportul polenului dintr'o 
floare până la stigmatul aceleiaşi flori sau al 
alteia din aceaşi specie; la gymnosperme polenul 
trebue să ajungă la ovul în camera polinică. P. 
se îndeplinesce de factori divei'şi, cari favori- 
sează allogamia (v. ac.): vântul (v. Anemophile), 
insectele (v, Bntomophile), melcii (plante mala- 
cofile), paserile (plante ornitofile). fS. Şt. R.] 

PoliştI, numele unui fel de călugări daci. Ei 
nu mâncau carne şi trăiau în celibat. Pare că 
se dedeau şi la nirvana lui Buddha, căci Pum- 
poniu Mela ne dioe, că unii Geţi, firesce cei mai 
fanatici, cred că pier, dar că aceasta ar fi mai 
bine decât a trăi. Asta e totul ce seim despre 
această curioasă instituţiune. Asemenea călugări 
erau însă în fiinţă la toate popoarele trace sub 
numirea de C ti şti. (Xenopol, Ist. Românilor. 
Iaşi, 1888, I, 101.)

Poliţa, V. Cambia.
Politeţa, modul de a observa atât în conver

saţie cât ŞI în purtai'e deprinderile persoanelor 
bine crescute şi a se conforma lor. Când P. se 
conformă cu usul lumii, devine urbanitate.

Poflţia, este partea puterii publice, executive, 
însărcinată cu apărarea persoanelor şi lucrurilor, 
contra relelor ce prudenţa umană le poate îm
piedeca sau slăbi in efectele lor. P. e preven

tivă şi discreţionară, întrucât caută să împie
dice răul, nu să-l aştepte, şi întrucât trebue 
să aibă libertate de apreciare. P. administrativă 
veghează la menţinerea ordinei publice; cea, ju
diciară urmăresoe faptele penale ce P. adm. nu 
le-a putut împiedeca. Distincţiunea între aceste 
două P.-ii e modernă. P. adm. poate fi; politică, 
sanitară (v. Igiena), comercială, municipală, ru
rală, eto., după scopul ce-şi propune. P. o exer
cită: flecare ministru, prefecţii de judeţe şi ofaşe, 
comisarii de poliţie, primarii, etc.

Politica, luată în înţelesul larg, care i-se dă 
aiji acestui cuvânt, este totalitatea regulelor, cari 
trebue să dirige purtarea guvernelor în rapor
turile lor cu cetăţenii şi cu celelalte state. După 
unii scriitori, P. este în acelaş timp o putere, 
o sciinţă şi o artă. (v. Stat.).

Politura, lustruire, poleire (v. ac.).
Polizu, Gheorghe A., Br., membru onor. al 

Acad. rom., fost pj'of. la şcoala, apoi la facul
tatea de medicină, de anatomie, în urmă decan, 
t 18 Oct. 1886. A tradus în rom.: Fisiologia de 
Budge (1861), a publicat apoi: Cărticica altoiului 
(1859), Prescurtare de anatomie descriptivă(1859). 
Mica chirurgie (1859).

Polizu-MicşunescI, Mihail, autor dramatic, 
pictor, musicant, n. 1846 în Bucui'esci. Şi-a 
făcut studiile în Germania şi apoi a îmbrăţişat 
cariera armelor, pe care însă a părăsit-o în 
scurtă vreme pentru a se ocupa cu musica şi 
pictura. Ca pictor are tablourile: Pe ţermul mării, 
premiat la exposiţia din 1874, şi Un militar din 
evul mediu. Ca musicant a compus ariile pentru 
poesiile lui Eminescu: «Somnoroase păserele* şi 
«Lasă-ţi lumea ta uitată*. Pentru teatru a scris: 
Lăcrămioare; Lizi; La 30 de ani; Judecata şi 
osânda. Cf. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor.

Pollinia Trin., (botan.) gen din fam. Grami- 
neae, tiîb. Andropogoneae, cuprinde vr'o 25specii 
do frumoase ierburi cu panicule terminale, di
stribuite prin Asia, Africa şi Australia tropicală 
şi subtropicală. Acest gen se divide în secţiunile: 
Eulalia şi Leptatherum. Unele specii se cultivă 
ca plante decorative. [Z. C. P.]

Pollione, orator, poet şi ist. roman, partisan 
al lui Cesar şi, prin influenţa şi averea sa, patron 
al scriitorilor. Virgiliu, căruia i-a mântuit pa
trimoniul, îl serbătoresce în ecloga a 4. P. a 
înfiinţat în Roma prima bibliotecă. A scris dis
cursuri, tragedii şi epigrame; Istoria resboaielor 
civUe în 27 cărţi; însă n’au remas decât frag
mente.

Pollux la Romani, Polydeukes la Greci, v. 
Dioscurii şi Castor.

Pollux, (cosmografie), o stea importantă din 
constelaţiunea Gemenii, compusă din Castor şi 
P., ca stele de mărimea ântâiu şi altele secun
dare. Coloarea lui P. e gălbuie; lumina ne vine 
dela P. cam în 57 ani.

Polo, Marco, călător renumit, n. pe la 1254 
în Veneţia, se duse cu tatăl seu Niceolo P. în 
1271 la cbanul tătar Cublai iu China şi se în
toarse la 1295. •(• 1323 în Veneţia.

Polog sau Porlog, se numesce cositura de 
iarbă sau mănunchii de cereale secerate, lăsate 
întinse pentru uscare rapidă.

Polon, popor slav, (Lefi, Polacy), cu aproape 
15 mii. sufl., aparţine grupului estic al Slavilor 
şi locuiesoe în Rusia, Austria şi Prusia.
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Polonă, literatura, cea mai însemnată intre 
literaturile slave, dar şi cea mai puţin originală 
în veacurile trecute, pentru că Polonii fiind ca
tolici şi avend o educaţiune clasică, literatura lor 
s'a desvoltat sub influenţa limboi latine şi litera- 
turei antice clasice. Ostrowski o împarte în trei 
mari perioade: perioada călugărilor, dela Martin 
Gallus (1110) până la cronicarul Stanislas Orze- 
chowski 1543. Scrierile acestei perioade, toate în 
1. latină, sunt imnuri religioase, cronice şi lucră
rile călugărilor, prin cari au făcut cunoscut tot ce 
se putea sci atunci din literatura latină, şi cari au 
exercitat multă influenţă asupra literaturei poste
rioare. In această perioadă Casimir cel Mare a în
fiinţat universitatea dela Cracovia, cea mai veche 
în nordul Europei, şi I, Dlugos a scris Historia po- 
lonica. A doua e perioada cavalerilor, epoca 
de aur a literaturei, dela I. Kochanowski (1550) 
până la Niemcevicz (1800). In această perioadă 
seci. XVI, sub domnia celor doi Sigisniuncji, se 
aseamănă cu seci. XVII al literaturei franceze. 
Operele poeţilor Kochanowski, Grochawki, Ja- 
nitius, Saymonovioz, ale istoricilor Karnkowski, 
Croiner, Strikowski, Bielski, ale filosofilor şi teo
logilor Gornicki, Skarga, Herburt, ş. a., servesc 
de modele literare clasice prin puritatea, ele
ganţa şi armonia limbei. In seci. XVII şi XVIII, 
mai puţin însemnate, se disting poeţi ca sati
ricul Opalinski, pedagogul Konarschi, istoricul 
şi poetul liric Naruskewicz, dramaticul Bogu- 
lawki, ş. a., şi în felurite genuri literare Sta
nislas Potocki, Czartoryski, d-na Kowalska şi 
geniul universal Niemoewicz. Perioada a treia, 
numită a poporului sau a renascerii, cuprinde 
seci. XIX până astăzi, şi se distinge prin studii 
Biologice, literare şi istorice relative la Polonia, 
prin părăsirea imitaţiunii clasicismului şi prin 
reînoirea literaturei după geniul naţiunii şi al 
poesiei poporane poloneze şi după modelul ma
rilor scriitori moderni ai Europei. Aoesiată pe
rioadă începe cu Woroniz şi Brdzinski(1800—20) 
şi e continuată în mod glorios prin Adam Mi- 
chiewicz, Bogdan Zaloski (1824—50) şi a(Ji prin 
Sienkiewicz, autorul celebrului roman Quo vadis. 
Afară de acestea sunt de însemnat poeţi ca 
Bematovicz, Karpinski, Slowacki, Ostrowski, 
Chodzko, Czaykowski, erudiţi ca Czacki, Kol- 
lovtay, Felinski, ş. a. (Limba P. v. Slavice, limbi.)

Poloneza, (franc. Polonaiae, ital. Polacca), 
nume dat unui dans naţional polon, mai mult 
o specie de defilare în păreche, de un caracter 
nobil şi măreţ; originea acestui dans pare a fi 
chiar defilarea nobili mei poloneze la încoronarea 
regelui Enric de Anjou (1574). [T. C-]

Polonia, prov. rus. ou titlu de regat, 127,319 km*, 
cu 9.455,943 loc. (1897); şes roditor udat de 
Vistula şi afluenţii săi Bug, Piliţa, etc.; un pă
trar din teritoriu o acoperit cu păduri, lacuri şi 
bălţi. Loc. se ocupă cu agricultura, mineritul de 
cărbuni, fier, calamină. Industrie de lână, bumbac, 
pânză, zahăr,fier, oleiu, stearină, piei. Comerciul e 
in manile Ovreilor. Populaţiunea se compune din 
70°/0 Poloni, 5% Ruşi. 13'5°/o Ovrei, 5’5% Ger
mani, 5o/o Litvani. In P. sunt 19 gimnasii şi o uni
versitate (în Varşovia), cu toate acestea 4/6 ale po- 
pulaţiunii nu sciu nici ceti nici scrie. In fruntea 
terii stă guvernatorul general în Varşovia; ţeara 
e împărţită în 10 guvernamente şi 85 districte. 
Capit. Varşovia.

Istoria. întemeietorul statului polon se ijice 
că ar fi fost un ţeran Piast din Kruşwiz, pe 
la 840 d. Chr.; în realitate statul P. s’a înte
meiat prin preponderenţa tribului P.-ilor (Le- 
chii) asupra celorlalte triburi. Micislav, al pa
trulea Piast după legendă, se supuse împăratului 
german (963) şi îi plăti tribut. El se boteză la 
965 şi episcopatul Posen fu întemeiat de preoţi 
germani. Urmaşul său Boleslav I cel îndrăzneţ 
(992—1025) cuceri Danzig, Cracovia, Polonia 
mică şi Silesia, iar după moartea lui Otto III 
năvăli în Germania, cuceri Lusacia (1002) şi 
Boemia (1003). Henric II îi recunoscu indepen
denţa, iar la sfîişitul vieţii luă titlul de rege 
(1025). Fiul său Micislav II (1025—34) fu atacat 
de Ruşi. de Danezi şi de Unguri, pătrunse în 
Germania, dar trebui să recunoască supremaţia 
germană (1032). Casimir I, fiul său (1034—58) 
avu necontenite resboaie şi pierderi, dar fiul 
său cel mai mare Boleslav II (1058—81) cuceri 
Kiew şi se încoronă cu pompă ca rege. Fratele 
său Vladislav I (1081—1102) părăsi titlul de 
rege şi purtă lupte cu fiii săi, cari la moarte 
împărţiră statul fiilor lor. Aceştia încep lupte 
interne şi Frederic I Barbarossa intervine în 
Polonia. De atunci s’a pierdut Silesia şi a în
ceput înstrăinarea Pomeraniei. Atunci s’au sta
bilit pe coastele Balticei cavalerii teutoni, cari 
aveau să întemeieze Prusia rivală cu Polonia. 
In ţeară se stabiliră Germani, părţi din ea fură 
luate de statele vecine, încât Polonia părea a 
avea soartea Silesiei, când un prinţ, Vladislav 
Lokietek (1306—33), se întări în Cracovia şi 
cuceri ţeara bucată cu bucată. In 1320 îşi puse 
corcana de rege cu învoirea papei şi o lasă fiului 
său Casimir cel Mare (1333—70). Lăsă Boemiei 
Silesia şi cavalerilor Pomerelia, cuceri însă dela 
Ruşi Galiţia şi Lodomeria. Făcu un codice de 
legi după obiceiurile provinciilor (1368), înte- 
meiă universitatea din Cracovia.

Cu Casimir se stinse familia Piast şi coroana 
trecu la fiul fetei lui Casimir, Ludovic, regele 
Ungariei, care fusese recunoscut de Poloni în 
1355. Ludovic (1370—82), neavend fii şi voind a 
asigura tronul Poloniei fetei sale Hedviga, acordă 
privilegii nobililor (Szlachta): scutirea de con
tribuţii aproape cu totul, guvernatorii provin
ciilor să fie aleşi dintre cei născuţi în ea. Hed
viga se căsători cu lagello, marele principe din 
Lituania, numit la botez Vladislav II (1386). Cu 
unirea Lituaniei P. luă un mare avent. Rusia 
Roşie fu alipită în 1387, Podolia în 1431, or
dinul german învins cu desăvîrşire la Tannen- 
berg (1410). In interior nobilii primiră mari pri
vilegii, despăgubiri pentru resboaiele interne, 
plată pentru resboaiele din afară, încât puterea 
statului cădii în mânile lor. In dietă oraşele 
n’aveau representanţi, căci oraşele erau pline 
de străini. Regele căuta să resiste nobililor, dar 
când fu să recomande pe fiul său, nobilii sfă- 
şiară cu săbiile în dietă actul de recunoascere, 
şi regele se supuse. Fiul său Vladislav III (1434 
până 1444), ales rege şi al Ungariei (1440) prin 
•stăruinţa papei, începu resboiu cu ’Turcii şi-şi 
găsi sfîrşit la Vama (1444). Fratele său Ca
simir IV (1444— 92), primi coroana cu mărginiri 
şi mai mari. El supuse Prusia vestică şi impuse 
cavalerilor supremaţia sa asupra Prusiei estice. 
Fii săi loan I Albert (1492—1501), Alexandru
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(1601—1506), Sigismund I (1506—48), pierdură 
o parte din domeniile regale şi dreptul de a de
cide asupra resboiului. Sigismund învinse pe 
Ruşi la Orsza (1614), pe Tătari la Wisniowiez 
(1512) şi respinse pe magistrul Albert, care în
cerca să recucerească Prusia vestică. Sigismund II 
August (1548—72), But şi urmaşul lui Sigismund I, 
a căutat să mărească puterea regală şi să unească 
provinciile statului prin Uniunea dela Lublin 
(1569). Sub el P.-ia atinse culmea întinderii, pe 
o suprafaţă de 940,000 km*. Insă puterea no
bililor crescu atât de mult, încât P.-ia fu în 
urmă o republică oligarchică, iar la neînţelege
rile politice se adăugară neînţelegerile religioase, 
căci reforma câştigă în P.-ia mulţi partisani. 
La moartea lui Sigismund (1572) tronul deveni 
electiv şi se stabiliră principii în >pacta conventa», 
pe care trebuia să jure regele că le va respecta 
şi cari sunau, că regele nu poate pune imposite 
fără învoirea dietei, nici declara resboiu sau în
cheia pace. La alegerea regelui erau convocaţi 
toţi nobilii poloni, cari începură a-şi vinde votul 
pe bani sau pe foloase. Primul rege ales Henric 
de Anjou (1573—74) promise a construi o flotă 
cu bani francezi, să aducă în contra Ruşilor 
4000 soldaţi francezi, să primească din Franoia 
o mare sumă de bani anual. Henric părăsi P.-ia 
după 4 luni dela încoronare. După mai multă în- 
târ(Jiere dieta alese pe Ştefan Bâtoiy (1575—86), 
principele Transilvaniei. El purtă lupte strălu
cite cu Prusia, învinse cu desăvîrşire pe Ruşi, 
cuceri Polozk şi Livonia cu Riga, dar nu isbuti 
să umilească trufla nobililor. Nou rege fu ales 
Sigismund III (1587—1632), Bul regelui loau din 
Svedia. O altă partidă alesese pe Maximilian de 
Austria şi resboiul civil începu. Sigismund per
secută pe reformaţi şi dete iesuiţilor conducerea 
statului. Voind să supună Svedia şi să catolici- 
seze Moscovia, începu lupte nenorocite. învins de 
Gustav Adolf pierdu Livonia şi o parte din Prusia. 
Fiul seu Vladislav IV (1632—48), fu ales, dar 
neîncrederea nobililor era atât de mare încât ii 
impuseră să nu aibă alte trupe decât o gardă 
de onoare de 1200 oameni. Lui îi urmă fratele 
seu loan Casimir (1648--69), mai înainte iesuit 
şi cai'dinal. Sub el se revoltară Cazacii (cu Hmel- 
niski) şi Tătarii, cari uniţi cu Ruşii pătrunseră 
în P.-ia până la Lemberg (1654). Atacat de Carol 
Gustav, pe care nu voia a-1 recunoasce, el pierdu 
P.-ia mare şi mică, precum şi oraşele Varşovia 
şi Cracovia, fu învins de Svedezii aliaţi cu Bran- 
denburghezii la Varşovia (1656) şi numai inter- 
venţiunea Austriei scăpă P. de impărţire, deşi 
prin pacea dela "Wehlau (1657) renunţa la su
premaţia asupra Prusiei orientale, prin pacea 
dela Oliva (1660) părăsia Livonia, iar prin pacea 
dela Andrusov (1667) cedă Rusiei Smolensk, 
Siewierz şi Cernigov. In interior situaţia era mai 
rea, liberum veto (v. ac.) permitea fiecărui nobil 
să anuleze hotăririle dietei, iar dreptul de >con- 
federaţiune», prin care majoritatea sau minori
tatea căuta să impună părerea sa adversarilor, 
ducea la resboiu civil, loan Casimir se retrase 
într’o mănăstire în Francia şi urmă resboiu 
întro partide până ce fu recunoscut Mihail Vis- 
niowiecki (1669—73). Atacat de Tătari şi Turci, 
cu toată vitejia lui loan Sobieski, încheie cu 
Turcii o pace umilitoare, prin care pierde Ca- 
meniţa şi Podolia. loan Sobieski (1679—96), re-

purtă victorii strălucite asupra Turcilor la Lem
berg (1675) şi Viena (1683), dar fiul seu lacob 
nu putu fi ales, ci se alese rege electorul de 
Saxonia, Frederic August.

August II (1697—1733), câştigă Podolia prin 
pacea dela Carlovitz (1699), dar întrând în res
boiul nordic, fu bătut de Carol XII şi nevoit a 
renunţa la P.-ia prin pacea dela- Altranstadt 
(1706). In urma înfrângerii dela Pultavai însă, 
armatele rusesci şi saxone alungară pe Stanislav 
Leczinski şi aduseră din nou rege pe August. 
El plănuia să mărească puterea regală, şi spre 
a fi lăsat in linişte, dete ţinuturi Rusiei, Prusiei 
şi Austriei. Dar el muri în 1733 şi partidele în 
favoarea lui Stanislav Liczinski şi în favoarea 
fiului lui August căutară ajutor la străini. Francia 
susţinu pe Stanislav, Rusia şi Austria pe August. 
In urma resboiului de succesiune, deşi Fran
cezii învinseră pe Austriaci, August remase rege 
(1733—1763). El dete Curlanda Rusiei şi in 
resboiul de 7 ani se aretă cu totul neputincios 
a apera neutralitatea P.-iei. La moartea lui se 
alese prin intrigile Rusiei Stanislav Poniatovski 
(1764—96), cel din urmă rege al P.-iei.

Ruşii intervenlră îndată cu armata şi exilară 
în Siberia pe cei cari voiau să desfiinţeze li- 
beruin veto şi să propună mesuri contra disi
denţilor. Cu sprijinul Franciei şi Austriei se făcu 
o confederaţiune la Bar (1768) pentru apărarea 
catolicismului. Senatul P. ceru ajutor dela Ruşi, 
cari întrară şi risipiră pe confederaţi. Turcii luară 
apărarea P.-iei, dar fură învinşi. Rusia, Prusia şi 
Austria se invoiră atunci la prima împărţire a 
P.-iei (1772). Rusia luă Lituania, Austria Galiţia 
estică şi Vladimir, Prusia luă Prusia vestică fără 
Danzig şi Thorn. Dieta recunoscu aceste cesiuni. 
Această nenorocire deşteptă spiritele şi le făcu 
accesibile la propuneri de reformă. In 1791 se 
primi v nouă constituţie, prin care se desfiinţa 
liberum veto şi dreptul de confederaţiune. Mo- 
narcbia fu declarată ereditară. Insă câţiva nobili 
cerură ajutor dela Ruşi. Deşi Eosciusko repurta 
la Dubienka o victorie renumită, Poniatovski se 
supuse, şi atunci Prusia spre a nu lăsa Rusiei 
întreaga P.-ie, ocupă P.-ia mare cu Danzig, pe 
când Rusia luă 250,000 kma. (1793). Patrfoţii, în 
cap uu Eosciusko şi alţii, resculară poporul şi 
începură lupta, dar neînţelegerile dintre radi
cali şi aristocraţi, cari nu voiau să audă de li
berarea ţeranilor, micşoră entusiasmul naţional 
in faţa armatelor covîrşitoare ale Rusiei, Prusiei, 
şi de această dată şi ale Austriei. La Maciejo- 
wice (10 Oct. 1794), cu pierderea luptei şi ou 
căderea lui Eosciusko în mânile Rusiei, încetă 
P.-ia de a mai fi un stat. In Ian. 1796 se făcu 
a treia împărţire a P.-iei. Prusia luă Varşovia 
(38,000 km1.). Austria Cracovia (46,000 km*.) şi 
Rusia Lituania (120,0(X) km*.).

Mulţi Poloni se refugiară în Francia, cu al 
cărui ajutor sperau să restabilească statul lor. 
Napoleon, în adever, după pacea dela Tilsit (1807) 
formă din Polonia prusiană marele ducat Var
şovia, pe care îl dete regelui Saxoniei şi la care 
mai adăugă în 1809 Galiţia vestică împreună cu 
Cracovia luate dela Austria. In 1812 o confe- 
deraţiune decretă restabilirea P.-iei, pe care însă 
o zădărnici nimicirea marei armate şi nenoro
cirea lui Napoleon. Congresul din Viena făcu o 
a patra împăiţire a P.-iei (1815). Prusia primi
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Prusia vestică şi Poseu, Austria primi Galitia, 
iar restul cu numele de «regatul P.-iei« că(}u 
Rusiei. Alexandni promise a da P.-iei o consti
tuţie. Acea constituţie era imitată după cea fran
ceză din 1614 şi P.-ia se bucură de o semi-inde- 
pendenţă în timpul lui Alexandru. La moartea 
lui (1825) se arătară nemulţămiri, cari în 1830 
provocară o mare revoluţiune. Ţarul Nicolae I 
trimise armate numeroase contra lor, Polonii se 
luptară însă cu desperare, învinseră pe Diebici 
în mai multe lupte, în cele din urmă fură în
vinşi de Paskevici, care cuprinse Varşovia (1831). 
Constituţia fu desfiinţată şi P.-ia alipită la restul 
Rusiei. In P.-ia prusiană, în Cracovia, s’au făcut 
necontenite rescoale, dar n’au isbutit nici în 1836, 
nici în 1848. In Rusia cea din urmă rescoală din 
1863 a fost mai mult fapta unei societăţi secrete, 
care ucidea în secret pe inimicii P.-iei, aduna 
cete mici prin păduri şi atăca trupe rusesci puţin 
numeroase, dar n’avu urmări serioase. O inter- 
venire a Angliei, Franciei şi Austriei fu respinsă 
de Rusia şi Polonii lăsaţi în propriile lor forţe 
nu se putură susţine. Guvernul rusesc ca să se
pare clasele poloneze, exila pe nobilii compro
mişi în Siberia, iar moşiile lor confiscate fură 
împărţite la ţerani. P.-ia fu împărţită în 10 gu- 
vernii, limba şi legislaţia rusească impusă în 
şooale şi în administraţie. Numai în Galiţia Po
lonii au însemnătate politică, însemnătate, care 
decide politica austriacă, însă cea mai mare în- 
semnăte numerică o au în Rusia şi cea mai 
mare putere economică o au în Germania, unde 
nu numai cu se germanisează, ci polocisează pe 
Germani cu toate ajutoarele date de imperiu co- 
lonisării germane. [I. S. F.]

Polovraci, corn. rur. in Rom., j. Gorj, cu o 
mănăstire veche de călugări, fundată la 1633. 
In apropiere de mănăstire (vr’o 25 minute) pe 
valea Citeţului se găsesce peştera (grotta) nu
mită a lui Pahomie, în Peatra Citeţului sau 
Peatra Mănăstirei. Gura peşterei este de 8'5/6 m. 
Lungimea preste 400 m. Stalactiţi şi stalagmiţi 
de câte 1—1-5 m., apoi coloane de 1 m. grosime. 
Pe vîrful Petrei Citeţului se află aşa numitul 
«Oborul Jidovilor» ou cimitere preistorice în «Po
iana lui Padeş». [I. M.]

Poiska, nume dat în ţerile scandinave unui 
dans analog prin caracter cu poloneza (v. ac.). 
Un exemplu celebru de astfel de dans e aşa 
numita Nechens P., a cărei melodie A. Thomas 
a întrodus-o în opera sa «Hamlet». [T. C.]

Poltava, fPuUavaJ, guvernament în Rusia 
mică, 49,896 kms. cu 2.794,727 loc. (1897); şes 
foarte roditor. Capitala P. are 53,060 loc.__; aci 
a învins Petru cel Mare pe Carol XII al Svediei 
la 8 Iulie 1709. In amintirea acelei învingeri 
s’a ridicat un monument.

Poltron, neologism franţuzesc sinonim cu fricos. 
Deosebirea între P. şi laş e, că cel dintâiu nu 
aşteaptă atacul, fuge; acest din urmă nu se aperă 
şi se dă înapoi.

Polunoşnlţă, serviciul divin de miază-noapte.
Poluţlune, emisiune involuntară de spermă.
Poly, (grec.) = mult.
Polyaestesla, (med.) simptom în decursul ta- 

besului, care se manifestă prin aceea, că pa
cienţii simţesc duplu sau şi mai înmulţit chiar 
şi numai o simplă atingere sau împunsătură.

Polyandria, (grec.) forma de conveţuire a unei

femei cu mai mulţi bărbaţi deodată. S’a afiat a 
fi în us la popoarele de pe insula Ceylon, apoi 
în Estindia, mai cu samă la grupurile Toda şi 
Nair, apoi în Tibet, la Eschimoşi şi Aleuţi; printre 
vechii locuitori lângă Orinoco şi la vechii Briţi. 
E un fel de comunism şi la unele grupuri din 
Tibet şi Ceylon, fraţii din aceaşi familie au o 
singură nevastă. Dreptul de alegere îl are cel 
mai bătrân, v. şi Polygamia. [PI.]

Polyandrie, (botan.) v. Androceu.
Polyarchia, (grec.) domnia celor mai mulţi 

într’un stat, contr. monarohia.
Polyartrita reumatică, v. Rheumatismul ar

ticulat acut.
Polyaxonia, (zool.) v. Centrostigma.
Polybazit, mineral din grupa sulfului, format 

din sulfură de argint şi antimoniu, care mai 
conţine urme de fier, cupru şi zinc.

Polybios, istoric de renume în timpul antic 
(204—122). A petrecut mult timp în Roma, unde 
a scris o istorie universală în 40 voi.; deşi era 
elin, totuşi şi-a scris opul său în spiritul, că 
Roma e doamna lumei. L-a însoţit pe Scipio în 
Africa, unde a fost present la dărîmarea Car- 
tagenei.

Polycarpla, (botan.) v. Monocarpia.
Polychaeta, (zool.) ordin din clasa viermilor 

inelaţi. v. Chaetopoda.
Polychroit, v. Crocus.
Polychromie, (grec.) pestriţitură; decorarea 

monumentelor architectonice şi de sculptură cu 
colori pestriţe.

Polychromografla, (grec.) arta de a se pute 
tipări cu mai multe colori în acelaşi timp. Se 
poate obţine şi în tipografie ca şi în litografie.

Polycotiledoane, v. Cotiledon, Cotiledonat.
Polycythaemla,(med.) înmulţirea globulilor roşii 

în sânge; contrarul dela OUgocythaemia.
Polydactylia, monstruositate simplă, hemiteria 

relativă la augmentaţiunea numerică a degetelor 
(clasificaţiunea lui Geoffroy Saiut-Hilaire) în 
contradicere cu ectrodactylia (absenţă de de
gete). Rar este supradactilia mai mare de un 
deget; mai frecuent e policele, apoi auriculorul 
în dublu exemplar, în diferite stări de desvoltare.

Polydeukes la Greci, Pollux la Romani, v. 
Diosourii.

Polydipsia, e o sete exagerată, ce se observă 
atât Ia diabetul zaharat, cât şi la diabetul insipid 
sau polyuric. Cantitatea do apă beută se poate 
ridica până la 20—30 litruri pe (Ji- |V. I.]

Polydium, larva viermilor Nemertina (v. ac.).
Polydoros, sculptor grec în evul antic, elevul 

şcoalei din Rhodos. împreună cu Agesandros şi 
Athenodoros au făcut grupaLaoconilor (Laocoon), 
care s a afiat în termele lui Titus din Roma, a(]i 
e în museul vaticanului.

Polyedru, (geom.) corp geometric în colţuri, 
mărginit de feţe plane.

Polyembrionla, (botan.) v. Embrion.
Polyemia, (med.) v. Plethora.
Polygala, (botan.) planta numită rom. Iarba 

laptelui.
Polygame, (botan.) plante cari poartă în acelaşi 

timp flori hermafrodite şi unisexuate (v. şi He- 
terogam, Homogam).

Polygamia (Polygynxa) faptul dea ave mai multe 
neveste legitime. Coranul permite acest lucru. 
Motive de ordin moral şi sciinţific au determinat
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condamnarea acestei instituţii, care degrada fe
meia şi stăbesce puterea omului. In Europa numai 
Turcii sunt poligami, dar şi la ei P. tinde să 
dispară din motive economice. In statele mo
derne P. nu e permisă, codurile organisând şi 
apărând numai monogamia. Biserica creştină e 
în acest sens. După legiuirile Bomăniei acel 
care fiind căsătorit legitim, mai înainte de des
facerea primei căsătorii prin moarte sau di
vorţ, contractează o nouă căsătorie, comite de- 
liotul de bigamie care, după codul penal român, 
se pedepsesce cu cinci ani închisoare corecţio- 
nală. Acest fapt, până la 1874, era considerat 
ca crimă, şi se judeca de curţile cu juraţi. Se 
pedepsesce, tot cu cinci ani, şi acel care nefiind 
căsătorit, se căsătoresce cu o persoană pe care 
o scia că e că.sătorită (art. 271 cod. pen. rom.). 
V. şi Polyandria. [Scriban.]

Polyglot, (grec.) cunoscător de mai multe limbi; 
cel ce vorbesce sau scrie în mai multe limbi.

Polygnotos, pictor grec, împreună cu Mikon 
şi Panoioos a pictat Stoa Poikile din Athena, 
apoi templul din Delphi şi templul Minervei din 
Platea. A fost în prietenie cu Kimon, bunăoară 
ca Phidias cu Perikles.

' Polygonaceae, (botan.) fam. de plante dicotyle 
monochlamydeae cu foile ochreate şi semenţa 
erectă cu albumen făinos. Cuprinde vr’o 60 specii 
respândite pe întreagă suprafaţa globului (pre- 
ponderant temperate) şi distribuite în următoarele 
triburi: I. Erigoneae, II. Koenigiae, III. Coc- 
colobeae şi IV. Triplarideae (toate aceste fru- 
tesoente sau sufrutescente americane), apoi V. 
Eupolygoneae (cu genuri remarcabile Polygonum 
şi Fagopyrum) şi VI. Rumiceae (cu genurile 
Rheum, Oxyria, Rumex, Emex). Genul Rheum 
are importanţă medicinală, Fagopyrum alimen
tară; unele specii daRumex ca legume. [A. Pr.] 

Polygonatum Adaos., (botan.) gen din fam. 
Liliaceae, trib. Polygonateae, cuprinde plante 
erbacee perene cu rhizomul orizontal sau repent; 
frunzele alterne, opuse sau verticilate sunt ovale, 
lanceolate sau lineare; florile nutante sau pen
dule; fructele bacce globuloase. Se cunosc vr’o 
23 specii din acest gen, cari sunt respândite prin 
regiunile temperate ale emisferei boreale. In 
părţile noastre cresc mai multe specii, dintre cari 
menţionăm: P. officinale AII., numit popular: 
Coada cocoşului. Cerceluşi, Pecetea 
lui S o 1 o m o n, etc. P. latifolium Desf., P. ver- 
tieillatum All., etc. [Z. C. P.]

Polygonum L., (botan.) gen de plante perene sau 
anuale din fam. P.-aceelor, trib. Eupolygoneae 
cu nuci comprese sau 3-gone. Cuprinde vr’o 
ISO specii respândite pe întreagă suprafaţa glo
bului. Dintre speciile mai frequente la noi re
marcăm: P. Bistorta L. »cârligaţi«, »no- 
durar«; P. aviculare L. »tr os cotul», o plantă 
de păşuni; P. Persicaria L. «iarba roşie» şi 
P. Hydropiper L. »p i p e r u 1 d e b a 11 ă», ambele 
adese şi in semănături umede; P. Convolvulus L. 
«volbura», o plantă volubilă de tufişuri şi P. 
viriparum L. din leg. alpină. P. orientale L., 
P. cuspidatum Sieb., P. sachalinense Schm. se 
cultivă ca plante decorative rustice; ultima a 
fost recomandată ca plantă furajeră. [A. Pr.] 

Polygynia, (botan.) floare cu mai multe câr
pele şi stile. V. şi Polygamia.

Polyhymnia sau Polymnia, după mitol. grec.

o musă cântăreaţă; (jeiţa cântărilor pentru ce
remoniile divine.

Polykieitos, pictor grec, era magistrul şcoalei 
din Pelopones. A fost primul, care a cioplit 
statue de atleţi. Productele mai remarcabile ale 
daltei lui P. au fost statua lunonei din aur şi 
fildeş, atleţii: Diadumenus şi Doryphoros şi alte 
multe statue. Statua din urmă s’a numit de 
«Eanon».

Polykrates, tiran în insula Samos, de> unde 
alungând pe Geomori şi pe doi fraţi ai sei a 
remas singur domnitor. Pe timpul domniei lui P. 
insula Samos era una dintre cele mai puternice 
insule în Marea Egeică. A fost ucis de satrapul 
persian Oroetes în Magnesia (522 a. Chr.).

Polylemma, (grec.; lat.: Syllogismus mulţi- 
comis), un silogism făcut diu premise disjunc
tive în forma unei dileme, dar în care premisa 
majoră conţine mai mult decât două disjuncţiuni.

Polymastia, număr abnorm de ţiţe. v. Mamma.
Polymathie, (grec) erudiţiune vastă.
Polymelia, (grec.) v. Plethomelia.
Polymer, (grec.) v. Isomer şi Heteromorfism.
Polymeria, însuşirea corpurilor cari deşi se 

deosebesc prin numănil atomilor elementelor ce 
întră în constituţia lor, totuşi composiţia pro- 
centică remâne întotdeuna aceeaşi.

Polymnia, v. Polyhymnia.
Polymorphism, proprietatea ce o an unele cor

puri de a cristalisa în mai multe sisteme.
Polyneikes, lat. Polynices, (mitol.) fiul lui 

Oedipus cu lokaste, fratele lui Eteokles, care 
l-a alungat din Theba. Adrastos, ca sa readucă 
pe P. pe tron, a pornit resboiul celor 7 în contra 
cetăţii Theba, iar P. cade în luptă dimpreună 
cu fratele său.

Polynesia, totalitatea insulelor din Oceanul 
Pacific. V. Oceania.

Polynom, (matern.) mărime compusă din mai 
mulţi membri împreunaţi prin semnul -1- sau —.

Polyopia, vedere multiplă; v. Diplopie, care 
e mai frecuentă decât P.

Polyotia, (med.) numire pentru existenţa a 
două scoici ale urechii pe aceeaşi parte, una e 
de regulă rudimentară.

Polyphagia, stare care consistă în a mânca 
mult; ea e phisiologică, când e în raport ou ne
cesităţile organice ale individului şi e un simptom 
morbid în maladia numită pica sau bulemia.

[V. I.]_
Polyphemoo, (grec. «cu multe glasuri»), in 

mitol. grec. un ciclop, fiul lui Poseidon; a mâncat 
7 ostaşi de ai lui Odysseos şi când a voit să 
mânce şi pe acesta, Odysseos l-a îmbătat şi ou 
un par aprins l-a orbit.

Polyphonia, (grec.) în general ori ce an
samblu armonic, în care două sau mai multe 
voci sau instrumente cântă simultaneu producând 
sunete deosebite, prin opo.siţie cu Omofonia, 
cântarea unei aceleiaşi melodii de mai multe 
voci în unison. Epitetul polifon sau polifonic, 
se dă ori cărui instrument ce poate produce mai 
multe sunete în acelaşi timp, ca orga, piano, 
armoniu, ş. a., prin oposiţie cu omofon care nu 
poate da decât sunete succesive. Asemenea sa 
c)ioe şi despre bucăţile musicale scrise pentru 
mai multe voci sau instrumente. [T. C.]

Polypi, formele fixe ale Coelenteratelor (v. ac.) 
în oposiţie cu formele libere, Medusde (v. ac.),
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cari de multe ori nu sunt decât polipi modificaţi 
şi desfăcuţi de colonia fixă. [I. P. Voiteş'ti.]

Polypodiacee, (botan.) familie de Ferige, cu 
sporangi cu inel vertical, necomplet. Numeroa
sele sale specii, aproape 3000, sunt tropicale, 
subtropicale, sau temperate, rar arborescente, 
mai des ierboase. Ca triburi şi genuri principale 
sunt; Gymnogrammee (g. Gymnogramme v. ac.), 
Polypodiee, Pteridee, Aspleniee (g. Blechuum 
V. ac., Asplenium v. ac., Athyrium v. ac.), Aspi- 
diee (g. Aspidium v. ac., Cystopteris v. ac.).

[S. Şt. R.]
Polypodium L., (botan.) gen de Ferige, fam. 

Polypodiacee, tribul Polypodiee; speciile sale, 
preste 500, sunt caraeterisate prin sori fără in- 
dusiu, aşezaţi pe dosul frunzei şi pe nervurile 
ei libere sau anastomosate. In Europa şi în ţe- 
rile române cresce prin regiunea muntoasă pe 
stânci. P. vulgare L., popular numită Iarbă 
dulce. [S. Şt. E.]

Polyporacee, (botan.) fam. de ciuperci Basi- 
diomycete, caracterisată prin fruct cărnos sau 
lemnos, purtând hymeniul pe păreţii interni ai 
unor tuburi, sau pe nisce adâncături, ori cute. 
Principale trib.: Meruliee (genul Merulius v. ac.), 
Polyporee (v. ac.), Fistulinee (g. Fistulina v. ac.), 
Boletee (g. Boletus v. ac.). [S. Şt. R.]

Polyporee, (botan.) trib din fam. Polyporacee, 
caracterisat prin fruct cu hymenofor format din 
tuburi contigui. Ca genuri mai principale; Fomes 
Fr., din speciile sale se prepară Iasca (v. ac.); 
Polypoms (v. ac.), Polystictus Fr., Trametes Fr., 
Daedalea Pers., Lenzites Fr. [S.Şt.E.]

Polypoms Mich., (botan.) gen de Ciuperci, fam. 
Polyporacee, trib. Polyporee, caracterisat prin 
fruct cărnos şi vîscos. Principale specii, cari cresc 
pe copaci în păduri: P. destructor Fr., P. squa- 
mosus Fr., P. frondosus Fr., P. ovinus Fr., ş. a.

[S. Şt. R.]
Polyptychon, (grec.) în vechime mai multe table 

de lemn acoperite cu ceară, pe cari se scria, şi 
cari aveau forma unei cărţi. Sunt P. antice, cari 
consistă din şepte table.

Polysarkla, desvoltare excesivă a ţesutului 
grăsos. Ţesutul grăsos se acumulează nu numai 
sub piele, dar şi sub aponenrose, în muşchi, sub 
seroase, viscere, chiar sângele conţine o proporţie 
mai mare de grăsime. Sin. cu obesitate (v. ac.); 
prin P. se înţelege însă un grad mai excesiv de 
obesitate. [V. L]

Polysllabe, în gramatică cuvintele compuse din 
mai multe silabe, de comun preste trei silabe.

Polysindeton, Asmdeton, figură de stil, cea 
dintâiu acumulează conjuncţiunile, cea din urmă 
le omite sau reduce, pentru ca să producă vi
vacitatea în stil.

Polyointetic, (grec.) sintesă (compunere) în
mulţită.

Polyotil, (grec.) gen de architectură cu mai 
multe serii de coloane.

Polystomum Integerrimum, (zool.) vierme din 
ord. Tremato(Jilor, lung 8—10 mm., trăiesce în 
corpul unor scoici şi în vesicula urinară a 
broascelor.

Polytechnic, este calificativul obicinuit pentru 
a nota suma de cunoscinţe şi abilităţi necesare 
la practicarea feluritelor industrii şi arte prac
tice. P. sau P.-ă se numesce şi şcoala supe

rioară cu menirea de a da aceste cunoscinţe şi 
abilităţi. Absolvenţii cu diplomă ai acestor şcoale 
se numesc ingineri (v. ac.).

Polythelsm, (grec.) credinţa în existenţa mai 
multor Dumneiţei şi adorarea acelora. P. este 
caracteristica particulară a religiunilor naturale 
şi preste tot a religiunilor păgâne. Op. Mono
teism (V. ac.). [PI.]

Polytrlciium Dill., (botan.) gen de muşchi Acro- 
carpi, familia Polytrichacee, caracterisat prin 
frunze pe faţa lor ventrală cu numeroase lamele 
longitudinale verdi; capsula prismatică cu 4 până 
6 muchi, purtată de un pedicel (seta) lung; ca- 
liptra peroasă. Dintre speciile sale, cari cresc prin 
păduri, la şesuri, mai des însă prin munţi, cităm 
din ţeară; P. communeh., P.juniperinum Willd., 
P. formosum Hedw., etc. [S. Şt. R,]

Polyurla, o emisiune exagerată de urină. Ea 
se observă la începutul nefritei interstiţiale, la 
diabetul zaharat. Ia azoturie, phosphaturie, dar 
şi ca maladie proprie (P. esenţială sau diabetul 
insipid), şi e caracterisat prin polydipsie şi po- 
lyurie, cu o emisiune de urină până Ia 20 şi 
mai mulţi litri pe (}*• Causa acestei din urmă 
trebue căutată in o lesiune a sistemului nervos 
(comoţie, hemoragie, iuflamaţiune sau tumoare 
cerebrală, hysterie). CI. Bernard a produs P. 
experimentală prin înţeparea podişului ventri
culului al IV cerebral, punend astfel în evidenţă 
influenţa sistemului nervos. Tratamentul P.-ei 
esenţiale constă în: dietă azotoasă uscată, hy- 
droterapie, exerciţii gimnastice şi medicamente 
antispasmodice (valeriana, opiu). [V. Im.]

Polyxena, fata lui Priamos, regele Troiei şi 
a Hekabei; mireasa- lui Achiileos; după căderea 
Troiei sacrificată la mormântul mirelui.

Pom. Sub această numire se înţeleg, în an- 
titesă cu copaci, arborii fructiferi; fructele lor 
se numesc poame. Poamele se recoltează sau de 
pe pomii selbateci (ca smeura, afinele, coarnele) 
sau mai ales se cultivă în grădini speciale, nu
mite de pomi (în antitesă cu grădinile de or
nament şi de zarzavat sau legume). Pomăritul 
(pomologia) ne învaţă metodele cele mai ra
ţionale de cultură a pomilor, precum alegerea 
şi pregătirea terenului, semenatul şi altoitul (v. 
Pepinieră), resăditul (transplantarea) în grădina 
de pomi şi toate îngrijirile ce trebuesc admini
strate aici până la terminarea recoltei, precum 
şi modurile de conservare (păstrare) a poamelor, 
apoi şi uscatul acestora sau transformarea lor 
în hotar (magiun, povidlă), vin şi oţet. Grădina 
de pomi poate ave diverse scopuri. Pentru eco
nomia casnică caută să obţinem cele mai diverse 
poame pentru întreg decursul anului. Grădina 
de pomi pitici (v. ac.) are în vedere producţia 
de poame deosebit de alese şi cât mai curând. 
Grădina de poame pentru comerciu are în ve
dere o cultură extensivă, ea caută a produce pe 
extinderi mari cantităţi cât mai considerabile de 
unul şi acelaş soiu de poame (calitate homogenă) 
s. e. mere, prune, nuci, ş. a. Acesta e modul 
cel mai potrivit de producţie pentru grădinile 
dela ţeară departe de centre mari. [A. Pr.]

Pomaceae, (botan.) numire sinonimă pentru 
Rosaceae (v. ac.).

Pomaci se chiamă Bulgarii, cari s’au făcut 
musulmani, dar vorbesc âncă limba lor. Cui mai 
mulţi locuiesc în districtul Meglen, în Macedonia.



638 Pomana — Pompiliu.

Pomana, (slav.) împărţirea de mâncări, de bani, 
vestminte şi alte de asemenea la săraci, în amin
tirea celor rep.osaţi.

Pomărit, UD ram al economiei rurale, (v. Pom.)
Pom de staniu, precipitat arborescent, ce se 

produce când in o soluţie de chlorur stanos se 
introduc fire de zinc.

Pomeae, (botan.) trib, după alţi autori familie 
înrudită cu Bosaceeie (v. ac.).

Pomenire, (slav.) amintire, mai ales a celor 
reposati, la sf. liturgie, la oficiul parastasului, la 
îngropăciuni.

Pomeranla, (Pommern), prov. prus. lângă Bal
tica, 30,112 km*, cu 1.574,147 loc. (1895); la 
sud-est are ceva dealuri, încolo e şes udat de 
Odera şi numeroase rîuri literale. Loc. se ocupă 
cu agricultura, economia de vite, navigaţia şi 
pescuitul; în P. se află o universitate (Greifs- 
wald) şi numeroase şcoale medii şi poporale. 
Capitala Stettin.

Pomerania nouă, v. Britania uouă.
Pomeranul, (Caniş familiaris domesticus po- 

meranus), câne de casă din familia Canidelor, 
ordinul Carnivoarelor, de mărime mijlocie, pu
ternic, are urechi mici şi stau în sus, bot as
cuţit, picioare scurte, coadă lungă, perul des 
lung, alb, galben, roşu, cenuşiu, rar negru. P, 
este vioiu, foarte ascultător, blând, privighetor. 
V. şi Câne.

Pomăria, şcoală pentru înveţătura copiilor de 
ţerani, înfiinţată pe moşia cu acest nume, de 
proprietarul Anastase Başota (1838). Fu prima 
şcoală sătească de sistem nou în Moldova.

Pomi, (magh. RemetemezS), corn. mică ,rom. 
în cott. Sătmar (Ung.) cu 1418 ioc.

Pomi de metal, figuri metalice, ce se obţin prin 
depunerea unui metal îu soluţie asupra altuia 
solid. 8. e. arborele lui Saturn, obţinut din fire 
de zinc, puse în o soluţie de azotat de plumb.

Pomologla, sciinţa care se ocupă cu cultura 
pomilor (v. ac.) şi arbuştilor fructiferi.

Pomon^ (mitol.) la Romani'4o>ţa poamelor, 
soţia lui Vertumnus. (v. Ops.)

Pompa, maşină pentru ridicat apa cu ajutorul 
presiunii atmosferice şi hidraulice. V. Tulumbă.

Pompa, (lat.) însemna la început festivităţile 
întocmite cu splendoare şi lux, pe cari Grecii 
şi Ronianii le aranjau la 4ile mari de surbătoare, 
s. e. la serbările 4eilor, la jocurile publice, la con
ducerile în triumf, la înmormântări, etc. Acest 
înţeles l-a păstrat până astă4i. Sinonim ne
complet: alaiu.

Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson, mar- 
chisă de, favorita lui Ludovic XV, regele Fran- 
ciei, n. 29 Dec. 1721, fiica unei M-me Poisson 
cu un Lenormand şi căsătorită cu un funcţionar. 
A stăpânit cu totul pe Ludovic, a numit mi
niştri şi generali; i-s’a atribuit alianţa dintre 
Frauda şi Austria contra lui Frederic cel Mare. 
t 1764 la Versailles.

PompejI, oraş roman la poalele Yesuvului, în
gropat împreună cu Herculauum sub cenuşa ace
stui vulcan la 79 a. Chr. Săpăturile începute la 
1748 şi continuate au scos la lumină aproape 
întreg oraşul P. care aşa cum se află în pre- 
sent ne dă dovadă despre civilisaţia puternicului 
popor roman. P. e un museu păstrat sub cenuşa 
şi lava Yesuvului. Intre multele clădiri scoase 
la lumină în P. e de remarcat: Casa di Pansa,

în care îndată la intrare dăm de încăperea nu
mită Atrium, care odinioară era acoperită, şi lu
mina o primia printr’o deschi4etură pătrată în 
acoperiş numită eompluvium, prin aceasta cădea 
ploaia într'un basen aşezat la centru numit im- 
phivium. In jurul atriului erau 8 încăperi mai 
mici cubicula. In locuinţele bogaţilor atriul era 
mobilat cu mobile de natură decorativă, fântâni, 
candelabre, scaune, ş. a. Aici se aduna familia 
cu sclavii şi liberţii. Lângă Atriu era odaiă aco
perită numită tablinuin; aici erau aşezate ima
ginile strămoşilor şi biblioteca. După tablinum 
urmează peristylium, o încăpere încungiurată 
cu columne de stil ionic, între aceste se află 
odăile destinate pentru membrii familiei, la mijloc 
un basen numit piscina, care odinioară era ornat 
jur împrejur cu diverse plantaţiuni. v. şi Her- 
culanum.

Pompejuş Gnaus, n. 106, orator popular foarte 
iubit la Roma, împreună cu părintele seu, ia parte 
activă la resboiul social. Se distinge în Africa, şi 
îu 76 este trimis ca proconsul în Espania. In 
cursul anului 71 împreună cu Crassus devine 
consul. Pe la 66 înlocuiesce pe Luculus în res
boiul contra lui Mitridat. In 60 formează îm
preună cu Caesar şi Crassus primul triumvirat. 
La sfîrşitul vieţii se ceartă cu Caesar, şi în urma 
învingerii dela Pharsalia, fuge în Egipt unde 
este ucis (48).

Pompieri, indivi4i de a căror chiemare se ţine 
totalitatea disposiţiilor necesare pentru locali- 
sarea şi stingerea unui incendiu. Aceasta trebuie 
să se facă după anumite regule, ca încât se poate 
ajutorul să fie grabnic şi pagubele să se evite. 
De aceea P. sunt de regulă organisaţi, şi anume 
se deosebesc; 1) P. privaţi, la fabrici, teatre, etc. 
2) P. voluntari ori obligaţi (dela 18—40 ani) cari 
sunt constituiţi în reuniuni şi sunt cei mai res- 
pândiţi în toate ţerile culte; 3) P. de profesiune, 
cari n’au altă ocupaţie şi sunt salarisaţi. In Ro
mânia, Francia sunt şi P. aparţinetori miliţiei. 
Din aceştia P. de profesiune şi militari sunt cei 
mai bine echipaţi şi disciplinaţi. P. îşi au nu
mele dela pompă (tulumbă), principalul lor in
strument. Poporal prin Ardeal se numesc şi 
Foeari. Un fel de organisaţie de P. aflăm şi în 
vechime la Egipteni, apoi la Romani (împer. 
August), organisaţia lor modernă însă are un 
trecut abia de doi secoli. Prima dată au fost 
organisaţi P. în Paris la 1675, iar la 1846 s’a 
format reun. de P., voluntari şi obligaţi, în Ger
mania. In Ungaria s’au organisat P. între 1860 
până 1870. A4i in Ungaria sunt la 4000 de reun. 
şi trupe organisate, între cari şi câteva române, 
s. e. in Selişte, Reşinar, Rodoa veche, etc.

Pompieri, (corpul), în România grup de sol
daţi instruiţi în scopul de a lupta împotriva 
incendiului. In România în oraşele principale 
serviciul de P. este făcut de trupele de artilerie, 
pentru aceasta comunele plătesc ministeriului 
de resboiu o anumită sumă cât costă întreţi
nerea acestor trupe. In comunele mai mici ser
viciul se face de pompierii comunali.

Pompiliu, Miron, publicist, n. 1854 în Şteiu 
(Bihor). Şi-a făcut studiile laBeiuş, Oradea mare. 
Pesta, Iaşi şi Bucuresci. Profesor la şcoala mi
litară şi apoi la liceul internat din Iaşi, unde 
t 1897. Publicaţii: Balade populare, 1870; An
tologia română pentru usul şcoalelor secundare.
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1877; Poesiile logofătului Konaki, 1888; Studii 
şi critice; Doine populare şi poesii proprii, apă
rute in revistele »Conv. literare», «Albina Pin- 
dului», «Familia», «Traian». (Cf. Rosetti, Dicţio
narul contimporanilor.)

Pomponne, Arnauld de, ambasadorul franc, 
la Stockholm pe vremea lui Ludovic XIV. Cu 
acesta făcu cunoscinţă Niculae Milescu, care fu
sese trimis la curtea regelui svedez de fostul 
domn, Georghiţă Ştefan, ce trăia în Pomerania, 
ca să-i proteagă interesele. El însărcina pe Mi
lescu să facă un memoriu asupra presenţei reale 
a corpului şi sângelui lui Christos în taina îm
părtăşaniei, la ortodoxi, ceea ce servia catolicilor 
dela Port-Eoyal în combaterea ereziei calvini
stului Claude, care se bazase în susţinerile lui pe 
ereticul patriarch al Constantinopolei, Ciril Lucari.

Pomum AdamI, (MSrul lui Adam), partea su- 
perioai'ă, proeminentă a laringelui, desvoltată 
mai cu samă la bărbaţi.

Ponce de Leon, n. 1527—91 la Grenada, unul 
din cei mai .renumiţi poeţi spanioli, admirat şi 
numit de Cervantes geniu sublim. Călugăr din 
ordinul Sf. Augustin şi profesor de teologie la 
universitatea din Salamanca, fu închis de in- 
quisiţiune 5 ani pentru traducerea şi expli
carea «Cântecul cântecelor» de Solomon. Cea mai 
bună ediţiune a operelor sale poetice, publicate 
de Quivedo, 40 de ani după moartea sa, e cea 
dela Madrid 1804—16 în 6 voi.

Poncelet, loan Victor, matematician şi fisician 
franc., n. 1 Iul. 1788 în Metz, f 22 Dec. 1867 
în Paris. A studiat ingineria, a luat parte la 
expediţiunea din 1812 în Rusia, unde a stat 
prisonier timp de doi ani. Ajuns acasă a îna
intat repede până la gradul de general. A scris 
despre proprietăţile proiective ale figurilor, despre 
roatele hidraulice, etc.

Pond, se numesce apăsarea ce o exercită un 
corp asupra altui corp, ce îl împiedecă în că
derea spre păment. Ca unitate de P. se ia apă
sarea ce o exercită un centimetru cubic de apă 
destilată cu temperatură de 4° C. P.-ul acesta 
se numesce gram.

Pond (Ponderea) molecular, suma greutăţilor 
atomice a elementelor ce constituesc un corp 
compus.

Pond monetar, greutatea brută a unei monete, 
precum şi mesura caie se folosesce în monetarii.

Ponderabil e tot ce poate fi cântărit, iar Pon- 
derabilii se numesc acele dintre elementele şi 
corpurile naturii, cari au însuşirea de a pute 
fi măsurate şi cântărite. [PI.]

Pondicherry, capit. posesiunilor franceze în 
Estindia şi a unui district de 291 km9, cu 
188,526 loc. (1895); oraşul e situat pe coasta 
Coromandel şi are 40,000 loc.; reşedinţa guver
natorului general.

Pondoland, district al posesiunilor engl. în 
Africa de sud, cu 150,000 Cafferi âncă necivi- 
lisaţi. Districtul fu ocupat de Englezi în de
cursul resb. din 1878 şi căpetenia ţinutului Um- 
quikela a fost destituit, şi cu 4'ua de 31 Aug. 
1878 pe ţermurele stâng al rîului Sânt John- 
Eiver fu aşezată sentinelă engleză.

Poni, Matilda, v. Cugler.
Poni, 1) P., loan, artist, n. 1818 în Roman. 

Studiile le-a făcut în academia Mihăileană din 
Iaşi, de unde a ieşit cu titlul de advocat. în

cercările făcute de Gh. Asaki pentru a introduce 
teatrul în Iaşi, l-a împins ca să îmbrăţişeze ca
riera teatrală. A scris mai multe poesii. între 
cari se distinge «Monachul dela Slatina», în care 
descrie pe mitropolitul Veniamin în exilul dela 
Slatina, unde fusese trimis de Mihail Sturza 
Vodă. Poesiile lui au fost tipărite în diferite foi 
literare. El a tradus mai multe piese de teatru. 
Rolurile, în cari juca, erau tragedia şi drama. SA 
distins în dramele: Clopotarul dela Sf. Pavel, 
Egumenia di Castru, Cutremurul dela Martinica, 
Robei-t şeful bandiţilor. Familia de Moronval, ş. a. 
In timpul domniei lui Mihaiu Sturza s’a distins 
ca patriot şi liberal, din care causă a fost exilat 
la mănăstirea Soveja. Apoi i-s’a interejis dreptul 
de a mai sta în Iaşi. La 1848 a luat parte la 
mişcarea revoluţionară din Iaşi, şi neputend scăpa 
în Bucovina, împreună cu ceilalţi conducători 
ai mişcării, a fost închis la criminal, de unde 
n’a scăpat decât după căderea lui Mihaiu Sturza 
Vodă. t 1854 în Iaşi. [T. T. B.]

2) Poni, Petru, profesor şi bărbat politic rom., 
n. 1841, şi-a făcut studiile la Paris şi a fost 
numit 1866 prof. de chimia minerală la univers, 
din Iaşi, apoi ales membru al Acad. rom., al 
cărei preşedinte fu în 1901—1902. Patru luni 
în 1891 în cabinetul generalului Florescu şi dela 
4 Oct. 1895 până la 21 Nov. 1896 în cabinetul 
Dim. Sturdza a fost ministru al cultelor. Sub 
ministeriul lui s’a întâmplat judecata sinodului 
împotriva mitropolitului-primat Ghenadie. Dela 
el între altele: Curs de chimie (1887), Elemente 
de fisică (1891).

Ponîatovski, 1) P., Stanislau, conte, rege al 
Poloniei, v. Stanislau. 2) P., losif Anton, prin
cipe, n. 7 Maiu 1762 în Varşovia, 1792 coman
dant suprem al armatei polone, 1807 ministru de 
resboiu al marelui ducat Varşovia, 1809—13 co
mandant suprem al trupelor polone, 16 Oct. 1813 
Napoleon I îl numi mareşal, 19 Oct. se înecă 
în Elster lângă Lipsea. 3) P., losif Mihail Xaver 
Frangois, principe, fiul principelui Stanislau 
(1754—1833), care a întemeiat în Viena o colec- 
ţiune de artă, n. 21 Febr. 1816 în Roma, f 3 luhe 
1873 în Londra; a compus mai multe opere.

Ponor sau Ponoară, terenurile (coastele) ple
şuve, ale căror masse s’au pus în mişcare, se 
macină de ploaie şi apă, în urma devastării 
pădurilor.

Ponor, numire a mai multor comune: 1) P., 
comună mică în Trans., cott. Albei inf., 1183 loc. 
Rom. 2) P., comună în Dng., cott. Bihor, 1118 loc. 
3) P., corn. mică în Trans., cott. Hunedoarei, 
521 loc.

Ponsard, Frangois, autor dramatic franc. 
(1814—1867). A fost unul care a luptat cu succes 
contra exceselor dramei romantice care, precum 
se scie, a împins prea departe coloarea locală şi 
a negligiat caracterele. Tragedia sa «Lucrece» 
dată la teatrul «Odeon» din Paris (1843) a marcat 
o reîntoarcere la tragedia simplă şi severă. A 
mai scris: «Charlotte Corday» (trag.); «Ulysse» 
(trag.), excelenta comedie «L’houneur et l’argent».

Pont (PontosJ, în vechime ţeară în Asia mică, 
partea nordică a Capadochiei, la malul sudic al 
Mării Negro; timpul ei de glorie a fost sub Mi- 
tridate cel Mare (f 63 a. Chr.); după aceea s’a 
dividat, şi de prin seci. I d. Chr. a devenit pro
vincie romană.
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Pontbriant, Raoul, vechia prof. de limba franc. 
A publicat: Noua gramatică română; Cheia au
torilor latini; Prosodie; Abecedar; Dicţionar ro- 
mâno-francez (1862). (Dicţ. Cont).

Pontes, castel roman pe Duuăre, lângă podul 
lui Traian intre Zanes (Egeta) şi Ad aquăs; nu
mire întâlnită în scriitorul Procopius (seci. VI).

Pontevedra, prov. spân. in Calicia, 4391 km*, 
cu 443,385 loc. (1889). Capitala P., lângă sinul 
P., 20,(X)0 loc.; port.

Pontlanul, ultimul termen al seriei Miocene. 
Marea pontică ocupa o întindere foarte mare în 
Orient. Ea se întindea de aci preste România până 
la Barcelona şi era în afară de ori ce comuni
care cu Oceanul. Fauna, care nu trăia decât în 
ape foarte puţin sărate, era caracterisată prin 
genurile: Prosodaona, Myooardia, Lyranocardium, 
Monodacna. Didacna, prin numeroase Congerii 
precum şi prin genurile Dreissensgomya şi Va- 
lenciennesia. In nordul Europei (Anvers) întâlnim 
deposite pontice caracterisate prin o faună rece, 
in parte boreală, cu: Cyprinaislandica, Isocardia 
sulcata, Astarte mutabilis, etc. Intre mamiferele 
cari trăiau în timpul acestei epoce cităm: Ma- 
chairodus cultridens, Dinotherium giganteum, 
Ehinoceros Schieiermacheri, Hipparion gracile, 
Helladotherium Duvernoyi, Mesopithecus Pen- 
telici, Mastodon longirostris, etc.

[Dr. Popovici-Hatzeg.]
Pontiflces, (lat., sing. Pontifex), în Roma co-' 

legiul cel mai înalt al preoţilor, cari au avut in- 
specţiunea supremă asupia tuturor sacrelor. 
Primul dintre ei se numia Pontifex maximus; P. 
la început au fost 4, mai tâi^iu 9, sub Sulla 15, 
apoi sub Caesar 16. împăiatul a purtat până 
la 383 d. Chr. titlul Pontifex maximus. Acum 
Papa (v. ac.).

Pontine, insule, grupă de insule în Marea Tyr- 
rhenică cu 3828 loc.; insule vulcanice, stâncoase: 
Ponza, Palmarola, Zannone, Vantotiena (Panda- 
taria), etc. Pe timpul imperiului roman aceste 
insule serviau drept loc de exil, cea din urmă în 
special pentru femei imorale ori disgraţiate ale 
dinastiei lulia.

Ponton, (PodJ vas plutitor servind de suport 
podurilor plutitoare de campanie. P.-ul poate fi de 
tablă de fier sau numai de lemn. Trupele însăr
cinate cu întinderea podurilor militare se nu
mesc jio»<o«îert,- în România P.-ierii sunt alipiţi 
la trupele de geniu şi formează un batalion 
compus din 4 companii, fiecare companie are 
material pentru a întinde până 195 m. de pod.

Pontuo Euxinus, numele dat în vechime Mării 
Negre (v. Neagră Marea).

Pontus Euxtnus, chestiunea, o parte a chesti
unii orientale. La 1856 puterile mari au tranşat-o 
decretând Marea Neagră de neutrala. La 1871, 
la insistenţa Rusiei, s'a casat această decisiune 
şi Rusia şi-a echipat pe Marea Neagră o flotă şi 
a fortifîoat mai multe porturi pe malurile ei.

Pony, specie de cai, avend talia foarte mică; 
orig. din Scoţia şi Svedia.

Pop, 1) P. Baailiu, preot rom. de origine din 
cott. Satumare, a fost vicar al Maramureşului şi 
paroch în Siget dela 1806—1808. Sub dînsul s’a 
zidit cu concursul Românilor biserica rom. din 
Siget, care mai târiţiu a trecut cu parochia cu tot 
în posesiunea Rutenilor. P. Basiliu a fost canonic 
şi rector seminarial la Ungvâr.

2) Pop, Beniamin, prof. rom., n. 1846 în M. 
Deşa (Trans.), a studiat teologia în Viena; 1868 
profesor la gimn. din Blaj; 1873 protopop în 
Mui'eş Uioara. f 1897. Ser.: »Istoria Transil
vaniei şi a ţerilor din jur pentru adulţi şi gimn. 
sup.«. Blaj 1872.

3) Pop, Dumitru, episcop al Maramureşului cu 
reşedinţa în Moiseiu. Se află însemnări despre 
dînsul în protocoalele cougregaţiunilor comita- 
tense din 1637. P. cere să-fie susţinut în drep
turile avitice episcopesci şi să se pedepsească 
preotul din Borşa, care l-a difamat. P. a fost 
antecesorul episc. Serafim şi losif Stoica.

4) Pop, Gavril, canonic, m. coresp. al Aca- 
deiniei române, n. 4 Nov. 1818 în Selişte, cott. 
Turda. A studiat gimnasiul în Cluj şi teologia 
la Blaj, undea fost numit 1843 prof.'supl. de 
istoria universală. In 1862 fu numit canonic la 
Lugoş. j- 9 Maiu 1883. A publicat diferite lucrări 
contra teoriei lui Rossler. Dela el au remas mai 
multe mabuscrise istorice, cari se păstrează în 
biblioteca diecesană din Lugoş. [Dr. I. Radu.]

5) Pop, Gavril, canonic şi scriitor bis., n. 
20 Nov. 1830 în Bărei, cott. Cluj. A studiat gimn. 
în Cluj şi teologia în Blaj şi Viena. In 1858 fu 
numit prof. de teologie. De present (1902) e ca
nonic custode în Blaj. Scrieri: Istoria revela- 
ţiunei divine, 2 tom.; Istoria biblică pentru şcoalele 
elementare; Predici poporale 4 tom.; Dicţionar 
mitologic 1 voi. 1902.

6) Pop, George, director de finanţe şi consilier 
reg., n. 1842 în Vajdacuta (Trans.), a studiat 
dreptul în Sibiiu şi a intrat 1867 ca practicant 
la direcţiunea financiară din Sibiiu. In 1870 fu 
numit concipist la direcţiunea din Cluj, iar 1875 
secretar şi şeful oficiului pentru măsurarea oom- 
petinţelor în Alba-Iulia. In 1889 fu numit con
silier şi director de finanţe în Aiud, iar în 1894 
transferat la Nyiregyhăza şi acolo în 1897 îna
intat la gradul de consilier reg. A publicat mai 
multe scrieri referitoare la dreptul financiar în 
1. rom. şi magh., între cari >lndreptar practic în 
toate afacerile financiare*, 1878; >Ecuivalentul<, 
1880; In 1. magh. a publicat cele mai bune uoin- 
pendii referitoare la dările directe >Egyeaes 
adok« şi la timbre şi competinţe »Belyeg es jog- 
illetekek*, cari au apărut în mai multe ediţiuni.

7) Pop, de Băsesci, George, n. 1 Aug. 1835 
în Băsesci, cott. Sălagiu; a absolvat gimnasiul 
şi academia de drept în Baia mare şi Oradea 
mare în 1845—1855. Până la 1860 s’a ocupat ou 
economia, după publicarea diplomei din 20 Oct. 
1860 a luat parte la afacerile constituţionale în 
adunările municipale; a fost ales prim pretor, 
jude la forul orfanal, apoi la sedria comit. In 1872 
a fost ales deputat dietal în cercul elect. Cehul 
Silvaniei, pe care l-a representat până la 1881; 
ca atare a fost membru al clubului deputaţilor 
români. In 9 Aug. 1880 în conferinţa ţinută în 
Turda, a propus unirea tuturor Românilor din 
Transilvania şi Ungaria într’un singur partid 
naţional, în urma cărei propuneri s’a convocat 
pe 17 Oct. 1880 o conferinţă de 30 fruntaşi, când 
apoi s’a decis convocarea conferinţei naţ., ţinută 
în Sibiiu la 1881, în care s’a decretat solidari
tatea tuturor Românilor de sub coroanaSf. Ştefan. 
A luat parte activă la toate luptele naţionale; în 
procesul «Memorandului* a fost condamnat la un 
an temniţă de stat; această pedeapsă a suferit-o în
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temniţa din Vaţ. A fost ales vicepresident în 
comit, partid, naţional. De present (1902) trăiesce 
la moşia sa din Băsesci. [losif Sterca Şuluţu.]

8) Pop, Oeorge, Dr., prof. rom., n. 29 Dec. 1864 
în Ludoşul mare (Trans.). Studiile şi-le-a făcut 
Ia liceul şi inst. teologic în Sibiiu, apoi la univ. 
din Budapesta. Numit profesor de limba rom. 
şi germ. la liceul rom. din Braşov, cu ocasiunea 
unei serbări şcolare a ţinut o prelegere despre 
consciinţa naţională, pentru care guvernul ung. 
a cerut eliminarea lui din corpul profesoral. 
Trecend îu România a obţinut un ajutor pentru 
a se specialisa în filologia germ. La 1895 luând 
doctoratul în filosofic, s’a reîntors în ţeară şi 
a fost numit prof. de limba germ. la liceul »Mi- 
haiu Viteazul» şi însărcinat cu ţinerea unui curs 
liber de limba şi Uter. germ. la univers, din Bu- 
curesci. Decorat cu »Cor. României», gradul de 
cavaler. A publicat mai multe scrieri estetice- 
literare în reviste rom. şi germ. Apoi »Horia«, 
tragedie istorică în 5 acte şi în versuri. Buda
pesta, 1891; Gramatica limbei germ. Bucuresci, 
1897; Limba germ. pentru primul an de studiu. 
Bucur., 1899; Povăţuitorul la predarea limbei 
germ. Bucur., 1899; Limba germană pentru al 
doilea an de studiu. Bucur., 1901; Geografia 
Peninsulei Balcanice, pentru şcoalele române 
din Macedonia. Bucur., 1902.

9) Pop, loan Reteganul, n. 1853 ,în Beteag, 
(Trans.). Studiile gimn. (2 cl.) le făcu in Năseud, 
preparandia în Gherla şi Deva. A fost învăţător. 
La 1892 se pensiona. A redigiat la 1886 «Cărţile 
săteanului român» şi «Convorbiri pedagogice», la 
1898 «Revista ilustrată». Scrieri publicate: Tran
dafiri şi viorele, poesii poporale; Chiuituri; Sta
rostele; Leonat cel tiner; Inimioara şi Buchetul 
(poesii naţionale); Prietenul săteanului român; 
Opşaguri; Ţiganii; Poveşti ardelenesci; Pomăritul 
practic; Cartea poporului; Poveşti din popor, 
(premiate şi edate de «Astra»); Pintea viteazul; 
Novele şi Schiţe; Pilde şi sfaturi; Povestiri din 
viaţa ţăranilor români (I şi II premiate şi edate 
de «Astra»); Novele.

10) Pop, losif, jude la curia reg. din Budapesta, 
n. în Şard (Trans.), a studiat dreptul în Sibiiu, 
1861 practicant la direcţia financiară, iar în 1862 
vicefiscal; în 1863 asesor la trib. corn.; în 1864 
jude singular; în 1872 fu numit jude cerc. în 
Braşov; în 1883 jude la trib. de apel; în 1892 
jude la curia reg. A scris mai multe opere de 
valoare: Instrucţiune pentru jud. corn. în limba 
rom. şi magh.; îndreptar pentru cărţile fund.; 
Manual de procedură în căuşele mer. proce
suali, în limba rom. şi germ.; Legea comunală 
(comentar).

10) Pop, Macedon, n. 1809 în Sângiorgiul Nă- 
seudului (Trans.). Făcu gimnasiul în Bistriţa, teo
logia în Blaj. La 1834 fu profesor, apoi capelan 
şi profesor de religie şi istorie la şcoala primară 
şi la institutul militar din Năseud, în fine numit 
preot al Năseudului şi administrator al vicaria
tului din Năseud, la 1847 vicar episcopesc foraneu 
până la 1858, când fu numit preposit la episcopia 
din Gherla, f la 1875. Activitatea lui s’a extins 
asupra organisării şeoalelor rom. din fostul re
giment românesc al II de graniţă, asupra orga
nisării fondurilor, cari mai târcjiu s’au numit 
grăniţăresci. A publicat un catechism mic, un 
catechism mare. Galeria icoanelor sfinte şi Activi-
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tatea vicarilor Năseudului, dela finea seci. XVIII 
până la 1859. [I. M.]

11) Pop, Mateiu, de Grid, n. 1820 în Grid,
cott. Făgăraş. In 1848 fu ales deputat în dieta 
din Pesta, ca atare a luat parte şi la dieta din 
Dobriţin, apoi a ocupat diferite funcţiuni, ajun
gând 1861 secretar la guvern, iar 1863 jude de 
apel în M. Oşorheiu. In 1865 a fost regalist în 
dieta din Cluj. In 1868 a representat cercul 
Făgăraşului în dieta din Pesta. De present pre- 
sident de onoare al camerei advocaţiior din M. 
Oşorheiu. [I. St. Ş.]

12) Pop, Nieolae, fost profesor şi conrector la 
gimn. român din Braşov, n. 1840 în Ghimbav, 
cott. Braşov, t 1888 în Braşov. N. Pop şi-a 
făcut studiile medii la gimn. român şi Ia cel 
evang. lut. din Braşov, iar cele superioare la 
univ. din Viena, unde a luat doctoratul în filo- 
soBe. Din 1866 până la moartea sa a funcţionat 
ca profesor la gimn. numit (din 1878 conrector 
gimn.). A lăsat după sine diferite lucrări di
dactice şi istorice: Elemente de ist. şi geogr. 
evului vechiu şi mediu pentru şcoalele medii 
infer.. Elemente do ist. generală pentru şcoalele 
poporale. Geografia Ungariei şi elem. de geogr. 
generală pentru şcoalele poporale. Schiţă din 
istoria Braşovului, etc.

13) Pop, Petru, preposit capitular şi vicar ge
neral episc. la Lugoş, prelat papal, n. 15 Dec. 
1821 în Sânpetrul de Câmpie. Şcoalele liceale 
le-a terminat în M.-Oşorheiu, iar filosoBa şi teo
logia în Blaj. 1850 fu numit profesor de Mmba 
greacă şi germană, iar în 1852 constituit di
rector al gimnasiului din Blaj. In 1854 fu dispus 
de paroch, iar 1859 numit profesor de limba 
rom. la gimn. din Lugoş. In 1862 a fost numit 
vicar foraneu la Haţeg, în 1875 canonic şi 1901 
preposit. [Dr. I. Radu.]

14) Pop, Ştefan, n. Ian. 1845 în Silvaşul de 
Câmpie ^Trans.), a făcut studii pedagogice şi eco
nomice in Fraga. Reîntors Ia Blaj a fost numit 
profesor preparandia!; 1882 trecu în România. 
In România a fost numit profesor la seminariul 
central, după aceea la şcoala normală Carol I 
din Bucuresci şi în fine subdirector la şcoala 
agron. dela Herestrău. Ser.: «Metodul pertrac
tării abcdarului», «Legendar pentru şcoalele po
porale ...», «Mesurile metrice» şi «Economia ru
rală», a redactat revistele «Foaia şcolastică» (v. ac.) 
şi «Economul» (v. ac.), «învăţământul agricol la 
ţeară». Decorat cu «Benemerenti cl. II». f 26 Ian. 
1690 în Bucuresci.

15) Pop, Teodor, de Ujfalu, n. 1782 în Cutca 
(Trans.); a studiat teologia în Viena; 1804 pro
fesor de studiul biblic la seminariul din Blaj; 
1809 canonic; ţ 10 Maiu 1835 ca preposit. 
A tradus «Psaltirea sau cartea psalmilor din 
limba ovreiască». Blaj, 1835.

16) Pop, Traian R., publicist rom., n. 1864
în Şard (Trans.) A studiat teologia în Blaj. Dela 
1889 colaborator intern la «Gazeta Transilvaniei». 
In vara anului 1890 a fost tras în judecată pentru 
doi ai'ticoli şi în 14 Aug. osândit la un an în
chisoare de stat. De present redactor resp. la 
«Gazeta Transilvaniei». A scris numeroase poesii, 
novele şi schiţe. [I. S. Ş.]

Pop, V. şi Popp.
Popa, George, Dr., pedagog rom., n. 22 Iulie 

1841 in Câmpanii de jos, f 4 luUe 1897 în
41
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Yiena. A studiat dreptul în Budapesta şi filo- 
sofîa în Yiena, unde redactase »AIbina« (v. ac.); 
la 1870 fu ales referent şcclar la consistcriul din 
Oradea mare, la 1872 trecu în aceeaşi calitate 
la Arad. In 1878 cbţinu diploma de doctor în 
drept. Prin normativul dat pentru administra- 
ţiunea înveţămentului, planul de înveţăment şi 
lucrările lit. pedagogice a produs reforma dorită 
pe terenul învetănientului, şi a lăsat un teren 
nivelat pentru toţi aceia, cari vcr Q chiemafi a 
cresce şi conduce înveţătorimea. A avut rol în
semnat şi în viaţa bisericească, în congresele 
şi sinoadele eparchiali. Lucrările literare mai 
marcante: Rev. >Lumina< (Arad, (1872—1874); 
•Robinson Crusce< după Icachim Enrich Campe, 
cu ilustraţiuni; Norme pentru administraţiunea 
înveţămentului, (1877); «Istoria universală aleasă, 
istoria naţiunii românesci şi a regatului Ungaria», 
1879; «Merinde dela şcoală».

Popanţ, figură ce inspiră groază şi spaimă.
Popasu, loan, episcop, n. 20 Dec. 1808 în 

Braşcv. Gimnasiul l-a făcut în Blaj şi facultatea 
teclcgică în Yiena. La început a fost secretar 
episccpesc, la 1837 promovat de protopresbiter 
în Braşov, iar din 31 Oct. 1865—89 episcop al 
Caransebeşului. Şcoalele din Braşov sunt mo
numentul lui neperitor. Iu diecesa nou înfiin
ţată a Caransebeşului a oreat totul ce există acţi. 
A luat parte la tcate faptele mari naţionale şi 
bisericesc! din epoca sa. Ridicarea statului preo
ţesc, a înveţămentului popcral şi statului înv. 
in deosebi, precum şi aprcape a tuturor institu- 
ţiunilor publice din diecesa Caransebeşului sunt 
legate de numele seu. In representarea bisericii 
s’a distins ca un înfccat aperătcr al drepturilor 
naţionale şi bisericesoi. t 5 Febr. 1889.

Pope, (pron. pop). Alexandru, poet englez, 
n. 1688 în Londra, f 1744 în Twickenham. Că
petenia şcoalei pseudo-olasice sau franceze în 
poesia engl., distins prin eleganţă, claritate şi 
umor; didactic însemnat. Ser. princ. poesiile di
dactice; «Essay on criticism» şi «Essay on man»; 
eposul comic «Râpe of the lock», (1712); poesia 
comico-satirică «The Dunciade», (1728). P. este 
traducetorul Iliadei. Ediţ. nouă 1871—80, 10 voi.

Popea, 1) P., Nicolae, episcop, n. la 17/29 Febr. 
1826 în Satulung. Clasele liceale le-a terminat 
în Braşov şi Blaj, dreptul în Cluj, teologia în 
Yiena. La începutul erei absolutiste a intrat în 
administraţie. După moartea lui Pantazi, mitrop. 
Şaguna l-a angajat ca secretar cops. şi profesor 
de teologie, a fost înaintat apoi protosincel, archi- 
mandrit şi in fine episcop Ia Caransebeş în 
2/14 Iulie 1389. A lucrat foarte mult pentru 
ridicarea bisericei ortodoxe din Ungaria şi a 
Inat parte şi la luptele politice şi actele cultu
rale române. La 1863 a fost deputat în dieta 
transilvană şi în senatul imperial; iar la 1881 
a presidat conferenţa naţională şi a fost presi- 
dentul comitetului naţional. La 1900 a fost ales 
membru al Acad. rom. Scrieri mai însemnate: 
«Yechea mitropolie a Românilor din Trans. şi 
Ungaria». «Biografia archiepiscopului şi mitrop. 
A. br. de Şaguna». «Memorialul», colecţie de do
cumente, etc.

2) Popea, loan, prof., n. 2 Iulie 1839; a studiat 
gimnasiul în Braşov; cursul teologic în Sibiiu; 
nloBofia la univ. din Lipsea. La 1865 profesor 
la gimnasiul rom. gr.-or. din Braşov, prestând

serviciile sale acestui institut timp de 35 ani, 
până în 1900, când se retrase în pensiune. 
Scrieri: Carte de cetire pentru clasa I şi II 
gimnasială şi reală, 1885—97, 4 ediţ. Religiunea 
creştină, mai multe ediţiuni. Influenţa binefă
cătoare a casei părintesc! asupra caracterului 
indivi(Jilor. Greşelile în crescerea copiilor. Cul
tura adevărată. Cum trebue să fie crescerea co
piilor în casa părinţească, ca şcoala să-şi ajungă 
mai cu înlesnire înaltul ei scop? Idealele stu
dentului român, ş. a.

Popelins, (franc.) ţesătură uşoară cu lustru 
puternic. Popelines de laine, ţesături de lână 
pieptănată (Eammgarn).

PopescI, corn. rur. în Rom., j. Iaşi, compusă 
din 8 căt., cu 2736 loc. (Dicţ. geogr. 1888), 7 bi
serici şi 3 şcoale.

Popescl-Palanga, com. rur. în Rom., j. Te
leorman, compusă din 3 căt., cu 1318 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), 2 biserici şi 1 şcoală.

Popescu, 1) P; Ana (Anicuţa), actriţă ro
mână, a debutat în Bucuresci, în trupa lui Pascali, 
cam pe la 1873—74. A jucat roluri de ingenui
tate, excelând mai cu samă în Scânteia de Pail- 
leron. Bucuria casei şi alte piese. S’a căsătorit 
cu Grigore Manolescu, devenind împreună di
rectori ai unei trupe, ce juca la teatrul Dacia 
din Bucuresci. f în urma unei căderi dela al 
doilea rând al hotelului Dacia.

2) Popescu, Eufrosina, artistă dramatică, n. 
1828 în Craiova, de present pensionară, dela 
1891, a teatr. naţ. din Bucuresci. Ea a jucat la 
început (1845) pe mai multe scene din Europa 
(sub numele de E. Marcalini), apoi a întrat ca 
societară la teatrul naţ. din Bucuresci.

3) Popescu, Ghenadie George, teolog rom.,
n. 17 Apr. 1808 în Murani (Ban.), a făcut studii 
iuridice în Budapesta şi teologice in Arad. De
dicat statului monachal, a ajuns protosincel, după 
ce mai nainte funcţionase 7 ani ca profesor de 
teologie în Arad. El a fost pe la 1849 admini
strator al mănăstire! Hodoş-Bodrog. La 1852 a 
fost internat într’o mănăstire din Sirmiu, fiind-că 
in calitate de representant al diecesei aradane 
s’a expus pentru despărţirea ierarchică a Ro
mânilor şi dobândirea unui episcop român în Arad. 
Scăpat din temniţă, la 1853 devine parochul co- 
munităţei grecesci-române din Budapesta, de 
unde, la chiemarea lui Grigorio Ghica, trece în 
România ca director al nou înfiinţatului seminariu 
din mănăstirea Neamţu, de unde a trecut apoi Ia 
seminariul central din Bucuresci. f aici la 27 Ian. 
1876 ca archimandrit. [luliu Yuia. j_

4) Popescu, loan, pedagog rom., n. 1832 în 
comuna Caţa (Trans.), 3 Mariie 1892 în Sibiiu. 
A studiat teologia în Sibiiu şi filosofia la Lipsea. 
La 1860 a fost numit profesor al seminariului 
«Andreian», unde a funcţionat până la 1892. Ac
tivitatea sa literară a făcut epocă în literatura 
pedagogică română. «Organul pedagogic», «Com
pendiul de pedagogie», «Ântâia» şi «A doua carte 
de lectură», apoi «Psichologia empirică» şi «Pe
dagogia», sunt tot atâtea opere de adevărată va
loare literară, cari i-au creat o frumoasă şi me
ritată reputaţiune literară. Afară de acestea a 
mai scris multe lucrări pedag. în «Educatoriul», 
în programul anual al seminariului «Andreian» 
şi în «Transilvania», al cărei redactor a fost, ca 
prim secretar al «Asociaţiunii». In 1877 Acad.
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rom. l-a ales membru coresp. A fost unul dintre 
cei mai valoroşi membri în comitetul partidului 
naţional în 1881—84. A condus ca director şcoala 
civilă de fete a Asociaţinnii trei ani, 1888—91, 
iar in comitetul Asociaţiunii a lucrat cu mult 
zel până la moartea sa. Jlosif Sterca Şulnţiu.]

5) Popeseu, Nicolae JD., publicist, n. 1843 în 
Bucnresci. Studiile le-a făcut în Bucur. Func
ţionar în minist. de externe. Scrieri: Radu III 
cel Frumos, şi multe alte novele, în Calindarul 
pentru toţi, cu subiecte din Ist. naţ.

6) Popeseu, Badu, cronicar muntean, n. pe 
la 1670, t Pe la 1728 la mănăstirea Radu-Yodă 
din Bucuresci, unde se călugărise. £1 povestesce 
evenimentele dela 1700—28, începând cu Brâu- 
coveanu, continuând cu Ştefan Cantacuzino şi 
cu cei doi Mavrocordaţi, dintre cari pe Nicolae 
îl aseamănă şi-l înrudesce cu Alexandru cel Bun.

7) Popeseu, Simeon, n. 1848 în Rîpa de jos 
(Trans.). A făcut liceul în Blaj, teologia în Sibiiu, 
studiile univ. în Lipsea. Prof. la sem. ortodox 
din Sibiiu, la 1883 protop. al Sibiinlui. La 1888 
a trecut în Rom., unde a fost numit prof. la 
facultatea teol. din Bucuresci, apoi dir. al bibi. 
centrale, prof. la şcoala norm. de institutori, 
prof. la sem. central. Scrieri: Genesa evanghe
liilor (1880), Catechism (1880), Desvoltarea pri
matului papal (1882), eto.

8) Popeseu, Virgil, prof. rom., n. 1860 în 
Lugoş. Studiile super, le-a făcut în Roma şi 
Budapesta. La 1883 a fost numit prof. în Plo- 
iesci, la 1892 subdir. al învăţământului primar, 
la 1894 prof. la liceul Sf. Sava. Scrieri; Sgâr- 
citul, Caiu Grach, Magda, etc., piese teatrale 
trad., apoi Curs practic de 1. germ.. Crestomaţia 
germ., etc.

Popescii-Candiano, Mîhaiu, general de brigadă, 
D. 1841, 1 1901. Ca căpitan ia parte la mişcarea 
dela 11 Febr. 1866; în anul următor pără- 
sesce armata, se alege deputat şi fundează două 
(jiare: Perseverenţa şi Democraţia. La 1868 este 
arestat şi închis în cetatea Arad ca agitator 
român în Transilvania. La 1870 este amestecat 
într’o mişcare antidinastică; arestat şi trimis în 
judecată la Ploesci, dar apoi achitat. La 1877, 
redevenit dinastic, ia parte la resboiul pentru 
independenţă, şi la 30 Aug. se află în fruntea 
batalionului 2 de vânători pe care îl conduce 
în foc cu mare eroism. La 1880 este numit ad
jutant regal, la 1894 general de cavalerie; în 
timpuhle din urmă comanda corpul 3 de armată. 
Remarcabil prin alocuţiunile sale, pline de energie 
şi patriotism.

Popescul, Orest, Dr., n. 1853 în Horodnicul 
de jos (Bucov.), a făcut studii de teol. şi 61os. la 
univ. din Cernăuţ şi Viena, 1882—92 prefect 
de studii la seminariul clerical diecesan din Cer
năuţ şi profesor de limba românească la şcoala 
cantorală, în 1895 fu distins cu titlul de exarch, 
iar în 1897 cu cel de protopresbiter. A publicat 
in Cernăuţ: Istoria catechumenatului bisericei 
vechi, 1889. Câteva documente moldovene în 1895 
şi mai multe predici în foaia bisericească Candela.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Popflu, (Pappfy), Iustin, prof. şi scriitor rom., 

oamorai- papal şi protopop, n. 23 Oct. 1841 în 
Dişir, f 1882 în Lita mare, cott. Bihor. A stu
diat gimn. în Oradea; teologia în Viena. La 
1864 fii numit prof. de limba română la gimn.

cat. din Orade. Aici a lucrat cu mare zel pentru 
deşteptarea sentimentului naţional în elevii săi, 
fiind şi preşedinte al societăţii acad. de lectură 
din Orade. A funcţionat şi ca spiritual în se- 
minariul gr.-cat. din Orade şi prof. de teologie 
până la 1879, când s’a retras la parochia Lita 
mare. F. a desvoltat o activitate literară însem
nată; a publicat mai multe scrieri prin (jiare şi 
a avut succese pe terenul oratoriei sacre. Lu
crări mai însemnate: >AmvonuU foaie oratorică 
bisericească. Ceremoniile la înmormântarea cre
ştinilor celor dintâiu. »Poesie şi Prosă« (1870). 
»Emlekbeszed«i asupra bar. Vas. Pop (1875), etc. 
In manuscript a remas >Carte de rugăciune<, 
(neterminatl. [f]

Pop Florentin, loan, prof., n. 1840 în Topa 
(Trans.). Studiile gimn. le-a făcut în Cluj, filos. 
în Viena. A fost prof. de liceu la Botoşani şi 
Bârlad, iar la 1870 numit prof. în Iaşi. Scrieri: 
Cântece voinicesc! (1870). Integritatea educaţiei 
(1871). Romeo, roman (1873). Estetica (1874). 
Decebal, ncvelă ist. (1882). Jocuri froebeliane 
(1884). Avram lancu (1891), etc.

Poplvnlo sau Pochimic, numiri populare ale 
plantei Asarum europaeum L. (v. ac.).

Popiaea, comună mare în Trans., cott. Sibiiu, 
2376 loc. Rom.; comerciu însemnat cu vite, căr
nuri, eto.

Pop Llviu, Andreiu, canonic, n. 1816 în 
Bărei (Trans.), a studiat gimn. în Cluj, iar teo
logia în Blaj, unde după absolvarea studiilor 
teologice fu numit profesor la gimnasiu, 1848 
prefect de studii în seminariul teologic, 1850 
profesor la gimnasiul rom.-cat. din Şimleu şi 
apoi la cel din Sibiiu, mai târejiu capelan ca- 
strens, în care calitate ascultă filosofia in Fraga, 
apoi protopop în Săcărâmb de unde la 1857 fu 
numit canonic în capitlul dela Lugoş. In această 
calitate papa Piu IX îl numesce prelat papal, 
iar regele îl decorează cu ordinul Coroanei de 
fier cl. III, pentru merite. A lăsat două fun- 
daţiuni pentru stipendii, f 26 Sept. 1898.

Popo, (lÂtlle-Popo), o mică localitate în Africa 
vestică, în Guinea de sus. Are stabilimente de 
industrie fundate de negustori din Hamburg şi 
Brema.

PopocatepetI, vulcan în Mexico, pe platoul 
Anahuac, 5420 m.

PoponţI, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, com
pusă din 5 căt., cu 1451 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
3 biserici, 2 şcoale, 1 fabrică de bere şi 1 de 
spodium.

Popor. Cicero în opera sa >De Republica» defi- 
nesce Poporul (populus) »coetus multitudinis juris 
consensu et utiUtatis communione sociatus». Dela 
această definiţiune au plecat şi s’au inspirat poate 
aceia, cari voiesc să dea statului ca fundament, 
după cum este J. J. Rousseau, un Contract social. 
In antichitate toţi cetăţenii formau cetatea, adecă 
poporul, dar nu şi oraşul (urbs), în care se pu
teau găsi şi locuitori, cari nu erau cetăţeni. In 
timpurile medievale prin popor se mai înţelegeau 
clasele muncitoare, mai ales ţeranii, în raport 
cu clasele nobilş sau privilegiate. Această stare 
de lucruri, nobleţă sau boiena, a durat în ţerile 
române până la 1858. Mai sunt ţeri în Europa, 
unde sub deosebite forme se mai păstrează şi 
până astă4i acest privilegiu. In timpurile mo
derne lărgindu-se cercul politic dela eetate la

41*
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stat şi aplicându-se principiile de egalitate po
litică la toate clasele unui popor, înţelegem prin 
acest cuvent pe toţi locuitorii pămenteni, cari 
locuiesc un teritoriu politiceace determinat. 
Astfel putem întrebuinţa ambele cuvinte: popor, 
naţiune ca sinonime. Ar fi o eroare însă şi s’ar 
face confusiune din punctul de vedere interna
ţional, dacă am (Jioe stat în loc de popor sau 
naţiune, pentru că un stat poate să cuprindă în 
sinul seu mai multe naţionalităţi, după cum este 
Austro-Ungaria, Elveţia, ş. a., şi o naţiune să 
dea nascere la mai multe state, după cum este 
naţiunea germană. Statul are un caracter mai 
mult politic, iar poporul sau naţiunea are un 
caracter şi etnic şi politic. [Tal. Urşianu.]

Poporal, poporan, ceea ce se ţine de popor, 
s. e. cărţi, datine, etc. (v. Literatura pop. şi 
Poesia.)

Popota, masă luată în comun de un grup de 
oficieri sau suboficieri in interiorul casarmei, în 
taberă sau alt local. De obiceiu P. se admini
strează de un oficier sau suboficier.

Popovici, 1) P., Andrdu, n. 1856 în Braşov, 
şi-a făcut studiile la academia comercială şi în 
urmă la şcoala academică de comerciu din Yiena. 
P. a lucrat în laboratoriul chimic al academiei 
comerc. şi a publicat mai multe lucrări în Analele 
cabinetului mineralogic imp. din Yiena. Instalat 
în Bucuresci s’a ocupat cu afaceri industriale. 
Este proprietarul unei mari fabrici de spirt şi 
de borhot uscat, şi-a clădit cea dintâiu moară 
automatică în Bucuresci. De doue ori a fost ales 
deputat, apoi vice-preşedinte al camerei de co
merciu şi industrie. A scris diferite broşuri 
despre Banca naţională; Yaluta de aur şi che
stiunea argintului; Yaluta noastră; Reforma 
Băncei naţionale; Politica noastră economică; 
Industria spirtului, cum şi diferite articole eco
nomice.

2) Popovici, Aurel C., publicist, n. 1863 în
Lugoş. A făcut liceul în Braşov şi Beiuş, sta
diile univ. (medicina şi sciinţele polit.) în Yiena 
şi Graz. Este autorul Septicei (v. ac.) tiner. 
univ. rom. din Trans., o scriere polit. de mare 
valoare, care a fost trad. în 5 Hmbi. Fost membru 
în comitetul naţ. din Trans. La 1893 a fost osândit 
de cătră trib. din Cluj pentru publicarea Re- 
plicei, la 4 aci temniţă de stat. El s’a refugiat 
în Rom. Aici a fost director al revistei »Liga 
română<; unul dintre întemeietorii instit. tipogr. 
>Minerva< şi al 4iarului «România Jună<; de pre- 
sent prof. în Bucur. Scrieri (afară de Replică): 
Principiul de naţionalitate (1894); Chestiunea de 
naţionalitate şi modurile soluţiunii sale în Un
garia (1895)j etc. [—]

3) Popovici, Constantin, senior, profesor de 
teologie, n. 3 Iulie st. v. 1807 în Sloboijia Co- 
măresoilor în Bucovina; a studiat în Cernăuţ 
teologia şi fu numit profesor de istoria biseri
cească la Institutul de studii teologice din Cer
năuţ şi după un an şi de dreptul bisericesc, 
în care calitate remase până în 1866, când se 
retrase. El suplini câtva timp şi catedra de teo
logie pastorală. In 1861 fu deputat în dieta Bu
covinei. Dela 1866—73 consilier consistorial on. 
şi 1869—77 membru în consiliul şcolar pro
vincial; 1860 numit protopresbiter catedral; în 
1866 decorat cu crucea de cavaler al ord. Fran- 
cisc losit; f 19/31 Oct. 1890. Fiul seu

4) Popovici, Eusebiu, -ţYoicsoi de teologie, 
n. 15 Febr. st. v. 1838 în Cernăuţ, a studiat aici 
teologia şi a ascultat 1861 la univ. din Yiena 
prelegeri asupra istoriei bisericesci şi a dreptului 
canonic. Fu numit 1862 profesor de studiul biblic 
al Testamentului vechiu şi de limbile semitice 
la institutul de studii teologice din Cernăuţ, apoi 
profesor de istoria bis. şi de dreptul biser. din 
1866—75, când trecu la facultatea teologic^ dela 
noua univ. Francisco-Iosefină ca profesor ord. 
de istoria bis., cu dreptul de a prelege şi asupra 
dreptului canonic. Fu ales de patru ori decan 
al facultăţii teologice şi de doue ori rector al 
universităţii. Dela 1861—71 custode la biblio
teca centrală a Bucovinei, pe care a orgaoisat-o; 
în 1874 i-se conferi titlul de protopresbiter. 
A publicat: Despre purtarea corespondenţei şi 
a cărţilor oficiale în şcoala primară, 1874; Studiu 
pregătitor pentru ântâiul congres bisericesc, 1885; 
Das Schlusskapitel der Eirchengeschichte, 1898; 
mai multe disertaţiuni teologice în difer, foi şi 
Offener Brief an den Yerfasser der Broschiire 
«Apologie der orthodoxen gr.-or. Kirche der Bu- 
kowina« Nr. 1 und 2. Cernăuţ, 1891.

5) Popovici, Constantin, junior, fiul lui C. 
P. sen., prof. de teologie, n. 10/22 Sept. 1846 
în Cernăuţ, a studiat teologia; fu un an prefect 
de studii la seminariul clerical din Cernăuţ; în 
1870 se duse la univ. din Yiena, unde ascultă 
prelegeri asupra teologiei pastorale şi a dreptului 
canonic; 1873 fu numit profesor suplent la 
institutul de studii teologice din Cernăuţ la ca
tedra de istoria bisericească şi de dreptul ca
nonic; în 1875 trecu ca prof. la facultatea teo
logică dela univers. Francisco-Iosefină pentru 
dreptul bisericesc; e director al seminariului 
pentru dreptul canonic. In 1880 i-se acordă dem
nitatea de protopresbiter. A publicat mai multe 
disertaţiuni în Archiv fiir kath. Eirchenrecht şi 
în rev. «Candela».

6) Popovici, George, Dr., iurist, politic, fiul 
lui E. P., n. 20 Nov. 1863 în Cernăuţ; a făcut 
stadiile iuridice în Cernăuţ şi Innsbruck, şi se 
promova doctor în drept în Cernăuţ 1894. In 
1897 fu ales representant în camera deputa
ţilor a consiliului imp. din Yiena şi în 1898 şi 
deputat în dieta Bucovinei. Aici a vorbit în 
contra abusurilor electorale şi în chestiunea şco
lară în 1899, iar în delegaţiunea consiliului im
perial din Maiu 1900 în chestiunea română- 
ungară şi despre tripla alianţă. In Aprilie 1898 
fu numit redactor al «Foii legilor imperiale» din 
Yiena, dar iscându-se conflicte politice între de
putaţii români şi guvernatorul Bucovinei, P. de
misiona în 1899 din acest post. A publicat în 
«Candela» din Cernăuţ pro 1884—86: Index Zol- 
kiewensis; Opt documente române privitoare la 
mănăstirea Putna; în Convorbiri Literare o 
scriere asupra vechilor aşezăminte, a. XX, Nr. 8; 
Mihaiu-Yodă şi moşnenii din Suharul, a. XX, 
Nr. 12; Cronica lui Ureche despre ocoalele iu- 
gaene, a. XXIY, Nr. 12; Runc, glosă la o co- 
lecţiune do documente moldo-câmpulungene, 
a. XXY, Nr. 9 şi a colaborat la (Jiarele politice 
din Bucovina: Revista Politică, Gazeta Bucovinei, 
Patria şi la Tribuna din Sibiiu; a pornit âncă 
ca student univ. o acţiune pentru înfiinţarea de 
cabinete de lectură şi de bănci după sistemul 
Raiffeisen, şi a luat parte vie la înfiinţarea in-
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teroatulul de băieţi români din Cemăuţ. Ca de
putat se ţinu de curentul numit al tinerilor.

[Dr. I. G. Sbiera.]
7) Popovici, George, episcop la Timişoara 

dela 1745—59. El a purtat şi titlul de mitropolit. 
De naţionalitate a fost Român din Biserica Albă 
după cum atestă un liturgieriu-manuscript.

8) Popoviei, George, Dr., n. 25 Martio 1862 
în Cliciova. Studiile univers, le-a făcut la fa
cultatea teologică din Cernăuţ, unde a obţinut 
şi titlul de doctor în soiinţele teologice, şi le-a 
perfecţionat la facultatea filosofică din Viena. 
In 1886—87 a funcţionat ca profesor la institutul 
teologic din Caransebeş. In toamna anului 1887 
a fost ales protopresbiter ort-rom. al Lugojului. 
Este membru al tuturor oorporaţiunilor bis. din 
mitropolie. A publicat mai multe scrieri literare 
în jurnale periodice şi în volume separate, între 
cari: Uniunea Românilor din Trans., etc. Ca
ransebeş, 1901.

9) Popomci-Hatzeg, Valeriu, n. 11 Nov. 1868 
în Haţeg (Transilvania). Licenţiat şi doctor în 
sciinţele natuiale dela universitatea din Paris. 
Director al nou înfiinţatului laborator de geo
logie din ministeriul domeniilor (1898) în Bucu- 
resoi. Are mai multe lucrări de geologie şi paleon
tologie asupra Carpaţilor.

10) Popoviei, loan (Bănăţeanul), poet şi no- 
velist, n. 1869 la Lugoş ca fiu al unui meseriaş 
scăpătat, şi-a terminat liceul în oraşul seu natal 
şi apoi a intrat în institutul de teologie şi pe
dagogie din Caransebeş, pe care îl părăsesce în 
1892; -f- 29 Aug. 1893. P. promitea a fi unul din 
cei mai talentaţi scriitori ai noştri, dacă moartea 
nu l-ar fi seoerat aşa de timpuriu. A publicat 
în «Conv. liter.» novelele: In lume şi După un 
an de jale, şi a mai lăsat o schiţă şi câteva poesii, 
pline toate de o adâncă şi sinceră melancolie, 
de o deosebită originalitate de fond şi perfecţie 
de formă. (Cf. T. Maiorescu în >Conv. literare» 
XXIX (1895) p^. 879.)

11) Popoviei, loan, protopop în Hondol, a
funcţionat oa vicar episcopesc şi preşedinte al 
consistoriului eparchial după moartea episc. Ge- 
deon Nichitici (20 Nov. 1788) până la întregirea 
scaunului episcopesc (10 Iunie 1789). In acest 
an a publicat în Sibiiu o carte sub titlul: ^Preoţia», 
care este o traducere în românesce din limba 
slavonă de Radu Duma, dascălul şi cântăreţul 
bisericei Braşovului, după cartea lui Calinic, pa- 
triarchul Constantinopolului. După moartea episc. 
Adamovici (Apr. 1796) P. funcţiona ca vicar până 
la moartea sa urmată în 1805. [Dr.I.P.]

12) Popoviei, loan, advocat, director provisor
la institutul pedagogic gr.-or. român din Arad; 
n. 12 Aug. 1819 în Beiuş, f 10 Oct. 1864 în 
Arad. Absolvând dreptul în Orade, deveni ad
vocat. Ija 7 Ian. 1852 fu numit dirigent provisor 
la pedagogiul din Arad; sub conducerea lui ener
gică s’a organisat acest institut. La insistenţa 
şi indemnul lui s’a făcut fundaţiunea Elena- 
Ghiba-Birta. [f]

13) Popoviei, loan, prof. rom., n. 1861 în 
Boşorod (Trans.), 1886—91 prof. la şcoala civ. 
de fete a »Asooiaţiunii« în Sibiiu; apoi paroch 
în Gelmar. A publicat mai multe manuale di
dactice: Elemeute de constituţia patriei, 1894; 
Istoria univ., apoi Geografia pentru şo. civ. şi 
super, de fete (ambele după A. Mârki), 1899;

Carte de cetire şi gramatică magh., şi Manual 
pentru propunerea limbei magh., 1902; etc.

14) Popoviei, Ştefan, episcop la Verşeţ dela 
1843—53, Român de orişine. A fost foarte zelos 
ierarch, avend a păstori diecesa sa în grele şi 
furtunoase timpuri.

15) Popoviei, Viehentie, episcop la Caransebeş, 
dela 1769—86, unde a strămutat el reşedinţa 
dela Verşeţ; după tradiţiune a fost de origine 
Român.

Popp, 1) P., Basiliu Ladislau, baron, n. 6 Ian. 
1819. ţ 17 Febr. 1875. A studiat liceul şi dreptul 
în Cluj, teologia în Viena. La 1842 numit prof. de 
matematică şi geometrie la liceul din Blaj. El 
a fost cel dintâi, care a întrodus în Blaj pro
punerea geometriei practice. In toamna a. 1845. 
a întrat practicant la tabla reg. din M. Oşor- 
heiu. unde făcu ia 1848 censura de adv. După 
revoluţie a fost numit la 1849 comisar distric
tual pentru Reteag, apoi la 1850 consilier la ju
decătoria crim. din Bistriţa şi în toamna aceluiaş 
an membru la judecătoria apelatorie din Sibiiu. 
La 1852 numit consilier la tribunalul apelator 
prov. în Sibiiu apoi la 1854 definitiv; la 1859 con
silier de secţie în ministeriul de justiţie; la 1860 
consilier de curte la cancelaria aulică trans. La 
1861 numit vicepres. al guvernului reg. trans. 
în Cluj, iar la 1865 president la tribunalul supr. 
pentru Trans. în Viena. La 1867 president al 
senatului trans. la curia din Festa. La 1863 a fost 
numit de monarohul consilier intim şi cav. al ord. 
«Coroana de fier* cl. II, iar la 1872 i-se conferi 
titlul de baron. P. a făcut mai multe servicii 
poporului rom. şi patriei, a luptat pentru auto
nomia bis. rom. unite (1871). A fost president 
al «Asociaţiunii* din Sibiiu (1867—1874) şi preş. 
de onoare al societ. p. cult. pop. rom. din Bu
covina. A scris mai multe tratate despre chestia 
ortografiei, a portului naţional, etc.

2) Popp, Mihail, (cunoscut sub numele Mi^u 
P.J, pictor român, n. 1827 în Braşov. Tatăl seu, 
loan Moldovan Popp de Galaţi, âncă a fost pictor, 
sculptor şi poleitor, stabilit în Braşov pe la 1818, 
M. F. frecuentă pe rând şcoala românească, gre
cească şi catolică din Braşov şi întră 1842 în 
şcoala militară din Eezdi-Oşorheiu, pe care o 
părăsi doi ani în urmă spre a se dedica cu totul 
picturei. Trimis 1845 la academia de bele arte 
Sf. Ana din Viena, fu elev al profesorului Gsel- 
hofer şi realisâ—în doi ani de studiu—progrese 
însemnate. Reîntors la Braşov, M. P. emigră în 
urma revoluţiunii din 1848 în România, unde în 
tovărăşie cu pictorii Constautin Lecea şi Barbu 
Stănescu zugrăvi mai multe biserici. La 1855 
zugrăvi biserica Domnească şi cea din Gârbov, 
în anii următori cea dela schitul Frăsinet, Radu 
Vodă din Bucuresci şi Sf. Nioolae din Câmpu
lung. In 1864 întors în Transilvania, zugrăvi bi
sericile din Satulung şi Cernat (Săcele), Toderiţa, 
Rîşnov, Ţînţari şi Arpatao. t 1892 în Braşov, 
ca profesor de desemn la gimnasiul român.

Popp, V. şi Pop.
Poprad, 1) P., lac în Tatra mare, 1503 m. înăl

ţime ; 2) P., rîu, isvoresce din lacul P., afluent al 
rîului Dunaieţ (v. ac.), cu oare se împreună în 
Galiţia. Lungimea 135 km.

Popricani, sat pe Jijia lângă Iaşi, unde se dădu 
lupta între Vasile Lupu, ajutat de ginerele seu 
Timuş, hatmanul Cazacilor şi Gheorghiţă Ştefan,
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ce se ridicase pretendent contra Lupului-Vodă 
(1653). Oheorghe Ştefan fu bătut şi fugi.

Popularisare, lucrarea do a face uşoare de în
ţeles şi plăcute poporului ideile şi operele de 
sciinţă, literatură şi arte, sau idei politice, reli
gioase ori morale, prin scrieri şi conferinţe sau 
lecţiuni publice. Astfel de întreprinderi s’au 
făcut la noi de librăriile Miiller, Samitca, Şaraga 
şi astăcţi >Minerva< în Bucuresci; iar peste munţi 
de libr. »Aurora« A. Toderan, în Gherla; Insti
tutul tipografic în Bibiiu; >Biblioteoa noastră^, sub 
direcţ. iui Enea Hodoş, în Caransebeş; de societ. 
de' lectură, de atenee şi de bibliot. ambulante.

Popularitate, favor public, iubire din partea 
poporului.

Populaţia, totalitatea indivizilor cari locuiesc pe 
un teritor oarecare. Sciinţa care studiază nu- 
merul, împărţirea, mişcarea populaţiei, nupţiali- 
tatea, natalitatea, mortalitatea, modifioareaei prin 
imigraţiuni şi eminaţiuni, se numesce Demo
grafie. V. Demografica.

Populus L., (botan.) gen din fam. Salicineae, 
cuprinde mari arbori cu muguri squamoşi mai 
adesea reşinoşi; frunze alterne de ordinar late; 
florile sunt dispuse în amente laxe. Acest gen 
are vr’o 18 specii, respândite prin Europa, Asia 
medie sau montană şi boreală, în America bo
reală şi în Mexico. In părţile noastre oresce 
P. alba L. numit vulgar Plută, Plop, Plop 
alb, P. cauescens Smith., P. nigra L. numit de 
popor Plop negru, P. tremula L. vulgar Plop 
pe munte, iar P. pyramidalis Rose. cresce 
numai cultivat. [Z. C. P.]

Poraniclu. Poroinic sau Poroinieă, numiri po
pulare ale plantelor: Orehis fuaca Jacq. Orchis 
Morio L.

Poro, (lat. /Sus), familie de animale Mamifere 
din ordinul Artiodactylelor. P. are per aspra, 
4 degete, calcă numai pe 2 mijlocii. Capul as
cuţit, botul lung sgfircos trunchiat. Ochii mici. 
Urechile mari. Coada subţire adese de formă 
spirală. Are dinţi puternici, 2 dinţi cânesci ieşiţi 
afară (colţi), 12 dinţi incisivi şi 28 măsele; în 
total 44 dinţi. P.-ul are o mulţime de genuri, 
specii, varietăţi, rasse.

P. domestic, (Sus scrofa domestica), mamifer 
din fam. Suidelor, ord. Artiodactylelor. Are capul 
mai scurt ca la mistreţ. Urechile lungi şi atîr- 
nătoare, rareori ridicate. P. d. se trage dela cel 
selbatic. Se selbătecesce uşor. Rassele porcului 
se deosebesc prin coloare, mărime, înălţimea 
picioarelor, ş. a. Folosul lor este foarte mare. 
Se înmulţesce foarte tare. Impărechiaraa P. se 
întemplă de 2 ori anual în Sept. şi Apr. Sar
cina durează 16—18 septemâni. Fată căte 6—15 
chiar 24 purcei. Porcii sug vr’o 4 septemâni. 
După 8 luni porcul poate reproduce din nou.

P. mistreţ, in poveştile româuesci. Un venător 
lăsă cu hmbă de moarte pruncilor sei, ca să nu 
veneze în muntele P.-ului m. Ei plecară la venat 
şi pe cel mai mare era rândul ca să pândească; 
iată la mieZul nopţii vine P. m., se iau la luptă 
şi miati’eţul fu învins. Se amintesce şi de pă
durea P. m. Aceasta e remăşiţă din mitologia 
greac^ în oare se află amintire de trei mistreţi, 
unul in Calydon, ucis de Meleager, altul în Ery- 
manthor, ucis de Ercule, şi al treilea în Ero- 
myon, ucis de Teseu. [Atm.]

P, sdbatie, v. Mistreţ.

P. spinos, (Hystrix cristata), mamifer din fam. 
Hystrichidelor, ordinul Rodetoarelor. Este mai 
mare ca viezurele. Lungimea corpului 65 cm., 
a codii 11 cm., greutatea 15—20 kgr. Pe spate 
are pe lângă perul cel tare ghimpi elastici lungi 
de vr’o 40 cm., de coloare neagră, brună cu inele 
albe. La picioare are ghiare puternice pentru 
săpat. Coada scurtă şi cu ghimpi. Grohotesce ca 
porcii. Trăiesce în Europa sud-vestică (Italia şi 
Grecia) apoi în Africa nordică (dela Marea1 Me- 
diterană până în Sudan şi Senegambia). Este 
animal nocturn. îşi face locuinţa în pământ, se 
hrănesce cu rădăcini şi fructe. Carnea lui se 
mâncă. Ghimpii se întrebuinţează pentru condeie.

Porcfirlt, dare indirectă în România şi Mol
dova (seci. XVI şi XVII), după numeral porcilor; 
era plătită de boieri, ca şi de ţerani; asemenea 
acesteia erau: oieritul, albinăritul, etc.

Porcelan, o argilă compactă ca deosebire de 
faianţă, care e o argilă poroasă. La preparaţia 
lui se întrebuinţează caolinul foarte fin pulve- 
risat, la care i-se adaugă diferite substanţe, s. e. 
quarţ, feldspat, cretă, gips.

Porcescl, corn. rur. în Rom., j. Roman, cu 
1545 loc. (Dicţ. geogr. 1891), 2 bis. şi 2 şcoale. 
Se fac 2 tîrguri anuale şi tîrg septemânal în 
fiecare Luni.

Porcesci, corn. mare, cott. Sibiiu, 1444 loc. 
Români. Aici e staţiunea de vamă ung. pentru 
linia de cale ferată în pasul Turnului roşu, in 
comunicaţie cu România, numită magh. VdrBs- 
Torony; gară, oficiu postai şi telegr.

Porcia, fica lui Caton din Atica şi soţie a lui 
M. Junius Bratus; se sinucide Inghiţând căr
buni aprinşi, după moartea eroică a lui Brutus, 
în lupta dela PhiUppi (42 a. Chr.)

Porcia, ginta latină, din care s’a născut şi 
M. P. Cato.

Porcius, Florian, botanist român ardelean, 
n. 26 Aug. 1816 in orăşelul Rodna veche, di
strictul Năseudului. A studiat şcoala militară 
germană din Năseud, gimnasiul în Blaj şi Cluj. 
La 1844 fu trimis de comanda regimentului al 
U-lea român de graniţă la Yiena spre a studia 
şcoala superioară de pedagogie. In acelaş timp 
ascultă şi la universitate cursurile de botanică 
şi economia rurală. După întoarcere fu numit 
învăţător la şcoala primară snp. din corn. Zagra, 
mai târZiu la şcoala milit. din Năseud. După 
revol. dela 1848 trecu la administraţie. La 1861 
(laînfiinţarea districtului românescalNăseudnlui) 
fu ales jude cercual sau pretor (subprefect în 
România), la 1862 asesor (jude) la sedria ge
nerală (tribunal) din Năseud, iar la 1867 vice- 
căpitan (vice-comite) al distr. Năseud. La 1877 
trecu la pensie. La 1871 fu decorat cu ordinul 
Coroanei de fier ol. III (titlu de cavaler), la 1882 
ales membru al Acad. rom. din Bucuresci. P. s’a 
ocupat cu mare rîvnă cu botanica, descoperind 
specii şi varietăţi noue de plante. Stă în cores
pondenţă cu cei mai însemnaţi botanişti din 
Austro-Ungaria şi străinătate. Numele lui P. ii 
poartă următoarele plante noue: Draba carin- 
thiaoa var. Poroiusii Stur.; Festuca Porcii; Hie- 
racium Porcii; Thymus Porcii. Herbariul seu cel 
dintâiu a ars în 1848. Herbariul actual e foarte 
bogat în plante nu numai din distr. Năseudului 
şi al Transilv., ci şi din alte ţeri europene. 0 
parte însemnată din acest herbar este astăZi io
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proprietatea institutului botanic din Bucuresci. 
Publicaţiunile principale: 1) Enumeratio plan- 
tarum phanerogamicarum districtus, quondam 
Nassodiensis (premiată de >Asociaţiunea< din 
Sibiiu la 1880). Aceasta este lucrată de D. P. 
şi în limba română. 2) Diagnosele plantelor 
fanerogame şi cryptogame vasculare, edată de 
Acad. rom. Bucuresci 1893. A colaborat la Flora 
Bubrogei a drului Brânză, etc. De present tră- 
iesce in Bodna veche.

Porfir, rocă eruptivă, acidă, efusivă cu doue 
timpuri de consolidatiune. Cristale mari (feld- 
spate, quartz, mică, eventualamfibol, pirozen)sunt 
aşezate într’o massă fin cristalină (P. quarziteri); 
structura P. poate să fie sferolitică, când în massă 
există sferolite de quarz sau feldspat, globulară 
când quarzul massei ia o structură spongioasă, 
viti'oasă, când o parte din massă e înlocuită prin 
sticlă. Echivalentul modern a P.-ului sunt rio- 
litele. P. fără quarz al unor autori corespunde 
trachitelor, ortofirelor sau chiar porfiritelor. P. 
este foarte răspândit în regiuni vulcanice mai 
vechi; eruptiunile lor coincid mai mult cu pa- 
leozoicul superior sau mesozoicul inferior. In 
Rom. zăcăminte mari de porfir sunt în judeţul 
Tulcea, s. e. muntele Consul lângă Ortakioi, etc.

Porfirita, roce eruptive băşice vechi cu două 
timpuri de consolidaţiune. Cristale mari sunt pla- 
gioclasi, amfiboluii, piroxeni, mica neagră; massa 
e microlitica. Microliţii sunt plagioclasi, şi acce
soriu pot li biotit, piroxeni, amflboluri. Se di
sting: P. aodesitice ai căror microliţi feldspat. 
sunt princip, oligoclas-andesin ; P. labradorice ai 
căror microl. feldspat. sunt labradori-bitownit şi 
P. anortitici ai căror micr. feldsp. sunt un anortit. 
Echiv. modern a P. sunt andesitele şi labrado- 
ritele. In România P. formează massive şi filoane 
în jud. Tulcea (Niouliţel, filoane la Măcin, in
sula Popina, etc.) în Klippa orientală şi meri
dională a Carpaţilor (s. e. la Dobriţa, pe muntele 
Romanu-Gorjiu, în munţii Făgăraşului şi Mus
celului, etc.).

Porfiroid, rouă cristalină compactă ou struc
tură aproape porfirică, însă uşor gneisică. P. e 
resultatul metamorfismului regional sau dinamic 
a tufurilor porfirico.

Pori, spaţii mici, pline cu gazuri sau lichide, 
ce întrerup massa unui coip. P. se găsesc atât 
in corpurile anorganice (chiar şi în aur) cât şi 
în cele organice (s. e. în păreţii vaselor san- 
guinifere). Mărimea lor e variată; unii P. se pot 
vede cu ochiul liber, alţii se pot constata numai 
cu microscopul.

Pornire, înseamă in fond acţiunea de a se pune 
şi de a pune în mişcare. In sens psichologic şi etic 
pornire se ia ca un fel de aplicare firească dar 
pătimaşă. In acest înţeles este identică pornirea 
cu patima (v. ac.). De aceea patimile se numesc 
şi porniri rele. [PI.]

Pornografie, (grec.) tratat despre prostituţiune, 
desenuri, tablouri şi scrieri obscene. Era foarte 
răspândită în antichitate, când simţementul pu- 
doarei, introdus la popoarele moderne prin creşti
nism şi prin tradiţiunile germane, nu exista sau 
era puţin desvoltat. Artiştii şi scriitorii antici se 
distingeau în asemeni opere, cari erau foarte cău
tate şi împodobeau păreţii multor case particu
lare. Tiberiu, Heliogabal şi însuşi poetul Horaţiu 
işi împodobeau catuerile şi chiar cupele de băut

cu cele mai alese tablouri imorale. Ovidiu şi 
Propertiu, poeţi de altfel cu moravuri destul de 
libere în tinereţe, se plângeau că femeile şi fetele 
din timpul lor se demoralisează prin vederea 
obscenităţilor, cari acopereau zidurile caselor lor. 
Mitologia şi însuşi cultul religios al unor 4si, 
erau pline de asemeni scene. (V. Bacchus şi Bac- 
chanalia.) Aristotele, în «Politica* sa, sfătuesce 
pe guvernatori, să inlăture dela ochii şi urechile 
tinerilor operele şi scrierile imorale, însă face 
excepţiune pentru cultul unor (}ei, în care erau 
tradiţionale asemeni obscenităţi. «Anaideia* (Ne
ruşinarea personificată) era divinisată ca multe 
alte idei abstracte şi avea un templu în Athena. 
Intre pictorii elini se distingea prin asemeni 
tablouri Parhasius, ale cărui «Libidinos*, >A.ta- 
lanta*, «Archigallus*, ş. a. erau celebre. Dintre 
scriitori multe pasagii pornografice se afiă în 
comediile lui Aristofane, lu scrierile luîLukianos; 
în «Iloipâvuca* (Pastoralia) a lui Lorigos, roman, 
în care zugrăvesce amorul lui «Daphnis şi Cloe*; 
la Latini, în epigramele lui CatuUus şi Martialis, 
în Satyrikon al lui Petroniu, în «De asino aureo* a 
lui Apuleius. Asemenea, în evul mediu şi la mo
derni, în poveştile numite «fabliaux*, în novelele 
lui Boccacio, în «Gargantua şi Pantagruel* al lui 
Rabelais; acji in romanele şi novelele curentului 
realist sau naturalist; iar la noi, în literatura 
poporană în multe cântece, în chiuituri şi snoave, 
mai ales din ciclul lui Păcală; şi în unele ver
suri şi novele naturaliste. Intre scrierile în în
tregul lor pornografice făcute cu scop de a în
tărită sensualitatea şi desfrâul, amintim aci: 
«Pamasul satiric*, «Meursius*, «Theresa filosof*, 
«Iustina sau nefericirile virtuţii*, «Julieta sau fe
ricirea viţiului*. Asemenea acestora erau în trecut 
cântecele şi snoavele pline de măscării, spuse sau 
cântate la petrecerile boierilor noştri de indivizi 
întreţinuţi anume pentru aceasta, numiţi măs
cărici, asemenea bufonilor dela curţile europene. 
Insă F. în arta şi literatura modernă nu numai 
nu e primită şi chiar căutată cu acea lipsă de 
pudoare caracteristică antichităţii, dar e criticată, 
privită ca infamantă; şi când nu e oprită de cen- 
Bură, e urmărită de legile penale. Iar în operele 
mari, de artă, făcute după modelul celor antice, 
nuditatea şi scenele amoroase deşteaptă mai mult 
admiraţiunea prin frumseţea şi graţia lor, decât 
sensualitatea. [M. Strajan.]

Poroia, doue sate în Macedonia, P. de sus şi 
P. de jos, cel dintâiu are o populaţie mixtă 
(2000 Bulgari, 800 Arămâni, 500 Turci), cel din 
urmă e turcesc şi bulgăresc.

Porcina mare, corn. rur. în Rom., j. Mehe
dinţi, compusă din 4 căt. cu 3000 loc. (Dicţ. 
geogr. 1894), 4 biserici şi 1 şcoală.

Porollsaansis Dacia, una din subîmpărţirile 
Daciei romane, începând dela Marc Aurel; avea 
ca reşedinţă Porolissum, din sus de Cluj. Această 
subîmpărţire era fiscală, în fruntea căreia era 
un procurator. Dacia Porolissensis, în oare se 
aflau minele de aur, se mai numia şi Auraria.

Porolissum, acji Mojgrad, staţiunea cea mai 
din nordul Ardealului şi ultimul oraş al Daciei 
antice. Mai târ^u capitala Daciei Porolissensis; 
P. era municipiu.

Porosohla, corn. rur. în Rom., j. Teleorman, 
ou 1438 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 1 biserică şi 
1 şcoală. Se produce vin de calitate foarte bună.
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Porositate, însuşirea aceea a corpurilor, că 
materia în ele nu e continuă, ci între mole
culele lor se află apaţiuri mici. v. Pori.

Porotiple, procedeu de a copia eflgiile în aramă.
Porphyrlon, (foc cu flacără), la Greoi regele 

Giganţilor. Se considera de inimicul (Jeitei Hera, 
şi în mănia sa arunca cătră ceriu trunchiuri de 
arbori aprinşi. Când tocmai voia să se apuce de 
Hera, Zeus şi Heracles l-au învins. Se crede, 
că P. represintă focul vulcanilor.

Porphirios, unul dintre cei mai însemnaţi dis- 
cipuli ai lui Plotin şi ai şcoalei neoplatonice. In 
limba patriei sale s’a numit Malchos, n. 232 
d. Chr. în Batanea, t la 305. Studia în Athena, 
apoi în Roma filosofia lui Plotin, şi deveni cel 
mai strălucit discipul al acestuia. El ordină 
scrierile măiestrului seu în şese eneade; a mai 
scris: Viaţa lui Pytagora, Viaţa lui Plotin, Despre 
misi erele numerilor. Despre abstinenţă. Despre 
(}ei şi spirite. Categoriile lui Aiistoteles. (Cf. 
Teodorescu, Ist. fll. antice, pag. 375; tTberweg, 
Gesch. der Phil. I.) [PI.]

Porphyrogennetos, v. Constantin VI (recte VII).
Porrigo, (med.) numire obicinuită pentru 

eczema cronică a capului. P. deealvans, pier
derea perului, formându-se locuri pleşuve cir- 
cumscripte, cari cu timpul pot conflua.

Porsena, rege legendar etrusc, a voit să re
stabilească în domnie pe Tarquiniu Superbul, 
dar a fost împiedecat în realisarea planului seu 
de cătră Horaţiu Cocles.

Port, îmbrăcămintea popoarelor culte în di
ferite timpuri. Sub P. se înţelege nu numai 
coloarea, forma şi croitura veştmintelor, ci şi 
felul de purtare al perului şi al barbei, cultura 
pielei, etc. P. a fost condiţionat de raporturile 
climaterice şi de caracterul popoarelor. P. a fost 
la început naţional, aretând diferenţa popoa
relor şi în îmbrăcăminte. Romanii au făcut în
ceputul modei (v. ac.), în înţelesul de a(ji al 
cuvântului. A urmat apoi Bizanţul, cu mai multă 
varietate în costume. In evul mediu erau mari 
diferinţe între P.-le diferitelor popoare din Eu
ropa, cai'i au mai încetat încâtva după expe
diţiile cruciate. Prin seci. XVI domina P.-uI 
spaniol, pe timpul lui Ludovic XIV al Franciei 
s’a respândit P.-ul francez, remânend dominant 
timp îndelungat.

P.-ul naţional este P.-ul ţeranilor, al mine
rilor, pescarilor, etc., din diferite ţeri şi ţinu
turi. In unele ţinuturi P.-le naţionale sunt foarte 
frumoase şi pitoresc!. Intre aceste sunt şi P.-ri 
naţionale române din cele mai multe ţinuturi 
locuite de Români, cari sunt admirate şi lăudate 
şi de străini, (v. şi Costum.)

Port, (Liman), adăpost natural în mare sau pe 
fluvii, îmbunătăţit prin lucrări artificiale pentru a 
primi vase de comerciu sau de resboiu. Sunt P.-ri 
destinate special vaselor de resboiu şi atunci ele 
sunt înzestrate cu arsenale, casarme, deposite 
militare, etc., şi sunt aperate contra unui atac. 
Pot fi trei feluri de P.-ri declarate de guverne: 
închise, deschise şi france, după cum li-se per
mite sau nu accesul, sau dacă au anumite drep
turi, etc. P.-le principale din România sunt: 
Braila, Galaţi, Sulina şi Constanţa; prin aceste 
patru puncte se face comerciul maritim cu cele
lalte state. P.-ul Constanţa e âncă în construc-

ţiune; când va fi complet terminat va fi unul din 
cele mai frumoase porturi din Marea Neagră. Deja 
acum poate primi 15—20 vase mari. [C. B.j

Căpitan de port, comandantul portului, avend 
atribuţiuni militare, poliţienesc! şi judecătorosci. 
C. de p. e oficier din flotilă în activitate, numit 
provisor la comanda unui port. In România se 
regulează prin decret regal din 1896 atribuţiu- 
nile C.-lor de p. astfel: »Porturile, a căror im
portanţă din punctul de vedere al aperăreî este 
recunoscută, vor ave organisată o apărare fixă 
şi mobilă, cuprinijend torpilori şi tunari cu ma
terialul necesar de torpile, tunuri şi vase pentru 
aşezarea şi apărarea baracelor. Căpitanul portului 
va fi în acelaş timp şi comandantul apărărei por
tului. Căpităniile se administrează ca corp în 
parte.» Atribuţiunile poliţienesc! ale C. de p. 
sunt prevă4ute în Regulamentul relativ la poliţia 
porturilor şi malurilor dunărene ale României, 
decretat la 1879. C. de p. observă stricta re
spectare a Regulamentului relativ la poliţia por
turilor, şi e în drept a aplica penalităţile şi 
amenzile prescrise într’însul contravenienţilor. 
Hotărîrea sa e susceptibilă de recurs numai îna
intea înaltei curţi de casaţiune. Atribuţiuni ju
decătoresc! : C. de p. e însărcinat cu partea exe
cutivă a administraţiunii marinei de comerciu; 
are calitate de oficier public pentru întocmirea 
actelor maritime; e arbitru în acţiunile mari
time, cari nu trec de 300 lei; înscrie şi clasifică 
echipagele şi observă executarea disposiţiunilor 
prescrise de codul de comerciu, privitoare la co
merciul maritim. In cas de crimă însă, se.sisează 
parchetul.

Portal, întrarea principală şi monumentală a 
unei biserici sau altei clădiri.

Portalis, 1) P-, Jean, jurisconsult franc., n. 1745 
în Bausset, •)■ 1807. Ministr. de culte 1804. Ce
lebra prin faptul, că a fost unul din cei patru 
comisari însărcinaţi cu prepararea codului civil 
(Napoleon) şi raportor al acestui cod.

2) P., losif, fiul celui dintâiu, n. 1778, f 1858, 
de asemenea a fost un jurisconsult însemnat, mi
nistru de externe la 1828—29.

Portamento, mod de exeouţiune, care consistă 
în lunecarea lină dela un sunet la altul, astfel 
că acest al doilea apare ca o continuare a celui 
dintâi. Special artei cântului, a fost adoptat şi 
de instrumentele de coarde şi arcuş, singurele 
cărora le este accesibil. Se deosebesce de legato 
prin faptul, că pogorîrea sau ridicarea intona- 
ţiunei se face mai trăgănat, trecând prin toate 
gradele de înălţime, fără însă să se poată deo
sebi vr’un sunet intermediar. In adevăratul P. 
trebue ca lunecarea vocei dela un sunet la cela
lalt să dea acelaş efect, pe care îl dă în violină 
lunecarea degetului pe coardă. Uneori P. e în
semnat cu o notă mică, ca apogiatura lungă, 
alteori prin note reale, cu semnul legăturei şi 
cu indicaţiuuea col P. Unii cântăreţi abusează 
de acest efect, care întrebuinţat cu nioderaţiune 
e de o mare putere expresivă. Exagerarea acestui 
P. dă efectul numit de Italieni trascinando 
la voce. [T. C]

Portar, păzitoriul uşilor. Pentru ca la sf. li
turgic a credincioşilor, cei necredincioşi să nu 
poată fi de faţă. Ia începutul creştinităţii, mai 
cu samă până a fost în vigoare disciplina aşa 
numită arcană, cu păzirea uşilor bisericei erau
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însărcinaţi diaconii, mai apoi subdiaconii, cari 
la exclamare »Uşile Uşile, cu înţelepciune să 
luăm aminte» se făceau atenţi a griji, ca pe 
timpul mărturisirii »Credeului« să nu între vr’un 
necredincios. Despre diregătoria aceasta a pă- 
zirei uşilor se face amintire în rugăciunea chi- 
rotonirei subdiaconului.

Portar, una din boieriile formate de Români; 
se da comandantului sau îngrijitorului porţii ce
tăţilor.

Portar de Suceava, boierie împreunată cu hăt- 
mania; în Moldova comandantul oştilor după domn.

Port-Arthur, oraş chinez cu port milit., aproape 
de capotul sudic al peninsulei Liautung, 24 Oct. 
1894 bombardat de Japonezi, 1898 dat Rusiei 
în arendă.

Portate, (ital.) înregistrarea 4'lnică a măr
furilor, ce se dau pe vapoare pentru transport, 
cu indicarea primitorului.

Portativ, (mus.) sistemul de linii orizontale 
paralele, pe cari se scriu notele. In musica mo
dernă acest P. e format din 5 linii cari în vor
bire se numeră de jos în sus, notele punendu-se 
atât pe linii cât şi pe spaţiile dintre aceste linii. 
Semnifîcaţiunea liniilor şi a spaţiilor, cu alte 
cuvinte numele notelor scrise pe P., e determi
nată de cheie (v. ao.). Originea P., e în nevoia 
ce s’a simţit pe timpul notaţiunii neumatice (v. 
Neume) de a se ave un punct^de plecare, şi 
de control al intonaţiunii. In manuscriptele mu- 
sicale de prin seci. X apare prima linie trasă 
în pergament cu unghia sau cu un vîrf ascuţit, 
dela această linie socotindu-se aproximativ înăl
ţimea relativă a sunetelor represintate prin neume. 
Cel dintâiu, care pare a fi imaginat întrebuin
ţarea acestei linii a fost călugăml Hucbald din 
St.-Amand. Procedeul găsindu-se avantagios, pe 
lângă prima linie apare în curând o a doua, 
trasă cu cerneală, apoi o a treia şi aşa mai de
parte, deosebindu-se prin coloarea cernelei sau 
punendu-se la capet o literă, represintâiid su
netul a cărui notă corespunde la hnie. Dela 
Guido d’Arezzo începe semnificaţiunea de a(}i a 
liniilor şi spaţiQor; în suprafaţa antifonarului 
seu el explică sistemul liniar şi dă exemple de 
P. cu 4 şi 5 linii, colorate deosebit şi combinate 
în diferite moduri. Numeml liniilor însă con
tinuă a varia şi a cresce aşa, că prin seci. XIII 
se ved P.-e cu 12 linii. Totuşi din acest secol 
începe a predomina în manuscriptele antifona- 
relor P. de 4 linii, care s’a menţinut pentru 
cântul bisericesc occidental; şi pe când musica 
de orgă şi cea de clavecin până la începutul 
seci. XVIII e scrisă pe un P. cu mai mult de 
6 linii, musica vocală, şi a celoralalte instru
mente admite, odată cu stabilirea cheilor ad
mise şi P.-ul de 5 Unii. [T. O.]

Port-au-Prince, capitala republicei de Negri 
Haiti, cel mai însemnat oraş comercial al ţerii, 
situat la coasta vestică a insulei; 61,000 loc.; 
reşedinţa unui episcop.

Portă Westphallca, (Weserscharte), pas în 
Vestfalia din sus de Minden; prin el trece 
Weserul şi o cale ferată.

Portcartuşe, cutie de piele purtată de om la 
centuron (cingetoare), în care se pun cartuşe. 
Un soldat poate purta doue sau trei P. Acestea 
se cunosc sub numele generic de Cartuşiere.

Porţelan, v. Porcelan.

Port-Ellsabeth, oraş cu port în colonia Cap 
(Africa de sud), lângă sinul Algoa, 23,266 loc. 
(1891).

Portepeu, ureche de piele, prin ajutorul că
reia se prinde sabia de centuron; termin regu
lamentar; port-sabie, port-baionetă, port-pumnal.

Porter, bere engl., v. Ale.
Portic, CVestibulumJ, tinda bisericei. In ve

chime la biserici mai mari tinda (porticus) era 
un loc deschis, încungiurat de foişoare, unde 
erau catechumeoii şi penitenţii de deosebite 
clase. In mijlocul porticului era o fântână, unde 
cei ce întrau în naia bisericei spre închipuirea 
mânilor curate ridicate pentru rugăciune (1 Trin. 
II, 8) îşi spălau mânile. Tot în P. era şi piscina 
sau crestelniţa pentru botezare; după cum şi până 
ad<, c r e s t e 1 n i ţ a stă în tinda bisericei.

Portic, galerie deschisă înaintea unei faţade, 
cu bolţile susţinute de coloane sau arcade.

Porţile de fier, v. Poarta de fier.
Portio legitima, partea legitimă (v. ac.). In 

dreptul ung. e asigurată descendenţilor şi în 
lipsa acestora părinţilor în viaţă, şi face jumă
tate din partea ce li-se cuvine după lege în cas 
dacă nu există testament. Lipsirea ereejilor de 
P. 1. se poate face numai în caşurile de exchi- 
dere stabilite prin lege.

Portiuncula, mănăstire de franciscani lângă 
Assisi în prov. ital. Perugia, cu renumit loc de 
pelerinagiu.

Porţiune, (iat.) parte, când e vorba de mâncări.
P. canonică sau Congrua, în general suma 

tuturor venitelor unui preot; în special pământul 
din roadele căruia se susţin preoţii. In cele dintâi 
veacuri ale creştinismului toate cele de lipsă pentru 
susţinerea preoţilor şi a cultului divin, le prestau 
credincioşii, ca daruri şi jertfă bisericei. După ce 
şi-a dobândit biser. libertatea, a început a se 
câştiga, mai ales prin donaţiuni, averi imobile (pă
mânturi), cari s’au numit P. c.; aceste sunt pro
prietatea bis. şi fără permisiunea superiorilor nu 
se pot înstrăina. Preoţimea română din Ungaria 
şi Transilvania, înainte de Unirea dela 1700 nu 
avea aproape de loc P. c. şi preoţii se susţineau 
sau din averile lor proprii (cei nobili) sau din pă
mânturi arendate dela domni, pentru cari plăteau 
taxe ori făceau robotă ca şi iobagii. Episcopul 
Inocenţiu M. Klein mijloci dela împărăteasa 
Maria Teresia (decretul din 9 Sept. 1743), ca şi 
preoţilor uniţi să li-se dea porţiuni canonice; dar 
acel decret nu a fost executat pretutindeni. Epis
copul Petru Pavel Aron însă a obţinut un decret 
(15 Iunie 1759) în sensul căruia fiecare preot 
avea să capete agrii de 20 gălete şi 15 care de 
fân; dar nici acest decret nu a fost executat în 
tot locul. Astfel dar numai pe încetul, şi prin 
donaţiuni de ale privaţilor ori prin cumpărări, s'au 
format porţiuni canonice pentru preoţii români. 
Pentru părţile bănăţene, cu ocasiunea întroducerei 
urbanului în 1774, s'a asemnat pentru fiecare 
preot de rit grecesc, şi aşa şi pentru cei români, 
câte o sesiune (36 jugere) pământ. (Cf. «Tran
silvania» Nr. IX, 1901 şi Dr. A. Bunea, Episcopul 
In. M. Klein, Blaj 1900 p. 89). [I. R.J

Portland, 1) P., peninsulă la sudul Angliei în 
canal, 9443 loc. (1891), renumite cariere de 
piatră; 2 fare; Limanul P., între peninsulă şi 
portuTWeymouth, cu forturi. 2) P., oraţ în Mâine 
(America de Nord), 36,425 loc. (1890). 3) P., orof
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ÎD Oregon (America de Nord), 46,385 loc., cu 
suburbiile 81,000 loc. (1890).

Portlandian, (Portland), etagiul, subdivisiunea 
cea mai superioară a Jurasicului superior. Se 
subdivide în Uouonian şi Aquilonian. Dn echi
valent salmastru şi lacustru al Aquilonian ului 
este Purbechianul. Un facies particular al P., şi 
care ocupă o Întindere mare în regiunea medi
teraneană, este cunoscut sub numele de Tithon. 
Acesta, represintat prin nisce calcaruri albe, ocupă 
o întindere mare şi in România (jud. Prahova, 
Dâmbovita, Muscel şi întreaga Oltenie), v. şi 
Ciment. [Dr. Popovici-HatzegJ.

Portmoneu,pungăcudespăi’tămintepentru bani.
Port-Natal, v. Natal.
Porto, taxa ce se plătesce la birourile poştale, 

în schimbul căreia se liberează o recipisă stam
pilată, pentru transportul la adresa indicată a 
unei scrisori sau a unui pachet postai.

Porto. (Oporto), oraş în Portugalia, prov. 
Minho, lângă Duero, 138,800 loc. (1890). P. e al 
doilea oraş al Portugaliei; politechnic, academie 
de arte, grădină botanică, bibliotecă; port bun, 
fiind oraşul numai 5 km. în depărtare de gura 
riului şi de ocean. Locul principal al industriei 
portugheze, cu deosebire industrie de bumbac, 
lână, mătasă, pălării, săpun, etc.; comerciu viu. 
In apropiere se produce vin renumit.

Portooal, numele popular al arborelui Citrus 
Aurantium L. (v. ac.). Portocale, fmctele co
mestibile de Citrus Aurantium L.

Portoferrajo, capitala insulei ital. Elba, situată 
la malul nordic al insulei, 3737 loc. Aci a residat 
Napoleon 1 după detronare (5 Maia 1814 până 
26 Febr. 1815).

Port of Spain, (pron. spen), capit. ins. britice 
Trinidad, 34,037 loc. (1891; port cu 3 forturi.

Portofoliu, (franc. PortefeuiUeJ 1) carton îndoit 
pentru păstrarea epistolelor, desenărilor, hâr
tiilor de valoare, etc.; 2) funcţiune de ministru: 
portofoliul resboiidui; >şi-a depus P.<, adecă: 
s’a retras dela funcţiunea de ministru. >Mini
stru fără P.« se numesc miniştri, cari sunt 
membri în consiliul de miniştri, fără ca să aibă 
resort propriu; contrar: ministru de resort; 3) si- 
tuaţiunea pretensiunilor cambiale ale unei bănci.

Porto Maurizio, prov. ital. în Liguria, 1179 km*, 
cu 146,722 loc. (1897); capitala P., lângă golful 
Genevei, 6309 loc.; port, băi de mare.

Porto-Re, oraş cu port în Croaţia, comitatul 
Modrus-Fiume, lângă Quarnero, 1104 loc. (1890); 
şantier.

Portorloo, v. Puerto Eico.
Portret, (franc, portrait), înfăţişarea unei per

soane prin pictură, desemn, sculptură sau foto
grafie. In pictură şi desemn portretul de obiceiu 
ou se face în proporţii mai mari decât persoana 
în realitate, în cele mai multe caşuri în pro
porţii mai mici. In sculptură, s. e. statuele, se 
face înfăţişarea unei persoane în mărime natu
rală sau în proporţii mai mari. Portretul poate 
să ne înfăţişeze numai capul unei persoane, sau 
bustul sau figura întreagă. După ţinuta fîgurei, 
cu deosebire a capului, portretele sunt e n face 
(.in faţă), în profil şi semiprofil. (v. şi Photografia).

Port-Royal des Champs, mănăstire de călu
găriţe oisterciene lângă Vorsailles, lund. 1204, 
în seci. XVII reşedinţa unei şcoale jaosenistice, 
1709 desfiinţată şi derâmată.

Port-Saj'd, oraş cu port în Egipt, la capetul 
nordic al canalului Suez, 35,508 loc. (1897); 
fundat 1860; comerciu viu prin canal.

Portsmouth, oraş maritim la sudul Augliei, 
situat pe insula Portsea lângă Canal, primul port 
militar al Angliei, putend adăposti 1000 nai de 
resboiu; fortăreaţă; 178,639 loc. (1896); cel mai 
mare şantier din lume, ocupând teren de 116 hec
tare şi 5000 oameni; magazine, spital militar, 
şcoală de marină; comercial e mai puţin im
portant. In apropiere renumitele băi de mare 
Eingsrooms.

Portugalia, regat ocupând făşia sud-vestică a 
peninsulei Pireneice, 88,954 km*, ou 4.660,095 loc. 
(1890), împreună cu Madeira şi Azorele, ce-i 
aparţin, are 92,157 km*, cu 5.049,729 loc. Ţeara 
e o continuare a munţilor Spaniei (Serra da 
EstreUa, 1993 m.), ou şesuri şi văi roditoare, 
dar puţin cultivate, udate de cursul inferior al 
rîurilor Guadiana, Tejo, Duero, Minho. Populaţia 
e un amestec de elemente suevo-romane, casti- 
liene şi franceze; afară de Portughezii propriu 
dişi mai sunt Creoli, Negri, Ţigani şi puţini Ovrei; 
4 clase sociale: nobilimea (înaltă »titulados« cu 
predicatul >dom<; de jos >fldalgos<), clerul, ce
tăţenii şi ţăranii. Biserica dominantă e cea 
rom.-cat. cu 3 archiepiscopi (Lissabona, Braga, 
Evora) şi 11 episcopi; la 1834 s’au cassat toate 
mănăstirile de călugări, călugăriţe mai sunt 1500. 
Instrucţia poporală numără 5464 şcoale, şcoale 
medii sunt 23 licee, institute super, de învăţă- 
ment: universitate (în Coimbra), 3 şcoale de 
medicină (Lissabona, Porto, Funchal), curs sciin- 
ţifle superior (Lissabona), academie politeohnioă 
(Porto), şcoală politeohnioă (Lissabona), institut 
agronomic, academia reg. de sciinţe (Lissabona), 
2 academii de arte (Lissabona şi Porto), conser- 
vatoriu de musică, şcoală militară şi de marină 
(Lissabona). Se produce anual în termen mediu 
3'4 miloane hl. grâu, 2'5 mii. hl. secară, 1'2 mii. 
hl. orz şi ovăs, 7'8 mii. hl. cucuruz, 3-2 mii hl. 
cartofi, 1-5—4 mii. hl. vin; producţie însemnată 
de oleu, castane, lămâi şi mai ales portocale (în
1896 s’au exportat 47 mii. bucăţi). Economia de 
vite neînsemnată (multe capre, asinî şi rîmători); 
se cultivă viermi de mătasă; mine de aramă, 
mangan, plumb, fier, cărbuni, sare. Industrie des- 
voltată mai ales în ce privesce ţeseturile de 
bumbac, lână, mătasă, articli de aur şi argint, 
fabricaţii de fier, maşine, pielării, porţelan, sticlă, 
hârtie, chimicalii, comerciu maritim extins. La
1897 au intrat în porturile P.-iei 10,406 năi de 
9.237,048 tone, au ieşit 10,356 năi de 9.209,579 
tone. Flotila comercială Ia 1895 număra 258 năi 
de 88,885 tone. In P. sunt 42 bănci, între cari 
mai importantă banca de P. Căi ferate 2358 km. 
la 1896, telegraf 7425 km. Calculul monetelor 
după reis: 100 reis = tostao, 1000 reis=l mil- 
reis (ca. 4 32 cor.), 1000 mUreis = l couto. Măsuri 
cele metrice. P. e o monarchie constituţională cu 
drept de moştenire la ambele sexe; rege actual 
e Dom Carlos I dela 19 Oct. 1889. Legislativa 
(Cortes) consistă din 2 camere: a pairilor (păros) 
şi a deputaţilor (deputados). Finanţele nu prea 
ordonate. Datorie 664 milioane miireis. Capitala 
Lissabona. P. posedă (afară de Madeira şi Azore) 
în Africa 2.126,130 km*, cu 13.332,000 loc.; în 
Asia 19,970 km*, cu 881,000 loc.; trupele colo
niale numără 9478 oameni.
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Istoria. Cei mai vechi locuitori ai F. de a(Ji 

au fost Lusitanii; ţeara lor fu cucerită de Bo- 
mani la 139 a. Chr. şi dela 27 a. Chr. prefăcută 
în provincia romană Lusitania. In seci. IV nă
văliră Alanii şi Suevii, apoi făcu parte din im
periul Yisigoţilor, dela 711 fu a Arabilor. Regele 
Castiliei Alfons VI dădu o parte a ţerii ca feud 
contelui Henric de Burgund. Acesta şi-a luat 
titlul de conte şi domn al P.-ei (dela Portus 
Cală=Porto). Fiul seu Alfons I (1112—85) după 
învingerea dela Ourique asupra Arabilor 1139 fu 
proclamat rege. 1147 luă dela Arabi Lissabona. 
Unul din urmaşii sei, Alfons III (f 1279) cuceri 
1253 regatul arab Algarve. 1383 se stinse linia 
bărbătească a casei de Burgund cu Ferdinand I. 
Acestuia îi urmă fiul natural al lui Pedro I (tatăl 
lui Ferd. I), loan I. Acesta cuceri 1415 Ceuta, 
apoi începu expediţiile de descoperiri pe la coasta 
vestică a Africei. Aceste întreprinderi fură mult 
sprijinite de cătră prinţul Henric Marinarul şi 
se continuară sub regii următori Eduard (f 1438), 
Alfons V (f 1481) şi loan II ^ 1495). Barto- 
lomeu Diaz încunjură la 1486 Capul Bunei spe
ranţe, iar sub Emanuil 1 (t 1521) descoperi Vasco 
da Gama calea maritimă la Estindia, unde vice
regii Almeida şi Albuquerquo întemeiază colo
niile portugheze. 1500 Cabrai luă în posesiune 
Brasifia. In urma politicei clericale a lui loan III 
(t 1557) regatul deoăcju. 1580 se stinse şi linia 
falsă de Burgund şi regatul ajunse sub doraina- 
ţiune spaniolă ca moştenire a lui Filip II după 
mama sa, sora lui loan III. Coloniile estindice, 
afară de oraşele Goa şi Diu le luară Olandezii. 
La 1640 poporul ridică pe ti'onul regal pe ducele 
loan de Biaganza (loan IV, f 1656); însă abia 
la 13 Febr. 1668 fu recunoscută de Spania in
dependenţa P.-ei. Sub losif I (f 1777) încercă 
Pombal să ridice P. prin reforme liberale, re- 
strînse puterea clerului şi alungă pe iesuiţi 1759. 
Sub Maria I, fica lui losif, măritată cu fratele 
tatălui seu, Pombal fu dimis şi domnia clericală 
restabilită. După ce Maria a nebunit, 1792, de
veni regent fiul ei loan, care după moartea Măriei 
deveni rege 1816 ca loan VI. Când P. nu voi să 
între în blocul continental ordonat de Napoleon, 
acesta îi declară resboiu, curtea fugi 27 Nov. 
1807 la Brasilia, Francezii ocupară P. şi declarară 
detronată casa de Braganza. In urma învingerilor 
luiWellington şi a capitulaţiunii Cintrei (30 Aug. 
1808), Francezii părăsiră P., pe care o guvernă 
generalul engl. Beresford. 23 Aug. 1820 erupse 
în Porto o rescoală în contra tui Beresford, iar 
în Sept. se formă în Lissabona un guvern pro- 
visor. Abia acum (1821) se reîntoarse regele din 
Brasilia, pentru ca la 23 Sept. 1822 să joare pe 
o constituie nouă. In toamna aceluiaş an se des
făcu Brasilia de P. şi proclamă împerat al seu pe 
Pedro I. Dom Miguel, al doilea fiu al regelui, 
sili pe rege să suspende constituţia şi introduse 
un regim terorist, care fu suprimat 1824 prin 
intervenţie engleză; loan reluă cârma şi restitui 
constituţia după staturi. După moartea lui loan VI 
(10 Martie 1826), infanta Isabella deveni regentă 
in numele fratelui ei, al împăratului Brasiliei 
Pedro I (ca rege portugh. Pedro IV). Acesta dete 
o nouă constituţie »Carta de ley« la 26 Apr. 1826, 
iar 2 Maiu acelaş an abdică dela tron în fa
vorul ficei sale Maria II da Gloria. Dom Miguel 
insă ajunse 1827 regent, 1828 proclamat rege

suspendă constituţia dela 1826 şi încercă să în- 
troducă regimul absolut. 1832 soSi Dom Pedro cu 
flotila sa, ocupă Porto, bătu pe Dom Miguel la 
Cap San Vincent 1833, Lissabona capitulă şi Maria 
întră în capitală. Dom Miguel, bătut 1834 la 
Thomar, trebui să fugă, constituţia din 1826 fu re
stabilită şi după moartea lui Dom Pedro (24 Sept. 
1834) Maria luă regimul. Sub ea au fost continue 
lupte între partisanii constituţiei dela 1826 (con
servativi) şi ai celei dela 1822 (radicali). 4 Apr. 
1838 Maria cu soţul ei Ferdinand de Coburg jură 
pe constituţia dela 1822 revisuită. După Maria 
(1853) urmă fiul ei minor Pedro V (f 1861), după 
acesta fratele seu Ludovic 1 (Luiz), iar după el, 
19 Oct. 1889 fiul seu Carlos I. Guvernul fu cu 
deosebită atenţiune la desvoltarea coloniilor, în 
cari la 1869 se sterse sclăvia. Administraţia ne
corectă şi risipa cu averea ţării înglodă ţeai'a în 
datorii, aşa că la 1692 P. trebui să declare, că 
nu mai poate plăti toate interesele după datoriile 
sale. (Cf. Minutoli, P. şi coloniile sale (1855), 
Aldama-Ayala (1880), Vezelay (1891), Tavares 
de Medeiros (1892), Pinheiro Chagas (1867), Re- 
bello da Silva (1860—71), etc.)

Portugheză, literatura e puţin cunoscută din 
causa lipsei de critică şi istorie proprie. înşişi 
Portughezii caută să cunoască mai mult din 
scriitorii străini valoarea numeroaselor opere de 
1. P. Această nepăsare vine din puţina ori
ginalitate a acestei literaturi, care s’a des- 
voltat sub o continuă influenţă străină, când 
italiană, când spaniolă sau franceză, dar mai 
ales latină. In 1. P. se disting patru perioade. 
Cele mai vechi producţiuni, de prin seci. XIII 
şi XIV, sunt cântece de amor după modelul 
trubadurilor provenşali şi adunate în colecţiuni 
numite coneionieros, astăcji foarte rari. Seci. XV 
este al cronicarilor: Lopes, Garda de Rezende, 
Azurara, Ruy de Pina. Seci. XVI este epoca de 
înflorire a 1. P. Ea începe cu domnia lui dom 
Manuel şi ţine până la supunerea Portugaliei de 
căţră Spania, în urma luptei dela Alcacer Eebir, 
1580. Atunci scriseră poeţi lirici ca Bernardin 
Ribeiro, Christoval Falşam, Diego Bernardes, 
Andrade Caminha, Alvares de Oriente, Rodriguez 
Lobo, Manuel deVeiga; poeţi epici ca celebrul 
Camoens, Corte-Real, Mauzinho Quebedo, Pe- 
reira de Castro, Francisco de Sa şi Menezes, 
dona Lacerdo, Miguel de Sylveira; poeţi dra
matici ca Să e Miranda, Antonio Ferreira, Gil 
Vincente; istorici şi cronicari ea Osorio, J. de 
Barris, Diego do Couto, Albuquerque, Damian de 
Goes, Castanheda, L. A. de Resende; moralişti 
ca Heitor Pinto, Amador Arraiz; romancieri ca 
Francisco Morales ş. a. Timpul captivităţii (1580 
până 1640), a fost un period de decadenţă, în 
care se disting numai câţiva istorici, ca Frey- 
Luiz de Souza, Bemardo de Brito, de Andrada, 
Antonio Boccaro, Duarte Nunez de Lido, de Lu- 
cena, de VasoonceUos; câţiva poeţi ca Masca- 
renhas, Barbosa Bacellar, Faiva de Andrada şi 
monaca Violente. După revoluţiunea dela 1640, 
care liberă Portugalia de Spania, începe o nouă 
eră pentru 1. P. Sub loan V se înfiinţează o 
academie istorică, mai târ4iu (1756) academia 
Arcadilor şi o academie de sciinţe, care publică 
cronicele vechi, colecţiuni de memorii sciinţifice 
şi literare, şi începuse publicarea unui mare 
dicţionar al limbei, din care însă nu apăru decât
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primul volum. Intre scriitorii acestei epoce se 
disting poeţii Antonio Garcao, Diniz de Cruz o 
Sylva, Domingo do Reis Quinta, contele de Ery- 
ceyra şi enciclopediştii don Francisco Lobo, Bar- 
bosa Marhado; iar pe la începutul seci. XIX 
poeţii Barbosa de Bocagio şi Francisco Manuel 
de Nascimento. Literatură: Buterwek, Istoria 
poesiei şi elocuenţei la popoarele moderne in 
germ. 1801—19, 12 voi.; Sismondi, Des litte- 
ratures du midi. Paris, 1813, 4 voi.; Ferdinand 
Denis, Resume de l'histoire litteraire du Por- 
tugal. Paris, 1812—16, ş. a.

Portulaca L., (botan.) gen din fam. Portula- 
caceae, cuprinde plante erbacee cărnoase şi are 
vr’o 16 specii, ce cresc între tropice şi în Ame
rica, iar două din aceste specii sunt foarte res- 
pândite prin locurile cultivate sau năsipoase din 
regiunile temperate. In părţile noastre crosce 
P. oleraeea L., cunoscută de poporul nostru sub 
numirile de: Iarbă grasă. Porcină; iar 
P. ffrandiflora Lindl. cresce numai cultivată.

Portulacaoee sau Portulaceae Endl., (botan.) 
mică familie de plante dicotyledonate-polypetale, 
erbacee, subfrutescente sau fruticuli mai adesea 
glabrii şi mai mult sau mai puţin suculente sau 
lung-peroase. Această familie are vr’o 15 genuri 
cu vr’o 125 specii, respândite cele mai multe în 
America şi în ambele emisfere, câteva austro- 
africane sau australiane, foarte puţine cresc prin 
Asia, Africa boreală sau prin Europa. Dintre 
genurile acestei familii menţionăm: PortulacaL., 
Claytonia L. şi Mantia L. [Z. C. P.)

Portunus, la Romani 4eul porturilor de mare; 
e predicatul 4euiui lanus, ca (Jeil intrării şi 
ieşirii din port. P. a avut templu la un port ^ 
rîului Tibru, unde în 17 Aug. s’a ţinut serbă- 
toarea Portunalia, fiind preot un Flamen por- 
tunalis.

Porumb, (zool.) Porumbul, Hulub, Golumb, 
pasere din ord. Peliornithelor, fam. Columbi- 
delor, genul Columba, cu 62 specii, respândite 
aproape pe toată suprafaţa pământului, în stare 
selbatică şi domestică. Varietatea coloarei pe
nelor, cum şi modul lor de disposiţie pe cap, 
corp şi membre fac ca difei'itele specii de po
rumb să presinte o mulţime de varietăţi mai 
ales printre cei domestici, obţinute cu deosebire 
prin împăreohieri. P. se înmulţesc foarte re
pede, scoţând mai multe serii de pui preste an. 
Ei se nutresc cu seminţe de graminee, ca grâu. 
Puii în primele sunt nutriţi cu o subst. 
semilicbidă alburie ce e secretată de nisce glande 
din păreţii gurei mamei, pe care porumbiţa o 
înţroduce în gura lor printr’un fel de vomitare, 
ţinând ciooul într’al puilor. Când sunt mai mari 
îi nutresce tot aşa, dar cu grăunţe de graminee, 
cari sunt deja muiate şi umflate, prin faptul că 
au stat în guşe, ceea ce uşurează digestia puilor. 
Porumbeii domestici se exercitează adi foarte 
mult, de cătră militari, pentru mici corespon
denţe, cu scop, ca în timp de resboiu să-i poată 
întrebuinţa la comunicări de ordine, cari se pot 
lega cu fire subţiri de gâtul sau de subţioara 
porumbului, v. şi Columba. [I. P. Voiteşti.]

Porumb, Păpuşoiu, Cucuruz, v. Zea Mays.
Porumbac, două comune în ţeara Oltului (Tran

silvania). 1) P. infer., corn. mică, 1422 loc. Rom., 
staţiune de cale ferată. 2) P. super., comună 
mică, 2046 loc. Rom., cu o sticlărie a statului.

Porumbar, una din numirile populare ale ar
bustului Prunus spinosa L. (v. ac.). '

Porumbele, se numesc fructele comestibile de 
Prunus spinosa L. (v. ac.).

Porumbeecu, 1) P., Iracliu, preot şi scriitor 
rom., n. 9 Martie 1823 în Suceviţa (Bucovina), 
t Febr. 1896. Studiile gimn. le-a făcut în Cer- 
năuţ şi Leina (Lemberg), teologia în Cernăuţ. 
S’a preoţit în 1850 şi fu trimis paroch la Şipot, 
în 1857 la Boian, apoi la Stupea. In 1881 îşi 
schimbă numele de familie Golembiowski in acela 
de P., sub care işi publicase scrierile literare. 
In 1884 paroch în Frătăuţul nou, unde a în
fiinţat în 1889 un cum de industrie casnică. 
Fiind văduv, primi în 1895 alegerea de egumen 
al mănăstirii Putnei, dar muri înainte de a se 
călugări. In 1893 i-se conferi titlul de exarch. 
Dela el au remas mai multe poesii şi intere
sante scrieri în prosă, pe cari s’a apucat să le 
adune şi să le publice profes. Leonida Bodna- 
rescul, sub titlul de Scrierile lui Lraclie P., adu
nate şi însoţite de o schiţă biografică. Partea I, 
Cernăuţ. 1898. (Cf. Morariu C., Părţi din istoria 
Rom. bucovineni. Cernăuţ 1893, pag. 217—220.)

2) P., Ciprian, compositor, fiul lui Ir. P., 
n. 2 Oct. 1854 în Şipot (Bucovina), f 24 Maiu 
1883. A absolvat liceul în Suceava în 1873, 
când a intrat în seminariul clerical din Cernăuţ 
spre a studia teologia; după înfiinţarea univ. 
Fiancisco-Iosefine, în 1875 trecu la facultatea 
filosofică, unde remase până în 1878. Având ta
lent deosebit pentru musică, se însorise în 1879 
1a conservatoriul din Viena, unde petrecu până 
în 1881. A fost profesor de musică la gimnasiul 
super, din Braşov şi dirigent al corului dela bi
serica Sf. Nicolae. Căpătând morb de piept, se 
duse în toamna anului 1882 la Italia, unde făcu 
cunoscinţa vestitului compositor Verdi. Agra- 
vându-i-se morbul, se întoarse în patrie la 
Stupea, undo reposă. Are preste două sute de 
composiţiuni, lumesci şi bisericesci, între caii 
şi renumita operă nou*, ale căror melodii
sunt naţionale şi armonioase, multe din ele sunt 
publicate. Puţinele lui poesioare vădesc talent 
poetic. Cântecele studenţesc!, tipărite în Viena 
în 1888, au devenit poporale. (Cf. Morariu C., 
Părţi din istoria Românilor bucovineni. Cernăuţ 
1893, pag. 254—267.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Porumbii mare, v. Galambfalva.
Porunca, ordin. Cele 10 porunci, v. Decalog.
Porunci bisericesci, în special se numesc aşa 

cele 5 porunci propuse de cătră biserică cre
dincioşilor spre observare. Biserica are drept de 
a crea legi şi de a da credincioşilor săi porunci 
pe cari aceia sunt datori a le observa. P. b. la 
începutul creştinismului se observau pe basa 
tradiţiunilor apostolice şi numai mai târziu au 
fost formulate şi propuse de cătră biserică în 
forma lor de a4i. P. b. sunt 5 şi anume: I) Să 
ţini serbătorile cele alese şi legate. 2) Să asculţi 
sf. liturgie în Dumineci şi serbători. 3) Să ţini 
posturile şi ajunurile anului. 4) Să te mărtu
risesc! şi cumineci cel puţin odată pe an (la sf. 
Pasci). 5) Să nu faci nuntă în unele timpuri 
oprite ale anului. Pe unele locuri s’a adaus şi 
a 6 poruncă, adecă despre plătirea (Jecimelor 
sau contiîbuţiunilor rânduite pentru trebuinţele 
bisericei. P. b. în esenţa lor se pot considera 
ca explicări ale poruncilor dumneijeiesci şi de
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aceea în catechisme şi tractatele teologice sunt 
puse imediat după cele 10 porunci. [Dr.I.R.]

Poruţlu, loan, n. 25 Ian. 1842 în Almaşul măre 
(Trans.). Şi-a făcut studiile la liceul rom.-cat. 
din Cluj (1854—62) şi la facultatea de drept din 
Budapesta (1862—66). A fost colaborator şi, în 
curs de un an, redactor resp. (1868—70) al Zia
rului »Federatiunea« (v. ac.). In acest interval 
i-s’au intentat mai multe procese de presă şi a 
fost condamnat la 4uce luni închisoare de stat, 
şi internat în Vâcz (1871). Dela 1873—80 a fost 
practicant de advocat în Turda, Blaj, etc. Dela 
15 Febr. 1880 până 1 Apr. 1901 a funcţionat 
ca secretar-interpret la consulatul general aJ Ro
mâniei în Budapesta. [I. St. Ş.]

Posad, una din dările primitive ale principa
telor rom., ce se percepea pentru întreţinerea 
garnisoanelor de prin oraşe.

Poşarevaţ, (Poiarevac, fals Passaroviţ), oraş 
în Serbia, aproape de Morava, 11,450 loc. (1895); 
la 21 Iul. 1718 acf s'a încheiat pace între cre
ştini şi Turci. (v. Passarovitz.)

Posauna, denaturarea cuvântului german Po- 
saune, v. (Trombon.

Poseidon, la Greci (jeul mării şi al apelor cur
gătoare, fiul lui Kronos şi Rhea, bărbatul Am- 
phitritei, tatăl lui Triton. Se închipuia tinend 
in mână o furcă cu trei coarne. Căletoresoe pe 
fata mării în un car tras de cai şi e urmat de 
alţi (jei de mare. In fundul mării are un palat 
splendid şi în mănia sa produce cutremur de 
pământ. Când (jeii şi-au împăi’tit lumea, Zeus 
a căpătat ceriul, P. marea şi apele, iar Pluton 
infernul. P. e identic cu Neptun la Romani.

Posen, prov. prus., 28,962 km2., cu 1.828,658 loc. 
(1895), 52°/? Poloni; şes udat de Warthe şi Netze; 
pământ roditor. Guvernamentul P., 17,512 km*., 
cu 1.173,211 loc. (1895). Capitala P. (polon. 
Pozndn) dela 1827 e fortăreaţă de primul rang, 
73,239 loc. (1895), 3/7 Poloni; reşedinţa unui 
archiepiscop, catedrală în stil gotic (zidită 1775, 
capela de aur); biblioteca Raczynski; multe pa
late; 2 gimnasîi clasice, 1 real, seminariu preo
ţesc, seminariu de învăţătoare, şcoală de architec- 
tură, institut de surdomuţi; cameră de comerciu, 
filiala băncii imperiale; direcţiune de căi ferate. 
Industria e representată prin mori, fabrici de 
spirt şi licor, fabrici de bere. Comerciu însemnat 
cu cereale, spirt, lână, etc. 11 Dec. 1806 aci 
s’a încheiat pace între Nâpoleon I şi Frideric 
August II al Saxoniei.

PosescI, corn. rur. în România, j. Prahova, 
compusă din 3 căt., cu 2030 loc. (Dict. geogr. 
1897), 4 biserici şi 1 şcoală; isvoare ou apă 
minerală.

Posesiune, deţinerea unui lucru. Cel ce deţine 
un lucru, ca proprietar are o posesiune deplină. 
Ca P. să aibă efecte legale trebue să întru
nească următoarele două elemente: faptul ma
terial al deţinerei lucrului pe fată, unit cu iu- 
tentiunea de a-1 face al său (corpus et animus). 
Faptul simplei deţineri al unui lucru, fără intenţia 
de a-1 face al său, nu dă nici un drept. Chi
riaşul s. e. deţine lucrul în numele proprieta
rului, dar nu-1 posede, căci îi lipsesce »aniinus«, 
intenţiunea de a face al său lucru deţinut; în 
acest cas P. se numesce precară. P. este apă
rată printr’o acţiune numită posesorie, cu con- 
diţiunea ca să fi posedat cel puţin un an. In- |

semnătatea P. este că duce la prescripţie (v. ac. 
şi Detenţiune, Deposedare).

P. de păment, v. Proprietatea fondară.
Posesiv, (gramat.) pronumele, care arată o po

sesiune, s. e. al meu, a mea, etc.
Posesor, (lat.) detentoml unui lucru. (v. Po

sesiune.)
Posibilitate, (filos.) denotă caracterul logic al 

celor posibile, faptul că actele gândirii nu conţin 
contradicţiune. Judecăţile, cari exprimă o posi
bilitate, se numesc problematice. [PI]

Posilipo, un deal situat spre nord-vest dela 
Neapolea, renumit prin peştera dela P., 690 m. 
lungă, 6 5—10 m. largă şi 7—25 m. înaltă, ce 
duce ca o calo la Pozzuoli. La întrarea în peş
teră se află aşanumitul mormânt al lui Virgil. 
Paralel cu aceasta e grotta nuova di P. pentru 
tramvaiul cu vapor.

Posiţia, (mus.) în teoria elementară a musicei 
e locul ce ocupă o notă, o cheie, un accident 
pe portativ. In studiul armoniei P. e modul de 
distribuire între diferitele voci a notelor ce for
mează un acord, abstracţiune făcând de nota 
basului, a cărei schimbare nu mai aduce o nouă 
P. ci o resturnare. In jocul instrumentelor sensul 
cuvântului P. variază după mechanismul lor.

Posiţiune, (lat) situaţiune, stare, loc. In pro- 
sodie P. pi elungirea în ton a unei .vocale scurte, 
când îi urmează două sau mai multe consonante.

Posltlv, 1) îu gramat. primul grad al compa
raţiei la adiective şi adv. (v. Comparativ.) 2) în 
fllosofle un lucru, fapt sau fenomen atunci, 
când siguranţa sa este stabilită; într’o formă 
peremptorie tot ce se razimă pe experienţă. 
P. se ia şi în loc de afirmativ. Opus: negativ. 
Dropt P. se numesce acela care e scris, în opo- 
siţie cu dreptul natural, care nu e scris. [PI]

Posltivlsm, (filos.) în genere acel punct de 
vedere în filosofare, care nu trece preste da
tele experienţei. Metafisica este imposibilă după 
vederile positivismului. In acest înţeles positi- 
vişti au fost Epicureii şi Hume (v. ac.). Adevă
ratul întemeietor însă al positivismului filosofic, 
a fost August Comte (v. ac.) (1798—1857). El 
şi-a numit sistemul său astfel pentru cuvântul 
că, cu excluderea ori cărei metafisioi şi teologii, 
s’a mărginit numai la sisteinatisarea legilor, ce 
regulează fenomenele din natură pe basa da
telor experienţei. Pentru P. teoriile nu au alt 
obiect decât coordonarea faptelor observate. In- 
tr’un anumit înţeles ca positivişti se pot con
sidera Renan şi Littre, Stuart Mill şi H. Spencer. 
Tot aşa Diihring şi Avenarius. [PI]

Poslujnlcll, servitorii mănăstirilor şi ai boie
rilor, în Rom., scutiţi de dări cătră stat. P. erau 
bogaţi, ca dările lor plătite boierului să-i facă 
venit bun.

Post, este abţinere pe un timp anumit dela 
ori ce mâncări sau numai dela mâncări de căr
nuri, împreunată ou abţinere dela răutăţi su- 
fletesci. In acest înţeles P.-ul este act de virtute 
al abnegărei şi penitenţei, act de pietate. P.-ul 
este cunoscut şi la popoarele străine de creşti
nism; în legea veche a iudaismului sunt urme 
clare despre instituirea şi observarea P.-lui. Din 
primele secole ale creştinătăţei s’a desvoltat şi 
s’a stabilit şi P.-ul de 40 d'lc al st. Paresimi, 
care formează o pregătire spirituală spre serbă- 
toarea cea luminată a Invierei Domnulni. Afară
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de F-riil, Pascilor (40 (Jile), după râudniala bi- 
aericei de rit oriental, sunt âncă următoarele 
P.-uri: P.-ul Crăciunului de şese septemftni, în- 
cepend din 15 Nov. st. v. S’a introdus mai ântâiu 
în biserica apusană, de unde în seci. IV a trecut 
şi în biserica orientală; al Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel, ce se începe Luni după prima Duminecă 
dela serbătoarea Rusaliilor (Dumineca tuturor 
sfinţilor), deci ţine mai lung ori mai scurt; al Sf. 
Maria,ţine doue septemâni, înainte de serbătoarea 
Adormirei maioei Domnului, din 1—15 Aug.; 
P.-ul Tăierei capului Sf. loan Botezătorul şi P.-ul 
Cruoei, (ine câte o 4> a serbătoarei. Pe lângă 
aceste nenumerând aci Ajunurile, în pre4iua 
Crăciunului şi a Betezului, suut ancă (jUc de P. 
Mercuri şi Vineri în fiecare septemână, cu excep- 
ţinnea acelora ce cad între Crăciun şi Botez, în 
septemână Vameşului şi a Fariseului, în sep- 
temâna luminată şi cea după Rusalii, şi dacă pe 
acele (Jile cade vr’e serbăteare a Domnului îs. 
Chr. Mercuri, în memoria că in acea. (Ji s'a făcut 
sfat de a prinde pe Is. Chr., iar Vineri în amin
tirea morţii de pe cruce ă Mântuitorului. (Cf. 
Sam. Klein, Dissert. de jejuniis gr.-orient. ec- 
clesiae. Viennae, 1782; Dr. Fel. Brâu, De je
juniis ecol. Magnovaradini, 1889; Conciliul prov. I 
al prov. biser. gr.-cat. de A.rlulia şi Făgăraş, 
titl. VI, 0. 8.. BW, 1882.)

Postul deifei Cerea, la Romani s’a întrodus 
la 191 a. Chr. la îndemnul cărţilor sibylllce 
(v. ac.), mai ântâiu tot la 4 ani, mai târdiu în 
tot anul. P. (J. C. s’a numit: leiunium Cereris.

Post, loc destinat a fi ocupat de unul sau mai 
mulţi oameni într’un scop determinat (s. e. P. 
telegrafic). In sens militar: grup de oameni ar
maţi, instalaţi într'un punct pentru a exercita 
o supraveghere sau o pază. P. mic, P. special, 
P. detaşat, elemente deosebite făcând parte din 
un sistem de ante-posturi.

Post, Albert Hermann, iurist germ., n. 1839 în 
Brema, f 1895. Campion al soiinţei de drept com
parativ. Scrieri: >Das SamtguU (ed. II, 1879); 
»Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit und 
die Entstehung der Ehe« (1875), eto.

Posta, dela lat. posta p. posita, staţiune sau 
loc de oprire. Se înţelege, ântâiu ceea ce Fran
cezii numesc rdai, adecă diferitele localităţi, 
unde se găsesc mijloace de transport, mai ales 
pentru persoane. In special înţelegem serviciul 
public de corespondenţă. In primul înţeles P. 
avea o foarte mare însemnătate în trecut, dar 
din 4i în (Ji impcrtanţa ei a decă4ut, şi nu mai 
există, de când cu censtruirea căilor ferate, decât 
prin puţine ţeri. Altfel stau lucmrile cu privire 
Ia P. de coresp., a cărei importanţă devine din 
4i în 4i mai considerabilă. Devadă este şi con- 
venţiunea Uniunei poştale universale, fundată 
la Berna în 1874, la care au aderat mai toate 
statele din lume. Serviciul P.-ei, ca serviciu de 
transport al persoanelor, e foarte vechiu şi chiar 
Romanii îl practicau. Acest serviciu, firesce, a 
trebuit să se desorganisoze cu prilejul in vasiunilor 
barbare dela finea seci. V d. Chr. Ca serviciu 
de corespondenţă, P. deşi e cu totul modernă, 
totuşi putem semnala existenţa unor servicii de 
curieri âncă în antichitate la cele mai multe 
popoare, ba chiar şi selbatecii au mesagerii lor. 
Mai ales Grecii şi Romanii avură nisce servicii 
destul de bine organisate. (Cf. C. G. Disescu,

Curs de drept public român, voi. III. Buc. 1891 
şi N. Idieru, Op. cit.) [N. I. Idieru.]

Postament, o basă sau piedestal pe oare se 
aşează o statuă, bust, un vas de fiori, etc.

Postav, în sens propriu este o stofă de lână, 
în diferite forme de ţesătură, care nu se ob
servă decât atunci, când P. după folosinţă se 
roade. P. e de mai multe soiuri, având diferite 
numiri, (v. Pănura.) ,

Post-data, înseamnă un document cu dată 
mai târ4ie, decât cum de fapt i-se compete.

Postelnic, (Marele P.), dela postelja slav., po- 
stelnik bulg., etc., una 4in înaltele demnităţi no
biliare în trecutul ţerilor rom. La început atribu- 
ţiunile acestui demnitar erau acelea de şambelan 
intim, mare camerier al odăii de durmit a Dom
nului. Apoi deveni (seci. XV) un equivalent al 
mareşalului palatului, cum spuue şi Cantemir. 
Dintre boieri, numai el avea voe să între în 
camera de durmit a Domnului, şi neanunţat. Cu 
timpul, importanţa lui crescu din ce în ce. Era 
un(il din cei şese mari demnitari de divan.

Nu trebue confundat Marele P., demnitatea 
efectivă, cu P.-ul simplu, cu oare titlu găsim 
nenumeraţi boieri de ţeară începând din al 
XVI seci. până la jumătatea celui trecut. Acesta 
era un simplu titlu enorific, fără atribuţiuni spe
ciale şi fără importanţă, oare se da boierilor de 
ţeară, ca o distincţiune a calităţii lor de boier (sau 
boierinaş). Era un titlu onorific şi în acelaşi 
timp ereditar. Tot ca titlu onorific găsim şi pe 
cel de >logofet<, care nu trebue confundat cu 
«Marele logofet<, şi mai rar pe cel de ban, spătar, 
paharnic, comis, cari de asemenea sunt deose
bite de demnităţile de curte cu acelaşi nume, etc.

[O. G. L.]
Posts restante, sunt cuvintele ce se scriu pe 

un plic cuprin4ând o scrisoare, fie chiar sub nu
mele destinatarului, pentru ca după o comună 
înţelegere, dintre cel ce scrie şi cel ce va primi 
scrisoarea, aceasta să nu ca4ă în alte mâni, fie 
când pentru un timp nu se scie unde se găsesce 
destinatarul, în scopul ca scrisoarea să remână 
la biuroul locului unde e expedată, până va 
veni să o reclame el însuşi, (v. Adresa.)

[N. E. Idieru.]
Poster!, (lat.) urmaşi. Posteritate: viitorime, 

Posteriora, lucrurile ce urmează, întâmplări mai 
tânjie.

Posterior cambial, girant care în seria gi
rurilor urmează după alt girant, (v. Anterior 
cambial.)

Post-glaclală, (geolog.) epoca care urmează 
imediat epocei glaciale, condiţiunile climaterice 
însă erau mai favorabile decât în această din 
urmă epocă. Omul avea craniul mesaticefal, 
aproape ca al nostru. Armele şi iustrumentele 
erau sculptate şi lustruite, de unde şi numirea 
de epoca pietrei lustruite sau neolitică.

Post hoc, ergo propter hoc = după aceasta, 
prin urmare pentru aceasta, este soflsma prin 
care cineva caută să stabilească o legătură ne
cesară sau causală între doue fapte sau feno
mene, întemeindu-se pe simpla lor succesiune. 
Vulgul face, s. e. o astfel de sofismă când, daca 
se întâmplă vr’un resboiu sau vr’o epidemie după 
ce s’a ivit o cometă, afirmă că cometa este causa 
acelui resboiu sau epidemii.

Posthumus, V. Postum.
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Postula, se numia în evul mediu explicarea 
pericopei din sf. Scriptură sau homilia; numele 
şi-l are de acolo, că predicatorul bis. de comun 
începea cu cuvintele »Post lila verba textus«, co- 
lecţiunile de atari ouventări se numesc >Postilare< 
şi corespunde ia homiiiar sau cazanie.

Postlllon, (franc.) servitor sau călăreţ de 
postă; conducătorul carului de postă.

Postllmlnlum, (lat.) o ficţiune în virtutea că
reia cetăţeanul roman, întors din robie la Roma, 
redobândesce sau e considerat că n’a pierdut 
drepturile sale pe cari, altminteri, le-ar fi. des
fiinţat starea sa de captiv.

Postludium, (lat) nume dat unor bucăţi mu- 
sioale pentru orgă ce se execută la sfîrşitul 
serviciului religios, îti timpul când publicul pă- 
răsesce biserica. [T. C.J

Post nubila Phoebus, (lat) după nori soare, 
după ploaie senin.

Postscenlum, (lat) la teatru spaţiul din dosul 
scenei.

PostScript, (lat) adaus 1a o scrisoare ter
minată.

Postulat, (filos.) se numesce primirea unui fapt, 
a cărui valoare nu are nevoie de a fi discutată 
şi probată. Eant numesce P. şi acel imperativ 
practic, care, dat a priori, nu are trebuinţă de 
aplicarea posibilităţii sale. Pentru cugetarea em
pirică el atabilesce următoarele trei postulate: 
a) tot ce concordă cu condiţiile formale ale ex
perienţei, este posibil; b) tot ce stă în legătură 
cu condiţiile materiale ale experienţei este real. 
c) tot ceea ce este determinat prin nex causal 
in conformitate cu condiţiile universale ale ex
perienţei, este necesar. [PI.]

Postum, (lat) 1) cel mai tiner frate sau cel 
născut după testamentul'ori după moartea tatălui 
seu. Copilul născut după moartea tatălui, dar în 
intervalul de cel mult 300 (}ile dela moarte, e 
considerat ca copil legitim şi se bucură de drep
turile acordate acestora. Legitimitatea copilului 
P., născut după 300 4ile dela moartea tatălui, 
poate fi oontostată (art. 286 şi urm. c. civ. rom.). 
2) Op publicat după moartea autorului: operă 
postumă, scriere postumă.

Postyen, (slav. Pistyan), comună mare în cott. 
Neutra (Nyitra), lângă rîul Vag, 4643 loc. Slovaci. 
Are pretură, judecătorie, perceptorat, port, sta
ţiune telegrafică şi de cale ferată, etc. Băile sale 
sulfuroase şi limoase, aranjate după comfortul re- 
oerinţelor moderne, aparţin celor mai renumite 
băi de cură din Ungaria. Pe an cam 2500 oaspeţi. 
Folosesc la podagră, chiragră, reumă şi diferite 
boale interne şi de piele.
^ Pot, mesură de fluidităţi; în Elveţia face l-5 1. 
în Danemarca 0-9661 1.

Potagere, zarzavat sau legume sunt plan
tele ce se cultivă pentru usul culinar. Se divid 
în plante P. proprii, precum varza, cartoful, mor
covul, şi^ in,plante P. de condiment, adecă acele 
oare le întrebuinţează numai spre a da gust bu
catelor s. e. mărarul, pătrunjelul, etc.

Potaissa, (Potavissa), oraş roman în Dacia, la 
Turda de aqi. P. se afla pe platoul dela nord-vestul 
Turtjii, unde s’au găsit multe statue, vase, monete, 
etc. romane şi se cunosc şi urmele unui apaduct. 
P. a fost oraş înfloritor. In apropiere Romanii 
aveau mine de sare. Locul unde a fost P. se 
numesce a(ji: Cetate, magh. Olâh vâr.

Potâng, lanţ scurt şi gros dela plug, avend un 
ochiu mare (belciug), prin care se trece capetul 
dela grindeiul plug^ui.

Potfirnlcă, (zool.) v. Păturnica şi Lagopus.
Potasa, identic cu hydroxidul de potasiu sau 

cu kalium causticum, şi se obţine în bucăţi şi 
în bastoane de coloare albă, foarte avide de 
apă. Se obţine în industrie dela tratarea carbo- 
naţilor de potasiu în presenţa apei.

Potasa de sfeclă, potasa sau carbonat de po
tasiu preparat din melasa sfeclelor, reraase dela 
preparaţia zahărului. Pulpa vegetală se usucă şi 
se calcinează, dând astfel 30—60°,'0 carbonat da 
potasiu, 10—500/o carbonat de sodiu.
' Potasiu, metal monovalent, face parte din grupa 
metalelor alcaline fixe. Descoperit în 1807 de 
cătră Davy prin electrolisa hidratului de potasiu. 
Foarte respândit în natură sub formă de sămri, 
ca: nitrat, chlorur şi sulfat, în depositele dela 
Stassfurt. Are coloare argintie, la temperatură 
ordinară se oxideaxă foarte uşor, transformân- 
du-se în hidroxid de potasiu, de consistenţa 
cerei, deci moale. Gr. spec. 0'866; p. t. -)- 62-5°. 
Sărurile sale se recunosc prin aceea, că colo
rează flama în albastru-violet şi dau precipitate 
cu chlorurul de platine şi acidul tartric.

Potator, cel ce obicinuesce să bea mult din 
beuturile spirtuoase.

Potbeal, (botan.) v. PodbeaJ.
Potcap, acoperemeut de cap folosit de preoţii 

şi călugării orientali. Are fortna unui cilindru, 
dar în partea superioară e mai larg ca în cea 
inferioară.

Potcoava, corn. rur. în Rom., j. Olt, compusă 
din 6 cât., ou 21891oo. (Dicţ. geogr. 1895), 4 bi
serici şi 1 şcoală. Pe teritoriul corn. se află gara 
P. a liniei ferate Bucuresci-Verciorova.

Potcoava, fierul ce se aplică pe copitele cailor 
şi unghiile boilor de jug, ca să nu sufere de 
picioare, umblând pe drumuri aşternute ou pietriş, 
strade pardosite sau pe ghiaţă.

Potcoava, vin uşor ordinar.
Potcoavă sau Şerhega, numele de familie al 

fraţilor după mamă ai lui loan Vodă cel Cumplit. 
Au fost 3: loan. Alexandru şi Constantin. Ale
xandru avu un fiu Petru. Ei s’au ridicat pe rând 
ca pretendenţi la tronul Moldovei, ocupat de 
Petru Şchiopul. loan gonesce pe Petru în 10 Nov. 
1577 ou ajutorul Cazacilor. Paşii dela Silistra, 
Nicopoli, Vidin şi Bender, cu ajutor muntenesc, 
reaşează pe Petru, ucicjend pe loan P. Ale
xandru isbutesce şi el cu ajutor căzăcesc şi ţe- 
rănesc să isgonească pe Petru (f 1578), dar 
preste o lună e înţepat de Turci. In Aug. 1578 
vine Petru, în Oct. acelaş an Constantin, cari 
sunt însă respinşi de Turci.

Poteca, Eufrosin (din botez Dimitrie), n. 1786 
în Nucşoara i j. Prahova), 1 1859. Inveţâ la şcoala 
grecească din Bucuresci; la 1812 se călugări, 
primind numele de Eufrosin, şi studia literatura 
greacă, limba latină şi teologia. George Lazăr îl 
făcu ajutorul seu, punendu-1 să predea geografia, 
în limba română, la Sf. Sava. La 1820 fu trimis 
ca stipendiat în străinătate, studia teologia, fîlo- 
sofia şi istoria. La 1825 numit prof. la Sf. Sava, 
sub direcţia lui loan Eliade Rădulescu. La 1829 
înălţat la rangul de archimandrit şi numit egumen 
la mănăstirea Motrul din Dolj. Scrieri principale: 
Curs de religiune şi de geografie-, FUpsofia cu-
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ventului ţii Dăravurilor; Sfânta Scriptură într’o 
sută şi patru istorii; Catechismul cel mare; 
Istoria mănăstiiilor Valachiei, etc. (Ct. «Viata 
şi operele lui Potecat de G. Dem. Teodoresou; 
«Revista nouă«, a. I p. 421.)

PoteoaşI, soldaţi şi iDdivi4i înarmaţi, orga- 
nisaţi pentru urmărirea reufăcetorilor.

Potel, 1) P., baltă mare în Rom., j. Roma- 
naţi, formată din vărsarea Dunării; se întinde 
dela corn. Jauca până la Corabia şi presintă 4 in
sule mai mari. Produce foarte mult pesce. 2) 
P; corn. rur. nu departe de balta cu acelaşi 
nume, cu 872 loc. (Dicţ. geogr. 1889.)

Potemkin, Chregorie Alexandrovici, principe 
mareşal rus, n. 1739 la Smolensk, f 1791 în Ba
sarabia. La început a fost oQcier de gardă; la 
1776 devine favoritul Ţarinei Catarina II. La 
1783 a cucerit Crimea. Visitând Ţarina la 1787 
provincia cucerită, P. a împrovisat în calea ei 
localităţi false, asounijend astfel miseria in care 
se afla Crimea.

Potenţa sau Putinţa, (fii.) tot ce există numai 
în puterea de a fi în causa sa, dar nu în fapt. 
Potenţa se usitează mai cu samă în matema
tică spre a arăta productul din factori egali. In 
filosofle se numesce în genere Putinţă: capa
citatea unui corp de a acţiona asupra altuia 
scbimbându-1; înseamnă apoi: condiţiunea pentru 
realisarea unei acţiuni, principiul intern al po
sibilităţii şi realităţii unor anumite fenomene. 
In gramatică se numesce potenţial modul verbal, 
care prin forma sa exprimă posibilitatea lucrării 
exprimate prin verb. [PI.]

Potentat, v. Podesta.
Potenţial, (lat.J ceea ce exprimă o posibili

tate. Medicamente P.-e, medicamente cu efect 
indirect.

Potenţial, termen de calculaţiune, care faci
litează deslegarea tuturor temelor referitoare la 
poteri ce scad indirect în proporţiune cu pă
tratul distanţei. (P. electric şi magnetic). Cf. 
Mathieu, Teoria P.-lui.

Potontllla L., (botan.) gen din fam. Rosaceae, 
tribul Potentilleae, cuprinde plante subfmtes- 
cento sau erbacee, rar anuale, glabre, păroase 
sau sericeu-tomentoase. Acest gen se divide în 
mai multe secţiuni, considerate de unii bota- 
nişti ca tot atâtea genuri distincte aşa sunt: 
Comarnm L., Fragariastrum Schur., Sibbaldia L., 
Tormentilla L., etc. Potentilla are vr’o 120 specii, 
respândite mai cu samă prin regiunile tempe
rate şi arctice ale emisferei boreale. Dintre nu
meroasele specii, ce cresc în părţile noastre 
menţionăm: P. alba L., P. reptans L., vulgar 
Cinci degete. Iarba degetelor, P. ar- 
genteaL., vulgar Scrintitoare, P. recta L., 
vulgar Buruiană de cinci degete, P. An- 
serina L., vulgar Coada racului, etc.

[Z. C. P.]
Potenza, (până la 1871 BasilieataJ, prov. în 

Italia infer., 9962 km*., cu 549,771 loc. (1897), 
traversată de Apeninii neapolitani. Capitala P. 
are 16,968 loc.; reşedinţă episcopea.scă.

Potera, ceată de Arnăuţi in ţerile române; 
avea misiunea să urmărească hoţii de codru.

Poterium L., (botan.) gen de plante de comun 
erbacee din fam. Rosaceelor, trib. Poterieae, cu 
foi imparipenate şi flori capitate sau spicate. 
Coprinde şi subgenul Sanguisorba, cu florile toate

hermafrodite, cu ca. 20 specii temperatboreale, 
dintre cari cităm ca freqnente în părţile noastre: 
S. officinalis L. «sângerie» «sorbăstrea», apoi P. 
polygamum W. K. şi P. Sanguisorba L., ambele 
cunoscute sub numirea poporală «cebarea» şi usi- 
tate odinioară şi în medicină ca antihemoragice.

[A. Pr.]
Poterne, (franc.) comunicaţie subterană, ce 

pune în legătură interiorul unui fort cu, capo- 
nieră; mai în general ori ce comunicaţie sub
terană în fortificaţie.

Potestate, putere fisioă şi mai în urmă pu
tere legală; dreptul suveran de a impune şi co
manda; facultatea de a face ceva.

Potestatea paternă, (puterea părintească), este 
dreptul ce îl au părinţii de a conduce crescerea 
şi educaţia copiilor lor. P. p. se exercită de tată 
şi în lipsa tatălui de mamă. In vechiul drept 
roman, P. p. făcea parte din drepturile politice 
şi se exercita numai de cetăţenii romani, cari 
aveau dreptul de viaţă şi de moarte asupra co
piilor lor şi a celorlalţi descendenţi. In dreptul 
modern, P. p. constă în a pune pe copii sub au
toritatea părinţilor pentru a-i cresce şi educa. In 
acest scop, legea obligă pe copil a locui la pă
rinţii sei, a-i onora şi asculta şi în cas de ne
supunere, părinţii au dreptul de corecţiune, care 
constă în a cere tribunalului, ca să închidă pe 
copU pe un timp oarecare. Când copilul are avere 
sau exercită vr’o profesiune, chiar dacă e mai 
mic de 16 ani, nu poate fl arestat decât cu autori- 
saţia preşedintelui tribunalului. P. p. dă dreptul 
la usufructul legal (v. ac.). P. p. încetează prin 
emanciparea sau ajungerea la majorat a copilului 
şi prin declararea părintelui ca nedemn. (Cf. 
art. 325 şi urm. c. civ. rom.).

Pothenot, axioma lui, metoda fixată de P., 
prin care se poate stabili la lucrări trigonometrice 
şi topografice din trei puncte stabilite, dar neac
cesibile, un al patrulea punct.

Pothos, în mit. grecească personificarea dorului 
de amor. In templul (Jeiţei Aphrodite statua lui 
P. era pusă lângă statuele lui Bros şi Himeros.

Pothos L., (botan.) gen din fam. Aroideae, 
tribul Orontieae, cuprinde tufe înalte scandente, 
foarte ramificate; are vr’o 40 de specii, respân
dite prin Asia continentală şi insulară, în Au
stralia, în insulele Oceanului Pacific şi o specie 
cresce şi în Madagascar. Dintre speciile acestui 
gen menţionăm P. scandens L. [Z. C. P.].

Potlehomanie, (grec) înfrumseţarea vaselor 
de sticlă cu chipuri lipite pe partea internă a 
păreţilor; spaţiul dintre chipuri vine colorat.

Poticnire la cai, se numesce împiedecarea şi 
căderea lor Jaţă de un obstaolu neprevecjut. P. 
este un defect şi cusur al cailor, care le depre- 
ciază valoarea şi numai cu greu îl putem combate.

Potidaea, (ist.) colonie corintică în peninsula 
chalcidică Pallene; dărîmată de cătră Atenieni 
la 429 a. Chr. In locul ei pe timpul domniei ma
cedonene se afla colonia Cassandreia.

Potio, numire dată unor beuturi medicamen
toase, s. e. P. Riveri, P. Tood.

Potir, (grec) păhar euoharistic, în care se 
consacră vinul respective şf. sânge al lui Isus 
Christos.

Potir, (lat. calyx), calicele la flori, ou care 
sunt acoperite părţile interne, gingaşe ale florilor. 
P.-ul de ohiceiu e verde, uneori e şi în alte
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colori; e format sau de o foaie sau de mai multe, 
cari uneori suut concrescute.

Potoc, magh. PoUok, corn. rur. în Bănat, cott. 
Caraş-Severin, 1467 loc. Rom.

Potocki, 1) P-, Stanialau Felix, conte, n. 1745, 
t 1805, comandantul artil. polone; la 1792 a 
creat în interesul Rusiei confederaţia de Tar- 
govice. 2) P., Alfred, conte, bărbat de stat au
striac, n. 1817, f 1889 în Paris; fost min. de 
agricult. şi prim-ministru în Austria; 1875—83 
guvernatorul Galiţiei. 3) P., loan, conte, scriitor, 
n. 1761,11815. Scrieri: Essai sur l’histoire uni- 
verselle et recherches sur la Sarmatie (1789, 
4 voi.), etc.

Potomac, rîu în America nordică; isvoresce 
în partea estică a Alleghanilor, formează fron
tiera între Maryland şi Virginia, se varsă în 
sinul Chesapeake; 640 km. lung, pe 160 km. 
pot întră pe el şi năi de ocean.

Potomania, (med.) mania de a bea multe beu- 
tuii spirtuoase. v. şi Beţia.

Potop sau Diluviu, în popor de obiceiu P. lui 
Noe, este versarea de ape, ce după sf. scrip
tură, a lăsat-o Dumnezeu pe timpul lui Noe 
pentru pedepsii'ea oamenilor pecătoşi şi care e 
descrisă pe larg în biblie. P. a dat ansă la o 
mulţime de discuţii, religioase şi sciinţifice, cu 
privire la originea tradiţiei din biblio şi la în
trebarea, cum s’a petrecut această versare de 
apă. Intre altele se susţine că tradiţia are doue 
isvoare: cel jehovist şi cel elobist. Apoi, se mai 
presupune că scriitorii biblici s’au inspirat din 
miturile babiloniene şi indice. In epopea indică 
Mahăbbârata se găsesc povestiri asemănătoare, 
cum şi în poemele Bbâgavata Purina, şi Matsya 
Purina.

O explicare fisică a P.-lui, dacă cumva va fi 
fost o inundaţie totală a pămentului, a dat-o astro
nomul englez Halley, dela începutul seci. XVIII, 
piin hipotesa trecerii apropiate a unei comete, 
a cărei coadă ar fi înecat pămentul. Unii sa
vanţi admit existenţa unui P. în trecutul de
părtat, ca să poată explica presenţa oaselor fo
sile şi a muştelor pe vîrful celor mai înalţi 
munţi. In general în sciinţă se admite posibi
litatea P.-urilor şi repetarea lor la anumite pe
rioade de mai multe mii de ani. In timpul din 
urmă savantul geolog Suess a căutat, în prima 
parte a opului seu «Antlitz der Brde«, să dea o 
explicare sciinţifică, basată pe poemele babilo
niana şi biblice; el stabilesce că P. biblic a avut 
loc, dar a fost prin inundarea mării spre uscat, 
nu numai prin ploi; a fost un val de mare şi 
o trombă de apă. [Nigrim.]

Potop de sânge, în mitol. popoarelor nordice, 
ţieii Odm, Vili şi We au ucis pe Tmir, uriaşul 
primitiv, şi din rănile lui a curs atâta sânge, încât 
toţi uriaşii de pe atunci s’au înecat.

Potoroanca, în poveştile române numele unei 
fete de smeu.

Potosj, capitala unui departament în Bolivia 
(America sudică), situată la 3960 m. preste ni
velul mării; 15,900 loc.; în muntele Cerro de P., 
înalt de 4688 m., sunt mari mine de argint.

Potpourri, {franc.) titlu dat în musică unor 
bucăţi formate din arii legate împreună şi for
mând astfel un tot mai mult sau mai puţin îm
pestriţat. Acest titlu se dă mai cu samă la bucăţi 
instrumentale pentru piano sau alt instrument,

Enciclopedia română, Yol. III.

sau chiar pentru un ansamblu instrumental. Mo
tivele întrebuinţate pot fi luate fie din aceeaşi 
operă, fie din opere deosebite, fie chiar din ro
manţe sau melodii, ce se bucură de favoarea 
publicului. [T. C.]

Potroaca, una din numirile populare ale plan
telor : Erythraea Centaurium Pers. şi Erythraea 
pulchella Fries. (v. ac.).

Potronlcul, veche monedă romană de şese bani.
Potsdam, guvernam. în prov. prus. Branden

burg, 20,641 km*., cu 1.651,976 loc. (1895). Ca
pitala P., a doua reşedinţă regală, situată lângă 
Havel, are 58,455 loc. (1895); castel regal (din 
seci. XVII), casa oraşului cu un obelisc de mar
moră; mare orfanotrofiu militar; biserica gar- 
nisoanei cu renumit joc de clopote, etc.; curtea 
de compturi a imperiului german; observatoriu 
astronomic şi meteorologic, institut de geodesie ; 
gimnasiu clasic şi real, şcoală reală, 2 seminarii 
de înveţătoare; şcoale militare de diferite grade; 
şcoală de grădinărit; industrie textilă şi de chi- 
micalii; grădinărie artistică. In apropiere e ca
stelul Babelsberg, colonia rus. Alexandrovska; 
castelele regale Sanssouci, Noul Palat, Palatul 
de marmoră şi Charlottenhof.

Pott, August, prof. şi linguist de renume, 
n. 1802 în Nettelrede (Hannovera), f 1887. 
Scrieri: »Etymologische Forschungen» (6 voi.); 
»Die Zigeuner in Europa u. Asien« (1844—45, 
2 voi.); »Die Personennamen» (ed. II1859); »Die 
Ungleichheit der menschl. Rassen« (1856), etc.

Potterles, revier industrial în Anglia, cott. 
Stafford, ou numeroase oraşe şi sate şi ca. 
243,000 loc. Centrul fabricaţiei de porţelan; oraş 
principal Stoke-upon-Trent.

Pottil, malum, (med.) este o lesiune a coloanei 
vertebrale, caracterisată prin o ghebositate (co
coaşă) provocată de o carie tuberculosă a osului. 
După Lannelong este o tuberculosă vertebrală. 
Alteraţiunile sunt de trei ordine: 1) a rachi- 
sului; 2) a meduvei şi nervilor rachidieni; 3) a 
viscerilor în formă de complicaţiuni la distanţă. 
E o boală cu totul cronică, durând mai mulţi 
ani, terminându-se cu moarte prin paraplegie 
sau alte lesiuni viscerale tuberculoase. Vinde
carea este posibilă, dar numai în mod relativ.

Pounxa, borax de Tibet.
Pouquevllle, (1770—1838), istoriograf francez; 

a fost consul francez la lanina (Epir) pe lângă 
renumitul Aii paşa. De aici a făcut multe că
lătorii prin Albania, Grecia, Macedonia, publi
cate în Voyage en Grece, Paris 1820, trad. 
nemţesce de Sickler, Reise durch Griechenland, 
Meiningen 1824.

Poussin, 1) P., Nicolau, pictor, n. 1594 în Nor- 
mandia, f 1665 în Roma. A pictat peisagiuri şi 
scene istorice. 2) P., Gaspard (Dughet), pictor, 
n. 1613, f 1675 în Roma; are peisagiuri ex
celente.

Poveste, naraţiune, basm (v. ac.).
Povestea numerilor, un şir de cimilituri dela 

unul până la doisprezece, de cuprins moral, re
ligios sau mitologic. 8. e. «Dascăle prea învăţate, 
cel ce înveţi pe şcolari carte, spune-mi mie cine 
e unul? Unul, fiul Măriei», ş. a. E «un fel de 
carte poporană, de origine persană, cunoscută 
Românilor din seci. Xll şi care, poate tot de 
pe atunci, s’a propagat din regiunea dunăreană 
preste mai întreagă Europa», în felurite variante.

42
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La Doi se află în ti'ei variante, din cari doue 
ca părţi ale altor basme. (Cf. Cărţile poporane 
ale Eomftnilor, p. 567—608, de B. P. Haşdeu.)

Povesti populare, împreună cu colindele şi 
descântecele, sunt cele mai vechi tradiţiuni po
porane. Ele sunt remăşiţele miturilor religiunii 
naturale din copilăria popoarelor, şi simbolisează 
puterile şi fenomenele naturei în luptă unele 
cu altele; unele sunt sau se pot lua ca alegorii 
de idei morale. P.-le române sunt pline de cu
getări înţelepte şi de simţeminte morale. Carac
teristice sunt în ele idea şi simţementul dreptăţii, 
simpatia pentru întreagă natura, cu deosebire 
mila pentru fiinţele slabe şi nedreptăţite, şi ore- 
dinţa în triumful binelui în contra reului, ceea 
ce se vede din sfîrşitul basmelor, totdenna fericit 
pentru eroii lor şi pentru toţi cei buni. Nu mai 
puţin însemnate sunt P.-le din punctul de vedere 
literar, pentru limba lor oea frumoasă, plină de 
maiestate, de farmec poetic şi de armonie mu- 
sicală, uneori chiar versificată. Interesante sunt 
cu deosebire idiotismele din ele şi formele tipice, 
tradiţionale, cu cari încep şi se termină P.-le, 
şi se face trecerea dela o serie de idei la alta. 
Cele mai vechi colecţiuni de P. p. sunt ale lui 
Perrauit la Francezi, Grimm la Germani; la noi 
ale lui Sohrott (1847) în 1. germ., apoi Ispi- 
rescu, Fundescu, N. D. Popescu, Hinţescu, I. 
Creangă, Pop Reteganul, D. Stăncescu, I. Sbiera, 
Elena Sevastos. Mai toate se găsesc resumate 
în «Basmele române< de L. Şăineanu. (v. Basm. 
Cf. «Poetica şi chestiuni literare» de M. Stra- 
janu, art. Basmele.)

Powell, lohn Wesley, geolog şi etnolog, n. 
1834 la Mount Morris (New-York), a îmbrăţişat 
la început cariera militară. In urmă după ce îşi 
pierdu braţul drept în lupta dela Shilob, fu numit 
profesor de geologie la 'Wesleyan University şi 
mai târziu la şcoala normală dela Illinois. In 
urmă fu ales director al nou-înfiinţatului biurou 
geologic dela Washington. A publicat mai multe 
lucrări importante asupra geologiei şi etnografiei 
Americei de nord.

Pozaharicl sau Zdharid, corn. rur. cu că
tunele : Harovivul, Malineşnii, Mezebrodea, Smu- 
harul şi Zolotna, parochie, moşie boierească în 
jud. Vijniţei (Bucov.), 1116 Ioc. (1053 ort.-or., 
65 mos.), 1 şcoală primară.

Pozăn, rîuieţ în Bucovina, un afiuent al Su
cevei, isvoresce de sub poalele munţilor din partea 
apuseană a Horodnicului de jos.

Pozna, faptă sau glumă proastă, rea.
Pozaiga, (slav. Poăega), 1) P., cetate lib. reg. în 

cott. P. din Slavonia, pe ţermurul drept al rîu- 
leţului Orljava, 4077 loc. Are 1 liceu, şcoală 
sup. de fete, şcoală agronom., orfelinat de bă
le^, mănăstire de călugări franciscani, e sediul 
oottului P. 2) P. comitat, în Slavonia, pe ţer
murul stâng al Savei. Teritoriul 4932 km1. Su
prafaţa în nord muntoasă, partea sudică şi ve
stică şesoasă. Munţii mai însemnaţi în nord 
Papuk, dela aceştia spre sud grupa Pszunj sau 
Lujnik cu cel mai înalt pisc din întreg cottul 
(Brezovo), munţii Babjegore şi grupa Djel. Eîul 
principal Sava, în care se varsă, formând nu
meroase moraştine, toate celelalte rîuri ale co
mitatului ; pe lângă productele îndatinate pe la 
noi, se cultivează şi castane. Se află cărbuni de 
piatră, lignit şi alte minerale; apele minerale

dela Lipik şi Daruvâr sunt renumite. Locuitorii 
Croaţi, Şerbi, Slavoni, Ven4i, Germ., Magh., etc. 
202,836, de diferite religiuni şi ocupaţiuni. In
dustrie inferioară, comerciul neînsemnat. Nn- 
merul analfabeţilor e mare, întreg cottul are 
186 şcoale: 1 gimn. sup., 1 şcoală agron., 1 con
servator, 7 şcoale industr. şi comerc., 3 civile, 
celelalte elem. Pentru administrare P. se îm
parte în 6 cercuri pretoriale, are 1 cetate lib. 
reg. (Pojega), 1 autonoamă (Brod), 54 âoraune 
pol., 544 comune şi 72 cătune. P. are un trecut 
interesant. Regiunea fructiferă a Orljavei pe 
timpul Romanilor se numia Vale de aur (Valli.s 
aurea). Numele de P., de origine slşvică, s’a 
dat probabil, în urma pădurilor multe, ce se 
aflau împrejur. Pe timpul regelui magh. Ladislau 
cel Sfânt şi BelalV. P. figurează ca ducat; cottul 
s’a format pe la începutul seci. XIII, indepen
dent de Slavonia, fiind supus direct regelui Un
gariei. Dela începutul seci. XVIII. P. se amin- 
tesce în documente ca parte adnexată Slavoniei. 
La ,1708 dieta ung. enunţă, că P. aparţine Un
gariei, şi în art. de lege XCV 1715 se decre
tează adnexarea P.-ei la Ungaria, dar adnexarea 
nu s’a efeotuit şi P. s’a încorporat la Slavonia.

[Dr. I. Raţiu.]
P. P. sau P. p., prescurtare pentru: Professor 

publicus; Pastor primarius; Pater Prior, după 
numele pontificilor. Pastor pastorum (păstorul pă
storilor) ; praemissis praemittendis; per proouia, 
promisso passato. Poşte payee (posta plătită) pe 
telegrame, cari au să fie trimise cu posta la 
locul destinat.

P. P. O., pentru Professor publicus ordi- 
narius (profesor public ordinar).

Prâcrit, (adecă inferioară, nedesăvîrşită), este 
o limbă poporală a Indiei, derivată din sanscrita, 
limba literaturei clasice a Bramanilor şi deve
nită limba literară a religiunei buddhaiste. Unii 
linguişti o consideră ca o rămăşiţă a limbilor 
Indiei înainte de cucerirea Arilor, şi o alătură 
limbilor drawidiene. (v. Drawi(Ja.) O gramatică 
specială a P.-ei e a lui Christ. Lassen, Insti- 
tutiones linguae pracritieae. Bonn, 1836; alta 
englezesce a lui Ed. Byles Cowell, The prakrit 
grammar of Vararuchi. Hertford, 1854.

Practic, ca atribut exprimă că o lucrare trebuc 
să fie astfel întocmită, încât în mod simţit şi 
vedut să poată servi unor scopuri hotărîte şi 
potrivite cu interesele vieţii. Om practic este 
acela, care, fără multe cunoscinţe teoretice, numai 
pe temeiul experienţelor făcute află la anumite 
caşuri calea şi mijloacele, ce duc mai uşor la scop.

Practicant, (lat.) cel ce e aplicat ca ajutor 
ori ca să se deprindă în serviciul practic a 
vr’unei diregătorii.

Prada, este în general tot ce în resboiu se 
ia de cătră armată dela statul duşman sau dela 
privaţi, îndeosebi averea mişcătoare. Până la 
finea resboiului de 30 ani P. se făcea fără ro- 
stricţiune, de atunci încoace P. în resboaio s’a 
restrins prin un sistem regulat de rechisiţiuni 
şi contribuţii, basat pe dreptul ginţilor. P. se 
numesce şi ceea ce fiarele răpesc pentru hrană.

Pradier, James, (1790—1852), sculptor franc., 
n. la Geneva, veni de tiner în Franoia. In 1813 
i-se dă marele premiu pentru Roma. In 1827 este 
ales membru al institutului în locul lui Lemat.

Prae —, v. şi Pre —.
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Praebenda, v. Prebenda.
Praeficae, la Romani, erau femeile bocitoare 

după mort. poiţa Naenia a fost personificarea 
bocirii. Bocirea era căntai'e, ce pe timpul pe
trecerii mortului la mormânt se cânta ori de 
mdeniile mai de aproape ale mortului, ori de 
P. (prefăcute), muieri plătite ca să plângă 
după mort. Bocetul avea sonuri de durere, era 
văitare în numele Naeniei, de altă parte o 
descriere scurtă a meritelor mortului. După ce 
mortul era îngropat, urmau altfel de cântări şi 
de plângeri, acompaniate cu un fel de tube din 
partea Siticimlor

Praepostvăry, Valentin, nobil ungur pe vremea 
lui Mihaiu Viteazul, călătorise prin ţerile ro
mâne; în 25 Dec. 1593 el adresează o scrisoare 
lui Aron Vodă al Moldovei, raportându-i despre 
mersul resboiului turco-german din Ungaria şi 
sfătuindu-1 a se da pe partea împăratului Ru- 
dolf. Tot el atrage atenţiunea împăratului asupra 
importanţei, ce presintă pentru creştini alianţa 
celor două principate, printr’o scrisoare cătră 
arohiducele Mateiu (3 Febr. 1594). Contribui la 
încbeiarea alianţei celor trei ţeri, sub suzera
nitatea Germaniei, contra Turcilor.

Praeputium, este partea pielei penisului (mem
brului viril), oare acopere glandul' (capul) în mod 
mai mult sau mai puţin complet. Un prepuţ 
prea lung dă nascere la inflamaţia mucoasei lui 
la »phimosa«; dacă însă inflamaţia prepuţului se 
face când e în stare de retragere, se numesce 
>paraphimosa<. Când prepuţul nu e perforat 
(atresia praeputii), dă nascere la imposibilitatea 
urinării şi la intervenire chirurgicală. Infiama- 
ţiunea prepuţului şi a glandei se chiamă Bala- 
nopostita.

Praetorium, locul de frunte în castrul roman; 
în provincie era sediul proconsulului.

Praetorius, Mihail, compositor şi scriitor mu- 
sical, n. 1571 în Eisenaoh, f 1621; a compus 
imnuri, liturgii, cântece bisericesci şi scrieri 
asupra artei musicale.

Praf sau Prav, termin usitat în Trans. pentru 
pulbere (v. ac.).

Praf de Colonia, diferite pulbere metalice co
lorante.

Praf de pu^că, un explosiv, format cam din 
V50/o salpetru, 11-5, sulf., 13'5 cărbune; puterea 
explosivă a P. de p. e datorită formării unei mari 
cantităţi de gaze ce se nasc în momentul aprinderii, 
printre cari sunt: acid carbonic, oxid de carbon, 
de sulf şi azot şi alţi compuşi de sulf şi carbon. Un 
gram praf dă 280 c3. gaze. Puterea absolută 
a gazelor P. de p. a statorit-o Rumford cu 29,177, 
Itodmann cu 13,300, iar Abel şi Noble cu 6350 
do atmosfere. Dela 1890 încoace se folosesce 
aproape la toate armatele europene P. de p. 
fără fum, care e compus deosebit din nitroce- 
lulose. P. de p. se folosesce în armate de pe 
la mijlocul seci. XIV, aflând Berthold Schwarz 
la 1320, puterea lui explosivă, din oare oausă 
mulţi îl ţineau inventatorul P. de p. Acum e 
constatat, că Chinezii deja 600 ani a. Chr. au 
folosit P. de p. pentru scopuri teohnice, iar Incjii 
şi Arabii l-au cunoscut pe la anul 200 a. Chr.

Praf de Xanthos, acidul xantogenic C3 Ha OS*. 
Se obţine dela sulfurul de carbon, când i-se 
adaugă potasă alcoolică; cu salpetru şi căi'bune 
dă o pulbere explosibilă.

Praf de zinc, zinc pulverisat; amestec de zinc 
fin pulverisat cu oxid de zinc (ZnO).

Praga, (ceh. PrahaJ, capitala Boemiei, vechea 
rosidenţă a regilor boemi, situată pe ambele 
laturi ale rîului Moldva, preste care sunt 8 po
duri, între cari podul Carol 502 m. lung, de 
piatră, ou statua lui Nepomuk; 180,530 loc. 
(1890); numeroase pieţe şi strade frumoase şi 
edificii monumentale: biserica St. Veit (cu mau
soleu regal din marmoră de Carrara, mormântul 
de argint al lui Nepomuk, capelalui Venzel); măn. 
premonstratensă Strahow; castelul regal zidit 
1333, palatele Czernin, Waldstein, Schwarzenberg, 
Clam-Gallas, Morzin, Thun, Toscana, Lobko- 
witz, etc. Reşedinţa autorităţilor super, ale ţerii 
şi a unui archiepiscop-principe. In Clementinum 
(fost colegiu iesuit) şi în Carolineum e univer
sitatea Carol Ferdinand, fundată 1348, lângă care 
la 1882 s’a deschis şi o universitate cehă, bi
bliotecă cu 215,000 voi.; museu naţional, aca
demie de sciinţe, acad. de arte, conservatoriu 
de musică, şcoală technică super, germană şi 
cehă, academie de comerciu germană şi cehă, 
teatru germ. şi ceh, 11 gimnasii clasice şi unul 
real, 4 şcoale reale super., şcoală de industrie 
artistică, 2 semin. de învăţători, 2 de învăţă
toare, ospiciu de alienaţi, de nasceri, de copii 
găsiţi, cameră de comerciu. F. e locul principal 
al industriei şi comerciului din Boemia: fabrici 
de maşini, industrie de bumbac, chemicalii, piei, 
mănuşi, trăsuri, porţelan, hârtie, albituri, spirt; 
mori, berării. Comunicaţia e înlesnită prin tram
vaie şi vaporaşe. Suburbii de sine stătătoai'e: 
Carolinenthal, Ziâkow, Viile regale şi Smichow. 
Aci (la Muntele Alb) au bătut imperialii şi li- 
giştii pe'Cehi la 8 Nov. 1620; 30 Maiu 1635 
pace între împăratul şi Saxonia; 6 Maiu 1757 
Frideric II bate pe Austriac! sub Carol de Lo- 
tharingia, 11 Iulie până 11 Aug. 1813 congres 
de pace, 23 August 1866 pace între Prusia şi 
Austria, prin care cea din urmă iese din alianţa 
germană.

Pragmatic, (grec.) înseamnă: 1) că ceva se 
rapoartă la anumite afaceri, fie acele de ori şi 
ce natură; 2) că un lucru este întocmit . în 
mod prudent, folositor. Istorie pragmatică este 
aceea, care studiind evenimentele istorice în 
causa şi efectele lor, le presintă aşa, încât să 
se poată trage din ele conclusiuni practice pentru 
viaţă şi afaceri. [PL]

Pragmatică, sancţiunea, se chiamă un edict al 
unui suveran pentru promulgarea unei legi or
ganice a ţerii sale, destinată a regula in mod 
definitiv una din condiţiunile ei fundamentale. 
Printre cele mai celebre S. p. sunt: a Sf. Lu
dovic din 1269; cea dela Bourges din 1438; în 
fine a lui Carol VI din 19 Apr. 1713, prin care 
se regula dreptul de succesiune al casei de Habs- 
burg în Austria şi Ungaria şi în partea feme- 
iască, în ordine de primogenitură. Promulgată 
la 1724. ^ [0. G. L.|

Prahova, judeţ în România, numit după riul 
P., unul din judeţele de" munte şi se mărginesoe 
la nord cu Transilvania, la est cu j. Buzău, la 
vest cu j. Dâmboviţa, la sud cu j. Ilfov şi la 
sud-est cu j. Ialomiţa. Suprafaţa j.-ului este 
5200 km2, aprox., din caii 2000 km2, câmpie şi 
restul dealuri şi munţi. Marca j.-ului este un 
ţap, semnul numeroaselor vânaturi, ce se găsesc

42*
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prin munţii sei, şi o coardă cu struguri, semnul 
po^oriilor, ce altă dată făceau avuţia lui.

Clima, este foarte plăcută dar se diferenţiază 
după cele trei regiuni. La munte ploile sunt dese, 
venturile tot aşa şi puternice. Regiunea cămpoasă, 
Ia sud, are o climă mai statornică, vara însoţită 
de călduri mari şi ploile cad mai rar. J.-ul P. 
este unul din cele mai fertile. Solul seu e clasat 
ca cel mai bun pentru cultura cerealelor. Dea
lurile au posiţia cătră sud, şi sunt proprii 
pentru cultura viţei de vie. La 1881 însă s’a 
ivit în Dealul mare filoxera, care timp de 10 ani 
a distrus aproape în total frumoasele podgorii. 
Pentru replantarea lor statul a înfiinţat mai 
multe pepiniere de viţă americană altoită cu 
cea indigenă. Regiunea muntoasă mai toată aco
perită cu păduri şi pe la poale cu livecji de 
pruni şi păşuni cu o floră foarte bogată, face 
paite din sistemul Carpaţilor orientali şi este 
compusă din gresii, năsipuri, argile, calcare, 
gips, lignit, toate străbătute de vine metalifere 
neexploatate ăncă. J.-ul P. are o posiţie şi o 
înclinaţie dela nord-vest cătră sud-est. Punctul 
cel mai înalt dela nord-vest îl formează muntele 
(hnul (2508 m.) şi cel mai de jos e prin câmpiile 
pendente de comunele Adâncată şi Salcia, cele 
mai despre sud-est cu o altitudine deasupra ni
velului Mării negre de 90 m. Munţii fac parte 
din Garpaţi. Rîurile sunt: Prahova (v. ac.) cu 
afluenţii sei. Pe la sudul j.-ului o parte din 
hotar e format rîul Ialomiţa. Populaţiunea se 
ridică la cifra de preste 270,000 loc. şi e în 
crescere continuă. Cea dela sate se ocupă cu 
agricultura, crescerea vitelor, cultura viei, fa
bricarea ţuicii de prune; pe la munţi cu ex
ploatarea lemnelor de foc şi construcţii; iar prin 
oraşe cu comerciul şi industria. In regiunea câm- 
poasă se cultivă tot felul de cereale, dar mai 
ales grâu, secară, rapiţă, orz, oves şi porumb. 
Sunt în tot j.-ul aproape 350,000 capete de 
vite, din cari boi şi vaci 100,000, cai 18,000, 
oi 150,000, iar restul bivoli, rîmători, capre şi 
asini. Oile produc anual preste 200,000 kgr. lână. 
Viile ocupă o întindere de 13,365 ha, din cari 
aproape 12,000 au fost filoxerate. Livezile de 
pruni ocupă o întindere de 10,200 ha. J.-ul P. 
numeră preste 1 sută fabrici mari şi mărunte 
de tot feliul din cari: 1 fabrică mare de postav, 
1 de sticlărie, 1 de bere, 1 de mobile, 1 de ci
ment şi var hidraulic, 1 de chiristea, toate în 
Azuga; 2 fabrici de hârtie. Ia Buşteni şi Scăeni;
1 fabrică de cuie, 1 de chiristea şi alta de var 
Ia Sinaia; iar prin împrejurimile Ploescilor şi 
alte părţi din judeţ sunt numeroase pive, 26 fa
brici de gaz petroleu, 6 fabrici de spirt (alcool),
2 fabrici de gips, 3 fabrici de făină, 1 fabrică 
de săpun şi numeroase fabrici de piele (tăbă- 
cărfi) în Ploesci. J.-ul P. are 1 sucursală a băncii 
naţionale, 1 cassă a creditului agricol (pentru 
săteni) şi o mulţime de societăţi economice co
operative cu un capital de preste 10 mii. lei. 
Mineralele ce se găsesc în j. P. sunt: sarea 
gemă, petroleul (păcură), lignitul, pucioasa şi 
iodul. Ape minerale sunt la Câmpina, băi sul
furoase; la Slăoic, Telega şi Poiana sărate şi 
iodate. Petroleul este foarte abundent în j. P. 
mai ales pe linia Câmpina-Teleja-Buştenari-Dof- 
tăneţu, unde se exploatează de câtva timp pe 
o scară foarte întinsă şi dă pe an aproximativ

2 mil. decalitri. Pentm exploatarea sistematică 
a acestei bogăţii s’au format diferite societăţi 
străine şi române. Sarea se extrage din salinele 
dela Slănic şi Doftana. Cantitatea anuală ce dau 
ambele saline atinge cifra de 70 mii. kgr. J.-ul 
P. este administrat de un prefect cu reşedinţa 
înPloeaci, care este capitala j.-ului, fiind împărţit 
în 2 plaiuri şi 5 plăşi. J.-ul are în total 156 co
mune, din cari 6 urbane şi restul rurale. J.-ul 
P. trimite în corpurile legiuitoare (catAeră şi 
senat) 9 deputaţi şi 5 senatori. Căile de comu
nicaţie sunt: 2 şosele naţionale, una din Bucu- 
resci trece prin Ploesci spre Buzău, alta spre 
Predeal. Căi ferate sunt 180 km. formând liniile 
principale Bucuresci-Ploesci spre Buzău şi Plo- 
esci-Predeal; iar secundare sunt Buda-Slânic şi 
Câmpina-Doftana. J.-ul P. are 1 tribunal de 
prima instanţă cu 2 secţii, 1 curte cu juraţi şi 
6 judecătorii de ocoale. Spitale sunt 5, peniten
ciare tot 5. In j.-ul P. au reşedinţă regimentele 7 
şi 32 de infanterie, reg. 12 de călăraşi şi o ba
terie din reg. 3 de artilerie. Cultul religios numeră 
323 biserici ortod. cu 376 preoţi şi 475 dascăli. 
Mănăstiri de călugăn sunt 5: la Predeal, Sinaia, 
Cheia, Crasna şi Ghighiu cu 100 monachi; iar 
de maree sunt: la Susana şi Zamfira cu 86 mo- 
nache. Instrucţiunea publică se face în 12 şcoale 
primare urbane de băieţi cu 40 institutori şi 
12 şcoale de fete cu 37 institutoare, precum şi 
în 150 şcoale rurale mixte cu aproape 200 învă
ţători. J.-ul P. mai are 1 liceu, 1 externat se
cundar pentru fete, 1 şcoală profesională, 2 şcoale 
de meserii şi mai multe institute private. (Cf. 
C. lenescu. Geografia j.-ului P.; los. lonescu 
şi C. A. Crapelianu, Geografia şi Harta j.-ului 
P.; D. Brezeanu, 1. lonescu, G. Tomescu, Geo
grafia j.-ului P.

Prahova, rîu, isvoresce din muntele Clăbu- 
cetul Taurului (corn. Predeal), curge în tot lungul 
judeţului dela nord-vest spre sud-est, şi până 
la Azuga poartă numele de Prahoviţa sau P. 
mică; iar de aci unindu-se cu Azuga sau P. 
mare, curge înainte sub singurul nume de P. 
şi se varsă în rîul Ialomiţa la corn. Adâncată. 
Afluenţii direcţi ai rîului P. sunt: Azuga, Valea 
Feti, Valea Cerbului, Valea Albă, Valea Jepilor, 
Peleşul, Valea Rea, Valea Largă, Belia, Doftana, 
Balotina, Cricovul sec, Proviţa, Vâtnăul, Telea- 
jenul şi Cricovul sărat. RîulP. curge pe o lun
gime de 130 km. Apa lui conţine pesci foarte gu
stoşi, ca păstrăvii şi mreana. Pe toată valea P. sunt 
aşezate o mulţime de fabrici de tot felul, mori 
pentru măcinat şi pive. [A. M. Michaelesou.]

Prairial, (cet. prerial) a 9 lună a calendai'ului 
republican în Francia; corespunde cu 20 Maiu 
până 19 Iunie.

PrăjăştII, com. rur. în Rom., j. Bacău, situată 
pe malul stâng al Şiretului; se compune din
3 căt.j cu 1747 (Dicţ. geogr. 1895), între cari 
majoritatea o formează Maghiarii; 1 biserică ort,, 
1 cat. şi 1 şcoală.

Prăjescu, familie veche boierească din Mol
dova; apare pe la 1500. Despre loan Pr. vor- 
besce şi letopiseţul Moldovei la 1651, şi ca marc 
vornic la 1660. [L]

Prăjire, calcinarea unor substanţe, în scop 
de a înlătura impurităţile organice.

Prăjitura, bucată preparată din aluaturi di
ferite, prăjită în unt sau coaptă Ia cuptor. P.
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se mănâncă ca desert, servindu-se în urma bu
catelor de carne şi de legume.

Pralea, loan, publicist, n. 1769 în Volnioeţul- 
Răzesoi (Basarabia), f ît!47 în Iaşi. A publicat 
(1820) o greoaie traducere a Psaltirei în versuri 
şi s'a încercat să compună un alfabet universal 
cu ajutorul cifrelor arabice.

Pralines, (franc.) zacharicale, din cremă de 
migdale, cu înveliş de ciocolată.

Prapor, flamură, steag bisericesc; simbolul bi- 
sericei militante, închipuind învingerea adevă
rului creştinătăţii asupra păgânătăţii. Folosirea 
P.-Ior datează din timpul lui Constantin cel Mare.

Prăsila, Prăsirea, reproducţiunea la animale 
prin fetare şi ouare; a prăsi = a ţine şi înmulţi 
vitele.

Prăşirea, săpare, ce se repetă de mai multe 
ori în decursul vegetaţiunii şi dosvoltărei plan
telor de sapă. P. se face cu sapa de mână ori 
cu maşina de săpat, prăşitoare, trasă de vite. 
Prăşitoarele sunt mai multe şi de diferite sisteme; 
mai renumite sunt: Planet, prăşitoarea simplă 
a lui Rud. Sack-Plagwitz, a lui Zimmermanu- 
Halle, Garett, etc.

Prăfitul, V. Muşuroitul.
Prăslea, în poveştile românesc! un personagiu 

viteaz, ficior de împărat, care se bate pe teremul 
celalalt cu smeii şi îi învinge, şi eliberează fetele 
pe împărat furate, (v. Arghir şi Hesperide.)

Praştia, unealtă de asvîrlire; se compune din 
un ochiu susţinut de două sfori; în ochiu se 
pune un corp tare şi greu, care se asvîrle la 
distanţe destul de mari.

PratI, Giovanni, liric ital. din şcoala clasică, 
n. 1815, t 1884; e unul din cei mai însemnaţi 
poeţi ai nouei Italie. Poesiile sale, în cari pro
feţea unirea şi gloria Italiei sub sceptrul casei 
de Savoia, contribuiră mult la succesul luptelor 
pentru unitatea naţională. Fu deputat în parla
ment, membru al consiliului superior de instruc
ţiune, şi în urmă director al unei şcoale supe
rioare de fete. Scrieri; Opere, 4 voi. Florenţa, 
1851—52; Opere edite e inedite, 5 voi., 1862—65. 
Literatura: De Gubernatis, (îiovanni P. Flo
renţa, 1861.

„Pratul Iul Tralan", magh. Keresztes-meeS, 
> Câmpia Turdiit, unul din şesurile mai mari 
ale Trans. La poporul rom. s’a păstrat această 
numire până de curând; este trad. că aici s’a 
resboit Traian cu Dacii. Pe Pr. 1. Tr. s’au ţinut 
câteva diete ardelene. Aici a fost ucis Mihaiu 
Viteazul (v. ac.) la 1601.

Pravaz, Charles Gabriel, n. 1791, f 1853, a 
practicat medicina în oraşul Lyon; P. a făcut 
prima dată propunerea de a se trata ancurys- 
mele prin injecţii subcutane cu Liquor ferri 
sesquichlorati. Propunerea nu a avut resultatul 
dorit, dar a dat nascere la injecţiile subcutane 
ou alte medicamente, s. e. morfină, cocaină, etc., 
prin nisoe siringe mici, de obiceiu cu un conţinut 
de 1 gr., numite siringele lui P. Cilindrul si- 
ringei e împărţit în 10 sau mai multe păi'ţi 
marcate, prin ceea ce se poate determina tot- 
deuna cantitatea injectată.

Pravila, colecţie de canoane bisericesc! orien
tale. P. se împarte în două părţi; a) îndreptarea 
legei, compilată de cătră un grec, Manuil Malaxe 
din Nauplia (Pelopones) la 1561; el a compus 
P. din operele lui Fotie, Zonara, Balsamon şi

Blastare, adaugend unele canoane de ale sinoa
delor ecumenice şi particulare, şi de ale sf. pă
rinţi, apoi legi de ale împăraţilor şi patriarchUor 
din Constantinopule; b) Nomooanon cu Dum
nezeu, compilată de cătră Aleiiu Aristen, dia
conul bisericei din Constantinopole pe la 1166. 
Conţine canoanele apostolilor, ale sinoadelor ecu
menice şi particulare, şi mai multe de ale sf. 
părinţi. P. a fost âncă din vechime codicele de 
legi adoptat şi în bis. română. După ce a în
ceput a se folosi limba română în bis. a fost 
tradusă şi P. pe românesce, şi anume mai ântâiu 
sub domnia lui Mateiu Basarab (1633—54) în 
Muntenia şi Vasile Lupu (1634—54) în Moldova. 
P.-le românesc! de pe timpul acelor domni sunt 
trei: a) P. cea mică dela Govora trad. din sla- 
vonesce de cătră Mihail Moxalie şi tipărită la 
1640; conţinutul ei este bisericesc; b) P. lui 
Mateiu cu titlul: «îndreptarea legei*, a fost tra
dusă de cătră Daniil Panoneanul; s’a tipărit la 
1652 în Tîrgovişte; c) P. lui Vasile Lupu nu
mită: «Carte românească de învăţătura pravi
lelor*, a fost trad. de Eustratie biv vel Logofăt, 
tot din grecesce şi tipărită în Iaşi la 1646. Aceste 
două P.-le din urmă se aseamănă foarte mult; 
cuprind aceaşi materie, au aceaşi împărţire şi 
de multe ori aceleaşi cuvinte. Ele se împart în 
câte două părţi. Cea munteană în partea ântâiu 
cuprinde idei generale despre lege şi dreptate 
şi unele disposiţiuni relative la viaţa publică şi 
privată a archiereilor şi preoţilor şi unele regule 
privitoare la încheierea şi desfacerea căsătoriilor. 
In partea a doua se cuprind disposiţiuni penale, 
adecă pedepse pentru crime şi unele regule re
lative la relaţiunile dintre plugari, etc. P. lui Vasile 
Lupu în partea I cuprinde disposiţiuni penale, 
privitoare la călcările de hotar, furturi, etc.; în 
p. II se află prescripţiuni despre căsătorie şi di
vorţ, etc. P. pe lângă tot cuprinsul ei interesant 
nu are putere de lege in toate părţile sale, 
fiind-că cuprinde şi legi bis. abrogate şi legi ci
vile ieşite din us; cu toate aceste P. este un isvor 
de drept bis. şi juridic, din care mai bine putem 
cunoasce disciplina şi dreptul vechiu bisericesc. 
(Cf. Dr. I. Raţiu, Dreptul biser. § 38 ss.; Gh. 
Adamescu, Istoria limbei şi Uter. române. Bu- 
curesoi, 1896; A. D. Xenopol, Istoria Româ
nilor. Iaşi, 1896.) [Dr. lacob Radu.]

Pravoslavnic, dreptcredincios, ortodox (v. ac.), 
astfel se numesc popoarele creştine gr.-orient., 
cu deosebire Ruşii.

Praxa, (grec) după însemnarea etimologică 
este lucrare, aphcare, fapta săvîrşită cu resultat. 
P. în oposiţie cu teoria (v. ac.) se descopere în 
destoinicia, ajunsă prin continuă deprindere, de 
a pute ou succes pune în aplicare mijloacele, ce 
le oferă experienţa şi sciinţa la ajungerea unor 
anumite scopuri reale ale vieţei. Fiind-că nici 
o lucrare, care e lipsită de scop ori e inoon- 
scientă, nu poate duce la ţintă, aşa nici P. nu 
poate ea să fie lipsită absolut de teorie. Dar 
precum ori ce P. trebue să iasă din o anumită 
teorie, tot aşa ori ce teorie, care poate fi apli
cată şi în P., este adevărată. Sinonim: Practică, 
care este mult mai întrebuinţat. [PI.]

Praxiteles, sculptor elin, cel mai distins re- 
presentant al şcoalei atice. Statuele mai remar
cabile ale lui sunt: Hermes din Olympia, în 
braţe cu Dionysos, unica statuă remasă poşte-
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rităţii, Apollon sanroktonos (uci4etor de şopârlă), 
Aphrodite din Knidos, Eres, un Satyr, etc.

Praz, una din numirile populare românesci ale 
plantei culinare AUium Porrum L. (v. ac.).

Prazak, Aloisiu, conte, min. austriac, n. 1820 
în Ung.-Hradisch (Moravia); la 1861 conducă
torul partidului ceh în dieta Moraviei; la 1874 
dep. în parlament; 1881 min. de justiţie; apoi 
min. fără portfoliu, mai târziu membru în ca
mera seniorilor.

Praznic, sărbătoare, (ji solemnă, în care se 
tine cult public divin.

Preadamiţl, flintele, întelegendu-se şi omul, 
cari ar fl existat înainte de Adam.

Preajba, corn, rur. în Rom., j. Dolj, compusă 
din 2 căt., cu 2024 loc. (Dict- geogr. 1896), 2 bi
serici şi 1 şcoală. Corn. e străbătută de calea 
ferată Craiova-Bucuresei.

Preambul, în retorică, discurs preliminar, pre
gătitor.

Preasfânt, numire ce se dă la sacrificiul eu- 
cbaristic şi la cuminecătură, din motiv că aceea 
represintă trupul şi sângele lui Cbristos şi sa
crificiul moi-tii pe cruce.

Prebenda, beneficiu eclesiastic, ori o anumită 
competentă, ce se împarte din venitele averii 
comune a unei corporatiuni, cum sunt s. e. ca- 
pitulele dela bisericele catedrale episcopesci.

Prehendat, oficial eclesiastic, care împarte 
venitele sau beneficiile parţiale din o avere co
mună. Lacapitulele catedrale unul dintre canonici 
se numesce P., deoarece în vechime membrii ca
pitulări ducend viată comună, unul din ei purta 
grije ca fiecărui membni să i-se împartă com
petenta.

Prebul, corn. mică în Bănat, cott. Caraş-Se- 
verin, 1084 loc. (1891) Români.

Prăcambrian, sau algonjeian, sistemul, este 
prima subdivisiune din seria paleozoică şi ur
mează direct sistemului arebean. Repausează în 
discordantă pe Arebean atât în Statele-Unite, 
unde desvoltarea sa e enormă, cât şi în Franoia. 
Geologii americani subîmpart P.-ul în 1) Huro- 
nian, represintat prin o serie de roce mai mult 
sau mai puţin metamorfice şi 2) Keweenaunan, 
represintat prin roce detritice şi tufuri provenind 
din roce eruptive.

Preoarlu, nesigur, ceea ce depinde de voinţa 
altuia, (v. Posesiune şi Prescriptiunea.)

Precatio, la Romani rugăciunea cătră (Jei- 
P. era scrisă în formă precisă, sfinţită prin 
preoţi şi se cetia, ca nu cumva în recitarea ei 
să se faoă vr’o greşală; dacă cetitorul greşea, 
trebuia să înceapă de nou.

Precedenţa, ceea ce e stabilit mai dinainte.
Precept, flat.J regulă, povată, învăţătură, po

runcă.
Precepter, flat.J învăţător.
Preceslunea eguinocţiilor, faptul sosirii equi- 

noctiilor înainte ca pământul să-şi fi făcut calea 
complectă în jurul soarelui. Aceasta provine din 
causă că axa pămentului considerată in timp 
îndelungat, nu remâne paralel cu ea însăşi, nici 
perpendiculară pe planul eclipticei, ci descrie 
un con de revoluţie în jurul unei perpendiculare 
pe acest plan. De aci urmează că linia equinoc- 
tiilor, linia de intersecţie a planului equatorului 
cu planul eclipticei, îşi schimbă continuu po- 
sitiunea în planul eclipticei progresiv dela est

spre vest (în sens retograd) cu 50" anual. Ar 
trebuî dar cam 26,000 ani, pentru ca equinoctiul 
să facă tură completă pe ecliptică.

Precesta, .Preacurata Fecioară Marin, mama 
lui Isus (v. ac.).

Precleuses şi Priâeux, 1) membrii soc. liter. 
dela hotelul de Rambouillet din Paris, cari se 
foloseau de un limbagiu înflorilat; 2) persoane, 
cu un mod de vorbire afectat.

Precipitare, 1) grăbire mare, cădere lepede; 
2) acţiunea, prin care obţinem separarea sau de
punerea unui corp dintr'un lichid, în care se 
găsea disolvat. Corpul solid care se depune se 
numesce: precipitat, iar agentul necesar; me
diul de precipitare.

Precipitaţiune, v. Precipitare.
Predpitaţiuni atmosferice, căderea apei din 

atmosferă sub una din formele ei de condensare, 
lichidă sau solidă. Apa adunată în nori sau con
ţinută în aer sub formă gazoasă, se poate pre
cipita sub diferite forme: ca rouă, brumă, la- 
povită, mană, ploaie, zăpadă, grindină, etc. Bruma 
şi rouă, se socotesc din ochi, celelalte se mă
soară cu pluviometrul; la zăpadă se indică şi 
grosimea stratului. In România există 232 sta
ţiuni pluviometrice. Media pe 15 ani (1884—98) 
dă pentru diferitele regiuni ale României urmă
toarele cantităţi de precipitatiuni:01tenia752 mm.. 
Muntenia 616 mm.. Moldova 5.54 min., Dobrogea 
508 mm. Sunt puţine localităţile unde cantitatea 
totală de precipitatiuni într’un an tace un strat 
de grosime superioară unui metru. In Dobrogea 
sunt multe localităţi unde totalul precipitatiu- 
nilor e inferior la 200 mm. (Lit.; Regimul plu
viometric al României, de St. C. Hepites. 1900).

Precis, înseamnă ceea ce e cu totul deter
minat şi acurat, fără reservă, atât în timp cât 
şi în gândire şi vorbire; s. e. vorbă precisă; 
precis la şepte oare.

Preeisiunea este însuşirea sau caracterul celor 
precise. In logică, P., împreună cu claritatea, 
distinctiunea şi deplinătatea, constitue perfec
ţiunea unei gândiri (noţiuni). O gândire este 
precisă când, exprimată, va pute deştepta şi în 
mintea altuia tocmai acelaşi conţinut, pe care 
l-a avut în minte cel care a gândit-o. In stili
stică P. e o calitate logică a stilului; se pro
duce, când în vorbire se întrebuinţează numai 
termini potriviţi şi absolut trebuincioşi pentru 
exprimarea ideii. P. înlăturând cuvintele cu în
ţeles prea general, lapedă tot ce este de prisos 
şi nu lasă nimic din ceea ce este trebuincios 
exprimării. [PI.]

Precoce, Precocitate, se numesce în bot. ori 
care funcţiune efectuată înainte de timpul normal 
s. e. producţia de frunze, flori, fructe. Ea re- 
sultă sau spontan sau în mod artificial, prin 
selectiune sau prin forţare. Iu horticultură avend 
productele precoce o valoare relativ mai maro, 
se practică pe o scară întinsă: s. e. la flori or
namentale, la unele fructe, la zarzavat s. e. ca
straveţii, etc.

Preconceput, (ret.) este atributul acelor păreri 
şi judecăţi, cari se formează şi exprimă fără 
premeditare serioasă şi fără cuvenită cercetare 
şi cumpănire a motivelor şi a stării obiective a 
lucrurilor. Atari judecăţi, în anumite caşuri, pot 
să fie chiar corecte, sunt însă în tot caşul lip
site de caracterul logic şi sciintific. [P1-]
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Preconisaţiune, în dreptui bis., este actul so

lemn, prin care papa confirmă alegerea, respec
tive numirea de episcop.

Precugetare, este acţiunea de a face o faptă 
în deplină consciinţă şi cu plan bine chibzuit în 
vederea ajungerii scopului. Sin.: Premeditare.

Precumpăniră, este actul de deliberaţiune, ce 
înainte de a lua o hotărîre, se aplică asupra 
motivelor, care militează în favorul diverselor 
posibilităţi, şi asupra mijloacelor, care ar pute 
să ne stee la disposiţie şi ar pute să ducă mai 
uşor la scop. [PI.]

Precupeţ, pei'soană, care negustoresce cu ar
ticol! merunţi, fără a ave prăvălie, cu deosebire 
cu poame, zarzavaturi, pane, etc.

Preda, Basarah, v. Basaraba.
Predare, faptul de a pune pe cineva în po

sesiunea unui lucru care s’a vendut, dăruit, etc. 
A da ceva.

Predeal, 1) P., oom. rurală în Eom., plaiul 
Teleajen, jud. Prahova. Se compune din patru 
cătune, avend 1500 loc., cari se ocupă cu eco
nomia de vite, cu cultivarea porumbului şi a 
prunilor. Are 1 şcoală cu un învăţător şi 1 bi
serică cu un preot.

2) Predeal, corn. rur. în Rom., jud. Prahova. 
E situată lângă frontiera despre Transilvania, 
la 85 km. depărtare spre nord de Ploesci şi 
aproape de Braşov. Se compune din patru cătune 
(Predeal, Azuga, Buştenii şi Poiana-Ţapului). Are 
bOOO loc., din oari vr’o 2000 sunt străini, lu
crători şi măiestri la diferitele fabrici din co
mună. Solul comunei e muntos şi nu e prielnic 
pentru agricultură. Comuna are un mare renume 
ca industrială şi de vilegiatură. Are preste 15 fa
brici, din oari numai în Azuga sunt vr’o 10. Şcoale 
are 4, cu localuri măreţe şi bine îngrijite de 
administraţia dom. coroanei şi a moşiilor regale. 
Biserici are 3. In P. s’a întemeiat âncă de la 
1892 (prin iniţiativa lui A. M. Mihăilescu şi alţii) 
o secţiune a Ligei culturale. Tot aci e o socie
tate eoonomică-cooperativă a sătenilor Români, 
funcţionează de patru ani, poartă numele de 
»Peleş« şi are un capital de 70,000 lei. Mai este 
soci etatea culturală »Gheorghe Lazar« din Buşteni. 
In cătunele Buşteni şi P. s’au construit şi se 
construiesc mereu vile şi case ţerănesci ce se 
închiriază pentru sesonul de vară vilegiatorilor. 
In căt. P. se află vama şi gara P. [A. M. M.]

3) Predeal, trecătoare între România şi Tran
silvania, pe unde se trece din valea Prahovei şi 
valea Timişului. Staţiune a căii ferate ce unesoe 
Ploescii ou Braşovul. Şoseaua naţională Ploesci- 
Predeal, datează de pe vremea domniei lui Bi- 
bescu-Vodă (1846). Cătunul P. este locuit de o 
populaţiune stabilă numai dela 1830; dela 1852 
el devine un punct însemnat prin mutarea vămii 
dela Breaza la P. Pe la 1290, epoca invasiunii 
mongole, căpitanul Bugek al hanului tătăresc 
trece prin P. din Transilvania în Muntenia. La 
1369 o armată ungurească, condusă de voevodul 
Nicolae împotriva domnului Vladislav Basarab, 
a trecut prin pasul P. Prin P. a trecut armata 
ducelui de Lorena în 1737, ajunul resboiului 
dintre Ruşi, Austriac! şi Turci. Această armată 
voia să ocupe Bucurescii, dar fu respinsă de 
Turci. In 1788 N. Mavrogheni bate o armată 
austriacă, o urmăresce prin pasul P. şi trece 
cătră Braşov, pe care îl încungiură. Pe vremea

eteriei (1821) mai mulţi eterişti, urmăriţi de 
Turci şi Bimbaşa Sava, iau drumul Ardealului 
prin pasul P.; Timişul fiind ocupat de Autriaci, 
eteriştii se retrag în întăriturile dela cetăţuie, 
dar sunt bătuţi de Turci şi risipiţi. In 1849 ge
neralul baron Puchner, comandantul Transilva
niei, pentru aperarea cetăţilor Braşov şi Sibiiu 
cere ajutor feld-mareşalului rus Liiders din Bu- 
ouresoi. Generalul Bngelhardt, trimis cu ajutoare, 
ocupă schitul P. şi instalează un corp de obser
vaţie la fruntarie. Ruşii trec pasul şi Austriacii îi 
urmează, brigada Van der Niill însă, ajunsă de 
Unguri, susţine o luptă înverşunată şi este silită 
să se retragă cătră pădure. Ungurii dau foc Ti
mişului şi urmăresc până în P. pe Austriaci. 
La P. se dă iarăşi o luptă. Ruşii şi Austriacii 
îşi stabilesc cartierul la Sinaia şi la P. lasă 
numai un mic detaşament de observaţie. Ruşii 
şi Ungurii se luptă pentm ântâia oară la P., la 
7 Iunie 1849. Aci fu omorît mişelesce coman
dantul regimentului 1 de cazaci de Don, locot.- 
colonelul loan Constin, Român din' Basarabia.

Predecesor, (lat.J înaintaş în funcţie, care a 
fost înainte de acela, care e aciun în o funcţie.

Predeluş, trecătoare preste Carpaţi, situată ia 
est dela Predeal. Aci se află isvoarele Doftanei: 
Musiţa, Doftana, etc., ca şi Paltinul, Valea rece, 
cari formează Doftana transilvană, vale opusă 
cu Doftana română. Trecetoarea P. deschide 
drumul spre Valea Tărlungeni, cătră Săcele în 
Transilvania, prin Valea Doftanei transilvane, 
care dă în Valea Tărlungeni. Circulaţia prin P. 
e foarte mică şi numai pentru pedestraşi sau 
călăreţi-, serviciul vamal nu funcţionează aci 
decât vara, ca şi pichetul de pază.

Predestinaţiune, înseamnă >mai dinainte ho
tărîre® şi în general arată o înlănţuire de eveni
mente, ce prin nimic nu se poate înlătura. P. 
este termin usitat mai cu samă în materii de 
rehgiune şi de credinţă. Aici înseamnă: prim
ordiala presciinţă a provedinţei şi prin urmare 
eterna şi absoluta ei hotărîre dintru început, 
după care unii din oameni vor crede în cuvântul 
divin şi vor ajunge la fericire, pe când alţii nu-1 
vor crede şi vor ajunge la pedeapsă. Ca doctrină 
dogmatică a fost formulată de cătră Augustin 
în cei-tele pelagiane, a fost reînoită în seci. IX 
de cătră călugărul Gottschalk şi a fost adoptată 
de cătră Calvin. [PI.]

Predeterminism, (lat., filos.) teoria, care susţine 
şi învaţă, că actele voinţei omenesci sunt de mai 
nainte rânduite şi determinate din partea lui 
D(jeu. Ca doctrină se află mai ântâiu la Augustin, 
care pe lângă predeterminare mai admite şi con
lucrarea libertăţii; se află apoi la Motakallimii 
arabioi şi la scolastici, cari cearcă a-i determina 
şi raportul faţă cu libertatea. In Noetioă Beneke 
învaţă, că funcţiunile de cunoascere ale sufle
tului ce e drept nu sunt preformate, dar sunt 
predeterminate. Pe lângă acest determ., care se 
poate numi etic, mai este âncă un P. natural 
sau transcendental, care află motivele de deter
minare în cursul flrei; apoi P. teologic, care le 
află în voia şi presciinţă lui D^eu. [PI.]

Predica, propunerea publică a cuvântului dum- 
ne(jeesc din partea celor îndreptăţiţi; cuvântare 
sacră sistematică sau lucrată după toate nor
mele oratorice. P. în sens strins tractează de
spre un singur obiect sau adever religios, prin
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ce se deosebesce de omilie (v. ac.)) care se ocapă 
de toate adeverarile cuprinse în cutare peri- 
oopă (v. ac.) a Scripturei.

Predicabilii, (latj înseamnă ceea ce se poate 
4ioe despre un lucru. In limbagiul filosofic P. 
sunt termini potriviţi spre a exprima toate acele 
note caracteristice, cari se pot deosebi la fiecare 
lucru. In terminologia scolastică se numesc »modi 
praedicandii şi sunt cinci: genul, specia, dife
renţa, propria, accidenţa, pe cari vechia logică 
le consideră de cerinţele fundamentale la for
marea ori cărei definiţiuni. Ele se află mai ântâiu 
la Porphyr, iar definiţia scolastică le-a dat-o 
George de Trapezunt. Aceste P. au fost causa 
cunoscutei dispute despre aşa numitele »univer- 
salii» (v. ac.). [PI.]

Predlcamente sau categorii (v. ac.), sunt deo
sebitele puncte de vedere fundamentale, din cari 
putem plivi obiectele ce constitue existenţa spre 
a le pute caracterisa şi'deosebi unele de altele. 
Originea P.-lor se poate reduce până la pytha- 
gorei; dar cel dintâiu, care le-a dat o formulare 
hotăiită, a fost Aristoteles. El stabilesce (ţece: 
substanţă, calitate, cantitate, relaţiune, loc, timp, 
stare, posesiune, suferinţă, acţiune. La acestea 
discipulii lui Aristotele au mai adaus ancă cinci: 
oppositum, prius, posterius, simul, motus, pe cari 
le-au numit postpredicamente. Stoicii admit trei: 
substanţă, calitate, relaţiune; tot aşa Spinozza şi 
Locke, iai' Leibnitz cinci: substanţă, cantitate, 
calitate, acţiune, pasiune. Eant, cre^end a afla 
pentru ele un principiu euristic în formele de 
judecăţi, le reduce la patru forme principale 
stabilind în fiecare formă câte trei categorii. 
(Cf. PletosH, Log. p. 11.) [PI.]

Predicat, 1) se numesce într’o judecată no
ţiunea, care conţine şi exprimă, ceea ce se ijice 
despre subiect. 2) numirea de rang, prin care 
se arată distincţiunea nobilitară dată vr’unei 
peisoane pentru oarecari merite. 3) în gramat., 
acel cuvânt, sau acea parte a proposiţiei, care 
spune ceva despre subiect.

Predicator, preotul sau clericul, care ţine cu
vântări sacre sau predici.

„Predlcatorlulu săteanului romanu seu Cursu 
compleţii de predici pre tote Dominecile si ser- 
batorile anului, precumu si pre tote ocasiunile 
obveniente», publicaţiune periodică redig. de N. 
F. Negruţ (v. ac.) din 1875—1881 în Gherla. 
Continuarea ^Preotulu Romanu^ (v. ac.).

Preijicere, flat.J profeţire, ghicire.
Predllecţlune, starea afectivă manifestată în 

aplicarea deosebită, pe care cineva o are faţă de 
anumite persoane, lucruri, acţiuni, etc. Ceea ce e 
împărtăşit de predilecţiune se numesce predilect, 
s. e. studiu predilect, mâucare predilectă, ş. a.

Predisposiţiune, (lat.J Înclinare mai ales spre 
anumite boale.

Predominaţiune, flat.J precumpănire, între
cere în putere.

Preemţlune, drept care consistă în a pute 
cumpăra de preferinţă un obiect înaintea altor 
persoane.

Preexistent, este atiibutul acelor lucruri şi 
stări, despre cari se susţine că au existat în 
mod ascuns înainte de momentul când a ajuns 
la existenţa aparentă. [PI.]

Preexistenţa, Preexistenţianism, este starea 
celor preexistente. P. se atribue sufletului ome

nesc din partea ipotesei cunoscută în filosofle 
şi în dogmatică sub numirea de preexistenţia- 
nism, cai’e vrea să stabilească că sufletul ome
nesc, avându-şi existenţa dela D(jeu prin creare, 
exista individual âncă înainte de împreunarea 
sa cu trupul, înainte de nascere. A fost susţi
nută de buddhism, de filosofîii Plato şi Phiio, 
de arohiereii Test. vechiu, de scriitorii biser. 
Origen şi Sinesiu. [PI.]

Prefacere,(Transsubstanţiare,Consacrare),actul 
propriu al sacrificiului euchai'istic, întru şi prin 
care darurile sunt aduse la altarul Domnului 
sub speciile pânei şi a vinului, prin mijlocirea 
ierarcbică a preotului celebrant.

Prefăcătcria, felul de falsitate, de făţărnicie 
sau făţărie, când cineva manifestă sentimente 
sau idei contradictorii asupra aceleiaşi chestii sau 
obiect, cu scopul de a seduce pe cineva. P. se 
obicinuiesce mai adese pe terenul politic.

Prefaţa, cuvântul de introducere din fruntea 
unei că^.

Prefect, în Rom. şi Francia, principalul agent 
admin. al unui judeţ, representant al guvernului 
şi în mod subsidiar al intereselor locale. P.-ii 
sunt numiţi de guvern, sunt subordonaţi tuturor 
miniştrilor, în special însă min. de interne, care 
îi numesce şi revoacă prin decret. In general 
P.-ii sunt intermediari între guvern şi admin., 
au dreptul să facă consiliului judeţean propu
neri, pe cari acesta e obligat să le delibereze 
(art. 103 legea jud.); au dreptul şi datoria să 
suspende, prin mijlocul recursului la guvern, 
decisiunile consiliului jud. P.-ii sunt şi agenţi 
ai poliţiei judiciare, iar cu privire la puterea lo
cală sunt mai mult coadministratori cu delega- 
ţiunea judeţeană şi administrează singuri numai 
în caşul disolvării delegaţiunii, până la insta
larea nouei delegaţiuni perm., etc.

P., la Românii din Trans. In revoluţia din 
1848/9. Trans. a fost împărţită în 15 prefecturi, 
având fiecare prefectură în frunte un P., care 
era comandantul legiunii de gardă naţ. din pre
fectură şi administratorul ei. Prefecturile şi P.-ii 
au fost instituiţi de comitetul naţ. şi confirmaţi 
de guvernatorul civil şi militar din Sibiiu. P.-i 
mai renumiţi au fost Avram lancu, Axente, Ba- 
lint, Dobra, Buteanu, Moldovan. etc.

Prefectura, autoritatea administrativă supremă 
în judeţe în Rom., în departamente în Francia. 
P.-le s’au instituit în Francia în timpul maiei 
revoluţii, în locul autorităţilor departamentale 
vechi. P.-le sunt împărţite în subprefecturi sau 
arondismente, în fruntea cărora stau subprefecţii.

Prâference, (franc. pron. —rangs), joc de cărţi 
între trei persoane, fiind decimelor numerul bă
tăilor de joc.

Preferinţa, alegere în favorul cuiva mai mult 
decât în al altuia; ântâietate.

Prefix, V. Derivare.
Prefloreecenţa, (botan.) sau Estivaţiune, dispo- 

siţia în boboc a petalelor sau sepalelor unele 
faţă de altele. P. se ijlcs valvară, când aceste 
frunze florale se ating prin marginile lor, fără 
a se acoperi (la nalbă); induplicată ori redu- 
plicată, când ele au marginile întoarse în lăuntni 
ori în afară; suoită, când au o margine acope
ritoare, alta acoperită (cartof, in); imbricată, 
când o piesă e acoperitoare, alta vecină aco
perită, celelalte cu o margine acoperitoare, alta
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acoperită; imbricată quinooncială, când sunt 
5 piese, doue acoperitoare, doue acoperite, una 
cu o margine acoperitoare, cu alta acoperită 
(răsură); coiTugată (v. ac.) ş. a. [S. Şt. R.]

Prefoliatlune(botan.)sau Vernaţiune, aşezarea 
frunzelor în mugure, considerate tiecai-e în parte 
şi unele în raport cu altele. In primul cas frun
zele pot fi plane (liliac), cutate în lung (viţă) 
sau în lat (reclinate, ca la lalea), conduplicate 
(v. ac.), convolutate (v. Convolut), circinate 
(V. ac.), eto. In al doilea cas P. se <)ice valvară 
(V. Preflorescenţa), imbricată (v. Idem); equi- 
tantă, când frunzele sunt conduplicate şi fiecare 
acopere complet pe cea următoare (stânjenel),etc.

[S. Şt. E.]
Preformaţlune, v. Transformism.
Pregelj rîu de 239 km. lung (pe 126 km. na

vigabil) in Prusia resăriteană, se varsă din jos 
de Konigsberg în Friscbe Haff.

Preglaclală, epoca, premergătoare epocei gla
ciale, este cea mai veche epocă a erei quater- 
nare. Clima relativ caldă. Omul avea craniul 
dolichocefal; mai e cunoscută şi sub numele de 
epoca paleoliiică.

Pregnant,(lat.^cuprin4etor,semniflcativ,concis, 
s. e. P. în expresiuni; Pregnanţa, bogăţie de idei.

Prehensiune, (lat.) luare, apucare, prindere.
Preistoria, sciinţa despre oameni înainte de 

primele urme istorice; Preistorie, înainte de în
ceputul epocei istorice.

Prejbea, munte în apropierea Sibiiului, pe ho
tarul comunei Sadu; 1749 m. înalt; ofere, pentru 
excursionişti o privelişte admirabilă asupra unei 
părţi însemnate a Transilvaniei. Lângă P. se află 
vîrful Plaiul Mumii (1630 m.).

Prejmer, (magh. Prdzsmăr, germ. Tartlau), 
corn. rur. în cott. Braşov; 3531 loc. (1891) Eom. 
şi Saşi; industrie înfloritoare, fabrică de hârtie, 
staţiunea căii fer., oficiu postai şi telegraf.

Prejudlţlu, se numesce dauna ce o sufere o 
persoană. P. poate fi moral sau material. P. poate 
resulta din o culpă, greşală, fie în. ommitendo, 
fie în commitendo; ceea ce înseamnă că poţi 
aduce un P. făcend ce nu trebuia sau nofâcend 
ce trebuia. Legiuirile modeme admit repararea 
chiar a unui P. moral. Prin simplul fapt că cineva, 
chiar autorisat, instalează o casă de toleranţă, 
aduce P. vecinilor, şi poate fi tras la respundere. 
In genere, P. se calculează în hani. Uneori P. 
resultând din existenţa unui act, repararea va 
consta în anularea actului. Judecătorii apreciază 
quantumul daunelor, luând în consideraţiune 
faptul dacă agentul a fost de bună sau rea cre
dinţă. Când o persoană e atinsă prin o scriere 
periodică, girantul sau editorul e obligat să în
sereze în capul scrierii respunsul persoanei 
atinse. In acest cas, P. va fi reparat prin aceea 
inserţiune; poate fi reparat în alte împrejurări, 
chiar bănesce. [Scriban.]

Prejudiţiu, (filos.) se numesce o părere sau 
o judecată formată cu uşurinţă şi fără sufi
cientă cunoscinţă de causă, apoi adoptată fără 
premeditare şi fără amenunţită cercetare a mo
tivelor psichologice şi logice, condiţie indispen
sabilă la formarea şi exprimarea ori cărei jude
căţi. Tot de P. se ţin şi părerile şi credinţele 
religioase, cari se întemeiază pe superstiţiuni 
(V- ac.). [PL]

Prelat, demnitar bisericesc. P.-i ai cariei ro

mane se numesc aiji acele persoane bisericesc!, 
cari după cardinali ocupă locul cel dintâiu. P.-urile 
sunt actuale sau titulare, şi ambele au mai multe 
grade. 8e mai deosebesce: prdatura justifială 
şi prelatura graţiată: P. j. este împreunată cu 
oficiu în curia romană, iar P. gr. este mai mult 
un titlu şi se dă episcopilor şi altor persoane 
bis. Intre P.-i în biserica gr.-cat. română, afară 
de episcopi, sunt cunoscuţi P.-ii domestici papali 
cari au dreptul de a purta cruce pastorală şi inel.

[Dr. I. Radu.]
Prelegat, legate (v. ac.) particulare, plătibile 

înaintea partagiului succesiunii.
Prelegere,, predare instructivă, sinonimă cu 

curs sau lecţiune; se 4ioe mai ales despre cur
surile universitare, cari avend a se face cu un 
aparat de erudiţiune, trebue să fie adeseori cetite.

Preliminar, adj., pregătitor, ceea ce precede 
obiectul principal; P. de apese, budget.

Prelipcea, corn. rur. în jud. Zastavnei în Bu
covina; 1199 loc. (1061 ort.-or., 101 rom.-cat. 
şi uniaţi, 37 mos.), o şcoală primară.

Prelucă sau Prilueă, însamnă in munţii pă
duroşi ai Bucovinei o răritură de pădure, nu 
poiană fără arbori. P. Căţelei, munte în Buco
vina, în dreapta văii Botoşului; nălţ. 1050 m.

Prelucrare, (lat.) a lucra de nou ceva, a 
schimba prelucrând.

Preludiu, (lat.) nume dat unor mici composi- 
ţiuni insti'umentale, scrise cu intenţiunea de a 
servi ca introducere unei alte composiţiuni mai 
importante. Sunt de ordinar bucăţi fără formă 
hotărîtă, ca improvisaţii basate pe desvoltarea 
liberă a unuia sau doue motive din composi- 
ţiunea ce are să urmeze. [T. C.]

Prematur, ceea ce se întâmplă înainte sau 
prea de vreme.

Premeditaţlune, meditaţiune sau chibzuială ce 
precede execuţiunea unui fapt. In dreptul penal 
determinarea conscientă a voinţei de a comite o 
infracţiune (v. ac., Dolus şi Precugetare).

Premier, se ijice în vorbirea practică primului 
ministru (premier ministre) sau president al con
siliului.

Premise, (lat.) se numesc într'un silogism 
cele doue judecăţi, din cari se trage conclu- 
siunea şi prin mijlocirea cărora se stabilesce 
raportul dintre noţiunea subiectului şi a predi
catului din conclusiune. Această mijlocire se face 
cu ajutorul unei a treia noţiuni, care se nu- 
inesce termin mediu şi care nu se găsesce în 
conclusiune. [PL]

Premiu, o specială remuneraţie pentru pre- 
staţiuni de merit. Astfel sunt P.-le ce se dau 
şcolarilor pentru silinţă sau bună purtare; P.-le 
ce se distribue cu ocasia concursurilor sau ex- 
posiţiilor, pentru lucrările şi produsele cele mai 
de merit. P. de export, este favorul acordat unei 
ramuri de producţiune agricolă ori industrială, 
pentru a favorisa exportul. P. de asigurare 
(Prima), se numesce cotisaţia pe care cel asi
gurat o plătesce societăţii de asigurare, v. Prima.

Premonstratensî, ord călugăresc în bis. cat., 
fondat de St. Norbert şi aprobat de papa Ho- 
noriu II la 1126. Numirea o are dela locul Pre- 
montre (Praemonstratuin) lângă Laon, unde a 
avut prima mănăstire. P. au să împreune viaţa 
contemplativă cu cea activă, ocupându-se pe 
lângă rugăciune şi exerciţii de pietate, cu studiul,
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păstorirea sufletelor şi grija de săraci. Membrii 
ordului se împart în clerici, cari au să se ocupe 
cu instrucţiunea şi să predice, şi în fraţi laici 
(conversi), cari au să grijească de ale economiei. 
Ordul s’a lăţit curend în toată Europa catolică. 
Ştefan II regele Ungariei deja la 1130 a fondat 
o mănăst. pentru P. la Oradea mare. A(ji P. sunt 
împărţiţi în mai multe provincii, sub câte un 
abate general şi se ocupă cu instrucţiunea ti
nerimii. [i—m.]

Prenit, mineral, silicat aluminos de calciu hi- 
dratat, rombic, de obiceiu în agregate sferoidale. 
P. e un zeolit al rocelor eruptive vechi, înso
ţind adese ori şi filoane de minereuri, sau e un 
product de alteraţiune profundă mai ales a ele
mentelor feldspatice sau piroxenice a diabaselor, 
gabrourilor şi unor şisturi cristaline.

Prenumeraţiune, (lat.) abonare, plătire înainte.
Preocupat iune, este starea sufletească a omului, 

care, absorbit de un singur obiect de gândire, cu 
excluderea tuturor celoralalte, în judecăţile sale, 
în vorbire, în lucrări şi în ţinuta sa, ignorează 
intenţionat realitatea obiectivă, şi se determină 
de interese, de afecte, pasiuni şi patimi, de in- 
clinaţiuni şi de disposiţii subiective. [Pl.l

Preot, persoană ierarcbică, care în taina cni- 
rotoniei primesce darul şi puterea sacramentală 
spre săvîişirea cultului divin, spre aplicarea da
rurilor mântuirii săvîrşite prin Isus.

P. militar, persoana ierarcbică, căreia este 
încredinţată grijea sufletească a ostăşimii după 
mesura jurisdioţiunii date.

Preoţia, taina legii şi bisericei dreptcredin- 
cioase a lui Isus, instituită spre săvîrşirea eco
nomiei mântuirii. P. este central treptelor ie- 
rarchice mai înalte, şi constitue statul ierarchiei 
eclesiastice.

„Preotulu Romana", continuarea Predicato- 
riului (v. ac.), redig. de N. E. Negruţ (v. ac.) 
până la 1890 în Gherla, ca (par bisericesc, şco- 
lastic şi literar.

Preparandia, institut de preparare pentru se- 
minariele pedagogice (şcoalele normale (v. ac.) 
de învăţători). Până la înfiinţarea mitropobei 
ortod. române în Ungaria şi Transilvania, acest 
nume se dedea cursurilor înfiinţate pe lângă 
episcopii pentru pregătirea teoretică a inveţă- 
torilor. După înfiinţarea mitropoliei practica în
cepe a se face în şcoalele de aplicaţie, alăturate 
preparandiilor, acestea din urmă primind numele 
de seminarii sau institute pedagogice (v. şi Pe
dagogia).

Preparate, lucruri pregătite în mod artistic 
pentru anumite scopuri, mai ales obiecte pre
parate pentru experienţe sciinţifice.

Preparate anatomice, lucrările anatomice mai 
minuţioase au atras după sine metoade de a con
serva preparatele anatomice şi a le grapa şi siste- 
misa. Astfel găsim la toate facultăţile de me
dicină musee de anatomie, în Bucuresci fundat 
de profesorii Dr. Polizu şi Petrini Paul. Anatomia 
patologică a îmbogăţit şi mai mult colecţiunea 
prepai'atelor anatomice şi prof. Babeş a organisat 
uu frumos museu de asemenea preparate. Ana
tomia comparată, microscopică şi vegetală dă un 
enorm contingent de P. anat. normale şi ab- 
normale. [Dr. Al. T.]

Preparate chimice, diverse substanţe, obţinute 
pe cale chimică, v.' şi art. Microscopice, P.

Prepellcar, câne do venat, întrebuinţat la vâ
nătoare de iepuri, de prepeliţe, potârnichi, sitari, 
apoi la lacuri. Intre cele 22 soiuri de câni ce 
există, în ceea ce privesce inteligenţa şi credinţa, 
locul prim îl ocupă P.-ul. După nenumărate ex- 
posiţiuni şi încercări s’au dovedit de cele mai 
bune următoarele soiuri originale: P.-ul german 
cu perul scurt (trupina Lemgo), P.-ul german 
cu peral lung, P.-ul englez cu perul scurt (pointer), 
P.-ul englez cu perul lung (Lavareck-ffietter, 
Gordon-Setter, Ir-Setter), P.-ul Korthals Griffon 
ou perul creţ. P.-ul german e foarte înţelept, 
flegmatic, dar greoiu. Cel englez e vehement, 
are un nas admirabil, supoartă căldura şi lipsa 
de apă. încrucişarea între P.-ul german (Lemgo) 
şi între pointer a dat resultate admirabile, P.-ri 
cu calităţi excelente. Astfel se pot explica enor
mele preţuri (100—500 fl.) ce se dau pentru un 
asemenea P. bine dresat. [I. S. Ş.]

Prepeliţa, [Prepeliţă, Pitpălaeă, Pitpediche], 
(Coturnix dactylisonana sau communis), pasere, 
are penele brune cu dungi albe gălbinfi, preste ochi 
câte o dungă gălbinie. Pe dedesubt alburiu-ru- 
giniu. Bărbătuşul are la gât o pată brună-neagră 
încungiurată de două inele întunecate. Femeiuşa 
are gâtul alburiu. Ciocul cenuşiu, picioarele roşii 
sau gălbinfi, coada foarte scurtă. Trăiesce în 
Europa, Asia şi Africa. Este pasere călătoare. 
Se găsesce primăvara şi toamna prin holde. Are 
glas plăcut, dar monoton. Se vânează pentru 
carnea ei gustoasă.

Preponderanţa, precumpănire, însuşirea celui 
care are mai mare importanţă sau autoritate.

Preposit, prelat mai mic, având dreptul de a 
purta insigniile: cruce pe piept şi inel. In Un
garia sunt P.-i titulari şi reali, cari au bunuri. 
P. se numesce şi cel dintâiu dintre canonici 
(Praepositus major), care este şeful şi preşedintele 
capitlului şi administratorul averilor capitulare.

Preposiţle, în gramat. cuvinte neflexibile, ce 
arată raportul dintre două vorbe, s. e. apă de beut.

Prepuţ, V. Praeputium.
Preraffaellţl, pictori engl., cari în lucrările lor 

imitează pe predecesorii iui Eaffael. Represen- 
tanţii princ. ai acestei direcţiuni ivite pe la 1850, 
dar acum aproape dispărute, au fost: Millais, 
W. H. Hunt, Rossetti, Stanhope, etc.

Prerii, câmpiile seculare din America boreală, 
o formaţiune de plante, care şi ca causă efi
cientă, umiditate puţină, insuficientă pentru exi
stenţa arborilor, şi ca fisiognomie se aseamănă 
cu stepele europene şi asiatice. Diferenţa între 
ele o constitue ntunai elementele (speciile de 
plante erbacee) ce le compun.

Prerogativa, (lat.) privilegiu împreunat cu 
anumite funcţiuni sau demnităţi, şi îndeosebi 
drepturile monarchului, indepenclente de con
lucrarea corpurilor legiuitoare, cum e s.e. dreptul 
de graţiare, de a disolva corpurile legiuitoare, etc.

Preş, ţesătură groasă pentru saci şi mai cu 
samă penti'u covoare ânguste.

Presa, (Teasc) aparat pentru stoarcerea sucului 
din anumite corpuri solide, sau pentru reducerea 
corpurilor solide la volum mai mic, etc. S. e. 
avem: P. sau teasc de vin, pentru stoarcerea 
mustului din struguri; P. hidraulică pentru re
ducerea fânului, paielor, etc. la volmn mai mic.

Presa tipografică, maşină pentru confecţio
narea imprimatelor (v. Tipografia), după care s’a
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dat numirea de P. şi totalităţii scrieriLor lăţite 
pe cale tipografică, precum şi mişcării intelec
tuale ce se manifestează în aceste scrieri. In 
sens mai strict se numesce P. acea parte a li
teraturii, al cărei efect depinde în primul rând 
dela lăţirea ei generală şi repede, adecă litera
tura de (ţi (t. piar), numită şi Publicitate sau 
Publicistică. (Despre P. rom. v. art. Română 
literatura.)

P. e un important mijloc de respândire al 
culturei, de ridicare a nivelului intelectual şi 
moral, şi totodată un mijloc de bun guverna- 
ment, o garanţie a funcţionării corecte a regi
mului constituţional. Libertatea presei, adecă 
dreptul de a-şi pute manifesta şi exprima liber 
cugetările sale prin tipar, e de drept natural. 
Insă lib. P.-ei fără limite ar fi descreditarea li
bertăţii, şi din această causă legiuirile mai mo
derne preved pedepsii'ea delictelor de P., sub 
cari se înţeleg toate infracţiunile ce se pot co
mite prin P. Aceste delicte aproape pretutin- 
denea se judecă de juriu (v. ac.).

Presbiter, (grec.) »betrân«, nu atât după vîrstă, 
cât după sfat şi înţelepciune; în acest sens P. 
este persoana ierarchică, înzestrată cu putere 
de a săvîrşi diregătorii preoţesci. La începutul 
creştinităţii numirea de P. s’a dat nu numai preo
ţilor ci şi unor arcbierei, fiind o numire de di
stincţie şi de onoare. Mai târcjiu numirea de P. 
a remas exclusiv pentru preoţi. (Cf. Ferdinand 
Probst, Kircbliche Disziplin der drei ersten Jahr- 
hunderte, pag. 31, 54, 97, seq.)

Presbiterlanism, este o sectă protestantă, care 
admite la guvernul bis. numai preoţi, cu exclu
derea episcopilor. Cu un numer foarte mare de 
fracţiuni, cari adesea se combat reciproc, P. a 
cucerit mulţi adepţi în Anglia şi cu deosebire 
în America. In Scoţia P.-l s’a întrodus in 1560, 
dar episcopii englezi şi regele, căruia i-se lua 
astfel supremaţia preste biserica scoţiană, nu 
erau mulţămiţi cu noul sistem şi se luptară 32 ani, 
până când se învoiră cu starea lucrurilor. Cu 
toate acestea cesaropapismul regilor britanici îi 
încurcă în daraveri religioase intr’un mod tot 
aşa de ridicol, ca odinioară pe împăraţii bizan
tini. De aceea istoria P. este o lungă serie de 
certe, concesiuni şi combinări, în cursul cărora 
se şi desbinară în nesfîrşito secte. In Anglia şi 
în Irlanda succesul P. este cu totul neînsemnat; 
în America însă a făcut progrese mari. Lite
ratură: Weingarten, Die Revolutionskirchen Eng- 
lands. Leipzig 1868; Stoughton, History of Re- 
ligion in England. Lond. 18&; Thompson, History 
of the Presbyterian Churchesin the United States. 
New-York 1895; Johnson, Universal Cyolopaedia, 
New-Yoik 1875, pentru statistica, v. Anglicană, 
biserica.

Presblteriu, acea parte a bisericei creştine, 
în care stau clericii pe timpul cultului divin; 
pai'tea aceasta se află între naia şi altariul bi- 
sericei. In biserica veche se numia P. senatul 
compus din preoţi şi diaconi, cu care se ajuta 
episcopul în administrarea diecesei; acest senat 
mai târcjiu a fost înlocuit cu capitulele (v. ac.) 
şi consistoriele episcopesci. (Cf. Tomassinus, Vetus 
ac nova Ecclesiae disciplina, tom. III, 36, 8.)

Preabiterii, se numesc în biserica protestantă 
oorporaţiunUe, cari stau în fruntea comunită
ţilor bisericesci. [i—m.]

Presbyopia, vedere îndepărtată, care se ivesce 
la ochi normali cam pe la etatea de 43 ani, iar 
la miopi mai târdiu sau în mesură mai mare 
nici odată, pe când la ipermetropi se ivesce mai 
timpuriu. P. se datoresce subţierii cristalinului 
din ochiu. P. ochiului emetrop se corige la etate 
de 45 ani cu 0'5, la 50 cu 1, 55 cu 2, 60 cu 3, 
65 cu 3'5, 70 cu 4-5 dioptrii.

Presbyt, (grec. bătrân) om mai înaintat în 
vîrstă cu vedere îndepărtată, (v. şi Emmetropia.)

Prescovanu, Ştefan, din Craiova, alesul la 
domnie al boierilor munteni după pacea dela 
Cuciuc-Cainargi (1774). Prin art. 8 al acestui 
tratat de pace se dispunea ca Românii să se 
bucure de posiţia, ce o aveau pe timpul lui Mo- 
hamed IV, şi ca o urmare a acelei disposiţii P. 
fusese ales domn. Generalul Romanţof nu res- 
punde hotărît la cererea de confirmare a boie
rilor, şi aceştia plănuiau să trimită o deputăţie 
la poartă. Trăgănând însă cu mergerea. Turcii 
numiră domn fanariot pe Alex. Ipsilanti (1775).

Prescripţiunea, legea determină timpul în care 
cineva îşi poate exercita un drept. Odată timpul 
trecut, dreptul, acţiunea, sunt prescrise. In Ro
mânia s. e. o persoană care a comis un furt, nu 
mai poate fi urmărită după trecere de cinci ani 
dela comiterea faptului, căci acţiunea publică s’a 
prescris. Cea mai lungă P. e de 30 ani; cea mai 
scurtă de 6 luni. Dobânzile se prescriu în 5 ani. 
Nu toate acţiunile şi drepturile se prescriu. Nu 
se pot prescrie de cât bunurile ce sunt în co- 
nieroiu, cari pot face obiectul unei transacţii. 
P. aducând siguranţă în averi, îu drepturi, a fost 
numită patrona generis humani. [Scriban.]

Prescura, (grec. dăruire, aducere), pâno eucha- 
ristică de grâu curat, oferită din partea credincio
şilor ca să servească de materie la celebrarea 
liturgici. Datina aceasta este dela începutul cre
ştinităţii. P. de regulă are formă rotundă sau 
lungăreaţă şi în partea de sus poartă înscrip- 
ţiunea iniţialelor »JS. XS. NI. KA.< Partea 
aceasta a P.-ei sub numire de »agn e ţ« se scoate 
din întreaga P. şi împreună cu alte părticele 
se oferesc la liturgic ca daruri sfinte, şi la pre
facerea liturgică se prefac în trupul lui Isus.

Present, în flexiunea verbelor, timpul ce arată, 
că lucrarea se face acum.

Presentabil, (lat) care se poate areta, pre
santa, înfăţişa.

Presentaţiunea sau Intrarea în biserică, ser- 
bătoare legată, ce se ţine în 21 Nov. înti'u 
amintirea faptului, că părinţii Preacuratei Fe
cioare Maria când a fost ca de trei ani au dus-o 
la biserica din Ierusalim ea să fie consaci'ată 
lui D4eu. Se serbează în Orient din seci. IV, 
iar în Occident din seci. XIV.

Preservaţiunea, (lat.) ferire, preîntim pi narea 
unui reu, apărare; mijloace preservative, când 
e vorba de o boală contagioasă sau de o mo- 
lipsire morală.

President, persoana, care la anumite oficii sau 
reuniuni constituite şi în adunări are condu
cerea, s. e. P. de tribunal, P.-ul direcţiunii unei 
bănci, etc. In statele constituite ca republici, capul 
statului, ales pe un anumit timp, are titlul de P.

Presidii, (spân. Presidios), se numesc în Spania 
Iccurile de deportaţiune şi fortăreţele de exil. 
Cele dintâiu P. au fost în Mexic, şi constau din 
forturi apărate, pentru indigeni. P.-le centrale
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ale Spaniei sunt: Ceuia, Gomera, Melilla, Alhn- 
cemas, Chaferinas. [L.]

Presiunea, apăsare, (v. Greutate); Bg. înfluin- 
ţare asupra cuiva spre a-1 forţa la un fapt sau 
la o acţiune.

Preelav, turc. Eski-Stambul, orăşel în Bul
garia, cercul Şumla, la poalele nordice ale Bal
canilor; 2818 loc.; ruine extinse. Pe la înce
putul evului mediu P. a fost capitala imperiului 
bulgar. Episcopii bulgari de P. residă acţi in 
Şumla şi Vama.

Prespa, una din multele reşedinţe ale pa- 
triarcliatului bulgar, pe vremea primului im
periu bulgar.

„Presea11, <}*ar politic, literar şi comercial, 
apărut în Bucnresci dela 1868—81.

Prestabilism, flat.J se numesce doctrina de
spre armonia prestabilită imaginată de Leibnitz, 
în scopul de a explica la om acordul dintre Bsic 
şi psichio. In virtutea acestei ipotese D(ţeu a 
întocmit dintru început ca stările suiletesci să 
stea în armonie cu stările trupeşei şi să co
respundă unele cu celelalte. Eant numesce P. 
teoria după care causa supremă a existenţelor, 
D4eu, ar fi dat de mai înainte fiecărui organism 
puterea de a produce pe semenii săi şi prin 
aceasta de a susţinea specia. Ca forme parti
culare a P.-lui trebue considerate teoriile evolu- 
ţiunii (v. ac.) şi teoria epigonesei (v. ac.). [PI.]

Prestanţa, (lat.J superioritate, înfăţişare im
punătoare.

Prestaţiuni, se numesce munca cu braţele şi 
cu carăle, ce au să dea ţeranii din România în 
natură la coustruirea şi repararea drumurilor 
şi şoselelor; orăşenii le plătesc în bani.

Prestidigitator, recte Prestigiator, (franc. >iute 
la degete*), scamator.

Prestigiu, puterea şi autoritatea pe care ci
neva prin productele sale literare şi artistice ori 
prin purtarea morală, o exercită în mod ferme
cător, asupra minţii şi voinţii altuia. Este s. e. 
prestigiul elocuenţei, al numelui, s. a. [PI.]

Presto, (ital.) repede, în musică, termin de 
mişcare, numerând metronomic 150 până la 
180 timpi pe minut. Superlativul, corespumjend 
la foarte repede e Prestissimo.

Prestol, (slav.) altar, masa pe care se săvir- 
şesco actul sacrificiului eucbaristic. Cel mai su
blim P., şi astfel chipul tuturor altarelor creştine, 
este crucea lui Isus ridicată pe muntele Căpă- 
ţinilor. F. de regulă se pregătesce din piatră, 
cărămidă sau lemn şi în chipul mesei din foi
şorul Cinei celei de taină; are formă patruun- 
ghiulară, sau a unui sarcofag, în chipul mor
mântului lui Christos.

Prestolnic, sigil provă4ut cu inscripţiunea ini
ţialelor IS. XS. NI. KA. (Isus Christos învinge) 
pusă între braţele unei cruci. Acest sigil se im
primă în partea de sus a aluatului gătit pentru 
prescură.

Preston, oraş la nord-vestul Angliei, 113,864 loc. 
(1896); grandioase ţesătorii de bumbac; comerciu 
litoral. 17 Aug. 1648 învingerea lui Fairfax asupra 
regaliştilor.

Presumţlune, (Presupunere) ceea ce se presu
pune ca adevărat, până la proba contrai’ă. P.-i 
legale sunt acelea stabilite de lege, sunt abso
lute, deci nu se pot combate pe nici o cale. 
P.-i simple sunt acelea, pe cari legea nu le

stabilesce şi pe cari magistratul le deduce din 
fapte; acestea se pot combate cu martori. (Cf. art. 
1199 şi urm. Cod. civ. rom.) v. şi Hypotesa.

Presumptivul, v. Modus.
Presura, (Emberiza), un gen de paseri din 

familia Fringilidelor, ord. Coracornithelor, cu o 
mulţime de specii. P. galbenă (Emberiza citri- 
nella) are capul, grumazul şi partea de desubt 
galbenă-aurie, partea de sus brună-cenuşie, ciocul 
albăstriu, picioarele galbene-roşii. Trăiesbe în 
Europa prin tufişuri şi marginea pădurilor. Stă 
la noi şi iarna.

Preţ, valoarea unui obiect exprimată în mo- 
netă, sau cu alte cuvinte, cantitatea de monetă 
(bani) ce se dă spre a pute obţine un lucru. 
P.-ul se stabilesce după spesele de producţiune, 
cari rejiresintă toate cheltuielile făcute de pro
ducători spre a fabrica o marfă oarecare, plus 
profitul net sau beneficiul. Aceste spese cuprind 
interesul capitalului, renta pămentului, precum 
şi impositele plătite statului. Totuşi, sunt caşuri 
în cari unul din aceste elemente ou este cuprins 
în spesele de producere, astfel poate lipsi renta 
pămentului. P. curent, este cantitatea de mo
netă pentru care se poate vinde sau cumpăra 
curent un obiect; el se formează prin concu
renţa între ven4ători şi cumpărători, este va
riabil ca şi valoarea, deoarece se stabilesce în 
virtutea legii naturale cunoscută în economia 
politică sub numele de legea ofertei şi a cererii, 
in limbagiul usual al comerciului, P. o. se mai 
numesce şi broşura sau lista în care negustorul, 
în dreptul fiecărui articol ce are de ven4are, 
trece şi preţurile cu cari se poate cumpăra. (Ct. 
N. E. Idieru, Studii de Econ. pol. şi finanţe, 
2 voi. Bucur., 1895—97.)

Pretendent, cel ce formează o cerere la care 
se crede îndreptăţit; se 4ice îndeosebi despre 
persoane, cari pretind a ave drept la un tron.

Pretenţios, cel ce formează multe pretenţiuni 
(îndeosebi neîndreptăţite).

Pretenţiune, dreptul ce îl are sau îl formează 
cineva la ceva.

Preterit, în gramatică una din formele per
fectului (v. ac.).

Preteriţiune, (lat) figură retorică prin care 
se enunţă un fapt, ce la aparenţă e trecut cu 
vederea.

Pretermlsiunea, figură de stil, în care oratorul 
se preface, că nu vrea să amintească cutare 
lucru, dar prin această simulare atrage şi mai 
mult atenţia asupra lui.

Pretext, (lat) motiv neadevărat, scornitură 
pentru a se apăra cineva de o învinuire.

Pretinia, v. Prietinia.
Pretoria, capitala repubUoei sudafricane (Trans- 

vaal) şi totodată reşedinţa districtului P., a re- 
presentanţei poporului şi a oficiilor publice de 
stat. Oraşul înainte de ocupaţiunea engl. (1900) 
a avut 5500 loc. cu 842 bărbaţi trupe regulate 
şi 700 voluntari. In apropiere sunt mine de 
plumb. De câţiva ani legat prin cale ferată ou 
Port-Elisabeth, precum şi cu Lourenţo Marquez.

Pretorieni, corp de gardă (praetorium), orga- 
nisat de cătră August în anul 2 a. Chr. La în
ceput divisat în opt cohorte, dintre cari două 
locuiau lângă Roma şi restul era respândit în 
feluritele provincii imperiale. Tiberius, printr’o 
lege specială, reunesce toate cohortele şi for-
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mează un corp special cu reşedinţa in Roma. 
Fiecare cobortâ pretoriană cuprindea 1000 sol
daţi. P.-ii erau recrutaţi din Italieni şi se bu
curau de numeroase privilegii. In ultimele d'le 
ale imperiului P.-ii numiau şi destituiau pe im- 
peraţi. Desfiinţaţi de Constantin cel Mare.

Preutesci, corn. rur. în România, j. Suceava, 
compusă din 6 căt., ou 2324 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), 3 biserici şi 2 şcoale.

Prevalenta, însuşirea de a ave mai mare va
loare, greutate, putere.

Prevarlcaţlune, flat.J in înţeles strict ori ce 
abatere din calea dreaptă. In general se înţelege 
sub P. acea faptă a acusatorului, prin care dă 
ajutor acusatului de a se subtrage dela pedeapsa 
meritată.

In România se numesc P. sau Delapidare 
îndeosebi sustragerile comise de funcţionarii pu
blici, adecă faptul unui funcţionar, care şi-a în
suşit banii ce avea dreptul să-i încaseze sau să-i 
mânuiască. Sub aceeaşi numire de sustracţiuni 
comise de depositaiii publici, întră şi faptul ori 
cărui judecător, administrator, funcţionar sau 
oficier public, care va fi stricat, desfiinţat, sustras 
sau denaturat actele şi titlurile date lor în de- 
posit sau li-se încredinţase ori comunicase, în 
virtutea funcţiunii ce o au. Cod. pen. român 
(art. 140) are pedepse cari ajung până la cinci 
ani de corecţiune, şi ca accesoriu pierderea drep
tului de pensiune şi de a ocupa funcţiuni pu
blice, pe toată viaţa, pentru asemenea fapte.

In Trans. se dă numirea P. mai ales contra- 
venţiunilor (v. ac.) financiare.

Prevedere, se numesce puterea de a prevede 
şi a deduce că din anumite împrejurări au să 
urmeze oarecari evenimente, şi acţiunea de a 
lua precauţiunile trebuincioase în conformitate 
cu acele evenimente.

Preveiţetor, se immesco individul înzestrat cu 
puterea de prevedere şi cu abilitatea de a pute 
lua precauţiunile trebuincioase.

Prevenire, (anteoccupatio), figură retorica, prin 
oare oratorul înşiră însuşi şi combate înainte 
argumentele ce le-ar pute invoca contrarii sei.

Prevenit, acuzat (v. ac.) v. şi Preventiva înch.
Prevenţlune, întrecere, înlăturare; a informa 

înainte. In drept, penal se înţelege sub P. starea 
unei persoane care se află în arest preventiv.

Preventivă, închisoare. Când un individ e bă
nuit de un delict sau o crimă, judele instructor 
îl poate închide provisor, avend să refereze 
tribunalului, şi acesta poate confirma sau anula 
mandatul de arestare preventivă. Numai judele 
mstructor poate aresta preventiv. Persoana aflată 
în închisoare preventivă, se numesce prevenit, 
şi aceasta închisoare, în unele legiuiri, cum e 
cea română, nu se calculează în pedeapsă. Arestul 
preventiv e oprit în contravenţii, materii poli
tice şi de presă. In timpul prevenţiunii, are
statul nu poate comunica cu nimeni fără voia 
judecătorului de instrucţie. [Scriban.]

Prevestire, a spune cele viitoare; profeţire.
PrevorochI, corn. rur., atenenţă la parochia 

Tărăşeni, moşie mănăstirească în căp. şi j. Şi
retului în Bucovina, are 706 loc. (673 ort.-or., 
17 rom.-cat., 16 mos.), 1 biserică filială, 1 şcoală 
primară.
fe Prevost, (pron. prevo), Engine Marcel, ro
mancier franc., n. I Maiu 1862 în Paria, a stu

diat la o şcoală a iesuiţilor şl la un politechnic 
din Paris. Primul seu roman »Le Scorpion» (1887) 
dovedesce un deosebit talent de observaţiune 
psichologică. Au urmat apoi: Chonchette, 1888; 
»M-lle Jaufre», 1889; »La cousine Laura», etc. P. 
s’a declarat contrar al naturalismului şi urmaş al 
romanului sentimental de George Sand. Al. 
Dumas i-a fost protector. P. a devenit apoi unul 
dintre cei mai populari scriitori francezi. Alte 
scrieri: »Lettres de femmes», »Les demi-vierges», 
•Provinciales et Parisiennes», etc.

Prevost d’Exiles, Vahhl Antoine Frangois, 
romancier francez, n. la Hesdin (1697—1763). 
De tiner a întrat în ord. iesuiţilor. Viaţa lui a 
fost foarte aventuroasă. Fu rând pe lând mi
litar, iar călugăr, în 1727 fugi în Olanda, unde 
publică »Memoires d’un homme de qualite» (8 voi.); 
de aici trece în Anglia (1733) unde scrie »Hi- 
stoire de Mr. Cleveland, flls naturel de CromweU 
(8 voi.). Tot acolo vefiu lumina nemuritoarea sa 
operă »Histoire du chevalier des Grieux et de 
Manon Lescaut», roman scris cu inima mai mult 
decât cu imaginaţiunea, precum şi »Pour et contre», 
publicaţie pdriodică. In 1734 revine la Paris prin 
mijlocirea cardinalului Bissy. f de apoplexie 
într'o preumblare la pădurea dela Chantilly.

Prevost-Paradol, Lucien Anatole, literat, pu
blicist franc., fiul celebrei actriţe cu acest nume 
(1829—70). Deja ca tiner luâ mai multe premii 
de elocinţă. A fost prof. de literatura franceză 
la facult. din Aix. In 1856 se stabilesce în Paris 
şi ia conducerea (Jiarului «Journal des Debats» 
atrăgând atenţia, prin liberalismul ideilor sale şi 
prin frumseţa stilului. Pentru o broşură «Anciens 
partis» fu încarcerat, fapt ce-i mări populari
tatea. Articolele sale din «Courrier du Dimanche» 
în formă epistolară avură succes imens. In 1865 
a fost ales la academia franceză în locul lui 
Ampere. Doi ani în urmă publică «France nou- 
velle« care resumă programul, seu politic. Cu 
toate acestea primi din mânile lui Napoleon III, 
pe care îl combătuse, numirea de ambasador la 
Washington (America) unde se sinucise de re- 
muşcare. P. a fost măiestru în arta ironiei fine 
şi cel mai literar din diarişti.

Priam, (Papilio PriamusJ, un fluture mare 
de vr’o 19 cm. lăţime, de coloare verde cu pete 
galbine şi negricioase. Trăiesce în Australia sud- 
estică.

Priamos, regele Troiei, fiul lui Laomedon, soţul 
Hekabei, a avut 50 fii şi 50 fete. Resboiul Troiei, 
din causă că Paris, feciorul seu, a răpit pe He- 
lena, soţia lui Menelaos, s’a purtat în contra lui 
P., oare la cucerirea Troiei a fost omorît de 
Neoptolemos.

Priaplsmus, (med.) erecţiunea prelungită a 
penisului; obvine la erotomani, în decursul unor 
morbi ca tetanus, tumori ai creerului mic, hydro- 
phobie, lesiuni ale medulei spinale. Terapia: 
bromat de potasiu; simptomatic.

Priapos, la Greci 4euI fructuosităţii naturei, 
mai ales a câmpurilor şi grădinilor; mai târfliu 
a devenit plăcerilor sensuale, fiul lui Dio- 
nysos cu Aphrodite.

Pribeag, exilat, (v. Exil.)
Pribram, oraş în Boemia centrală, 13,412 loc. 

(1890); academie montană; mine de argint şi 
plumb.
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Pricepere, puterea intelectului, in virtutea 
căreia omul poate să petrundă în firea lucrurilor, 
să înţeleagă raporturile dintre ele şi mersul eve
nimentelor, poate să afle cu uşurinţă şi să cu
prindă cu mintea, redând întocmai, înţelesul 
gândirilor străine. Sin. înţelegere. [PI.]

Pricestania, (slav.) împărtăşire cu sf. cumi
necătură.

Pricina sau eausa este acelaşi lucru cu proces, 
cu afacere. Pricina mai e sin. şi cu acţiune.

Pricollciu, (Vîrcolaciu), om care se strămută 
în lup. (v. Lykanthropia.)

Pridvor, intrare deschisă în faţa unei case, 
învelitoarea sprijinită pe stîlpi.

Prier, numele popular al lunei Aprilie, (v. ac.).
Prieesnitz, Vincenţiu, n. 1799, t 1852, deşi 

n’a fost medic, este întemeietorul liidroterapiei 
moderne, îndeosebi la morbi cronici. Toată lumea 
cunoasce şi aphcă cataplasma lui P., cai'e se 
execută astfel: pe partea de corp boluavă se 
pune o compresă udată în apă, deasupra ace
steia o stofă deasă, care nu permite evaporarea 
ume(jelii. Compresa se poate schimba la 1—12 ore. 
Se aplică această cataplasmă la afecţiuni ale plă
mânilor, organelor abdominale, etc.

Priestley, (pron. pristlei), losif, chimist şi fisi- 
cian englez, n. 13 Martie 1733 în Fieldhead, 
t 6 Febr. 1804. P. a fost predicator unitarian; el 
este adevăratul întemeietor al unitarismului în 
America nordică. Ca [chimist a fost partisan în
focat al teoriei flogistice. La a. 1774 a descoperit 
oxigenul, la 1775 acidul sulfuros în stare ga
zoasă şi fluorsiliciul, la 1799 oxidul carbonic, ş. a.

Prietenia, legătura intimă dintre două per
soane, care, întemeiată pe iubire şi respect re
ciproc ori pe omogenitatea intereselor, se mani
festă in sincera şi cordiala interesare a uneia 
faţă de ceealaltă. După natura basei şi după 
intenţiimea cu care se face legătura de prietenie 
Aristoteles (Eth. nicom. 8, 9) face deosebire între 
trei feluri de prietenii: una făcută cu scop de 
distracţie, prietenia tinereţei; alta din scopuri 
utilitariste şi pentru foloase, fie materiale sau 
spirituale, şi a treia întemeiată pe virtute. Numai 
aceasta corespunde idealului de prietenie. Ca 
exemple de prietenii istorice şi renumite se ci
tează prietenia lui Achileios cu Patroclos; a lui 
Orest cu Pylades; a lui David cu Ionatan; to- 
vărăşiaPitagoreilor; Scipio şi Lelius, ş. a. [Pl.l

Prlgoara, (PrihoriuJ, pasere, v. Albinărei şi 
Erythacus.

Prlgor, corn. rur. în cott. Caraş-Severin (Banat), 
1719 loc. Români.

Prihana, necurăţenie, pată sufletească.
Prihiduţa, numele unui pitic în poveştile ro- 

mânesci.
Prihoriu, numire ce se dă in unele părţi pa- 

serei Prigoara.
Prija, (Priîa), ()eiţă la Slavi, identică ou Freya 

la Germani, Frigga la Scandinavi, Venus la 
Romani.

Prilep, oraş in Macedonia aproape de Mo- 
nastir, locuit de Bulgari, Turci şi Arămâni preste 
500 Ioc., are şi şcoală românească.

Prilipeţ, comună rur. în cott. Caraş-Severin 
(Banat), 1674 loc. Români.

Prim, Don Juan, conte de Reus, marchis de 
los Castillejos, general spaniol, n. 6 Dec. 1814 
la Reus în CatMonia. Intră în armată, înainta

în grade şi în 1843 ridică steagul mişcărei contra 
lui Espartero. General, conte, guvernator al Ma
dridului, condamnat la moarte de Narvaez, este 
graţiat (1844). In resboiul contra Marocului 
(1859—60) câştigă titlul de duce şi rangul de 
grand primul grad. Luă parte la expediţia contra 
Mexicului şi, revenind în ţeară, deveni capul opo- 
siţiunei. încercă o revoluţie, fără a isbuti, fugi 
în Portugalia, în Londra (1866) de unde conduse 
oposiţia, oare restumă pe regina Isabela (1868). 
Ministru de resboiu (1868), apoi ministru-pre- 
sident (1869) căuta un rege străin (Leopold de 
Hohenzollern), şi după ce alese pe Amadeu de 
Savoia, fu împuşcat în 28 Dec. 1870, pe când 
trecea prin Madrid, f 30 Dec. acelaş an.

Prima, (lat.) subînţeles pars, este partea ce 
se prelevă din câştig; se întrebuinţează ase
menea spre a designa o sumă oarecare ce se 
acoardă ca încuragiare pentru vr’o operaţiune 
hazardoasă sau oneroasă în domeniul comerciului, 
agriculturei sau oricămi altul. Guvernele ţerilor 
acoardă P. considerabile fie pentru a încuragia 
vr’o fabrioaţiune (cum de pildă: prima de fabrica- 
ţiune a zahărului), fie pentru distrugerea fiarelor 
selbatice sau chiar spre a descoperi pe cei ce 
contravin prescripţiunilor unor legi, în care cas 
denunţătorul capătă o primă certă sau propor
ţională. In termini de bursă se numesce marchi 
ă prime, o negociare cu termin. Cumpărătorul 
se poate sustrage părăsind în sama vîn4ătorului 
o diferinţă convenită mai dinainte, şi care se 
numesce P.; este un fel de pariu.

Prima de asigurare, este suma ce se plătesce 
asigurătorului, ca preţ al asigurării. Astă sumă e 
fixată prin poliţa de asigurare. P. de asigurări 
maritime sunt cele mai importante şi dau mai 
ales loc la contestaţiuni. v. şi Premiu.

[N. E. Idieru.]
Prima, cambia, cambie originală, spre deo

sebire de duplicatele aceleiaşi cambii însemnate 
cu «secunda», «tertia».

Prlmadonna, cea dintâiu dintre cântăreţele unei 
societăţi de operă.

Prima lustlnlana, oraşul natal al împ. lusti- 
nian, aşezat probabil prin părţile Macedoniei în 
apropierea lacului Lichnida. Voind lustinian să 
dea locului său de nascere o splendoare mai 
mare, a strămutat aici prefectura din Pannonia 
şi pe episcopul din Lichnida, ridicându-1 la rangul 
de archiepiscop şi supunând jurisdicţiunii lui 
provinciile: Dacia mediterană şi ripensă, Myssia 
secunda, Dardania, Praevalitana, Macedonia se
cunda şi o parte din Pannonia secunda împreună 
cu câteva puncte din nordul Dunării. Pe sama 
acelui archiepiscop apoi lustinian obţinu dela papa 
Virgiliu şi drepturile patriarchali. Pe la finea 
seci. VI acest patiiarchat a dispărut fără urme, 
reapărând vr’o 300 ani mai târziu ca patriarchie 
bulgărească sub numirea de Ohrida (v. ac ).

[Dr. I. Radu.]
Prima nota, registru de contabihtate, numit 

şi Memorial.
Primar, (lat.) ce este dela început, dela ori

gine. Primarius, cel dintâiu.
Primar, se numesce şeful electiv al comunei.
Primar, înveţământ, şcoală prin care se dau 

primele elemente de cultură generală. învăţă
mântul P. se dă copiilor dela vîrsta de 6 până 
la 12—14 ani şi e obhgător pentru copiii de
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ambele sexe aproape in toate statele. El se mai 
Dumesce şi înveţăment poporal sau elementar 
şi se completează prin învetămentul din şcoalele 
de repetiţie, şcoalele de adulţi şi cursuri de seara 
şi de Dumineca, pentru ucenici, (v. şi art. în
văţăm ent.)

Primară, ffrupa, (geol.) v. Paleozoică.
Primat, se numiau în vechime acei mitropo- 

hţi din Occident, cari locuiau în capitalele pro
vinciilor şi aveau nimb şi vază mai maro decât 
oeialalţi mitropoliţi. In Orient se numiau exarchi, 
cu aceea deosebire, că exarchii nu erau supuşi 
patriarchilor, pe când P.-ii erau supuşi papei. 
Mai târziu s’au numit P. acei mitropoliţi cari 
erau mai mari preste miti’opoli ţii unei ţeri; aveau 
drept să convoace sinoadele naţionale, să con- 
sacreze pe mitropoliţi şi să decidă unele cause 
bis. mai mari. Cu timpul a devenit numai o 
titulă fără drepturi deosebite. Excepţiune face 
P.-tele Ungariei care se numesce: Principe-Pri- 
mate. El este capul suprem al bisericei rom.- 
cat. din Ungaria şi are mari privilegii atât bis. 
cât şi civile. In privinţa aceasta este unicul în 
toată biserica catolică. Mitropolitul gr.-or. din 
Bucuresci âncă are titlul de Mitropolit-Primat 
al României. [Dr. I. Radu.]

Primate, numire dată de Linne (1735) Ma
miferelor (v. ac.) superioare, ce se găseau în 
capul scărei zoologice, cuprincjend şi omul. Pri
matele cuprind trei divisiuni: Bimanele (omul), 
Simienii (maimuţele) şi Lemurienii.

Primăvara, unul din cele patru anotimpuri; 
pentru emisfera boreală timpul cât ţine dela 
equinocţiul numit de primăvară 8/21 Martie şi 
până la solstiţiul de vară 9/22 Iunie, în total 
92 (Jile 20 ore. Pentru emisfera australă primă
vara e când noi avem toamnă.

Primăvăriţa, numire populară a plantei Ga- 
lanthus nivalis L. (v. ac.).

Prima viata, fiial.J = prima vedere, se (Jice 
în musică despre execuţiunea unei composiţiuni 
făj'ă prealabilă pregătiic.

Primeneală, rufăria spălată, care se îmbracă 
pentru schimbare.

Primicier, începătorul cântărilor sacre, supe
rior preste cântăreţi, formând parte din clasa 
diregătorilor de serviciu eclesiastic.

Primitiae, (lat.) v. Pârga.
Primitiv înseamnă, că un lucru se aQă âncă 

io starea sa originală, în starea dela început, 
şi denotă că, .sub raportul evoluţiunii, âncă n’a 
ajuns la acel grad de perfecţiune, pe care l-ar 
pretinde cultura timpului. [PI.]

Primitiv, terenul, (geol.) v. Archaică, grupa.
Primogenitura, Dreptul de P., dreptul de ântâiu 

născut (ainesse) într’o casă suveiană, cu rela- 
ţiune la succesiunea tronului.

Primordial, ce este dela început; cei dintâiu 
în ordine.

Primula L., (botan.) gen din fam. Primulaceae, 
trib. Primuleae, cuprinde plante erbacee şi are 
vr’o 70 specii, ce cresc în regiunile temperate 
şi arctice ale emisferei boreale şi în America 
meridională extratropicală. In părţile noastre 
cresc mai multe specii, dintre cari menţionăm: 
P. officinalis Jacq., cunoscută sub numirile de: 
Angliciu, Anglicei, Ciuboţica cucului, 
Ţiţa vacei; P. carpatica Gris., P. leuca- 
phylla Pax., P. acaulis Jacq., P. longiflora AU.,

P. minima L., etc. Unele specii din acest gen 
sunt cultivate ca plante decorative precum: P. 
cortusoides L., P. japoniea A. Gray., P. au- 
ricula L., P. sinensis Lindl., etc. [Z. C. P.]

Primulaceae Endl., (botan.) familie de plante di- 
cotyledonate-gamopetale, erbaoee, perene, rareori 
la basă frutesoente; cuprinde 21 genuri cu vr'o 
250 specii, respândite prin regiunile temperate 
ale emisferei boreale, cele mai multe sunt alpine, 
in emisfera australă sunt mai rari, între tropice 
sunt foarte rari. Primulaceele se divid în ur
mătoarele cinci triburi: I. Tribul Hoitonieae cu 
singurul gen Hottonia L. II. Tribul Primuleae 
din care menţionăm genurile: Primula L., An- 
drosace L., Gortusa L., Soldanella L. III. Tribul 
Lysimachieae menţionăm genurile: CyclamenL., 
Lysimachia L., Anagalis L. IV. Tribul Corideae 
ou genul Coris L. şi în fine V. Tribul Samoleae 
cu genul Samohts L. [Z. C. P.]

Primus, ('lat.J cel dintâiu; Primus inter părea, 
cel dintâiu între cei de acelaşi rang.

Princiar, ce se rapoartă la un principe.
Princip, (lat.) sub raport etimologic şi ge

neral înseamnă: început, origine, causa primară 
şi elementară. In limbagiul filosofic princip se 
numesce \m prius (începutul dintâiu comun) ab
solut sau relativ pentru un şir de alte elemente, 
de alte existenţe şi fenomene. Se face deosebire 
între P. real sau al existenţei (prinoipium es- 
sendi vel fiendi) şi P. ideal sau al cunoscinţei 
(prino. cognosoendi). P. real devine şi se numesce 
începutul sau causa primară, comună pentru un 
şir de existenţe reale. P. ideal se numesce punctul 
comun de plecare pentru un şir de ounoscinţe. 
Acesta apoi iarăşi- este sau formal sau material, 
după cum adecă se rapoartă la ordinarea for
mală şi la înlănţuirea cunosoinţelor ori la con
ţinutul material al lor, la fondul lor. P. înte
meiază unitatea într’un sistem oarecare. [PI.]

Principal, tot ce este de frunte, tot ce e mai 
însemnat în raport ou altceva; ceea ce are mai 
mare importanţă în vr’o lucrare sau chestiune; 
ce poate servi ca punct de plecare pentru altceva.

Principat, teritoriul aparţinend şi guvernat 
de un suveran cu titlul de principe. Astăzi în 
Europa, statele suverane, în această categorie, 
sunt: Muntenegru, Bulgaria, Monaco, Liechten- 
stein; şi în Germania: Lippe, Reuss (doue), 
Schaumburg-Lippe, Schwartzburg-Rudolstadt şi 
Sondershausen, Waldeok. [O. L.]

Principatele unite, numele dat Munteniei şi 
Moldovei prin convenţiunea din Paris (1858), 
când cele doue ţeri fură puse sub suveranitatea 
Poi'ţii şi garanţia colectivă a puterilor europene. 
Acest titlu remase până în 1862, când ţerile 
surori se întruniră în Principatul României cu 
capitala Bucuresci.

Principe, (lat. Princeps), titlul de suveranitate, 
fie al unor domnitori, cu teritorii, fie al membrilor 
unei familii imper. ori regale: »P. de sânge.» 
E un titlu ale cărei puteri şi accepţiuni au va
riat mult. In evul mediu prin P. se înţelegea 
ca şi mai tâi'ijiu ori ce suveran, în sens larg. 
In evul mediu P.-i suverani erau foarte puţini; 
în Francia nu exista decât »les princes du sang». 
Se dă mai târcjiu acest titlu micilor suverani 
equivalenţi cu ducii suverani, şi cari au remas 
până astă(}i. (v. Principat.) Prin analogie se dă 
acest nume şi »Voevo(jilor« sau domnitorilor ro-
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mâni şi slavi. Ca titlu pur onorific e mai res- 
pândit: astfel avem titlu german de P. al sfântului 
imperiu, apoi titlu francez de prince (modern) 
şi in fine titlul italian şi rus. [O. G. L.]

Principe ereditar sau P. de coroană, se ohiamă 
urmaşul la un tron, desemnat de suveran sau 
de popor spre a-i succede. El are în multe ţeri 
un nume special care îl deosebesce. Astfel în 
Francia; le dauphin, sau duce d’Orleans; în 
Anglia; Prince of Walles; în Italia: Principe 
de Neapol; în Spania: Principe al Asturiilor; 
în Portugalia: Duce de Braganţa; în Olanda: 
P. de Oranje; în Belgia; Duce de Brabant; în 
Svedia: Duce de Scania, etc. In general succe
sorii presumptivi sunt desemnaţi prin titlul de 
•Principe imperial» sau »regal». [O.G.L.]

Principi electori, v. Elector.
Principe, insulă portugheză lângă coasta ve

stică a Africei, în Golful Guineei, 151 km*., cu 
2665 loc.

Prlncipes, soldaţi romani cari erau de mai 
multă vreme în serviciul militar. P., erau aşe
zaţi la spatele soldaţilor de curând recrutaţi 
(hastati). La începutul organisaţiei militare, P. 
mergeau în fruntea armatei.

Principial, denota mai ântâiu modul de gân
dire, de lucrare în conformitate cu anumite 
principii constante; o înţelegere pe basa de prin
cipii admise; apoi că o hotărîre oarecare ori un 
conclus sunt luate pe temeiul unei înţelegeri în 
cele esenţiale şi principale, remânend a fi che
stiunea supusă discuţiunii numai în amănunte.

[PI.]
Prlncipiis obsta, (lat.) citat din Ovidius »Re

media amoris» (vere. 92) = opunete primelor în
ceputuri; adecă opunete ispitei.

Principiu, (lat.) în fond şi sub raportul eti
mologic e identic cu princip (v. ac.), se deose
besce însă prin oarecare nuanţare şi prin terenul 
de aplicare, deoarece P. se rapoartă mai cu samă 
la adevăruri fundamentale, la noţiuni funda
mentale. Sub acest raport apoi P. înseamnă: 
ceea ce coustitue sau compune lucrurile; primele 
adevăruri din caid se pot deduce altele; în fisică 
înseamnă lege s. e. P. lui Archimede; în mo
rală: regulă de conduită; în log.: noţiuni sau 
cunosoinţe fundamentale. Tot P. se numesc şi 
cunoscutele axiome ale cugetării logice ca acele 
adevăruri, evidente în sine, cari nu au trebuinţă 
de demonstrare. [PI.]

Prlnsoarea e un contract aleator, adecă există 
posibilitate de câştig sau pagubă pentru toate 
părţile, sau numai pentru una ori mai multe din 
ele. Nu se pot reclama în justiţie banii câştigaţi 
în o P. sau rămăşag, căci legea nu garantează 
asemenea drepturi (art. 1635,1636 cod. civ. rom.). 
Totuşi, dacă s’au plătit de bună voie, banii sau 
lucrul pus în P., nu se mai pot cere înapoi 
(art. 1092, 1638 cod. civ). [Soriban.]

Prinţ, V. Principe.
Prlnz Edward, insula, insulă în Canada, sinul 

St. Lorenzo, 5180 km*., cu 109,158 loc. (1895). 
Capitala Charlottetown; până la 1763 franceză.

Prior, superiorul nemijlocit sau egumenul ori 
stariţul unei mănăstiri călugăresci.

Prioritate, ântâietate după timp sau drept; 
apoi şi dreptul de preferinţă ce compete unui 
creditor faţă cu pretenţiunile altor creditori.

Priorităţi sau acţiuni de P. sunt efecte emise 
de societăţi anonime cu anumite drepturi de 
preferinţă.

Pripas, rătăcit; vită de pripas = vită pierdută, 
vită străină, fără căpătâiu.

Prlpele, cântare de preamărire a tainei ce se 
reamintesce şi se celebrează într'una ori altă 
serbătoare mai aleasă. Constă din şese vereicule 
luate din psalmi, acomodate obiectului serbă- 
toarei. P. de comun se cântă în mijlocul bise- 
ricei şi în faţa icoanei serbătoarei, aşezate pe 
analog.

Pripet, afluent pe dreapta al Niprului, 814 km. 
lung, din cari pe 680 e navigabil; prin canalul 
regal şi Oginski e legat cu Vistula, resp. cu 
Niemen.

Prlpon, şi Pripor, coasta tare, a cărei pantă 
este preste 60° inclinaţiune. A priponi însem
nează însă şi a lega.

Prlsa. In timp de resboiu dreptul internaţional 
maritim admite capturarea vaselor particulare 
comerciale ale vrăjmaşului; vasul capturat e dus 
într’un port naţional, şi după verificarea îm
prejurărilor de cătră un tribunal de P., nava 
e declarată de P. şi remâne proprietatea sta
tului. Pot fi luate ca P. şi vasele neutrale, cari 
ar face contrabandă de resboiu sau ar viola 
blocul unui port vrăjmaş. [L. B.]

Prisaca se numesce în Moldova stupina-in- 
stalaţia sau locul unde se ţin stupii cu albine 
preste vară.

Prisăcani, 1) P., corn. rur. în Rom., j. Iaşi, 
situată pe şesul dintre rîul Prut şi Jîjiea; se 
compune din sat. P. şi Moreni cu 1603 loc. (Dicţ. 
geogr. 1888), 2 biserici şi 1 şcoală. 2) P., vamă 
la graniţa j.-lui Neamţu (Rom.) înspre Tran
silvania.

Prlsclanus, gi-amatic latin, din seci. VI d. Chr., 
a propus limba latină în Constantinopole şi a 
scris: »Institutiones grammaticae», care cuprinde 
basa gramaticei latine de a(ji.

PriscilanIştI, sectă, v. Bogomili.
Prlscus, istoriograf bizantin din seci. V. Din 

scrierea lui asupra istoriei bizantine s’a păstrat 
numai un fragment, conţinând relaţiunea asupra 
legaţiunii sale la curtea lui Attila în 448, unde 
a fost trimis de împăratul Teodosiu II. In această 
călătorie, P. trecu prin Bănat, unde numesce 
rîurile Tifisas (= Timiş), Dricon (= Bega) şi Tigas 
(= Tisa); despre populaţiunea indigenă, ‘pe care 
o deosebesce de Hunni, el nu dă alte amănunte 
decât că ea întrebuinţâ pentru hrană meiul şi 
o băutură ce se numia în limba ţerii »medos< 
(= mied). La curtea lui Attila P. află oameni 
cari vorbeau limba *ausonieă*, adecă romană, 
despre care limbă el zice că era cunoscută în 
imperiul Hunnilor în urma contactului cu Ro
manii. Această mărturie a fost învocată ca probă 
pentru existenţa elementului roman în Dacia 
sub stăpânirea Hunnilor. Ed. în Corpus scriptoruin 
historiae Byzantinae, Bonn.

Prlseaca, corn. rur. în Rom., j. Olt, compusă 
din 2 căt. cu 1377 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 3 bi
serici şi 1 şcoală.

Prisiceanu, familie boierească dinspre părţile 
Olteniei. La 1716, fu omorît de cătră »cătanele 
nemţesci», Şerban Clucerul P.-l, împreună cu 
Gr. Vlădescu vistier şi Preda Isvoranu, lângă 
oraşul Pitesci, [O. L.]
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Prislop, măDăstire lângă Silvaşul de sus, nu 
departe de Haţeg, a fost înfiinţată pe la sfîr- 
şitul seci. XIV de Sf. Nicodim, organisatorul mo- 
nachismului în Ţeara-Românească. Pe la 1557 
Zamfira, fica lui Moise Vodă Basarab, domnul 
Munteniei, o restaura din fundament şi o dotă 
cu moşii şi vii. La 1572 deveni reşedinţa epis- 
copilor »Silvaşului« sau a toată »Ţeara Ardea
lului şi părţilor unguresc!». Aciresidară episcopii: 
Eftimie (1572—74), Christofor (1574—79), Ghe- 
nadie (1579—85) şi loan de Prislop (1585 până 
1599), care se muta cu reşedinţa în Belgrad 
(A.-Iulia) la 1599, când înceta episcopia Silva- 
şului. In revoluţiunea lui Râkoczy (1703—11) 
mănăstirea fu despoiată de multe averi. In re
voluţiunea înscenată de călugărul sârbesc Vi- 
.sarion la 1744, mănăstirea ajunse în posesiunea 
celor revoltaţi în contra bisericei unite, dar la 
1749 se aşezară într’însa iai'ăşi doi călugări 
uniţi: Varlaam şi Nichită, cari ajutaţi de epi
scopul P. Pavel Aron lucrară pentru bunăstarea 
ei şi a mănăstirilor afiliate Ploşca şi Vaca, în 
cari episcopul Aron voia să înfiinţeze şcoale cu 
seminarii de băieţi. In revoluţiunea călugărului 
Sofronie (1760) mănăstirea P. fu despoiată iarăşi 
de averile sale, iar la 5 Iunie 1762 fu aprinsă 

•din ordinul generalului Buccov. La 1770 călu
gării uniţi Varlaam şi Nichita fură trimişi la 
P. cu ordinul să restaureze mănăstirea şi să 
deschidă într’însa şcoale pentru tinerimea din 
districtul Haţegului. Ori ce încercare făcută de 
atunci încoace pentru a ridica mănăstirea la 
starea ei înfloritoare de odinioară a fost zădai- 
nică, deoarece monachismul a decăzut pretu- 
tindenea în Transilvania şi Ungaria. In anii din 
urmă mănăstirea fu restaurată prin o colectă 
publică, dar nici astăiji nu are nici un călugăr, 
ori locuitor stabil. In mănăstire zac osămintele 
vestitei domniţe Zamfira. (Cf. Dr. Aug. Bunea: 
Vechile Episcopii românesc!. Blaj 1902)

[Dr. A. Bunea.]
Prislopul, 1) P; vârf de munte în jud. Argeş; 

2) P., munte înalt şi păduros, în jud. Muscel 
(Rom.).

Prisma, (gree.J corp poliedric, mărginit de doue 
planuri fundamentale congruente şi paralele, şi 
atâtea paralelograme câte laturi au acelea. Vo
lumul unei P..resultă din multiplicaţiunea pla- 
uului fundamental cu înălţimea sa.

P. optică, P. trilaterală de sticlă sau de altă 
materie străvezie; se numesce P. optică,. pentru 
că SC folosesce la experimente optice.

P. lui Nicol, o P. patrulaterală oblică de spat 
de Islanda, se taie în doue prin un plan per
pendicular pe secţiunea principală a cristalului, 
şi apoi se lipesce cu balsam de Canada. O astfel 
de P. separează razele de lumină despicate, anume 
raza ordinară se reflectează pe pătura de balsam, 
iar raza extraordinară trece prin el. Razele astfel 
separate sunt polarisate şi se pot analisa mai uşor.

Prismatic, cerc, se numesce un aparat cu care 
mesurâm unghiuri spre scopuri astronomice şi 
geodetice. Inventat 1770 de Meyer.

Prismatoid, corp ou planuri fundamentale pa
ralele.

Prlsnsl, numire populară a plantei aquatice 
Myi'iophyllum verticillatum L. (v. ac.).

Prisonier, individ privat de libertate pe timp 
nedeterininat. P.-ii de resboiu se bucură de in-
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violabilitatea persoanei şi a consciinţei. P. de stat, 
când libertatea sa constitue un pericol pentru stat.

Prispa, galerie deschisă dealungul faţadei unei 
case, învelitoarea susţinută de stâlpi.

Prisrendi, v. Prizrendi.
Pristav, (coresp. la heraut d’armes, franc.) stri

gător, anunţător al suveranului, la ocasiuni so
lemne ; însărcinat a anunţa locuitorilor uu eve
niment însemnat.

Pristol, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, for
mează com. cu mahalaua însurăţei cu 1260 loc. 
(Dicţ. geogr. 1894), 1 biserică şi 1 şcoală. In 
P. se află ruine vechi în cari se găsesc monete 
romane.

Pritehardia Seem., (botan.) gen de plante din 
fam. Palmierilor, trib. Corypheae, înrudită cu 
Copernicia (v. ac.), de care diferă prin tubul 
periantului persistent. Cuprinde 3 sau 4 specii 
din Insulele amiciţiei şi Sandvic, dintre cari P. 
pacifica Seem., se cultivă mai adese în florării.

[A. Pr.]
Privat, (lat.) ce n’are caracter public; do

mestic, familiar; ce privesce pe un singur om.
Privatissimum colleglum, (lat) prelegeri la 

universitate, cari se ţin pentru un singur ascul
tător ori pentru un număr mai restrîns.

Privaţiune, v. Interdicţiune.
Priveghieri, oficiul sacru de noapte. La înce

putul creştinătăţii credincioşii, de frica perse- 
cuţiunilor, se adunau noaptea la serviciul divin, 
care, mai ales în preseara serbătorilor, ţinea 
toată noaptea. Datina aceasta se urmează şi aeji, 
insă numai la anumite serbători mai alese, ca 
la Crăciun, Pasci, etc. Oficiul P. constă din cân
tări şi cetiri sacre, împreună cu litia şi bine
cuvântarea pânilor, grâului, vinului şi a untului 
de lemn.

Prlveghltoare, (Luscinia philomelaj, pasere 
din fam. Sylviidelor, ord. Coracornithelor; are 
ciocul ascuţit şi roşu-brun, penele la partea de 
sus cenuşii-brune, pe cap şi spate mai întune
cate, jos cenuşii deschise. Ochii sunt bruni-roşii, 
picioarele roşii-brune, coada roşie. Trăiesce în 
Europa până prin Danemarca, prin tufişe dese 
şi marginile pădurilor în apropierea apelor. Se 
nutresoe cu insecte şi viermi. Cântecul ei este 
foarte frumos. Cântă din Aprilie până în Iunie. 
Se poate ţinâ şi în colivii.

Privilegiu, avantagiu, preferinţă faţă de alţii. 
P. este un drept, care face ca o creanţă să treacă 
înaintea altei creanţe, fie chiar ipotecară. Dreptul 
de preferinţă (privilegiu) îl dă nu vechimea, ci 
natura sau calitatea creanţei. P. poate ave ci
neva atât asupra lucrurilor mobile, cât şi asupra 
imobilelor. (Cf. art. 1722 şi urm. cod. civ. rom.) 
Sub P. se mai înţeleg drepturi anume hotărîte 
în vechime în favorul nobilimei, clerului, etc., 
cum dreptul de a ave proprietăţi teritoriale, scu
tirea de imposite, etc.

P. diplomatic se numesc actele solemne de 
cancelarie laice şi bisericesc! în evul mediu. 
Actele emanate dela papa se chiemau j>bule mari» 
sau»P.-ii«. Aceste se chiemau »P.-ia majora» spre 
a se deosebi de »P.-ia minora» sau »indulgentiae«.

[L-l
Privy Council, (pron. privi counsil), consiliul 

secret; suprema autoritate de stat în Britania 
Mare.
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PrIzrendI, (Prisrendi), oraş în vilaietul turc. 
Cossova, la poalele nordice ale Şar Daghului, cu 
citadelă şi 50,000 loc., între cari unUţi Şerbi; 
fabrici de arme, art. de oţel, sticlă şi olărie.

Pro arrha, (lat.) ca deposit sau avans.
Proba, dovadă. P. admise de lege sunt: 1) măr

turisirea scrisă (acte) sau verbală a împricina
ţilor; 2) mărturisirea martorilor şi 3) presum- 
ţiunile. Cel ce face o propunere înaintea judecăţii 
trebue să o dovedească. (Cf. art. 1169 şi urm. 
cod. civ. rom.)

Probe oratorice, sunt partea principală a in- 
venţiunii, una din cele patru regule generale ale 
discursului (v. ac.), al cărei scop e de a lumina 
şi a convinge, de a plăce şi a mişca sau a în
dupleca la fapte (ut probet, ut delectet, ut mo- 
veat). Mijloacele pentru a plăce sunt moravurile 
oratorice, sub cari se înţeleg însuşirile necesare 
oratorului; pentru a mişca e pateticul sau ta
lentul de a emoţiona, in cai'e consistă adevărata 
elocuenţă; iar pentru a convinge e necesară pro
barea sau argumentarea. Formarea ei e silo
gismul (v. ac.) cu feluritele lui specii. Insă ar
gumentarea în această formă e necesară numai 
in discursurile judiciare şi polemice, unde se 
caută mai mult la cuprins decât la forma este
tică. Pentru aceea întreagă această parte din 
retoricele vechi se ţine de logică, în special de 
partea practică a logicei, numită dialectică sau 
sciinţa de a desbate şi a polemisa, adecă de a 
pune în vedere sofismele şi paralogismele (v. ac.) 
altora şi a le combate. Begulele argumentării, sub 
nume de tipică, cuprind un loc foarte însemnat 
în scrierile despre retorică ale lui Aristotel, Ci
cerone şi Quintilian. Retoricii medievali le-au 
numit locuri comune, din cari cel mai însemnat 
şi singur necesar pentru toate discursurile e 
definiţiunea. (v. Locuri comune şi Definiţiunea. 
Cf. Principii de literatură, p. 239—242, de M. 
Strajanu.)

Proba pulmonală, docimasia, se numesce pro
cedarea medico-legală menită a constata, dacă 
im copil a trăit afără de corpul mamei, dacă a 
respirat sau dacă s’a născut mort, dacă a murit 
înainte de a se nasce. Metoda pulmonală idro- 
statică, descrisă deja de medicul roman Galeniu 
(131—200 d. Chr.), constă în a pune plămânii 
fotului într’un vas destul de mare umplut cu 
apă, şi dacă plămânii întregi sau tăiaţi în bu
căţi înoată, nu cad pe fundul vasului, se conchide 
că copilul a respirat. P. p. cu cântarul constă 
în cântărirea plămânilor şi a corpului întreg, 
pentru a determina raportul între greutatea plă
mânilor şi cea a corpului, care este de 1:10 la 
fetul care n’a respirat şi de 2 :10 la acela care 
a respirat. La P. p. optică se examinează plă
mânii cu lupă şi dacă copilul a respirat se ved 
vesicule umplute cu aer.

Probabllism, (lat) teoria care susţine şi în
vaţă, că în materii noetice sau de cunoscinţă, 
neputend avea certitudinea, este de ajuns şi un 
grad _ mai mare ori mai mic de probabilitate. 
Aşa învăţau Stoicii, apoi Karneades, Cicero, etc. 
Alăturea cu acest P. teoretic avem P. practic, 
care învaţă că în lucruri de morală chiar şi numai 
părerea sau credinţa, că o lucrare oarecare poate 
să fie bună ori corectă, este motiv destul de sufi
cient, ca să poată fi întreprinsă. In timpul mai 
nou P. a fost ridicat la gradul de princip etic

de cătră iesuiţi cu adausul, că chiar şi lucrări 
rele se pot întreprinde numai să se poată aduce 
pentni justificarea lor vr’o autoritate oarecare.

Probabilitate, (lat.) considerată psichologi- 
cesce şi în de comun ca un stadiu mijlociu 
între îndoială şi certitudine, este acea formă 
de convicţie, care, în vederea mai multor eve
nimente de o potrivă posibile, se produce în 
consciinţă pe basa raţiunilor, în sine pesufi- 
ciente, dar favorabile tocmai aceluia pe care-1 
aşteptăm, şi prin urmare determinante. P. nu 
exclude posibilitatea contrariului şi are ca teren 
de aplicare mai totdeuna viitorul. Se face deose
bire între P. vulgară şi sciinţifică. Aceasta iar este: 
matematică şi filosofică. P. matern, basează pe 
calculul proporţional dintre numărul şanselor fa
vorabile unui eveniment şi dintre numărul ca
şurilor posibile; cea filos. se întemeiază în apre
cierea raţiunilor pro şi contra aşteptării unui 
eveniment posibil. In logică, P. se numesce acea 
formă de argumentare, ce conduce la resultate, 
care în comparaţie cu certitudinea, sunt numai 
probabile. Mijloacele acestei arg. sunt; induc- 
ţiunea, analogia şi hipotesa. (Cf. Pletosu, Log. 52.)

[PI.]
Probat, (lat.) dovedit, adeverit; pus în evi-, 

denţă, s. e. lucru probat, om probat.
Probaţiune, (lat.) experienţă, încercare; faptul 

de a proba. Probatoriu, ceea ce servă sigur la 
probare.

Probatum est, (lat.) e adeverit, s’a dovedit.
Probi virl, (lat.) Collegi dei, un fel de tri

bunal (judecătorie) de pace, cu menirea de a 
aplana neînţelegerile dintre domn şi lucrători, 
dintre domn şi arendator, arendator şi lucrători.

Problema, (grec.) ceea ce căutăm a ajunge pe 
o cale oarecare; ţinta nisuinţelor noastre. In hmba- 
giul soiinţific se consideră ca P. ori care chestiune 
pusă în discuţie a cărei resolvire căutăm a o 
ajunge pe calea cercetărilor sciinţifice. Ori care 
cercetare bine ordinată presupune, că ceea ce 
căutăm nu este absolut necunoscut, căci atunci 
scopul ar fi cu totul nehotărît. Prin urmare şi în 
fiecare P. se poate deosebi partea care este cu
noscută, data, şi ceea ce căutăm (quaesitum).

Problematic, atributul acelor chestiuni, cari, 
nefiind ancă resolvate şi deplin demonstrate, au 
numai caracterul unei probleme. In logică se 
numesc judecăţi P.-tioe acele cari, sub raportul 
modalităţii, exprimă o posibilitate, adecă ceva, 
ce sub anumite împrejurări poate să se întâmple, 
dar se poate ca să nu se întâmple. [PI.]

Proboscidieni, un ordin de animale mamifere 
mari cu botul prelungit într’o aşa numită trompă 
sau proboscidă (grec. proboskis), un organ foarte 
puternic şi simţitor. Trunchiul scurt, pielea groasă, 
crepată, fără per. Ochii mici, urechile mari, pi
cioarele groase cu copite. In falca de sus au 
doi dinţi (colţi) incisivi foarte mari ieşiţi. Incisivi 
inferiori şi canini n’are. Măsele ai'e 4; 2 sus,
2 jos. La piept 2 ţiţe. Speciile cele mai însem
nate: Elefantul asiatic (Elephas asiaticus v. 
ac.). Elefantul african (Elephas africanus v. 
ac.). P. erau foarte numeroşi în epocele geolo
gice de mai înainte (mamutul şi mastodontul 
V. ac.).

Probota, 1) P., sat pe moşia cu acelaş nume 
din comuna Dolhasoa, în România, j. Suceava,
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1153 loc. 2) P., mănăstire îd P., zidită de Petru 
Rareş; biserica mănăstirei P. este una din edi
ficiile cele mai alese ale Moldovei. Astădi mănă
stirea P. presintă o ruină. (Cf. Serafim lonesou, 
Dicţionar geogr. al j.-lui Suceava. Bucur., 1894.)

Probstheida, sat în apropiere de Lipsea, 1554 loc. 
(1895); la 18 Oct. 1813 luptă sângeroasă între 
Napoleon I şi aliaţii; în apropiere e monument.

Probus, împărat roman, n. în Panonia, 276 
proclamat împărat, şi măcelărit de cătră pre- 
torieni. t 282.

Proca, rege legendar din Alba, tată al lui 
Amulius şi Numitor. Existenţa acestui rege, cât 
şi a altor monarchi din aşa (ţisa epocă mitică, 
a fost contestată de şcoala critică germană.

Procedura, aceea parte a dreptului care se 
ocupă cu modul de exercitare a acţiunilor, cu 
stingerea lor, cu ebiemarea în judecată, cu ju
decarea proceselor. Ea se împarte în civilă, pe
nală şi comercială. Există codici separaţi pentru 
civil şi penal; nu pentru comercial, unde, în 
genere, se aplică procedura civilă. România are 
cea mai bună procedură civilă din lume, fiind 
revisuită şi pusă în aplicare la 1 Sept. 1900. 
In România, procesele se susţin oral; totuşi păr
ţile pot fi obligate să depună conduşii sau re- 
sumate de conduşii scrise. Din toate ramurile 
dreptului, procedura e cea mai rutinară şi cea 
mai greu de modificat.

Procedura Penală, cuprinde regulele pe cari 
societatea le-a organisat pentru pedepsirea cul
pabililor. Procedura penală română e tradusă 
după cea franceză. Ea mai reglementează şi ma
teria prescripţiei, adecă a timpului cât cineva 
poate fi urmărit sau executat pentru un fapt 
penal. P. penală româpă are nevoie de a fi re
visuită. In ea găsim modul cum procedează 
procurorii şi judecătorii de instrucţie; forţa pro- 
batorie a proceselor verbale, orgaiiisaroa curţilor 
cu juraţi, a camerilor de punere sub acusare, 
procedura în materie de fals, cine judecă pe 
oficierii de poliţie judiciară când comit o crimă 
sau delict, in această calitate, etc.

Proceleusmatlcus. v. Dijiyrrhiobius.
Procent, numerul care arată câte unimi sunt 

a se considera din 100 de unimi, s. e. la inte
rese după capital. Se însemnează cu %•

Proces, stare de litigiu; reclamarea în justiţie 
a unui drept. Ori ce cerere în justiţie pentru 
regularea unui diferend (pricini) dă nasoere unui 
proces. (V. şi Acţiune.)

Proces chimic, acţiunea ce se întâmplă între 
doue sau mai multe elemente sau corpuri, ce 
pot reacţiona între ele.

Proces civil, acel ce se rapoartă la afaceri 
particulare ale cetăţenilor şi nu atrage după sine 
nici un fel de pedeapsă.

Proces politic, e acel ce are de basă un motiv 
politic. Curţile cu juraţi judecă procesele poli
tice. Arestul preventiv nu e permis în asemenea 
materie. E foarte greu de găsit un criteriu sigur 
pentru a distinge când e un fapt politic. Acelaş 
fapt poate fi sau nu politic, după împrejurări. 
S. e. o lovire la alegeri poate fi cualificată de 
fapt politic sau nu, după cum a fost sau nu de
terminată de un mobil politic. Vom ave dar în 
vedere caracterul politic al faptului.

Proces sumar, acel asupra căruia justiţia se 
dă repede şi fără multe regule. Asemenea pro

cese au loc în timp de resboiu, revoluţii, etc. 
când se declară starea de asediu.

Proces verbal, protocol, însemnare formală în 
scris despre decursul unei şedinţe sau pentru 
constatarea unui fapt.

Procesiuni, (lat.) excursiunile, ce le face clerul 
şi poporul creştin cu ocasiunea unor festivităţi 
religioase, afară de biserică, (cum ar fi, când 
ies la sfinţirea apei la Bobotează, la binecuvân
tarea viilor, ţarinelor, etc.). [i—m.]

Prochimen, (grec.) versicule de psalmi ce se 
cântă ori se cetesc înainte de cetirea perico- 
pelor sau tractatelor din Sf. Scriptură, ca la 
>Apostol<, »parimii«, sau la vecernie şi mânecat. 
»P. mare*, ce se cântă la inseratul Duminecilor 
din paresemi şi al unor serbători împerătesci. 
*P. dilei*, >P. versului*, după care se cântă 
cântările (Jilei ori ale serbătoarei.

Procida, (în antichitate Prochyta), insulă în 
Golful Neapolei, foarte roditoare, 4 km*., 9802 loc.; 
port.

Proclamaţiunc, publicare solemnă.
Proconsul, demnitate a magistraturei romane 

(pro consule), oare îndeplinea funcţiunea de consul 
în anume provincii, în mod excepţional la în
ceput, şi apoi funcţiunea regulată ca guvernator 
de provincie. Cel dintâiu Pr. o. fu instituit la 
327 a. Chr. în persoana lui Publius Philo. Gu
vernatorii provinciilor din Asia şi Africa, ou 
puteri foarte întiuse, erau Pr. c. şi erau ajutaţi 
de »legati«. Pr. c. se mai numiau şi consulii când 
ieşiau din funcţiune. [L-]

Procopianu, Procopovici A., botanist, de pre- 
sent şef de cultură la institutul botauic din Bu- 
curesci, n. 1862 la Dorna, şi-a făcut studiile 
universitare la Cernăuţ şi Viena. Dintre publi- 
ţiuni relevăm: Mici monografii relative la Bu
covina, aşa asupra Cryptogamelor vasculare şi 
Orchideae, lucrări de geografia plantelor, precum 
relativ la flora Sucevei, a Horaiţei (aceste toate 
publicate în Analele societăţii zoologioe-botanice 
a statului din Viena). Apoi relativ la România: 
Contribuţiuui la flora Ceahlăului, în colaborare 
cu Z. C. Panţu, şi Plante vasculare dela Stânca 
Ştefănesci. Herbariul Bucovinei e proprietatea 
Institutului botanic din Buouresci.

Procopios din Cesarea, retor şi sofist în Bi- 
zanţiu, a însoţit pe Belisar, generalul impera- 
tului lustinian, în toate luptele sale. A scris 
istoria domniei lui lustinian, 8 voi.; De aedi- 
ficiis, 6 voi., şi Historia aroana. A scris în dia
lectul atic, imitând pe Herodot.

Procopiu, Andrea (Major), conducetor al bu
şiţilor, n. 1380, a fost călugăr, pe timpul certelor 
buşite a fost căpitan în ceata lui Zisca, după 
moartea acestuia divisându-se buşiţii, P. s’a pus 
în fruntea radicalilor numiţi Taboriţi, făcând 
erupţiuui in Austria, Silesia şi Ungaria, a oă(jut 
la 1434 în lupta dela Lipau împreună cu soţul 
seu Procopius Minor (v. Husiţi).

Procopovici, Teofan, archiepiscop de Nov- 
gorod şi celebru scriitor rus, n. 1681, f 1736; 
studiile sale le-a făcut în Kiew şi Polonia. Cea 
mai însemnată din operele sale este cea în care 
vorbesce despre patriarchat. P. a fost unul dintre 
cele mai puternice ajutoare ale ţarului Petru I.

Procreaţiune, acţiunea zămislirei a fiinţelor vii.
Proctitis, (med.) inflamaţia rectului (v. In

testine).
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Proctooele, cădere sau prolaps a rectului sau 
a mucoasei sale, cele mai adeseori consecutivă 
sforţărilor de defecaţiune la indivizi constipaţi 
sau hemoroidari şi la copii cu diarea chronică; 
e cu deosebire frecuentă la copii. Poate fi causat 
şi prin polyp, care atrage mucoasa prin pon
derea sa. Se combate prin reducerea rectului 
prolobat, suprimarea sforţărilor de defecaţiune 
prin defecare în posiţie culcată şi susţinerea 
anusului cu degetele în timpul actului defeca- 
ţiunei; apoi tratarea constipaţiunei, a hemoroi
zilor, a diareei clironice, depărtarea polypilor, 
dietă, clisme reci şi adstringente, aplicarea unui 
bandaj spre a menţine rectul; dacă aceste nu 
sunt suficiente, cauterisarea regiunei anale şi a 
mucoasei rectului, operaţiune. Prognosticul e 
grav numai când rectul nu poate fi redus prin 
auus, căci atunci pot să se producă fenomene de 
strangulaţie şi gangrenă a rectului. [Y. Im.]

Proctorrhagla, hemoragie anală.
Proctospasmus. (med.) spasm al musculului, 

ce închide intestinul terminal.
Proctoetenosis, (ângustare), e o stenară anorec- 

tală, causată cele mai adeseori prin o cicatrice 
de natură sifilitică.

Procura, (lat. = pentru osteneală), remunera- 
ţiune pentru servicii în afaceri comerciale, precum 
şi împuternicirea dată altuia de a lucra în numele 
mandantului seu, îndeosebi împuternicire dată 
de şeful unei firme comerciale de a conduce 
afacerile în numele şi contul principalului şi de 
a semna firma jier procura. Procurist, persoana 
cărei i-s’a dat o asemenea împuternicire.

Procurafiune, substituire prin un împuter
nicit şi procura dată acestuia.

Procurator, persoana care are dreptul de a 
face un act în locul şi în numele altei persoane. 
In acest sens, procurator = mandatar. Minorii 
emancipaţi şi femeile măritate pot fi P.-ri. Epi- 
tropul, tutorul, e un mandatar legal al pupilului; 
deci faptul tutorului e faptul pupilului. Man- 
dantul, adecă acel care dă procuraţiunea, e res- 
pun(}etor de faptele P.-lui în această calitate. 
Când P.-ul primesce o plată, respunderea sa faţă 
de mandant e mai mare decât în caşul când 
lucrează gratuit. P.-ul nu poate avea în această 
calitate mai multe drepturi decât mandantul seu. 
Nu ori ce acte se pot face prin P. Aşa la că
sătorie şi divorţ trebue să ne presentăm în per
soană. De asemenea jurământul trebue prestat 
chiar de cătră persoana căreia i-s'a deferit şi 
1-ă primit, căci jurământul privesce oonsoiinţa 
mandantului, nu a P.-lui. P.-ul poate fi general 
sau special pentru o anumită afacere; cel ge
neral poate face numai acte de administraţiune, 
nu şi de disposiţiune, de înstrăinare, v. Mandant.

Procuror, adecă representant al societăţii, cu 
însărcinarea de a descoperi şi urmări crimele 
sau delictele. El e un oficier de poliţie repre
sivă, pe când gendarmii, comisarii, etc., sunt 
oficieri de poliţie preventivă, întru cât aceştia 
împiedecă comiterea faptelor penale. Numai pro
curorii de pe lângă tribunale au acţiunea publică: 
numai ei pot da în judecată. Aceştia lucrează 
sub conducerea procurorului general al curţii de 
apel respective. P.-ii unei instanţe formează 
ceea ce se chiamă Parchet. P.-ul se mai nu- 
mesce şi minister public (v. ac.). Ministrul de 
justiţie e şeful tuturor parchetelor. In contra

oficierilor de poliţie judiciară cari comit fapte 
penale în această calitate, acţiunea publică o 
deschide P.-ul general al curţii de apel. In Ro
mânia, toate parchetele sunt amovibile. P.-ii, 
când iau conduşii, se scoală în picioare şi stau 
cu capul descoperit, căci, ca şi ceilalţi magi- 
straţi, au togă. Fiecare tribunal are atâţia P.-i 
câte secţiuni are; când tribunalul are o singură 
secţiune, P.-ul are un ajutor care se nupresce 
substitut Executarea pedepselor se face prin 
mijlocul procurorilor.

Prodigalitate, risipă prin oheltuieli zădarnice.
Prodigios, extraordinar, miraculos.
Prodlglum, (lat.) la vechii Romani semne şi 

întâmplări neobicinuite, prin caii 4eii î?1 arată 
mănia; minune, miracol.

Pro domo, (lat) pentru casa sa, pentru in
teresul propriu, titlul unei oraţiuni a lui Cicero.

Prodrom sau preliminare, prolegomene, pre- 
lude, preambul, sinonime cu introducere. Uneori 
sunt întrebuinţate ca titluri de opere, cari preced 
sau promit altele, în literatură, sciinţă sau filo- 
sofie. S. e.: P.-ul fiorei române de Dr. D. Brâmjă, 
Prelude (poesii) de H. Grandea, Prolegomenele 
metafisice de Kant, ş. a. (v. ac.).

Produce stakes, (engl., pron. prodîus stecs), 
alergări de cai de 3 ani, nominaţi âncă înainte 
de a fi fost născuţi.

Product, lucra produs prin natură ori prin 
muncă; op, creaţiune, produs; resultatul multi- 
plicaţiunii. Producfiune, acţiunea de a produce 
sau resultatul acestei acţiuni; crearea de valori 
sau urcarea valorii unui lucru. Productiv, ce pro
duce, crează. Produeent, persoana care produce.

ProduleecI, com. rar. în Rom., j. Dâmboviţa, 
compusă din 3 căt. cu 1700 loc., 3 biserici şi 
1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Profan, (lat.J lumesc, în oposiţie cu »sacru« 
se dice ori ce lucra, care nu e dedicat spre cultul 
divin; istoria P.-ă se numesce istoria univer
sală în oposiţie cu istoria biblică şi cu cea bi
sericească; a profana înseamnă, a folosi spre 
scopuri comune şi lumesci, lucruri destinate spre 
serviciul sacru. (v. Esecrare ).

Profesional, înveţămSntul{piima'c ori secundar) 
menit a da o cultură specială, teoretică şi prac
tică, necesară profesiunilor. El se divide în în
văţământ agricol, industrial şi comercial.

Profesiune, declaraţiune publică; ocupaţiune 
declarată, meserie, stare. Profesional, ce pri
vesce meseria. Profesionist, meseriaş.

Profesiuni libere, în antichitate, la Greci şi 
la Romani, profesiunile (}ise libere sau 
liberale erau singurele considerate ca demne 
de oamenii liberi, pe când profesiunile manuale, 
industriale şi comerciale erau lăsate să se exer- 
citeze numai de cătră sclavi, de cătră cei li
beraţi (liberti) şi de străinii domiciliaţi. De 
aci marea consideraţie acordată multă vreme 
profesiunilor liberale. Acestea cuprind: pe mi
litari, profesori, savanţi, literaţi şi artişti, advo
caţi, medici, magistraţi, preoţi ai diferitelor culte, 
oamenii de stat. A(Ji însă, în societăţile noastre 
moderne, aceste deosebiri încep să dispară; pro
gresele industriei sunt atât de mari, interesele 
comeroiului atât do multiple, încât majoritatea 
meşteşugurilor şi a profesiunilor reclamă o mare 
dosă de inteliginţă, pe când, de altă parte, arta
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şi literatura au ajuns, pentru un foarte mare 
numer de indivizi, o industrie, un meşteşug.

[N. B. Idieru.]
Profesor, titlul membrilor corpului didactic 

secundar (pentm toate ramurile de învetăment, 
afară de dexterităţi) şi superior. (A se vedea 
legea înveţămentului secundar şi superior din 
România.)

Profet, (grec.) la Elini, explicatorul voinţei 
cjeilor prin sentinţele oracolului, preot al lui 
Apollon. La Egipteni o clasă deosebită de preoţi, 
căpeteniile sanctuarelor, cari trebuiau să scie 
cărţile preoţilor, 10 din cele 42 ale lui Hermes 
sauTliout (v. ac.). La Ovrei, îti general scriitorii 
vechiului Testament, începând dela Moise; în 
special cei 16 P., numiţi noi, spre a-i deosebi 
de judecători şi regi, şi anume 4 P. mari: Isaia, 
leremia, Ezechiel şi Daniel, şi 12 mici: Osia, 
Joel, Amos, Abbias, Michea, lenas, Nahum, Ha- 
bacuc, Sofonie, Aggea, Zacharia şiMalachia; şi 
profetesele Maria, sora lui Moise, Debora, Eodha. 
(V. Biblia). In general P. e un om considerat ca 
sfânt şi cu darul prevederii.

Profil, trăsurile feţei unei persoane volute 
lateral. In architectură tăierea sau secţia per
pendiculară a unei clădiri, etc., pentru a vede 
interiorul, liniile de contur sau siluetă, inte
rioare şi exterioare.

Profilaxia se numesce prevenirea unei boale, 
precauţiunea luată pentru a se opri nascerea ei. 
Principiile de căpetenie ale P.-ei sunt: curăţenie, 
sobrietate, paza de schimbări repezi ale tempe- 
raturei, paza de comunicaţiune directă ori indi
rectă cu cei bolnavi de boale contagioase, traiul 
regulat, hrana potrivită şi sănătoasă, repausul 
necesar după muncă.

Profit, folos, favor. v. Beneficiu şi Pierdere.
Pro forma, (lat.) de formă, în aparenţă.
Pro futuro, (lat) pentru viitor.
Profos, (dela lat. praepositus), suboficier în

sărcinat cu supravegherea arestanţilor.
Profunditate înseamnă în fond adâncime. In 

limbagiul filos. este aptitudinea intelectuală, care 
se descopere în puterea spiritului de a pătrunde 
în firea lucrurilor şi de a scruta raţiunile, legile 
şi tainele naturii, a fiinţelor şi lucrurilor din ea. 
P. este caracteristica filosofilor şi adânc-cugetă- 
torilor. Ctr. superficialitate. [PI.]

Progadla, (slav) v. Cimiter.
Progenitura, generaţiuni de fiinţe noui pro

create de câte o fiinţă mamă ori de o păreche 
de fiinţe.

Prognath, (grec) variaţiunea de întindere şi 
de formă a gurei, opistognathism. Sunt trei fe
luri de prognathisme: 1) Pr. alveolar sau et
nologic este particular raicrocefalilor sau oame
nilor maimuţe (rassa occipitală). Cei mai prognathi 
oameni sunt Africanii (Coasta de aur) şi cei din 
stepele tatare. 2) Pr. dentar este mai ales ac
cidental, se găsesce la toate rassele. 3) Pr. al- 
veolo-dentar este de asemenea accidental. (Bibi. 
La gi'ande encyclopedie; Eulenburg, Kealency- 
olop. der ges. Heilkunde.) [Dr. A. T.j

Prognosa, (Prognostikon, grec), in med. pre
vederea de decursul şi sfii-şitul unei boale. In 
stabilirea prognosticului medicul se călăuzesce 
de antecedenţele şi constituţia bolnavului, precum 
şi de cunoscinţele pe cari le avem de boala de 
care sufere bolnavul. [V. Im.]

Prognosa meteorologică, prevederea timpului, 
prezicerea vremei, prevestirea diferitelor me- 
teore ce pot avea loc într’o regiune dată.

Program, (grec) însciinţare desluşită asupra 
unui joc, teatru, concert, ce va ave loc; ară
tarea conduitei politice, pe care se leagă cineva 
că o va urma. F. se numesc şi anuarele ce le 
dau universităţile, gimnasiile sau alte institute 
de cultură.

Progres, trecere neîncetată şi treptată dela o 
stare relativ inferioară la alta superioară. Idea 
de P. social, ceea ce se înţelege aZi prin acest 
termin, nu se arată decât dela renascere încoace, 
atunci când sciinţele naturii descopere legi, a 
căror aplicare continuă dă nascere artelor tcch- 
nice. Ea revine în prima linie lui Pr. Bacon, 
filosoful englez, oare prin opera sa Novum or- 
ganum, deschide noui orizonturi cercetărilor 
minţii omenesci. Mai târZiu, în seci. XVIII, idea 
unui F. social devine manifestă prin tendinţele 
sociale de reformă. In cursul ultimelor trei 
veacuri idea de P. a fost din ce în ce mai mult 
transformată. In raţionalismul modern P.-ul se 
confundă cu idea fericirii generale şi a umani
tarismului. Un P. universal, adecă al lumii în
tregi de aZi, nu se poate admite, căci sunt unele 
popoare staţionare, sunt altele cari decad sau 
pier, şi numai , unele din ele progresează. Iar un 
P. general nu poate fi privit ca real decât întru 
atât, întrucât cu el sporesce şi fericirea gene
rală. In concepţiile sociologice de aZi, P.-ul îm
bracă forme deosebite unele de altele. Astfel 
socialismul vede P. într’o egalisare viitoare a 
condiţiilor de traiu, sau în realisarea dreptului 
(J. Jaures). Sociologul Gumplowicz nu admite P. 
decât în desvoltarea unei lumi cu o civilisaţie 
isolată, sau în perioadele particulare ale unui 
proces social. Sociologii de aZi nu sunt de acord 
unanim nici asupra căuşelor, nici asupra con
diţiilor, nici asupra economiei P.-lui. Totuşi o 
singură idee se poate degaja dela toţi cu pri
vire la P.: ameliorarea socială. [Nigrim.]

Progresişti, amicii progresului, parride politice 
în diferite ţeri, s. e. în Serbia, Francia, etc. In 
camera Franciei s’a constituit Ia 1894 o uniune a 
P.-lor, care urmăresce concentrarea tuturor repu
blicanilor, în contrast cu monarchiştii şi socialiştii.

Progreslune, înaintare continuă sau treptată; 
în mat. se numesce P. şirul de numere, în care 
doi membri, ce urmează unul după altul, au 
pentru toate posiţiile şirului sau aceeaşi diferenţă 
(P. aritmetică) sau aoelaş raport (P. geometrică). 
V. şi Geometrica P.

Progresiv, impoait, în înţelesul economic şi 
financiar unul din impositele directe, prin care 
legiuitorul declară că scutesce cu totul de dare 
un venit oarecare, până la o sumă certă, iar de 
aci în sus impositul va cresce, cu cât averea va 
fi mai mare. S. e. cel ce va ave 100 lei venit 
nu va plăti statului nici o contribuţiune, cel ce 
va ave 2(X) lei venit va plăti 1%, cel ce va ave 
300 lei venit va plăti 2°/o, etc. Principiul fun
damental,' care servesce de basă sistemei impo- 
sitului P., este că cei ce nu au decât strictul 
necesar, nu trebue să plătească nimic statului. 
Partisanii acestui fel de imposit au fost celebrii 
economişti şi filosofi Adam Smith, Montesquieu, 
J. J. Rousseau şi J. B. Say. (Cf. N. E. Idieru, 
Op. cit. voi. II.)
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„Progresul", mai multe loi române, apărute 
în Iaşi (1860—61), Sibiiu (1866, în broş. cu 
ilustr. red. de Vis. Roman), Berlad (1883—85), eto. 
P. medical rom., gaz. de med. şi farmacie în 
Bucuresci (1879—86).

Prohibiţiune, (lat., a interejioe, a opri), o me- 
Bură legală sau fiscală, care împiedecă sau re- 
sh’înge un comerciu sau o industrie oarecare, 
care opresce importarea sau exportarea din şi 
în o (eară a unor anumite produse sau mărfuri, 
fie din raţiuni de sănătate publică, fie în scopul 
de a protege fabricaţiunea respectivă în inte
riorul ţerii, etc. Totalitatea acestui fel de mesuri 
constituesc sistemul prohibitiv, care mult timp 
a fost regimul economic al unora din ţerile eu
ropene. Astăzi ancă se prohibesc prin tarifele va
male, diverse produse sau obiecte manufacturate. 
Există chiar şi P. locale, cum s. e. în Erancia, 
şi cari consistă în oprirea de a exporta sau im
porta unele produse prin localităţi, (Cf. N. E. 
Idieru, Studii de econ. polit. şi finanţe, voi. 1, 
1895.) [N. E. Idieru.jl

Prohod, (slav.) funcţiunea bisericească a in- 
mormentărei.

Proiect, schiţă; în liter. prima schiţă a unei 
lucrări sciinţifice sau literare, în care se dă pe 
scurt cuprinsul; în artă prima expunere în de
semn a unei idei; în architectură schiţa unei 
zidiri; P. de lege, textul unei legi, care are să 
se voteze de corpurile legiuitoare.

Proiectil, corp care poate fi aruncat prin o 
forţă oarecare. P. aruncat de un tun se nu- 
mesce obuz sau ţrapnel. Obuzul se compune 
din o învelitoare de metal, fontă sau oţel de 
formă cilindro-oginală, un aprinzător şi o sub
stanţă explosibilă aşezată în interiorul obuzului. 
Când P. cuprinde în interior gloanţe şi aprin- 
detorul este construit astfel ca să se aprinZă în 
aer la un moment dat, se numesce şrapnel.

Prolecţiune, (lat.) înseamnă: acţiunea de a 
aninoa sau a trimite înainte. In psichol. P. se nu
mesce acel act de exteriorisare a stărilor ele
mentare ale consciinţei, în special a sensaţiunilor 
şi a intuiţiunilor, în virtutea căruia ele, trecând 
preste limitele trupului, propriu, se rapoartă la 
causa lor reală, ce se afiă în un anumit loc al spa
ţiului extern. P. face posibilă perceperea obiec
telor externe. In sciinţele technice P. se numesce: 
acţiunea de a represinta un obiect pe un plan, 
după anumite regule geometrice. fPL]

Prolstos, (grec.) odinioară o demnitate bise
ricească în Rom. legată de o jurisdicţiune re- 
strinsă, acum însă a ajuns un titlu onorific; 
astăZi un singur P. de judeţ este retribuit pentru 
serviciile sale de ajutor de protoiereu, iar cei
lalţi, dacă ajută la administrarea plăşilor sau a 
plaiurilor, o fac de bună voie. In 1899 au fost 
în România 151 de P.

Prokesch-Osten, Anton, conte, diplomat austr., 
n. 1795 în Graz, f 1676 în Viena. A fost mi
litar şi prof. (Olmiitz), mai târZiu trimis cu mi
siuni diplom. în Orient şi Italia; la 1845, am
basador austr. la Berlin, Ia 1855 internunţiu 
imperial la Constantinopole şi apoi ambasador. 
Scrieri: »Erinnerungen aus Ăgypten u. Kleinasien* 
(3 voi. 1829—1831); •Gesch. des AbfaUs der 
Griechen vom. tiirk. Reich» (6 voi. 1867), eto.

Prokne, fata lui Pandion, sora Fbilomelei 
(v. ac.)..

Prokrustes, în mitol. grec. un jăfuitor; pe 
cine prindea, dacă era prea lung îl cioplea, de 
îl făcea scurt, dacă era prea scurt, îl ciocănia 
până îl lungia. Theseus a prins nu departe de 
Eleusis pe P. numit şi Damastea şi Polypemon, 
şi l-a pedepsit.

Prolaps, căderea sau scoborîrea unui organ, 
s. e. P.-ul uterului, când el iese prin orificiul 
vaginal; P.-ul rectului, etc. In fllol.: cas, în
tâmplare, eveniment. >

Prolegomena, (grec.) v. Prodrom.
Prolepsis, figură de stil prin care se previne 

obiecţiunea adversarului, ca să fie respinsă din 
capul locului. f*j

Proleptic, prevenitor, v. Prolepsis.
Proles, (lat) descendenţi; viţă, neam. 
Proletar, (dela lat. proles). La Romani, după 

organisaţia lui Serviu Tuliu, P.-ii formau a şesa 
şi cea din urmă clasă de cetăţeni, o clasă par
ticulară de săraci, cari nu posedau nimic, nu 
puteau contribui la sarcinile statului şi deci nu 
erau consideraţi ca utili decât în proporţia nu- 
merului de copii, ce puteau da statului, de unde 
îşi trăgeau şi numele de P.-i. Ei nu făceau ser
viciu militar şi nu purtau armele decât în cas 
de mare necesitate. Mai târZiu fură admişi în 
armată, dar numai atunci, când se recurgea la 
braţele străinilor şi chiar ale sclavilor. In veacul 
de mijloc, propriu vorbind, n’a existat proleta
riat. Sclavagiul se transformase în servagiu; 
îtisă soartea celor din gloate nu se îmbunătă
ţise mult. Cu încetul s’au făcut unele progrese. 
Revoluţiunea franceză a abolit ultimele resturi 
ale servagiului şi a proclamat libertatea muncii. 
De atunci salariatul a înlocuit servagiul; situa- 
ţiunea P.-lui s’a ameliorat considerabil. In Zi
lele noastre, cualificarea de P. se dă indivizilor 
cari compun clasele din urmă ale societăţii, caii 
nu au nici o avere şi cari trăiesc dintr’o Z> în- 
tr’alta din munca braţelor lor; prin Proletariat, 
se înţelege starea permanentă a unei clase, din 
societăţile moderne, compusă din sărăci, caii 
neputând găsi' în muncă nisce resurse îndestu- 
litoare, sunt susţinuţi sau întreţinuţi fie de ca
ritate, fie prin ajutoare publice. In Anglia mai 
ales domnesce P.-ul. Acolo el pare a se datori 
neegalităţii averilor, micului număr de proprie
tari, excesivei desvoltări a industriei manufac
turiere şi întrebuinţării maşinilor. Acolo el a 
dat nascere âncă dela 1602, pe timpul reginei 
Elisabeta, taxei săracilor. [N. E. Idieru.]

Prolifer, (botan.) cu prolificaţie, organe cari 
se desvoaltă anormal în părţi diverse ale plantei, 
dar în locuri unde nu se produc de obiceiu, 
B. e. formai'e de muguri la subţioara petalelor.

[S. Şt. R.J
Prolixitate, în retor, termin pentru discurs prea 

lung. Discurs prolix = discurs prea lung, ce 
conţine multă poliloghie.

Prolog, (grec) sin. cu precuvântare, prefaţa. 
Ca parte a dramei P. era în vechime un fel de 
introducere, care pregătea începutul şi înţele
gerea acţiunii dramatice. Avea acelaş rol ca pa- 
rabasa în comedie. Euripide a întrebuinţat cel 
dintâiu P. Plaut şi Terenţiu îl întrebuinţează 
dearândul. P. era Zis de o persoană, care nu lua 
parte la acţiunea dramatică, numit la Romani 
el însuşi prologus. P. cuprinde uneori apologia 
autorului dramei, combătând criticele adversa-
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iilor sau cerend indulgenţa publicului. P.-le mi
sterelor medievale (v. ac.) şi mai târziu ale mo- 
ralităţilor (v. Poesia dramatică.) conţineau câte 
o predică, un cântec sau o rugăciune. In dramele 
moderne P.-le sunt mai rari. Se află s. e. în 
Amphitryon al lui Moliere, în Esther al lui 
Racine, în Die Jungfrau von Orleans al lui 
Schiller, în Faust al lui Goethe. La moderni 
P. este un act dramatic, însă deosebit de ac
ţiunea principală a dramei. Tot pentru lămurire 
servesce şi epilogul, pus uneori la sfîrşitul unei 
drame, a unei epopei, a unei cărţi de fabule sau 
de poesii. (v. Epilog.) [M. S.]

Prolongaţia, (prelungire), amânarea sau pre
lungirea unui termin de plată, la cambii, la ope
raţiuni de bursă, etc.

Pro memoria, (lat.) »spre aducere aminte», 
petiţiune, cerere, memorial, v. şi Memorand.

Promenada, loc de plimbare, de obiceiu cultivat.
Promesa, promisiune; los interimal al unui 

împramut de loterie sau cu premii, prin care 
se vinde eventualul câştig pentru una sau mai 
multe trageri la sorţi.

Prometheos, Ia Greci fiul titanului lapetos cu 
Klymene, numit Pyrphoros (purtător de foc), 
pentru că a răpit foc din ceriu şi l-a adus pe 
pământ. P. a făcut oameni din lut, i-a însufleţit 
cu focul din ceriu şi i-a condus la cultură mai 
înaltă. Zeus s’a măuiat pe el pentru aceasta, l-a 
lănţuit de o stâncă în Caucaz şi a trimis vul
turul ca să-i mânce ficatul. Ficatul preste noapte 
crescea şi vulturul nu îl putea prăpădi. Hercule 
ucide vulturul, pe P. îl împacă cu Zeus; acesta 
îl aduce în Olimp şi îl face consilierul 4eilor-

Pro miile, (lat) pe mie, ‘/io percent de mie; 
somnul: °/00.

Promiscuitate, (lat) amestec, comunism.
Promontoriu, (lat) cap, colţ, o ridicătură 

stâncoasă, ce înaintează în mai’e.
Promorfologia; v. Biologia.
Promoţiune, (lat) înaintare, înălţare; mai ales 

la demnităţi academice, precum P. de doctor, 
de magistru, cavaler, etc.

Promptitudine, (lat) iuţeală, facilitate în exe
cutarea unui lucru; punctualitate.

Promptuariu, (lat) sală de mâncare, cămară; 
loc de reservă.

Promulgarea, publicare, aducerea la cunos- 
ciinţă publică, în special a unei legi, după ce 
este votată şi sancţionată. P. ca şi sancţionarea 
legilor este reglementată în diferitele ţeri prin 
decrete, astfel în Rom. prin decretul din 30 Iunie 
1866, în Francia prin decr. din 1870, etc.

Pro mundo, (lat) pentiu scrisoarea curată.
Pronaos, (grec) aula, tinda extremă a bise- 

ricei; corespunde la pai'tea acea a bisericei, ce 
aiji se numesce tinda muierilor.

Pronia, (grec) providenţa dumnezeiască.
Pronominaţiune, (lat) numirea unui lucru cu 

un alt nume.
Pronume, în gramatică, cuvintele ce ţin locul 

numelor de persoane şi lucruri, s. e. eu, tu, 
acesta, etc. Se deosebesc P. personale, posesive 
şi demonstrative. Sub P. se înţelege şi numele 
de familie al unei persoane.

Pronunclamento, (spân) un manifest public 
de rescoală centru guvernului.

Pronunţare, rostirea corectă a cuvintelor sau 
a unei sentinţe.

ProSmIum, (grec. prooimion), prolog la o cân
tare, preambul, preludiu, introducerea unei vor
biri sau a unei poesii; precuvântare la o scriere.

Propaganda, (lat.) acţiune de a respândi c 
doctrină sau ideile şi principiile unei societăţi; 
a face P. = a câştiga aderenţi pentru ceva. Co
legiu de P. tide. v. CoUegia şi Congregaţiune.

Propagule, (botan.) corpuri pluricelulare, un 
soiu de muguri sau bulbîli (v. ac.) dela Muscinee 
şi Ferige; formate pe diversele lor părţi, pe tul
pini, thal, etc., se desfac din locul unde se produc, 
cad pe pământ şi aci din ei cresce o nouă plantă, 
deci P. servă ca organe de multiplicaţie.

Proparoxlton, (grec.) în gram. cuvântul, ce 
are tonul (accentul) pe silaba antepenultimă, 
s. e. lebedă.

Propedeutica, v. Hodegetica.
Propeller, (engl.) sau probelă, nume ce se dă 

la ori ce vas de mare cu aburi şi cu elice.
Propensiune, disposiţiune, pornire.
Properispomenon, (grec) în gram. elenă, cu

vântul cu circumflex pe silaba penultimă, s. e. 
pouaa.

Propertius Sextus, poet latin, n. în Umbria 
la 51 a. Cbr. f pe la 14. A compus patru cărţi 
de elegii; ele sunt cântece triste de dragoste, 
în cari numele iubitei sale Cynthia se intâl- 
nesce adeseori. P. a trăit la Hispellum în Umbria, 
unde s’a găsit piatra mormântului seu.

Propilee, construcţiunea formând întrarea (ve
stibulul) unui templu elin.

Propinaţiune, (erişmărit) se numesce în Ung. 
dreptul de a vinde beuturi spirtuoase în detail. 
P. a fost un drept regal mai mic al proprieta
rilor de pământ şi în parte al comunelor, in 
unele locuri şi al comunelor bLserioesci. Statul 
pe basa art. de lege XXXVI din 1888 a răs
cumpărat dreptul acesta, cu 450 milioane cor. 
şi aşa a^i numai statul dispune asupra lui. Li
cenţa de P. o dă direcţiunea flnanciară, pentru 
o taxă anuală statorită prin lege.

Proplol, acidul propiolic, identic cu acidul pro- 
pargilic şi formula C8 H2 02 şi provine dela ace- 
tylen dicarbonatul de potasiu.

Proplon, acidul propionic, formula C8 He 08, 
se găsesce în fructe Gincko'bilobae în floricele 
de Achillea miUefolia, în oţet de surcele; flerbe 
la 140°.

Propontls, numele mării Marmara în antichitate.
Proporţlune, raportul părţilor între ele şi cu 

totalul. In matern, doue raporturi egale împreu
nate prin semnul egalităţii (=). Proporfionali- 
tate, armonia în raporturile de mărime.

Proporţional, compui, sau împărţirea propor
ţională în raport cu numere date, înseamnă a 
împărţi un număr în păliţi astfel, ca raportul 
fiecăreia din aceste părţi cătră numărul cores- 
punZetor din cele date să fie acelaşi; s. e. 360 îm
părţit P. cu numerele date 6, 5 şi 9 înseamnă 
a împărţi pe 360 rin 3 părţi astfel ca să avem 
~—= a d°°6 p‘-rte = • tlela9psrUi ; împărţirea 
se face aşa, că se multiplică numărul dat de 
divis, cu flecare număr P. şi se împarte la suma 
numerelor P.-e.

Propositio, (lat). Silogismul (v. ac.) în struc
tura sa elementară cuprinde trei judecăţi: două 
numite premise sau proposiţvuni şi conclusiunea. 
In aceste premise se află trei noţiuni funda-
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mentale sau termini: noţiunea subiectului (v. ac.), 
noţiunea predicatului (t. ac.) şi noţiunea care 
mijlocesce legătura dintre subiect şi predicat. 
Premisa, în care se află predicatul conclusiunii, 
se numesce maioră (propos. major), iar aceea 
în care se află subiectul conclusiunii, se numesce 
minoră (propos. minor). Ct. Maiorescu, Log.; 
Pletosu, Log. 41. [PI.]

Proposiţiune, în retorică, acea parte a discur
sului, care arată precis şi lămurit obiectul lui; în 
gram. cuvintele prin cari se exprimă o cugetare 
sau o judecată; P. e simplă, avend numai subiect 
şi predicat; desvoltată, avend şi alte părţi se
cundare pe lângă subiect şi predicat; compusă 
ori contrasă, când are mai multe subiecte sau 
predicate. P. se numesce şi dicere.

Propretor, înalt magistrat roman îndeplinind 
în provincie funcţia de pretor, învestit cu ace
leaşi puteri. Ca şi pro consul, Pr. pr. era un gu
vernator de provincie, şi istoria acestor doue 
magistraturi se confundă. Singura diferenţă e 
aceea dintr-e consul şi pretor; primul avea 12 lic- 
tori, al doilea 6. [L.J

Proprietate, dreptul ce are cineva de a se bu
cura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv 
şi absolut, însă în limitele determinate de lege. 
Elementele, din cari se compune dreptul de pro
prietate, sunt: dreptul de us, folosinţă şi dispunere. 
Dreptul de a dispune, separat de dreptul de a 
usa şi de folosinţă, alcătuiesce ceea ce numim 
nuda proprietate. P. unui lucru, fie mobiliar, 
fie imobiliar, dă dreptul asupra tot ceea ce el 
produce şi asupra tot ce se unesce cu el in 
mod accesoriu, fle în mod firesc, fie în mod 
artificial. Acest din urmă drept se numesce 
dreptul de accesiune.

Proprietatea fondară, P. de păment. Felul în 
care este împărţită P. fonc. e un moment deci- 
(jetor pentru stările economice, sociale şi politice 
ale popoarelor, deoarece cultivarea pământului 
ocupă un numer mare de oameni şi represintă 
o mare parte a veniturilor unui popor. (Cf. Das 
Problem derGrundbesitzverteilung.Leipzig,1890).

Proprietatea literară, dreptul unui autor sau 
artist asupra operelor sale sciinţifice sau artistice, 
încât aceste pot forma substratul unor drepturi 
de avere.

Propulsiune, mişcare ce mână înainte.
Propunere, presentarea unui subiect sau unei 

chestiuni spre cercetare sau discutare; ofertă.
Prora, Prova (v. ac.).
Prorector, locţiitorul unui rector (v. ac.); 

conrector.
Proroc, V. Profet.
Prorogaţlunea, (lat.) întinderea competenţei 

unei instanţe judecătoresci, care astfel poate ju
deca o afacere ce altminteri n’ar putea-o judeca. 
P. este voluntară, când păi'ţile se înţeleg, ca 
procesul deja început să se judece de cutare 
instanţă, sau legală, când legea permite, ca îm
preună cu cererea principală intentată la un tri
bunal, să se judece şi cererile accesorii tot în 
aceeaşi instanţă, deşi acel tribunal n’ar fi com
petent să judece cererile accesorii, dacă s’ar 
intenta separat pe cale de acţiune principală.

Prosa, (lat.) vorbire sau scriere neversifieată, 
opusă poesiei, care de regulă e în versuri. Sunt însă 
şi poesii foarte frumoase, mai ales epice şi dra
matice, scrise în prosa; s. e. Cântarea României

de A. Ruso, Telemac ş. a. Mulţămită reînoirei 
vechei alianţe între poesie şi sciinţă, astăiji în
seşi operele sciinţifice se scriu într'o limbă plină 
de frumseţă şi armonie poetică. P., ca şi poesia, 
se împarte în trei genuri principale: narativ, 
filosofic sau didactic şi oratoric. Primul cuprinde 
istoria cu deosebitele specii şi sciinţe auxiliare, 
al doilea filosofia şi toate operele de sciinţă, al 
treilea elocuenţa. (Cf. Principii de literatură de 
M. Strajanu.) ’

Prosator, scriitor în prosă, mai ales acela, care 
se distinge prin o prosă fnimoasă.

Proscenlum, în teatrul antic locul de unde 
se preda representaţiunea, iar în oel de a(Ji 
partea dintre cortină şi orchestră.

Proscomldia, (grec.) act liturgic al aducere! 
sau pregătirii sfintelor daruri pentru sacrificiul 
liturgic.

Proscomidier, masa aşezată de-a stânga st. 
mese a altarului, pe care se face P. şi unde stau 
sf. daruri până la ofertoriu sau întratul cel mare.

Proscripţiune, în vechiul drept roman era 
condamnarea la moarte fără judecată. Proscrisul 
putea fi omorît de ori cine. P. se aplică şi la 
lucruri şi consta în aceea, că în caşuri de fugă 
a delictorului se împărţea averea în folosul 
creditorilor; P. civilă.

Prosector, (med.) la universităţile germane se 
numesc astfel asistenţii catedrelor de anatomie.

Prosellt, străin, venitură, cel ce dela un partid 
sau dela o religie trece la alt partid sau la altă 
lege. La Ovrei cam pe timpul nascerii lui Isus 
erau doue specii de P.: a) Proselitae portae, cari 
din păgâni au trecut la legea lui Israil, dar mi 
deplin, ci au crezut numai în un Dumne(}eu, 
dar nu au adoptat tăierea împrejur şi alte ce
remonii judaice. S’au numit aşa, fiindcă nu le 
era permis să între în templul din Ierusalim, 
ci stăteau numai lângă poartă, în portic, b) Pro- 
sdiţii adevăraţi, cari s’au supus la toate cere
moniile judaice. Aceştia aveau aceleaşi drepturi 
ca şi Ovreii de nascere.

Proselitism, încercarea cu ori ce mijloace de 
a abate pe cineva dela o lege ori dela un partid 
la altul. [Dr. I. Eadu.J

Prosenchim, (botan.) ţesătură alcătuită din 
fibre (V. ac.).

Proserpina, la Romaui fata (jeiţei Geres (De- 
meter la Greci), soţia lui Dis sau Ditis Pater, 
(jeul lumii de jos (Pluton la Greci); identică cu 
Persephone la Greci (v. ac.). P. e (Jeiţa vege- 
taţiunii încolţitoare şi resăritoare.

Prosllogişm, (grec.) Din împreunarea a doi 
sau mai mulţi silogismi simpli se nasce un po- 
lisilogism. Împreunarea se face aşa că conclusia 
celui dintâiu silogism, resp. a celui ce pre- 
merge, se face premisă majoră pentru cel ur
mător, şi aşa mai departe. Silogismul prim, care 
premerge, se numesce: P., cel care urmează; 
episilogism; toată înlănţuirea: silogism conca- 
tenat. Cf. Pletosu, Log. 49. [PI.]

Prosimii, (zool.) un ordin de maimuţe (semi- 
maimuţe), capul lor seamănă cu al unei vulpi, 
la degetul arătător dela extremităţile inferioare 
au o ghiară, iar la celelalte degete unghii. Sunt 
animale nocturne. Se nutresc cu insecte şi deo
sebite alte animale mici, precum şi cu plaute. 
Trăiesc în ţerile tropicale ale continentelor vechi. 
Africa (mai ales în Madagascar) şi Asia sudică.
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Cele mai însemnate specii sunt: Machi (Lemur 
maeaeoj, Mongoz (L. mongoz), Lori (Stenops 
glacilisj, ş. a.

PrositI (lat.) să fie de bine!
Proskurov, oraş în guvernam, rus Podolia, 

lângă Bug, 22,915 loc. (1897) ; în apropiere re
sturi din aşa numitul Talul lui Traian, unde s’au 
aliat şi monete romane.

Proskynesis, adorarea, venerarea prin înge- 
nunchiare a domnitorilor în Orient.

Prosobranchia, (zool.) ordin al moluscelor, cu 
circa 15,000 specii; cele mai multe trăiesc în 
mare; au branchiile înaintea inimei.

Prosodia, (grec.) pronunţarea regulată a vor
belor, după accent sau cantitate. Tratat de
spre regalele versificatiunei. (v. Metrică.)

Prosomia, (grec.) versuri similare înfrumse- 
ţate, după cari se modulează unele cântări biseri- 
cesci, cum este aşa numitul >Irmos< la serbători 
mai de frunte.

Prosopalgia, (med.) dureri neuralgice în faţă.
Prosopis L., (botan.) gen de plante lemnoase 

din fam. Leguminoaselor, trib. Adenanthereae. 
Cuprinde vr'o 18 specii tropicale şi subtropicale, 
dintre cari unele se cultivă la noi în florării.

Prosoplegia, (med.) paralisia musculaturei feţei.
Prosopologia, v. Biologia.
Prosopopea = Personificarea (v. ac.).
Prosopospasm, (med.) spasm al musculaturei 

feţei. V. art. Spasm.
Prospect, (lat.) privelişte; anunţ tipărit al 

vr'unei întreprinderi industriale, sciinţifice sau 
artistice cu indicarea programului şi a condi- 
ţiunilor.

Prosper, Castanier, n. 1868, unul dintre cei 
mai de frunte scriitori francezi, savant şi roman
cier istoric neîntrecut, elev al lui Gustave Plau- 
bert; dînsul a publicat: «Histoire de la Provence» 
în două volume; »Orgie romaine», roman din 
vremea lui Claudius I; »La vierge de Babylone»; 
»La fleur de Cythere», moravuri din vremea res- 
boaielor medice; »La courtisane de Memphise®; 
»Les amants de Lesbos; »La fille de Cresus» ş. a. 
P. este unul dintre cei mai mari stilişti ai Fran- 
ciei contemporane.

Prosperitate, bunăstare, desvoltare favorabilă.
Prost, înseamnă în fond: simplu, ordinar, de 

rând, de jos; ignorant, fără minte, stupid. Se 
(Jice despre omul, care în judecăţile sale, în 
vorbe şi lu ţinută este mai pe jos decât ceea ce 
presupun împrejurările de cultură în care a 
trăit. P.-ul se găsesce pe toate treptele culturii. 
Prostia este însuşirea, care prin vorbe, fapte şi 
ţinută caracterisoază pe cel prost. Sin.: nătărău, 
năuc, neghiobie, nerozie. [PI.]

Prostata, (med.) corp glandular, există numai 
la bărbat şi care e situată sub colul beşicei şi 
0 străbătută de începutul uretrei. Ea are forma 
unei castane, a cărei basă e în contact cu colul 
beşicei şi al cărei vîrf se continuă cu partea 
membranoasă a uretrei; la partea anterioară e 
în raport cu plexul venos al lui Santorini şi cu 
symphisa, la cea posterioară cu aponeurosa pro- 
stato-peritoneală şi rectul, iar în lături cu plexuri 
venoase şi aponeurosa prostatică laterală. P. e 
compusă din o reţea de musculatură striată şi 
netedă şi de mici glande în grupă (glandele 
prostatice), ale căror numeroase oriflcii se deschid 
în canalul uretral (care trece prin P.) şi care

secretează un lichid alb şi unsuros, care se ame
stecă cu sperma. Tot îu această parte a uretrei 
se deschid şi canaturile ejaculatorii, prin cari 
se varsă sperma. La bătrâni adese P. se mă- 
resce (hypertrofie) şi pune o piedecă emisiunii 
urinei din beşică. Examinarea P.-ei se face prin 
introducerea degetului în rect. [V. Im.]

Proştea maro, corn. rur. în Trans., cott. Târ
nava mică, cu 1341 loc. Saşi (886) şi Români.

Prostesa, (grec.) accident gramatical, prin care 
se adauge o literă la cutare cuvent. Era usitat 
la Giecii antici.

Praştii, (grec.) clădire sau templu elin, care 
n'are coloane decât la faţada autenoară.

Prostituţiunea, constă în comerciul, pe care 
femeia îl face cu trupul ei, în faptul îndoit al 
femeii, care se ofere pentru bani şi al bărbatului, 
care o plătesce pentru acest serviciu. P. este 
foarte veche, ea a existat în primele timpuri 
istorice, o găsim menţionată în istoria Ovreilor, 
Greoilor, Romanilor, în evul mediu ea a luat o 
întindere periculoasă în centrul şi în occidentul 
Europei, în seci. XIII s’a recunoscut raportul 
între P. şi între boalele venerice, în seci. XV 
sifilisul a luat în Europa forma epidemică şi de 
atunci P. a devenit factorul principal, dar nu 
singurul factor al infecţiunilor venerice. Eveni
mentul cel mai important în istoria P. îl con- 
stitue întrarea femeii în viaţa industiială în 
seci. XIX şi ca consecinţă slăbirea legăturilor 
de familie. In principatele române găsim P. men
ţionată deja în Pravila de la Govora sau Pravila 
bisericească cea mică din 1640 şi în Pravila Iui 
Tasile Lupu, domnul Moldovei din 1646. La În
ceputul seci. XVIlI P. era respândită în Bucu- 
resci. Antonio Mana Del Chiaro scrie (Istoria 
delle moderne rivoluzioni della Valaohia 1709), 
că în toate mahalalele se află cârciume subte
rane, cari servesc şi ca locuri de P. P. în câr
ciume a fost interzisă in 1798 de domnitorul 
Munteniei Momzi, în 1797 de A. Ipsilanti, în 
1812—13 de Caragea (V. A. Urechiă, Ist. Rom.). 
In diferite epoce s’au făcut încercări zădarnice 
pentru desfiinţarea P.-ei, şi după ce aceste în
cercări n’au reuşit, s’a slăbit puţin acţiunea vă
tămătoare a P.-ei prin regulamentarea şi pri- 
vigherea ei sanitară. In Muntenia privigherea 
sanitară începu dela 1843, în Moldova dela 1846. 
Regulamentarea P.-ei nu poate însă să oprească 
toate îmbolnăvirile venerice, fiind-că pe lângă 
P. declarată, patentă, mai există P. clandestină, 
care nu se poate stîrpl. (Lit.: C. Davila, Sur 
la prophylaxie de la Syphilis, Paris 1853; A. 
Fătu, Proiect de crganisare a Poliţiei sanitare. 
Iaşi 1863; D. Brailov, Despre profilaxia Sifili
sului, Bucuresci 1888; etc. [I. Felix.]

Prostoma, v. Gesticulaţiunea.
Prostomum, vierme din ordinul Turbellariilor, 

clasa Plathelminţilor. (v. Turbellaria.)
Prostovol, V. Năpasta.
Protagonist, (grec.) primul actor în vechea 

dramă grecească.
Protagoras, unul din renumiţii sofişti greci, 

contimporan al lui Socrate, a trăit între 490 şi 
415 a. Chr. Ca retor Introduse metoda prin în
trebări şi respunsuri, fundă luptele de cuvântări. 
In filosofic, căutând a extinde doctrina lui He- 
raclit, stator! principiul, că omul e măsura şi
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criteriul tuturor lucrurilor. Cf. Teodorescu, Ist. 
fii. ant. 139; tfberweg, Gesch. d. Phil. I. [PI.]

Protal, (botan.) rosultatul germinare! micro- 
şi macrosporilor dela Criptogamele vasculare. Pe 
el se formează organele sexuale, auteridii şi ar- 
chegoane. Este extern, ca un organism inde
pendent dar transitoriu la Polypodiaoee şi alte 
Ferige, la Equisetum, Lyoopodiuin; intern la 
Hydropteridee, Selaginella, Isoetes; monoic sau 
dioic (la Cript. vase. heterosporee şi la Equi
setum dintre hoinosporee). P. are de homolog 
endospermul dela Gymnosperme şi un numer 
mic de celule din sacul embrionar al Angios- 
permelor. [S. Şt. R.].

Protandria, numire ce se dă plantelor, în ale 
căror flori androceul ajunge la maturitate îna
intea gyneceului.

Protasa, (grec.) prima parte a unui period, în 
strînsă legătură cu a doua numită apodosă, 
care urmează din P. (Cf. Partea sintactică a 
gramaticei.)

Proteaceae Eudl., (botan.) familiede plante lem
noase, rar subfrutescente dicotyledonate-mono- 
cMamydeae, cuprinde 49genuri cu vr’o 950 specii 
tropicale sau subtropicale. Ca genuri mai impor
tante menţionăm: Protea L., Leucadendron Br., 
Conospermum Sm., Franklandia R. Br., Per- 
soenia Sm., Grevillea R. Br., Uakea Schrad., 
Emhothrium Forst, Bankaia L., etc. [Z. C. P.J

Protecdlc, (grec.) primul protector sau de
fensor al drepturilor bisericesoi, al văduvelor şi 
orfanilor. Oficiant eclesiastic. In archidiecesa Bu
covinei acel membru al consistoriului archiepisco- 
peso, care are referata asupra oficiării preoţilor 
şi a jurisdictiunii disciplinare.

Protecţionism sau sistemă protectoare, se nu- 
mesce iu economia politică, iutr’un mod general, 
ori ce privilegiu ce se acordează industriei in
digene, mai ales spre a pute lupta contra con
curentei ce ii fac produsele similare străine. 
Colbeit a erijat protectiunea într’o sistemă, care 
apoi a fost introdusă şi practicată de mai toate 
ţerile din lume, cari dorian să-şi desvoalte in
dustria sau navigatiunea maritimă, ori pe ambele 
în acelaş timp. Astăcji terile din Europa sunt 
unele proteeponiste, sau proteotioniste în ce pri- 
vesce industria, şi liber-schimbiste în ce privesce 
agricultura, ori vice-versa. (Cf. N. E. Idieru, 
Studii de econ. polit. şi finanţe. Bucur., 1895—97, 
2 voi.) [N. E. Idiem.]

Protecţfune, ocrotire, apărare, favorisare. P. se 
numesce îndeosebi şi dreptul de a fi protegiat 
de o naţiune oarecare.

Protector, (lat) ocrotitor, sprijinitor.
Protectorat, sprijin, ce dă un stat mai mare 

altuia mai mic în vîrtutea unei conventiuni: 
Protectoratul Rusiei asupra Principatelor.

Proteide, (zool.) o familie de salamandre, au 
la grumaz branefiii exterioai'e pentru respira- 
tiune, pielea goală, corpul lungăret, 4 picioare. 
Ochii sunt foarte mici acoperiţi cu piele. Tra- 
chea este peloasă, plămânii formap din 2 saci 
lungi. Această familie mică are 2 genuri cu câte 
o specie şi anume Proteus anguineus (v. ac.) şi 
Necturus maculatus.

Proteina, substanţe albuminoase, de o natură 
foarte complicată, cari se găsesc în organismul 
animal şi vegetal şi în a căror constituţie întră 
azot (Az) şi sulf (S). Oomposiţia lor elementară

constă din carbon (C), hidrogen (H), oxigen (0), 
azot (Az) şi sulf (S). Forma moleculară a lor e 
foarte complicată. P. se formează în organul 
vegetal prin acţiunea luminei solare. In organul 
animal se găsesc de a gata Introduse în urma 
nutriţiunii şi prin procesul asimilatiunii, ele se 
tr’ansformă parte în unele mai simple, parte în 
alte mai complicate.

Proterogynie, v. Diohogamie.
Proterosauria, şopârle fosile din formaţiunea 

permiană. Represintă cel mai apropiat tip al 
reptilelor de paseri.

Protesa, cnvent întrebuinţat în chirur’gie, 
pentnr a însemna un preparat ori mechaoism 
ariificial, destinat a înlocui în total ori în parte 
un organ, a ascunde o diformitate a corpului. Se 
numesce P. dentară un preparat artificial, care 
înlocuiesce dinţii naturali. Obturatorul, placă care 
astupă o apertură patologică a ceriului gurei, con- 
stitue asemenea o P.

Protesilaos, regele Thessalilor în armata Gre
cilor. In resboiul cu Troia a fost primul, care 
a că(jut, fiind omorît de Hektor, fiul lui Priamos.

Protest, actul prin care se constată refusul de 
acceptare sau plată a unei cambii (poliţe). P. în 
Rom. se face de portărei şi în oraşele neresi- 
dente de tribunal, de judecătorul de ocol, iar în 
Ung. de notarii publici, eventual şi de judecă
toriile cercuale.

Protest cambial, somarea solemnelă sau în
cercarea de somare a unui obligat cambial la 
îndeplinirea unei prestaţiuni cambiale (acceptare, 
plătire, etc.); actul de somare numit şi docu
ment de P.

Protest de absenţă, protest cambial ridicat 
contra unei persoane absente.

Protest ridicat în v&nt, protest cambial ri
dicat contra unei persoane neexistente.

Protestantism, numele colectiv al bisericilor 
creştine, cari în seci. XVI prin reformaţiune 
s'au despărţit de biserica catolică. Numele pro
vine dela protestul ridicat de cătră unii principi 
şi 14 oraşe ale Germaniei contra hotărîrilor aduse 
contra reformaţilor de cătră dieta dela Speier 
din 1526. Mai târ(jiu apoi s’au numit de cătră 
catolici protestanţi toţi cei ce s’au alăturat la 
înveţăturile reformaţiunii, iar ei pe sine s’au 
numit: evangelici. Întemeietorul P.-lui a fost 
Martin Luther (v. ac.), care în 1517 mai ântâiu 
a atacat învăţătura bisericei catolice despre in
dulgenţe ; iar mai târziu a atacat cele mai fun
damentale învăţături Me acelei biserici, de care 
în 1520 s’a despărţit definitiv statorind princi
piile fundamentale ale P.-lui, adecă: credinţa 
singură mântuitoare fără fapte bune; scriptura 
este unicul isvor al revelaţiunii divine sau al 
credinţei şi fiecare o interpretează după inspi- 
raţiunea proprie fără ingerinţa vr’unei autori
tăţi superioare; sacramente reounoasce trei: bo
tezul, pocăinţa şi cina Domnului; totodată a 
respins şi învăţătura bisericei catolice despre 
supremaţia papei şi ierarchia bisericească şi de
spre sinoade, etc. P. ancă dela început s’a îm
părţit în mai multe confesiuni, între cari mai de 
frunte sunt: luteranismul şi calvinismul (v. ac.). 
Ivirea P. a produs mari turburări şi lupte sân
geroase mai ales în Germania, Francia şi El
veţia. In aceste două ţeri din urmă P., nu numai 
diferit în multe puncte de al lui Luther ci
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chiar şi contrar, a fost propagat de cătră Zwingli 
şi Calvin (v. ac.) şi învăţăceii lor. Luptele între 
catolici şi protestanţi şi ale acestora între sine 
s'au terminat abia prin pacea dela Westfalia 
1648. In Anglia P. a fost introdus de cătră re
gele Henric VIII (v. ac.). In Francia protestanţii 
calvinişti s'axLwniMiHugenoţi, au fost însăaproape 
exstii paţi sub domniile regilor Ludovic XIII şi 
XI P. s’a lăţit mai tare în ţerile germane şi 
în America de nord, pe când în Italia, Spania 
şi în Orient nu s’a putut înrădăcina. In Ungaria 
a îmbrăţişat calvinismul o mare parte a Un
gurilor, iar luteranismul Saşii din Ardeal şi o 
parte a Slovacilor şi a Zipzesilor din nordul IJn- 
gariei. In seci. XVII principii calvini din Ardeal 
au încercat să convertească la calvinism şi pe 
Români, dar fără succes. Pentru lăţirea P. există 
mai ales în Anglia, misiuni ai căror membri 
lucră aproape în toate părţile continentului, dar 
cu prea puţin succes, cu toate că dispun de co
losale mijloace materiale. [Dr. I. Radu.]

Proteus, la Greci un om cărunt, care s’a ţinut 
de fiiuţele mării şi a fost profet, pe insula Pharos 
a păşunat focele (cânii de mare) Amphitritei, şi 
avea însuşirea de a se pute schimba, luând tot 
felul de forme.

Proteus angulneus, singurul representant din 
genul Proteus, fam. Proteidelor, ord. Cauda- 
telor, un amfibiu cu corpul lungui-eţ, coada scurtă, 
turtită. La picioarele dinainte trei degete, la cele 
dinapoi două. Ochii foarte mici, acoperiţi de piele. 
Coloarea pielei roşiatică translucidă. Lungimea 
20—30 cm. Trăiesce în apele subterane din 
pescerile CarnioJei şi ale Dalmaţiei.

Protiă, Costa, regent şerb, n. 1831. A făcut 
studii militare. 1873 ministru de resboiu; 1877 
şef al statului major; 1888 din nou ministru de 
resboiu şi în această calitate membru al regenţei 
instituite de regele Milan. A scris şi câteva 
studii istorice.

Protlmls, drept consfinţit de obiceiul pămen- 
tului la Români, ca moşiile să nu se poată vinde 
până ce se vor întreba fiii majori, rudeniile ori 
răzeşii megieşi. Numai când aceştia vor voi, 
se va vinde moşia la străini. Altfel ei aveau 
drept să strice actul de ven()are.

Protlpenda, numele grecesc al clasei I boie
resc! pe vremea Fanarioţilor. Cuprindea pe lo
gofeţi, postelnici, vornici, hatmani şi agi, în 
Moldova; şi pe aceiaşi fără hatmani, cari erau 
înlocuiţi cu marii spătari, plus banul Olteniei, 
în Muntenia. Avea cele mai mari privilegii şi 
demnităţi.

Protocanonice, se numesc acele cărţi ale sf. 
Scripturi, cari luate fiind în catalogul cărţilor 
inspirate, autoritatea lor canonică nici când n’a 
fost trasă la îndoială de cătră biserică, respec
tive sinagogă, (v. Deuterocanonice.)

Protocarbonat, compus cu minimum de carbon: 
hidrogen p. = methan CH4.

Protocarbura, combinaţiunile inferioare ale 
metalelor cu carbon, unde carbonul întră mi
nimum sau un atom.

Protoohlorura, chlorurul corespumjetor oxi
dului sau oxidul la minimum.

Protooocous Ag., (botan.) gen de Algă Chlo- 
rophycee, considerat altădată ca gen autonom, 
acum sciindu-se că represintă stadiile altor Chlo- 
rophycee. Aşa P. vulgaris Kiitz., abundentă pe

păment umed, pe stânci, copaci, ziduri umede, 
pe cari face un coperiş de coloare verde, repre
sintă stadii de ale genului Pleurocoecus Menegh.

[S. Şt. R.]
Protocol, proces verbal (v. ac.).
Protodlacon sau archidiacon, primul în rang 

între diaconi, avend sub sine pe diaconii bise- 
ricei. De regulă se constitue numai pe la bi
serici, unde reşede patriarchul, archiepiscopul 
sau episcopul.

Protogynia, când în fiorile hermafrodite ele
mentul femei ajunge mai ântâiu la maturitate, 
în care cas fecundaţia se face cu polen dela o 
altă floare, v. Protandrie. [I. P. V.]

Protoiereu, sinonim cu protopop, este o dem
nitate bisericească, la care se adauge în genere 
şi o jurisdicţiune. Un P., 4>s în biserica latină 
archipreshyter, are sub dînsul uu numer oare
care de parochi, asupra cărora exercitează acele 
drepturi de control şi direcţiune, ce i-au fost 
conferite de episcop. In România P. e.ste preste 
un judeţ întreg, iar doi P. sunt pentru fiecare 
capitală (Bucuresoi şi Iaşi), adecă în total 34. 
»E1 se numesoe de cătră episcopul respectiv în 
înţelegere cu ministrul cultelor. Confirmarea i-se 
va da prin decret regal. Nu pot fi numiţi P. 
decât absolvenţii a cel puţin unui seminariu de 
gradul al doilea (8 clase). P. poate fi revocat de 
cătră episcop printr’o deoisiune motivată. Când 
va fi ieşit din sfera activităţii sale bisericesc!, 
va pute fi revocat de cătră ministrul cultelor, 
dacă episcopul va fi refusat să-l revoaoe în urma 
adresei ministrului.» (Legea clerului mirean din 
1894). Potcapul lui este de coloare roşie. El are 
ca ajutor un subprotoiereu, care se numesce şi 
proistos.

Protonema, (botan.) resultatul germinării spo
rilor de la Muscinee. Se presintă sau ca o massă 
de filamente ramificate formate dintr’un şir de 
celule; unele ramuri întră în păment şi absorb 
apă cu substanţe minerale; altele sunt veriji, 
şed pe suprafaţa solului şi asimilează din atmos
feră carbonul din anhidrida carbonică; sau are 
forma de lamă verde formată dintr’un strat de 
celule, unele prelungite în rhizoizi şi Introduse 
în păment, servind la absorbire. P. e mai des- 
voltată la Muşchi, mai puţin desvoltată la He
patice, chiar rudimentară. La unii Muşchi P. e 
persistent, de lungă durată (EphemerumJ. Pe 
P. se fac muguri din cari se desvoaită tulpina 
frunzoasă a Muşchilor, Jungermaniaceelor, sau 
thalul Hepaticelor cu thal. [S. Şt. R.]

Proton pseudos, (grec.) înseamnă în fond 
prima minciună. In limbagiul filos. cu deosebire 
în logică se numesce P. p. o eroare fundamen
tală, care ca o premisă falsă, poate deveni isvor 
pentru multe alte erori ori consecinţe greşite.

Protoplasma, nume dat la 1846 de Hugo Mohl 
substanţei din ţesăturile vii ale plantelor, dar 
aplicat dela 1840 de Purkinje substanţei vii din 
embrionul animalelor. CI. Bernard a definit-o 
agentul manifestărilor vitale din celulă, iar Huxley 
basa fisică a vieţii. P. ca şi nucleul, e un ele
ment morfologic fundamental al plantelor şi ani
malelor. Ea se caracterisează printr’un complex 
de proprietăţi fisioe, chimice şi fisiologice. Ob
servată vie la microscop cu măritoare puternice, 
apare ca o substanţă vîscoasă, aproape lichidă, 
bialină, in interior cu granulaţii numeroase, fine;
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insolubilă în apă; structură foarte variabilă 
(v. Cytoplasina la celula animală); cu compo- 
siţie chimică complexă, greu de studiat când e 
vie, din causa nenumeratelor combinatiuni şi 
descompuneri ce îşi au sediul în ea; dacă e 
omorîtă şi fixată (cu alcool absolut, etc.), se vede 
că conţine: numeroase substanţe albuminoide, 
în special plastică, globuliue, nucleo-alburaine, 
lecitină, diastase; amidon, zahăr, grăsimi, choleste- 
rină, ş. a.; e iritabilă, sensibilă, respiră, se hrănesce, 
se reproduce (ori şi ce P. derivă din altă P. pre
existentă); presintă. mişcări interne (curenţi de 
granulaţii) şi externe (pe acestea dacă nu e măr
ginită de o membrană resistentă). Numai toate 
aceste caractere, şi altele, la olaltă definesc P.; 
nici decum numai unele din ele. [S. Şt. R.]

Protopop, Protopresbyter, Archidiacon, preot 
mai distins în sciinţă, desteritate şi experienţă, 
care din partea archiereului se constitue cu 
putere jurisdicţională preste biserici, preoţi şi 
feţe bisericesc! dintr’un district protopopesc, şi 
ca atare este organul ajutător întru administrarea 
bisericească. P. sunt succesorii în oficii ai ve
chilor chorepiscopi. V. şi Protoiereu.

Protopopescu, P. Paehe Emanoil, n. în Bu- 
curesci 1845, f 1893, advocat, şi-a tăcut stu
diile juridice la Paris şi intrând în politica mi
litantă ca partisan al ideilor moderate apropiate 
de conservai ism (fostul grup Vernescu), s’a di- 
stinsmai ales ca primar alBucurescilor(1888—91), 
când in timp de numai trei ani a lucrat mult 
pentru asanarea capitalei, s. e. curăţirea lacului 
din grădina Cismigiului, a deschis bulevardul 
Academiei înspre Obor, l-a prelungit dincolo 
până la Cotroceni şi a introdus aici şi »la şosea» 
lumina electrică, a construit 28 edificii de şcoală, 
asilul de noapte, etc.

Protopreobiter, (v. Protopop).
Protopsalt, primul intre psaltişti sau cântăreţi.
Protopterus annecteus, pesce din ord. Dip- 

noilor, fam. Lepidosirenidelor, trăiesce în nă
molul apelor din Africa centrală.

Prothorax, partea anterioară a toracelui insec
telor. (V. Corpul insectelor^.

Protosincel, (grec.) în biserica resăriteană cel 
mai meritos şi mai distins călugăr de pe lângă 
rectorul unei mănăstiri, sau de pe lângă un episcop 
sau mitropolit.

Protosulfur, combinaţiuni de ale sulfului cu 
un metal, în care acesta se găsesce la minimum.

Prototip, (grec.) cel dintâiu, tipul original sau 
primordial, cât se poate mai aproape de perfec
ţiune şi care ar pute servi ca model pentru 
altele; se mai numesce individualitatea, pe care 
cineva şi-o ia ca îndreptar în lucrările sale şi 
ca model vrednic de imitat, s. e. prototipul în
ţelepciunii. [PI.]

Protoxid, combinaţiuni de ale oxigenului cu 
un metal sau metaloid oarecare, îu cari aceşti 
din urmă se găsesc cu valenţa lor minimă.

Protozoare, animalele cele mai inferioare în 
scara zoologică, cu corp unicelular, desvelit sau 
cu un înveliş chitinos, silicios sau calcaros, se
cretat de membrana celulară; libere sau fixate 
pe fundul apelor, sau pe stâncile submarine! 
trăind singuratice sau in colonii. Ele se nutresc 
înglodând in massa corpului lor substanţa nutri
tivă, făcând digerarea intracelulară. Se mişcă

cu ajutorul lohopozilor, pseudopodelor (v. ac.) 
şi cililor (v. ac.). Respiraţia o au pe toată su
prafaţa celulară, şi se înmulţesc prin divi- 
siune şi prin spori (v. ac.). P. se subdivid:
A) Rizopode ce cuprind: Monerienii, Amoe- 
hienii, Forameniferii, Badiolarii şi Hdiozoarii-
B) Sporozoarii ce cuprind: Gregarinele, Coeci- 
diile, Haemosporidiile, Gymnosporidiile şi My- 
xosporidiile; C) Flagelaţii ce cuprind: Eu- 
fiagelafii, Dinoflagelaţii şi CystoflagelUţii; D) 
Infuzoriile ce cuprind: Holotrifii, Heterotrifii, 
Hypotrişii, Peritrifii şi Tetaeuliferii. A), B) şi
C) se d>c Sarcodarii, iar D) Ciliaţii. Ca pro-
tozoar superior se adaugă şi genul Magosfera, 
indivizii agregaţi în sferă, separându-se numai 
în timpul reproducerii. [I. P. Voiteşti.]

Protracheata, denumirea ce se dă clasei de 
animale artropode Onychophora, cu unicul gen 
Peripatus. [I. P. V.]

Protuberantele solare, flăcări roşii ce se ved 
la marginea soarelui în timpul eclipselor totale 
de soare; ele fac parte din cromosfera soarelui, 
iau forma de ţişuituri, de raze, de nori, de pomi 
sau de penaj, etc., şi se ridică până la înălţimi 
de 40 ori cât diametrul pământului, 500,000 km. 
P. variază sau dispar repede şi sunt datorite 
activităţii, ce are loc pe suprafaţa soarelui; sunt 
un fel de erupţiuni de materii solare exterioare, 
de hidrogen şi de vapori de metale.

Protul Gavril, archimandritul sf. Munte, grec 
de origine, autorul scrierii «Viaţa şi minunile 
patriarchului Nifon», în care se intercalează şi 
câteva fapte istorice petrecute în Muntenia pe 
aceea vreme.

Proudhon, Pierre Joseph, socialist franc., n. 
15 Ian. 1809 la Besanşon. El a început ca co
rector, după aceea fu compositor îiitr’o impri
merie la Besanşon; la 1843 se duse la Lyon, 
unde ocupă locul de amploiat într’o dasă de 
transport până la 1847. La 1848 el fu trimis 
de departamentul Senei îu adunarea constituantă 
şi tot în acest an fu directorul mai multor jur
nale cotidiane cu idei înaintate, ca le Represen- 
tant du Peuple, le Peuple, la Voix du Peuple; 
în 1850 el a mai fost în aceeaşi calitate şi la 
(Jiarul le Peuple. Ideile lui socialiste făcură ca 
să fie tradus înaintea curţii cu juraţi şi con
damnat la trei ani închisoare (dela 4 lupie 1849 
până la 4 Iunie 1852). P. a scris un număr con
siderabil de volume asupra tuturor chestiunilor 
sociale şi economice, ce au provocat vii discu- 
ţiuni în parlament, îu presa cotidiană şi în re
vistele politice şi economice. Uvragele lui prin
cipale sunt: Contradictions economiques (1845); 
Qu’est que la propriete ? (1841); Do la creation 
de l’ordre dans l'humanite, ou Prinoipes d'or- 
ganisation pohtique (1843); De la concunence 
entre Ies chemins de fer et Ies voies navigables, 
(1845); Orgauisation du credit et de la circu- 
lation et solution du probleme social, sans impot, 
sans emprunt, etc., (1848); Idees revolutionnaires, 
la Reaction, Programme revolutionnaire, etc., 
(1849); Le droit au travail et le droit de pro
priete, (1848); Les Confessions d’un Revohi- 
tionnaire, pour servir â la revolution de fevrier; 
Idee generale de la revolution au dixneuviome 
siecle (1851), etc. De asemenea el a mai pu
blicat o voluminoasă corespondenţă (14 volume). 
P. j" 1885. Cu toate că scrierile lui au avut o
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mare influentă asupra epocei, în oare a trăit, ele 
nu mai presintă astăzi decât un mediocru interes.

[I. I. Nacian.]
Prova, partea dinainte a unei năvi. Pe nă^e 

de resboiu P. se termină în vîrf cu o piesă 
foarte tare de oţel turnat numită jyintene, care 
servesce în luptă să dea lovituri in oarena va
selor vrăjmaşe.

Provedinţa, (divină), este giijea ce o poartă 
Dumnezeu de toate creaturile, susţinendu-le şi 
îndreptându-le spre scopul, pentru care le-a de
stinat ; în special P. este grijea, ce o poartă Dum- 
ne4eu de oameni.

Proven9ala, limba ţi literatura. Limba P., 
numită şi occitană sau limba d’oc, e cea mai 
veche limbă neolatină, vorbită în sudul Fran- 
oiei, între Loire şi Marea Mediterană şi între 
Pirenei şi Alpi, formată din dialectul latinei 
rustice, pe când la nord se forma limba d’dil, 
devenită limba franceză, numite astfel dela pro- 
nuncia demonstrativului hoc şi boc illud 
(oui) devenit adverbiu. Dialectele limbei P., 
numită şi limusină, dela provincia Limousin, 
erau mai multe; cel mai armonios era al Tulusei. 
In această limbă s’a cultivat poesia cu mult îna
inte de 1100. Prin trubaduri ajunsese la un fel 
de universalitate. Se vorbia şi în resăritul Spa
niei, în Aragonia şi Catalaunia şi în nordul Ita
liei până la Veneţia; dialectul piemontez e mai 
asemenea bmbei P. decât celei italiene. Monu
mentele ei cele mai vecbi sunt un fragment de 
poemă despre Boethiuşi Nobla Leyşona Valden- 
silor, (v. Noble» leţon des Vaudois), reeditate de 
Diez în Altroman. Sprachdenkmale, Bonn 1846, 
şi deBartsch în Chrestomatbie provenţale, 1880. 
Limba d’oc pierdu importanţa sa în mesură ce 
Francia se constituia. Francisc I, la 1525, făcu 
obligatoare în actele publice limba franceză. De 
atunci P. remase în stare de dialect cu deose
biri provinciale. Cel mai aproape de limba fran
ceză e cel din Provenea (v. limba franceză). 
Timpul de înflorire al literaturei P. e seci. XII 
şi Xin. Partea ei cea mai însemnată sunt cân
tecele şi poemele trubadurilor, cântate pe Ia 
omţile regilor şi principilor mai ales de jongleuri 
(v. ac.), cântăreţi populari asemenea rapsozilor 
elini. S’au scris însă şi romane, legende, poeme 
didactice, într’un fel de prosă ritmică, o cro
nică rimată despre cruciada în contra Albigen- 
silor, ş. a. Eveniinentelo secolului XIII au pus 
capei existenţei politice şi literare a Provenşei. 
Şcoala societăţii poeţilor dela Tulusa încerca în 
seci. XIV a conserva poesia naţională prin jo
curile florale, dar cu puţin succes. O epocă de 
renascere începe pentru ea în seci. XIX prin 
felibri (v. ac. şi Felibrigiu). Literatură: Tableau 
liistorique et litteraire de la langue parlee dans 
le midi de la France, de Mary Lafon, Paris 
1842; Clioix des poesies originales des irouba- 
dours, 6 voi. P. 1816—21, de Raynouard; Le- 
xique roman, 6 voi. P. 1838—44, de Adrian; 
Granimatik der romanischen Sprachen, 3 voi., 
4 odiţ. 1877, Bonn, de Diez. [M. Strajan.]
. Provence, vecbe prov. franc, lângă Mediterana, 
intre Rhone şi Var; ca. 21,500 km., acum de- 
part. Gurile Rbonului, Var, Alpii infer. şi în 
parte Alpii maritimi. In antichitate P. a fost 
prima posesiune romană în Gallia transalpină 
şi atunci i-s’a dat numele de Provinţia. Mai

apoi a făcut parte din imperiul veohiu burgund, 
imp. francon, neoburgund; în seci. XIII a casei 
Anjou, 1487 a coroanei franceze. începând din 
seci. XII la curtea cenţilor de P. s'a cultivat 
mult poesia.

Provenire, (lat) nascere, ivu-e. Provenienţă, 
origine.

Proventricul, regiunea anterioară a stomacului 
insectelor; servesce la înmagazinarea alimen
telor, oprindu-le în acelaş timp să nu se îna
poieze din stomac. El nu secretă sucuri digestive, 
având păretele intern puţin chitinisat.

[I. P. Voiteşti.]
Proverb, (lat.) o frasă scurtă, în prosă sau în 

versuri, cu înţeles figurat. P. e adevărat şi în 
înţelesul propriu, dar valoarea lui stă în înţe
lesul metaforic sau alegoric, prin care se poate 
aplica la o mulţime de caşuri asemenea; şi prin 
aceasta se distinge de maximă (v. ac.) cu care 
se confundă de obiceiu. P.-le resumă înţelep
ciunea poporului. Sub felurite numiri, de sen- 
tenţe, gnomi, parimii (grec. = marginea drumu
rilor), adagio (lat.) P.-le au fost din vechime 
obiectul unui studiu serios. Primele cărţi de 
morală au fost colecţiuni de astfel de precepte 
din scrierile filosofilor şi oratorilor. Phooilides şi 
Theognis fură scriitori speciali de poesie gnornică. 
In 1. lat. sunt însemnate colecţiunile gramati
cilor Zenobius, Diogenianos şi Suidas, a mimo- 
grafului Publius Syrus; Adagio, opera principală 
a lui Erasm, în seci. XVI, care cuprinde toate 
P.-le din vechime şi evul mediu. In literatura 
ebraică: Parimiile lui Solomon, Eclesiast, Ecle- 
siastic sau Cartea înţelepciunii lui Isus Sirah. In 1. 
română se disting două felui i de colecţiuni: po
pulare, sau compilate din alte limbi, şi poporane, 
adunate din graiul poporului. De cele dintâiu 
ţin: Floarea darurilor, Archir şi Anadam, Pilde 
fiJosofesci, Bertoldo, ş. a. Colecţiuni poporane 
avem de Hinţescu, P. Ispirescu, A. Pann (Po
vestea vorbei); şi cea mai însemnată, în 3 voi. 4°, 
premiată de academia română, e a lui Zâne. 
Colecţiuni de maxime (şi proverbe); la cei vechi: 
Stobaeus (Anthologion şi Florilegium şi Chre- 
stomathia), Marcu Aureliu, Epictet Musonius 
Rufus; la Francezi: Les maximes de Laroche- 
foucauld, Vauvenargues, Chamfort; Essais de 
Montaigne; Pensees de Pascal; la noi: Filosoful 
indian sau mijlocul de a trăi fericit, după engl. 
Chesterfield; Conducătorul pe căile vieţii, după 
Fr. Reiche; Istoria ieroglifică de D. Cantemir. 
Cf. Literatura aforistică, în Principii de lite
ratură de M. Strajanu; Literatura poporală de 
M. Gaster; încercări despre P. e de G. D. Teo- 
dorescu. (P. dramatic, v. Comedia.)

Proverbial, renumit prin însemnătatea sau 
raritatea sa.

Proviant, reserva de articole do hrană nece
sară pentru împrospătarea şi înlocuirea alimen
telor supuse stricăciunilor sau consumaţiunii.

Providence, capitala din Rbode-Islaud (America 
nordică), 132,146 loc. (1890); universitate; in
dustrie de aurării, argintării, fier, lână. Comerciu 
litoral.

Providentia, la Romani o Zeiţă îndeosebi a 
împăraţilor, pentru că ea le dedea sceptrul.

Provincia, (lat) 1) ţeară supusă domniei ro
mane, care se guverna prin câte un proconsul 
oţ'i prppretor trimis din Roma; acesta avea atât
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jurisdicţiune civilă cât şi militară preate P. Imp. 
August a ţinut provinciile, cari aveau lipsă de 
o mai mare garoisoauă (v. ac.), sub administraţia 
sa, acestea se numiau P. principia, iar celelalte 
au reinas sub administraţia senatului şi so (Jiceau 
P. populi; 2) ţerile cari constituesc un stat;
3) ţeară (rus) în oposiţiune cu cetatea capitală;
4) P. bisericească, dieceaele unite sub un mi
tropolit. [i—m.]

Provincial, şeful unei provincii sau al mai 
multor mănăstiri de călugări occidentali. Pe P. 
îl aleg guardianii sau superiorii mănăstirilor, şi 
în conducerea afacerilor e ajutat de asistenţi 
sau definitori şi consultori.

Provincialism, particularităţi provinciale de 
sunete, de cuvinte, de forme etimologice sau 
sintactice. In limba literară sunt de primit P.-le 
corecte nesinonime, nici omonime.

Provislune, cantitate disponibilă de lucruri tre
buincioase şi folositoare, îndeosebi de alimente; 
sumă ce se plătesce în comerciu, de comun în 
procente, pentru îngrijirea unei afaceri.

Provisor, flat.J îngrijitor, administrator; ca 
adiectiv: temporar, interimar, pentru anumit 
timp; titlu provisor, guvern provisor, etc.

Proviţa, (Prahoviţa), rîu în Rom., j. Prahova, 
isvoresce din munţii corn. Talea şi se varsă în 
Cricovul-Dulce.

Proviţa de jos, com. rur. în Rom., j. Prahova, 
compusă din 4 căt. cu 1560 loc., 1 biserică şi 
1 şcoală; 2 isvoare cu apă minerală, carieră de 
piati-â, isvoare de păcură. (M. Dicţ. geogr. al 
Rom.).

Proviţa de sus, com. rur. în Rom., j. Prahova, 
compusă din 9 căt. cu 1696 loc., 1 biserică şi 
1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.).

Provocaţiune, (lat.) a causa ceva, a da ansă 
la ceva; a aţiţa; a se raporta la ceva.

Prudenţa, prevedere, circumspecţiune; cali
tatea de a sci evita pericole sau pagube.

Prudentlus, unul dintre cei mai de renume 
poeţi antici creştini; a trăit la începutul seci. Y. 
A fost advocat, apoi proconsul. A scris: Liber 
canthemerinon şi Liber peri Stephanon (enco- 
miul martirilor.)

Prun sau Perj, numirile populare ale arbo
relui cultivat Prunus domestica L. (v. ac ). Prun 
sălbatic. Prun gogoneţ, numiri populare ale ar
borelui Prunus insititia L. (v. ac.). Prune se 
numesc fructele comestibile ale, acestor arbori.

Prunar, (Ehynchites cupreusj, inseot din fa
milia Curculionidelor, ordinul Coleopterelor. Fe- 
meiuşa lui depune ouăle în prune şi zarzăre, 
tinere cireşe, unde se desvoaltă omida. Pentru 
ca să ca4ă la păineut fructul cu oul, femeiuşa 
roade coada fructului.

Pruncucidere, omorul copilului propriu, născut 
de curând. Legea română pedepsesce acest fapt 
cu munca silnică pe viaţă; iar dacă P. s’a comis 
asupra unui copil nelegitim de cătră mama sa, 
pedeapsa e numai reclusiunea dela 5—10 ani.

Prund, deposite de apă constătătoare din năsip 
şi pietriş adus şi depus de apă.

Prundar, Prunlăraş, doica. Mâţa popii, sunt 
numiri populare românesc!, ce se dau pasere! 
Charadrius pluvialis din ordinul Grallaelor. 
Această pasere în timpul ploios scoate ţipete pre
lungite, ceea ce face poporul a crede că chiamă

ploaia; deoarece se (ţice, că nu bea apă decât 
când plouă, princjend picăturile din sbor.

[I. P. Voiteşti.]
Prundaş, pasere, v. Codobatura.
PrunişorI, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 

reşedinţa pl. Ocolul de jos, cu 672 loc., 1 bise
rică şi 1 şcoală. Comuna e străbătută de şo
seaua naţională şi de calea ferată Bucuresci-Ver- 
ciorova, avend o staţie P., 3 bâlciuri lanuale. 
Pe teritoriul comunei se găsesc cărbuni de pă
mânt. (M. Dicţ. geogr. al Rom.).

Pruntăraş, v. Prundar.
Prunus L., (botan.) gen din fam. Rosaceae, 

tribul Pruneae, cuprinde arbori sau arbusci cu 
frunzele alterne simple, mai adesea serulate; 
florile albe sau rosee sunt solitare, fasciculat- 
corimboase sau dispuse în racemi; calice de- 
ciduu cu cinci lobi imbricaţi; corola cu cinci 
petale, inserate pe gâtul caliciului; stamine 15—20 
cu filamentele filiforme libere; cârpele solitare, 
foarte rar două sau mai multe; fruotul este o 
drupă cărnoasă cu un simbure (putamen) osos 
neted sau rugos, indehiscent sau bivalv, unisperm. 
Acest important gen are vr’o 80 specii, respân- 
dite prin Europa, Asia temperată şi subtropicală, 
prin America temperată şi tropicală. P. cuprinde 
mai multe secţiuni, considerate de alţi botanişti 
ca tot atâtea genuri deosebite, dintre cari men
ţionăm : Amygdalus L., Armeniaca Juss., Ce- 
rasus Juss., Laurocerasus Tourn., etc. Dintre 
numeroasele specii ale acestui gen amintim pe 
următoarele mai toate cultivate din causa fruc
telor comestibile: P. domestica Jj. cu numeroase 
varietăţi horticole, vulgar Prun sau Perj; 
fructele comestibile numite: Prune sau Per j e, 
P. insititia L. cu numeroase varietăţi horticole, 
vulgar Prun sălbatec. Prun gogoneţ, 
Goldan, etc.; fructele comestibile numite: 
Prune, Bardace, Goldane, etc., P. spi- 
nosa L. vulgar Porumbel, Porumbar, 
Spin, etc., P. Amygdalus Stokes". sin. Amyg
dalus communis L. vulgar Migdal; seminţele 
comestibile numite Migdale, P. nana Stokes. sin. 
Amygdalus nana L. vulgar Migdal păsăresc. 
Migdal pitic; P. Armeniaca L. sin. Armeniaca 
mlgaris Lam. vulgar Cais, Zarzăr; fructele 
comestibile Caise, Zarzăre, P. cerasus L. 
sin. Cerasus vulgaris Kil\. vulgar Vişin; fruc
tele comestibile numite: Vişine, P.avium L. 
sin. Cerasus avium Moench. cu numeroase va
rietăţi horticole, vulgar Cireş; fructele come
stibile: Cireşi, Cireşe, Ceraşe, P. Padus L. 
sin. Cerasus Padus DC., vulgar Mălin, P.Ma- 
haleb L., sin. Cerasus Mahaleh Mill., vulgar 
Vişin turcesc, P. Persica Stokes, sin. Per- 
sica vulgaris Mill., numit de poporul nostru 
Persic, Perseo, Chersic; fructele come
stibile Chersioe, Persice, Piersice, etc.

[Z. C. P.] ^
Prurigo, trofonevrosă a pielei; caracterisată 

prin nodule mici (papule) de coloare închisă, 
locaUsate mai ales pe faţa de extensiune a 
extremităţilor, producând mâncărime violentă. 
Nodulele după scurt timp se excoriează. Mersul 
afecţiunii este cronic. P. simplu sau vulgar, formă 
mai uşoară; P. farox formă mai intensă. P. pa- 
rasitar, P. diatasic.

Pruritus, mâncărime pronunţată, cronică a 
pielei; nevrosă a sensibilităţii pielei, care apare
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sau ca uuul din simptoamele diferitelor afecţiuni 
ale pielei precum: eczema, prurigo, urticarea, ş. a. 
sau fără ca să existe modificări visibile ale pielei. 
Distingem mai multe forme: 1) P. cutaneu simp
tomatic sau în legătură cu turbui'ări generale 
ale ficatului, rinichilor sau a altor organe, sau 
apare la unii betrâni (P. senil) şi poate fi gene- 
ralisat sau localisat. Acest din urmă poartă nu
miri diferite, după regiunile ocupate: P. anal, 
al plantei piciorului, ai palmei manei, etc. 2) 
P. hiemal (P, iernatic), apare iarna. [E. Felix.] 

Prusia, (germ. Preussen), regat cu rol con
ducător în imperiul german, ocupând parte mare 
din şesul Germaniei de nord; 348,607 km*., în 
preponderanţă şes, la marginea sudică are ra
muri de munţi ca: Munţii uriaşi, Harz, Pădurea 
Turingiei, etc. Litoralul are lungime de 1654 km., 
numeroase sinuri şi lacuri literale. Rîuri prin
cipale: Memel, Vistula, Odera, Elba (cu Havel 
şi Saale), "Weser, Ems, Ein, Mosel, etc. şi nu
meroase canale. Clima e temperată şi sănătoasă; 
temperaturamedie anuală5—10°. La 1895 P. avea 
31.855,123 loc. Germani (87'6°/o), Poloni (10'20/0), 
Mazuri (102,788), Cassubi (54,426), Litvani şi 
Guri (0’40/0), Cehi (16,761), Moravi (57,169), 
Ven(Ji (65,248), etc. Instrucţia numeră (1891) 
34,742 şcoale poporale publice cu 71,731 înve- 
ţători şi învăţătoare, 114 seminare de învăţători 
şi 8 semin. de învăţătoare; 277 gimnasii, 51 pro- 
gimnasii, 87 gimnasii reale, 70 progimnasii reale, 
24 şcoale reale super., 54 şcoale reale, 35 alte 
institute de învăţământ; 9 universităţi, 1 aca
demie teol.-filos. Academie de sciinţe, 4 aca
demii de arte, institut de musică, 3 şcoale sup. 
technice, 1 academie agronomică, şcoală super, 
de agronomie, 5 institute agronomice pe lângă 
univeraităţi, 16 şcoale economice, 28 şcoale de 
agricultură, 4 institute pentru grădinărit, 2 aca
demii de silvicultură, 2 academii montanistice, 
2 şcoale super, de veterinărie, 6 institute sup. 
comerciale, 18 şcoale de arte şi architectură, 
14 şcoale de navigaţiune, 1 academie de resboiu, 
1 de marină, şcoală de artilerie şi inginerie, 
7 şcoale militare, 1 şcoală de marină, etc. Pro
ducte; cereale, cu deosebire secară, ovăs, orz, 
grâu, apoi cartofi, napi, tutun, in, cânepă, vin, 
poame. Producţiunea de cereale nu acopere tre
buinţele; tot asemenea exploatarea pădurilor, 
caro se face în mod raţional; animale de casă: 
cai, vite comute, oi, porci, capre, gâsce, raţe, 
găini; stupi; minerit desvoltat, mine de cărbuni, 
lignit, fler, zinc, aramă, argint, aur, sare şi ohioh- 
limbar (1. Baltica). Industria numără aproape 
2000 fabrici, ce ocupă câte 200 persoane şi mai 
mult; mai desvoltată e industria textilă şi ţe- 
sătoria; fabricaţiune de metale cu deosebire de 
fier, ţesătorii de lână, industrie de bumbac, fa
bricaţie de articole de mătasă şi catifea, de in şi 
alte pânzării, apoi producte chimice, piei, spirt, 
zahăr, sticlă, porţelan, hârtie, etc. Comerciu des
voltat, ajutat prin numeroasele căi de comuni- 
caţiune (26,986 km. căi ferate la 1896, nume
roase canale şi rîuri navigabile), prin 82 camere 
de comerciu şi prin institute de credit, între 
cari banca imper., 2 bănci de note, etc., 1896 
erau iu P. 1495 casse de păstrare cu capital de 
4345 milioane mărci. Emporiile comerciului in
terior sunt: Berlin, Breslau, Konigsberg, Magde- 
burg, Prankfurt pe Odera, Frankfurt pe Maina,

Koln (Colonia), Dusseldorf, Elberfeld, Miinster, 
Kassel, Hannovera. Comerciul maritim e favo- 
risat de nnmeroase porturi şi o respectabilă flo
tilă comercială (2055 năi de 361,673 toue). Por
turi: Memel, Pillau, Elbing, Danzig, Kolberg, 
Swinemunde, Stettin, Greifswald, Stralsund, Kiel, 
Altona, Emden, etc. Constituţia. P. e monarchie 
constituţională, ereditară; dinastia Hohenzollern, 
rege actual Wilhelm II; legislativa compusă din 
2 camere: a seniorilor şi a deputaţilor, aceşti 
din urmă aleşi de întreg poporul, indirect; pe
rinda legislativă e de 5 ani. Ţeara împărţită în 
provincii şi guvernamente. Fiecare prov. şi gu- 
vernament îşi are dieta sa. Finanţe ordonate; 
budgetul pro 1897/8 la venituri ca şi la chel
tuieli: 2,046.031,395 mărci; datorie la 1897: 
6498 milioane mărci. Armata e simburele ar
matei imperiale germ., consistă din garda de 
corp şi 12 corpuri da armată. Capitala ţerii e 
Berlin, a doua residenţă e Potsdam. (Cf. Kraatz, 
Topographisch-statistisches Handbuch des preus- 
sischen Staates, ediţ. 3, 1880. Statistisches Hand
buch fiir den preussischen Staat, publ. de biroul 
statistic al P.-ei. Geografii de Daniel, Kloden, 
Penck, etc.)

Istoria. întemeietorul P.-ei a fost marele 
elector Friderk Wilhdm (1640—88), care la 
1660 se scoase de sub vasalitatea Poloniei, lărgi 
teritoriul ţerii sale în pacea dela Westfalia şi 
la moartea sa lăsă un stat bine organisat de 
110,000 kma., cu vr’o 1'5 milioane loc. Urmaşul 
său Frideric III (ca duce elector) (1688—1713) 
mai lărgi teritoriul ţerii prin moştenire şi cum
părare, şi la 18 Ian. 1701 se încorona în Konigs
berg ca rege al P.-ei. Eesboaiele multe, prote- 
giarea artelor şi sciinţelor, precum şi risipa curţii 
sdruncinai'ă finanţele ţerii. Frideric Wilhdm I 
(1713—1740), reorganisâ finanţele, introduse o 
administraţie bună şi organisâ o armată bine 
disciplinată. In pacea dela Utrecht mai mări 
teritoriul ţerii. Frideric II cd Mare (1740—86), 
câştigă Silesia în 2 resboaie silesice şi în cel 
de 7 ani, apoi o parte din Polonia în urma primei 
împărţiri a acesteia. A sporit veniturile ţerii, a 
înmulţit armata şi a câştigat vază ţerii. Sub 
Frideric Wilhdm II (1786—97j, P. decade, 
finanţele ţerii se sdruncinară prin resboaiele 
multe şi prin risipa curţii. Deşi cedează Fran- 
ciei teritoriile din stânga Einului, câştigă altele 
în a doua şi a tr-eia împărţire a Poloniei, aşa 
că P. era acum de 305,000 kma. Sub Frideric 
Wilhdm III (1797—1840), P. e aproape pier
dută şi călcată în picioare de Napoleon I, care 
în pacea dela Tilsit (1807) fu redusă la teritoriu 
de 162,000 kma. In resboiul german de eliberare 
P. luă parte foarte activă şi în 1815 prin prima 
pace de Paris şi prin congresul din Viena şi a 
doua pace de Paris îşi recâştigă aproape tot te
ritoriul avut (278,000 kma). Finanţele se reor- 
ganisară (reforma dării şi a vămilor) se fixă da
toria statului; se introduse obligamentul militar, 
se reorganisâ armata. Eegimul poliţienesc însă 
■provocă mari nemulţămiri. Frideric Wilhem IV 
(1840—61) era contrar constituţionalismului. Ee- 
voluţia de Februarie din Paris (1848) avu ecou 
şi în P. Eegele cedă şi convocă adunarea na
ţională, după ce institui un ministeriu liberal. 
Adunarea sub influenţa turburărilor făcea pre- 
tensiuni mai'i în cursul desbaterii asupra nouei
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constituţii, în urmă fu disolvată; guvernul dete 
o constituţie, pe care o recunoscură camerele 
convocate în Febr. 1849. Nonele camere întru
nite în August 1849 revisuiră constituţia în 
sens reacţionar-conservativ şi instituire camera 
deputaţilor şi a seniorilor. Această constituţie 
fu publicată 31 Ian. 1850. Dieta cea nouă con
tinuă în direcţie reacţionară; presa fîi regle
mentată, organisaţia liberală a comunelor şi di
strictelor fu cassată. etc. 1857 fiind regele bolnav 
fu pus fratele seu ’Wilhelm substitut, iar 1858 
regent; acesta numi un ministeriu al »erei noue«. 
Wilhelm 1 (1861—88), încercă sporirea armatei. 
1862 se pune Biamarck în fruntea unui mi
nisteriu conservativ, pe când în camera depu
taţilor se întăria partidul progresist, care res
pingea proiectele militare ale guvernului. Bismarck 
sciu să contrabalanseze influenţa Austriei în 
Germania şi în alianţă cu Italia păşi 1866 pe 
faţă contra ei, câştigă majoritate în cameră, în- 
fiinţă alianţa Germaniei de nord, în care rolul 
conducător îl avea P., iar în urma resboiului 
franco-teuton din 1870/71 P. ajunse în fnintea tu
turor statelor germane; începu apoi lupta cu bi
serica papală (Eulturkampf) terminată la 1887, se 
continuă organisaţia internă. După Frideric III, 
care a domnit numai câteva luni (9 Martie până 
15 Iunie 1888) urmă fiul seu Wilhelm II (1888—), 
care dimise pe Bismarck «cancelarul de fier»; 
sub el se reformară dările directe, se spori flo
tila de resboiu ţintind a ridica puterea maritimă a 
imperiului. (Lit.: Istoria P.-ei au scris-o Stenzel, 
Droysen, Voigt. Bberty, Cosei, Hahn, Berner, 
Evers, Ranke, Forster, etc.)

Prusia veche, (Altpreussen), Prusia propriu 
4isă, adecă Prusia vestică şi estică, apoi pro
vinciile ce-i aparţineau- înainte de 1814, resp. 
înainte de 1866.

Pruso-german, resboM. In campania din 1866 
dintre Prusia şi Austria, sunt remarcabile ope
raţiunile de pe teatrul secundar de resboiu din re
giunea Mainului, între corpul prusian (50,000 oa
meni) al lui Vogel von Falkenstein şi armata 
federaţilor (120,000 oameni) sub Carol de Bavaria 
şi prinţul Alexandru de Hessa. După capitularea 
dela Langensalza (Thiiringen) 28 Iunie, Falken
stein îşi îndreaptă operaţiile împotriva federa
ţilor, căci aveau corpul VIII la Frankfurt, iar 
corpul VII la Schweinfurt şi Bamberg. Aceste 
două corpuri sunt bătute în parte de Prusieni, 
la 16 Iulie reuşesc să ocupe Frankfurtul. In 
timpul acesta Falkenstein este chiemat în Boemia, 
lăsând pe Mauteuffel în locul său, acesta bate 
corpul VIII federal pe Tauber, graţie inacţiune! 
corpului VII; după câteva mici lupte cele două 
corpuri federale reuşesc a se întruni pe posi- 
ţiunea dela Rotendorf la 27 Iulie, a doua (Ji însă 
se încheie un armistiţiu, după care curând ur
mează pacea.

Prut, unul din afluenţii cei mari ai Dunărei 
de jos (r. s.), în care se varsă din sus de Reni; 
curge aproape in întregime pe păment româ- 
mânesc, mai ântâiu în Bucovina apoi printre ■ 
România şi Basarabia. Dela isvoarele sale la Ma- 
morniţa aparţine Austriei; dela Boian la Noua- 
Suliţă desparte Moldova de Galiţia, iar de aer 
în jos de Basarabia. Până în 1879 P. forma 
fruntăria dintre România şi Rusia numai până 
la Nemţeni, cursul său de jos aparţinând la acea

epocă României. P. nasce la nordul Bucovinei 
în munţii Negri; prin afluentul seu Pruteţul (r. s.) 
deschide trecltoarea labloniţei, care leagă Co- 
lomea cu Câmpul mare (Maramurăş); la Deliatin, 
după un percurs în direcţie sud-nordică, iese 
din munţi. Dela Deliatin la Herţa curge spre 
sud-est, iar de aer la Rădăuţi spre est într'o 
vale mănoasă, a cărei lăţime merge uneori până 
la 6 şi chiar 7 km. Intre Lipcani şi Costesci 
valea se strîmtează, construind un defilău lung 
de 60 km. în direcţiunea sud-estică, de unde 
urmează aceeaşi direcţiune până la confluenţa 
Jijiei. In restul cursului său P. se îndreptează 
spre sud; valea lui ajunge până la lăţimea de 
9 km. dela Costesci la Dunăre. Valea P.-lui 
are în defileul dintre Lipcani şi Costesci coastele 
stâncoase şi chiar cataracte în apropiere de Co- 
stesci; în genere rîpoase pe restul percursului. 
Ea constitue un larg şes bine udat şi foarte 
măuos împărţit între câmpuri de cereale, în 
părţile unde aluvioanele i-au înălţat fundul, şi 
lacuri pline de lunci, de braţe, smîrcuri, lacuri 
şi lăculeţe în părţile din vecinătatea P.-lui, Baş- 
oului, Jijiei, Camiencăi, Ţigancei, Pruteţului, 
Elanului, cari în partea lor inferioară curg mo
mentan paralel şi în aceeaşi vale cu P. Fisio- 
nomia P.-lui devine cu deosebire acustică în 
partea inferioară a cursului său, mai ales dela 
gura Elanului în jos; Brateşul se află la ter- 
minul acestei regiuni băltoase. P. spintecă cu 
valea lui platoul moldavo-basarabean, curgând 
când pe sub rîpele despre Moldova, când pe sub 
cele despre Basarabia ale acestui platou. Intre 
frontiera Bucovinei şi Rădăuţi se ţine sub rîpele 
nordice ale dealurilor Moldovei; în defileul Ră
dăuţi, Lipcani, comandamentul malurilor se îm
parte aproape egal între cele două ţermuri; între 
gura Başculuî şi a Camiencăi (40 km.), între 
gura Jijiei şi faţa Huşilor (20 km.), între Fălciu 
şi gura Covurluiului (60 km.) P. se ţine pe 
malul moldovenesc; pe restul percursului său, 
între gura Camiencăi şi gura Jijiei (80 km.); 
între Huşi, Fălciu (40 km.) şi dela Vadul lui 
Isac la Dunăre (20 km.) P. se ţine pe sub 
malul basarabean. Comandamentul celor două 
maluri este împărţit aproape egal: 120 km. 
pentru ţermurele drept, 140 pentru cel stâng. 
Pe malul basarabean în apropiere de porţile dela 
Costesci se află nisce movile numite de popor 
suta de morminte, iar de Ruşi Sto-Mogil. Iu 
faţa gurei Jijiei pe malul rusesc se află Nem- 
ţenii, de unde pleca fruntăria înainte de 1879 
spre sud-est prin Basarabia. Perpendicular pe P., 
din sus de Răpiceni şi pe dreapta P.-lui pleacă 
un val roman, care ţine din ţermurele P.-lui 
până în al Başculuî, iar dela Gura sărată paralel 
cu malul P.-lui, în Basarabia se află aşa numitul 
val al lui Traian, care dela Leovo se frânge 
spre est, mergând astfel perpendicular pe P. 
Fundul albiei P.-lui în partea superioară pietros, 
devine cu atât mai lutos şi tinos, cu cât mergi 
spre gura lui. P. cade dela înălţimea de 200 m. 
ce are la labloţeni în Bucovina, la 6 m. iu 
dreptul Renilor; la Rădăuţi (Moldova) şesul P.-lui 
ai-e 104 m., la Ungheni 37 m., iar la lancu 20 m. 
altitudine. Apele P.-lui au o adâncime mijlocie 
dela 4—7 picioare; când apa e mică, P. se poate 
trece prin numeroase puncte prin vad. Revăr
sările se produc primăvara şi vara, când se topesc
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zăpezile Carpaţilor. De când P. nu mai e întreg 
al Moldovei, numerul punctelor de trecere s’a 
limitat din causa controlului vamal. P. se trece 
la Sculeni pe un pod pe vase; unica trecetoare 
bine întreţinută este podul suspendat din Bu
covina pe drumul spre Cernăuţi, ca şi podul căii 
ferate dela Ungheni. Afluenţii Prutului. Pe 
stânga: Rachitna, formează graniţa Bucovinei, 
Larga, Paloveţul, Lopatnicul, Raeoveţul, Ciu- 
gurul, Camenca, Nârnova, Lăpuţna, Sărata, etc. 
Pe dreapta: Ceremuşul, Başcul, Jijia, Elanul, 
Covurluiul. Afluenţii din dreapta sunt cei mai 
mari ai P.-lui. Cursul seu este foarte încolăcit 
în larga lui albie. Adâncimea apelor P.-lui per
mite plutirea vaselor de un mic tonaj şi trans
portul cătră Reni al productelor Bucovinei, Ba
sarabiei şi Moldovei. O comisiune internaţională 
compusă din delegaţii celor trei ţeri interesate 
se ocupă cu navigaţiunea pe P.

Prytaneion, o zidire publică în Athena veche, 
unde aveau domiciliu şi alimentaţie gratuită 
legaţii străini şi cetăţenii binemeritaţi pentru 
patrie.

Prytani, se numeau la Greci senatorii aleşi prin 
soarte din anumite phile, caii erau puşi în fruntea 
afacerilor publice. Activitatea lor dura numai 
a.?—36 (Jile, când alegeau un president, care 
păzea cheile fortăreţe!, ale tesaurului public şi 
sigilul statului. Aveau domiciliu şi alimentaţie 
gratuită în Prytaneion.

Przemysl, oraş şi fortăreaţă în Galiţia răsă
riteană, lângă San, 35,209 loc. (1890); episcop 
rom.-cat. şi unit; ruine de castel.

Przemysliijl, familie regală cehă, îşi trăgea 
originea dela Przemysl, bărbatul Libussei; în 
linia bărbătească s’a stins cu Venzel III la 1306.

P. 8., flat.J prescurtare pentru postscriptum, 
adaus la o schsoare terminată.

Psallgrafla, v. Silhueta.
Psalm, cântări sacre, compuse în cea mai 

mare parte prin împ. David. Sunt 150 P., cari 
după rânduielile bisericei se împart în 20 sec
ţiuni sau aşa numite >cathiamet, ce în mod con
tinuaţi v se persolvează în decursul unei sep- 
tomâni. Exapsalmi, (ps. 3, 37, 42, 87, 102, 
142) sunt cântări bisericesc! aşezate la serviciul 
de >mânecare< şi se cântă înainte de »Laude.<

Paalmiat, autorul psalmilor. (împăratul David).
Paaltist, ceteţul sau cântăreţul psalmilor, grad 

ierarchic inferior.
Psalmodia, cântarea sau recitarea psalmilor 

după o anumită melodie.
Psalt, cântăreţ bisericesc. Proto-P., primul 

cântăreţ, care cântă la strana mare din dreapta.
Psalter, instrument de origine foarte veche, 

cunoscut în antichitatea greacă şi cea romană, 
şi foarte respândit în tot evul mediu. Era o specie 
de harpă orizontală cu coarde metalice întinse 
pe_ o ladă de resonairţă de forme variate. Nu
mărul coardelor asemenea e variat. [T. C.]

Psaltichia, musică vocală bisericească.
Psaliire, carte rituală ce cuprinde cei 150 

psalmi. Dintre toate cărţile corale P. este mai 
des întrebuinţată la serviciul divin atât la cel de 
toate cjilele cât şi la serbătoii şi funcţiuni sacre.

Psamit, rocă, sinonim pentru gresie.
Psammetich, nume (probabil libic) a trei regi din 

a26-adinastieManetonică. Scriitorii gi'eci numesc 
pe al doilea rege cu acest nume Paammia, pe al

Enciclopedia română. Voi. UI.

treilea Paammenitos. Cel mai renumit P. a fost 
principele din Sais (663—610 a. Chr.), oare cu aju
torul ostaşilor greci plătiţi a eliberat ţeara de sub 
demnia asirică. Totodată a supus şi pe ceilalţi 
principi mai mici, numiţi de Herodot Dodekarchi. 
El a deschis graniţele Egipetului pentru indu
strie şi comerciu şi a strîns o avere enormă. 
Sub el a luat un nou avent şi arta. Epoca aceasta 
înfloritoare a durat numai până la moartea ul
timului rege din această dinastie, căci a urmat 
apoi cucerirea ţerii de Perşi.

Psanunoma, o tumoare sarconiatoasă născută 
din endoteliul vaselor, caracterisată de Virchow 
prin nisce corpusculi de forma năsipului, iar 
restul structurei de comun este flbrilar; uneori 
elementele celulare o apropie de sarcom. Struc
tura corpusculilor năsipoşi este variată. Ei sunt 
masse calcifiate în interiorul ţesutului conjunctiv 
al-tumoarei. Corpusculii presintă straturi con
centrice, la periferie o capsulă de ţesut con
junctiv. P. e o tumoare benignă, dar prin po- 
siţiunea sa, s. e. în sist. nervos (Duramater, 
glanda pineală, plexul chorioid, etc.), poate provoca 
simptome grave. Nu are disposiţiuni pentru me- 
tastase. [Dr. A. T.j

Psammosaurus griseus, o specie de şopârlă din 
fam. Varanidelor, ord. Squamatelor, trăiesce în 
regiunile cele mai uscate, special în deşerturile 
Africei nordice şi ale Asiei (între Marea Caspică, 
India nord-vestică, Palestina şi Arabia). Lun
gimea l-3 m. E curajos şi rău, sare la om şi 
animale. Se ridică pe coada sa sărind la câţiva 
metri înălţime. Se nutresce cu insecte, ouă de 
paseri, şoareci, paseri, şopârle mici şi şerpi.

Psephisma, (grec.) în dreptul public grecesc ori 
ce hotărîre adusă cu majoritate de voturi; în 
special hotărîrea adunării poporului vr’unui oraş.

Psephit, sinonim cu conglomerat sau brecie, 
adecă roca elastică cu elemente foarte mari.

Pseudarthrosa, (med.) mobilitate abnormă între 
capetele unui os fracturat, când consolidarea 
fragmentelor este incompletă.

Pseudepigraph, (grec.) scriere sub nume fals. 
In limbagiul bisericesc se numiau P. un şir de 
scrieri, cari circulau sub numele profeţilor şi 
al altor oameni îndumnefleiţi ca Henoch, Moise, 
Esada, Ieremie, Ezechil, Baruch, ş. a. Astfel de 
scrieri cu nume false din Testamentul nou se 
numesc apocrife.

Pseudo —, (din grec., a minţi, a amăgi), în 
composiţiuni înseamnă fals.

Pseudocrup, (med.) atacuri de sufocaţiune în 
decursul laryngitei (v. ac.) acute la copii. Ata
curile se ivesc mai ales noaptea şi sunt carac- 
terisate prin o voce şi tuşă aproape afonică, fără 
expectoraţie, respiraţie retardată. Tratamentul 
ve(Ji la art. Laryngita.

Pseudo-isidoriane, decretde, colecţiune de ca
noane bis. occidentale din seci. IX. In titlu se 
(jice, că este scrisă sau compusă de laidorus 
mercator aive peecator, ceea ce a făcut pe mulţi 
să creadă, că autorul ar fi fost eruditul şi sf. 
episcop al Sevilei (Hispalensis) Isidor; aceasta 
însă s’a dovedit, că nu este exact, şi autorul 
adevărat a remas până a(ji necunoscut. Colec- 
ţiunea conţine şi documente autentice luate din 
colecţiunea numită Hispanica (v. Isidor), 94 epi
stole de ale papilor, etc. Timpul şi locul în care 
s’a scris âncă nu e determinat. [Dr. I. Radu.]
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Pseudolsochromatloe, tabele cu toate nuanţele 
de colori pentru a examina facultatea ockilor 
de a percepe colorile.

Pseudoleucaeinla, (sin.: Anemia limfatica; 
Anemia splenica; Adenia; Limphadenia; Boala 
lui Hodgkin; Limphom malign; Limphosarkom), 
o boală generală rar^ caracterisată prin o anemie 
şi cachexie progresivă însoţită de o tumefiare 
(adenie) a organelor limfatice în special a gan
glionilor limfatici şi apoi a splinei. Ea este uneori 
urmată de leucocythemie, adecă de augmentaţiune 
progresivă a numerului globulilor albi ai sân
gelui. In stare normală globulii albi sunt în pro- 
porţiune de 1:350—400 globuli roşii, pe când 
in boalele leucemice această proporţiune scade 
la 1: 20. Terapia: Tonice generale, ferruginoase, 
untură de pesce, glyceropbospat de calce, sirop 
iodotanic, aer de mare, băi sulfuroase.

[Dr. A. T.]
Pseudomembrana, exsudat patologic neorga- 

nisabil aflător în inflamaţiuni în special în Diph- 
terie. (v. Crup, Diphterie, Inflamaţie.) Membranele 
false sunt constituite de o reţea fibrinoasă sau 
mucoasă. Ele sunt corpuri străine şi formează 
basa coloniilor microbiene specifice, eliminându-se 
după încetarea procesului patologic. Elementele 
figurate, celulele, hematule, etc. din ele sunt în 
stare de distrucţiune în folosul microbilor ce se 
cultivă aici. Unele P. sunt foarte adlierente, ele 
provoacă sângerare când le detaşăm; această 
adhesiune este, în lipsa altor examene microbio
logice, un simptom pentru P. difterioej diferind 
de cele pseudodifterice, herpetice, cari se deta
şează uşor de mucoasa bolnavă. fDr. A. T.]

Pseudomorfosa, proprietatea unor minerale de 
a lua forma cristalină a altora. Resultă prin 
transformarea mai mult sau mai puţin completă 
a unui rainei'al cristalisat, fără însă ca forma sa 
exterioară să fi fost influenţată. Se disting: 
1) Paramorfose; transformarea se reduce la una 
structurală s. e. aragonit în forma calcitei. 2) P. 
la care composiţia mineralului a fost in parte 
schimbată, s. e. carbonat de zinc (calamiu) după 
calcit (carbonat de calciu), serpentin după oliviu. 
3) P. unde mineralul a fost succesiv însă complet 
îidocuit prin alt mineral de o composiţie cu totul 
diferită s. e. gips (sulfat de calciu hidratat) după 
sare gemă (clorură de sodiu). 4) P. hipostatică 
(pleromorfosă), un mineral disolvat, îşi lasă forma 
ca un muiagiu, care mai târziu e ocupat de alt 
mineral, s. e. argilă după cristale de sare.

Pseudoneuroptera, subîmpărţire a ordinului de 
insecte Neuroptera (v. ac.), caracterisate prin 
aparatul bucal pentru sfărâmat, aripi membra
noase egale, şi metamorfosă necompletă. Ca ge
nuri sunt: Libelula, Ephemera, Aeschna, etc.

[I. P. Voiteşti.]
Pseudonim, (grec.) nume fals.
Pseudoparasiţl, (botan.) părăsiţi falşi, neade- 

veraţi, v. epiphyte (nu epidendre). Ca exemple, 
afară de Licheni, sunt multe Orchidee, Brome- 
liacee şi Aroidee tropicale.

Pseudoplasia, proliferaţiune de elemente străine 
(atypice) în un ţesut, oare se desvoaltă în mod 
abnormal; este deci o neoformaţiune atypică, 
o tumoare.

Pseudopodii, prelungiri protoplasmatice ale 
corpului unicelulai' al Protozoarelor, unele per
manente, altele pentru scurtă durată, ce ţiu locul

de picioare şi servesc la locomoţie sau la prin
derea şi înglodarea alimentelor în massa proto- 
plasmei animalului. Când sunt scurţi şi groşi, 
cum se obser\^ la Amoebe în timpul mişcării, 
se (}ic lobopozi. Tot prin emitere de P. celulele 
tubului digestiv dela tot regnul animal iau sub
stanţele nutritive, ca grăsimile, şi le trec orga
nismului spre a-1 nutri. [I. P. Voiteşti.]

Pseudopus serpentinus sau Ophiaaurus apus, 
roptil din fam. Auguidelor, ord. Squamatdlor, are 
corp cilindric ca al şerpilor, picioarele dinainte 
lipsesc, cele dinderet foarte rudimentare, lun
gimea lor de 1 cm. Corpul acoperit cu solzi 
rombici. Are 28 dinţi în falca de sus, 26 în cea 
de jos. Pe spate gălbiniu, pe burtă bi-nn. Lun
gimea MO m. Traiesce în Europa sudică. Africa 
nordică. Asia sudică şi vestică. Este vesel şi ne- 
periculos. E folositor, căci mănâncă şoareci, melci, 
vipere, cărăbuşi.

Pseudoscop, un aparat inventat de Wheatstone, 
care prin reflexiune schimosesce imaginea obiec
telor, încât cele concave ni-se par convexe, 
cele convexe ni-se par concave, cele apropiate 
ni-se par depărtate, cele depărtate ni-se par 
apropiate, ş. a.

Pseudoscorpii, subclasă a Arachnicjilor (păin- 
genilor). Intre animalele, ce o compun, e şi Clie- 
lifer (scorpionul oăi-ţilor). [I. P. V.J

Pseudotabes, simptoame întâlnite în nevrită 
cronică, care simulează tabes doi'sal. P. alcoolio 
se observă la alcoolici, în oposiţie cu tabes nu 
există turburări ale beşicei urinare, dureri în 
centură, simptoame pupilare. P. diabetic apare 
la persoane atinse de diabet zaharat şi se deo- 
sebesce de tabes dorsal prin lipsa turburărilor 
de coordinaţiune şi ale sensibilităţii, (v. Tabes.)

Psi —, V. şi Fsy —.
Psidium L., (botan.) gen din fam. Myrtaceae, 

tribul Myrteae, cuprinde arbori, arbusci sau mai 
rar plante subfrutescente, adesea viloase sau 
tomentoase. Acest gen are vr’o 100 specii, ce 
cresc prin America tropicală şi subtropicală, una 
foarte mult cultivată prin regiunile tropicale ale 
globului. Dintre numeroasele specii ale acestui 
gen menţionăm ca pe cea mai importantă pe 
P. Cfuajava L. (sin. P. pomiferum L. şi P. pyri- 
ferum L.) originar din America tropicală, cul
tivat din causa fructelor sale comestibile, cari 
sunt dulci, acrişoare şi odorante. Fructele ne
coapte sfint adstringente, coapte sunt puţin 
laxative. [Z. C. P.J

Psilomelan, mineral, varietate de bioxid de 
manganes conţinând uneori apă, bariu, litiu (Li- 
tioforit), cupru (Pelokonit), etc. Agregate fibroase 
sau amorfe. Se găsesc mai ales în filoane de 
minereuri (de fier ş. a.) şi pe crepături sau îu 
filoane, în roce eruptive, la Sohneeberg, Ilmenau, 
Bomaneche, etc.

PsilonoţI, strate geologice, cari formează basa 
Liasului inferior (SinemurianJ în Şvabia şi sunt 
caracterisate prin presenţa cefalopodului: Am- 
monites planorhis Sow. =psilonotus Quenst.

Psilothron, (grec) remediu pentru decapilare.
Psiolu sau Ipsilante, unul din mulţii greci, 

de care se încungiură Grigore Ghica al Mol
dovei (1727—33). Lui i-se dede postelnicia.

Psittacus papuensis, papagal, v. Charmosyma.
Pskow, (Pleskow), guvernament în Rusia mare, 

44,209 km>. cu 1.136,540 loc. (1897). Capitala F.
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are 30,424 loc.; episcopie; odinioară a fost re
publică şi oraş însemnat comercial; fabricaţie 
de iuft.

Psoa, (grec.) regiunea rinichilor.
Psora, (med.) termin grec pentru râie (scabies). 
Psoriasis, boală de piele, care se manifestă 

prin o acumulare de solzi uscaţi şi albi^ aşezaţi 
pe mici ridicări punctiforme ale pielei înroşite; 
depărtarea solzilor produce adese sângerarea 
epidermului. Disposiţia şi întinderea plăcilor e 
variabilă, după care se disting şi mai multe va
rietăţi: P. punctată, numulară, anulară, difusă. 
Locul de predilecţie al plăcilor de P. sunt partea 
de extensiune a membrelor, genunchilor, cotelor. 
Causa ei nu e bine cunoscută, se atribue artri- 
tismului şi herpetismului un rol. P. nu e con
tagioasă şi e adese foarte tenace. Tratamentul 
constă în administrare internă de arsenic, iar 
extern aplicări de pomecji ou gudron, chrisa- 
robină, pirogalol. [V. Im.]

Psorospermii, numire ce se dă sporilor unora 
din animalele Protozoare-Sporozoare, din care 
ia nascere direct animalul, în oposiţie cu pseudo- 
sporii, ce sunt spori de al doilea ordin, născuţi 
prin divisia P.-lor sau sporilor de primul ordin, 
din care se întâmplă să ia nascere unele Spo- 
rozoare. A(Ji se usitează denumirile de proto- şi 
dento-spor. [I. P. V.]

Psychagog, (grec.) epitet, ce se da lui Hermes, 
ca conducător al sufletelor celor morţi în infern.

Psyche, 1) P., în mitol. greacă personificaţiunea 
sufletului omenesc, închipuit ca un fluture sau ca 
o fată cu aripi de fluture. P. era iubita lui Bros.

2) P., flutur din familia Bombycidelor, ord. 
Lepidopterelor, cu o mulţime de specii.

Psychiatria, (med.) sciinţa, care se ocupă cu 
boalele mentale. Psyehiatru, medic special în 
boale mentale.

Psychic, tot ce se referă la viaţa sufletească 
(psichică).

Psyohodrama, (grec.) unul dintre genurile dra
matice, sinonim Monodramei, ce nu e menit 
pentru scenă, ci pentru declamare sau cetire 
înaintea publicului. Chiar dacă figurează mai 
multe persoane în act, le reproduce pe toate 
numai declamatorul sau cetitorul înaintea pu
blicului. In literatura germană R. v. Meerheimb 
a întemeiat de nou acest gen dramatic. Dela el 
datează şi numirea P. [*]

Psychoflsica, (grec.) istoria naturală a sufle
tului; scrutează condiţiunile corporale ale acti
vităţii sufletului şi relaţiunile de influenţare re
ciprocă dintre suflet şi corp.

Psyohogenesa, (grec.) teoria, care caută a 
studia şi a urmări desvoltarea sau evoluţiunea 
istorică a vieţii sufletesci dela originea sa sau 
dela începutul apariţiunii sale, precum şi con
diţiile, dela cari este atârnătoare. [PI.]

Psyohognoala, (grec.) cunoscinţă despre suflet; 
denotă tot ce se rapoartă la cunoascerea firei 
sufletului omenesc, la cunoascerea facultăţilor 
sale, precum şi la modul de a fi şi a funcţiona 
a aceluia. Ca şi psichogetiesa aşa şi P. este mai 
mult un termin technic pentru o complexiune 
de probleme psichologioe. [PI.]

Psychograf, (grec.) un aparat de scris, cu aju
torul căruia spiritiştii susţin, că spiritele provo
cate de dînşii ar pute să facă descoperiri. P. 
a fost inventat şi aplicat de cătră un anumit

Horn şi constă din o placă de lemn, care miş
cată de mâna mediului redă, prin mijlocirea unui 
creion, în forma unui cioc de cocostârc, anumite 
semne grafice. [PI.]

Psychografla, (grec.) un termin usitat în pu- 
blicaţiunile de psichologie întocmite după norma 
sciinţelor naturale pentru acel moment din pro
blema generală a psichologiei, care se ocupă 
singur şi numai cu clasificarea şi descrierea fe
nomenelor şi funcţiunilor psichice în particular.

[PI.]
Psychologla, (grec.) sciinţa despre sufletul ome

nesc ca basă reală a vieţii spirituale. Ca disci
plină filosofică, P. întru cât caută a da expli- 
caţiuni despre fiinţa sufletului, despre facultă
ţile sale şi despre raportul seu cu trupul, este 
o sciinţă speculativă metaflsică sau raţională; 
iar întru cât se mărginesce numai la ceea ce 
poate fi observat din viaţa spirituală a omului, 
la fenomenele psichice după cum sunt date în 
consciinţă, este o sciinţă empirică. Astădi termicul 
de P. este usitat numai în înţelesul de sciinţă 
despre fenomenele vieţii suflet., ceea ce coin
cide cu P. empirică. Problema P.-ei este a areta 
mai ântâiu condiţiunile, sub cari fenomenele P. 
se pot produce, precum şi elementele, din cari 
acele se desvoaltă; a stabili apoi raporturile 
dintre acele şi a arăta legile naturale, dela cari 
atîrnă desvoltarea lor; în sfîrşit a le clasifica 
şi descrie. Sub raport metaf. principiul P.-ei 
este sufletul ca subiectul real al fenom. psichice, 
iar sub raport empiric: însăşi fenom. psichice ca 
date ale experienţei interne, după cum ele se 
află în mod empiric în consciinţă noastră. Dela 
princip purcedend calea (metod), poate să fie 
diferită spre resolvirea problemei. Cele mai obici
nuite metoade aplicate în P. au fost şi sunt: 
a) metodul inductiv, care pleacă dela datele con
crete ale experienţei şi prin abstracţiune ajunge 
la stabilirea legilor; b) metodul deductiv, ple
când în mod speculativ dela noţiunea generală 
a sufletului ajunge prin deterrninaţiune la sin
guraticele fenom.; c) met. genetic, care ne arată 
condiţiile de nascere a fenomenelor psichice, nexul 
causal dintre ele, precum şi modul cum unele 
se desvoaltă din altele. Pe lângă aceste, P. tim
pului mai nou mai aplică ancă d) şi met. expe
rimental după analogia sciinţelor naturale, precum 
şi e) met. comparativ, care exploatează datele, ce 
resultă din observaţiile ■ obiective făcute asupra 
diferitelor fiinţe însufleţite şi în diferite situaţii. 
Principalul isvor al P.-ei este experienţa internă 
cu datele sale. Mijlocul, prin care putem afla 
acele date, este observaţia. Este observaţie proprie 
şi străină. Ca isvoare auxiliare se consideră: 
antropologia, fisiologia, istoria culturei, etno
grafia, limbistica, scrierile poetice, cu deosebire 
dramatice. P. se mărginesce numai la sufletul 
omenesc şi în aceasta restringere ea devine: 
a) P. individuală, când studiază viaţa sufle
tească a omului după cum se poate observa la 
un individ crescut şi în stare normală; b) so
cială; c) P. sexuală, când cercetările psichologice 
se restring la fenomenele psichice, după cum acele 
se arată mai pronunţate la singuratele fiinţe de 
diferite sexe, bărbaţi şi femei; d) P. copilului 
sau infantină, care studiază viaţa spirituală a 
copiilor în desvoltare; e) P. psiehofisică, când 
studiază raporturile dintre elementul psichic şi

44*
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cel fisic la om considerat ca an organism psi- 
ohoflsic. Pe temeiul studiilor lui B. H. Weber 
şi T. Fechner a devenit o sciinţă pentru sine; 
f) psiehopatologie, când se restringe la stadiul 
stărilor abnormale şi bolnăvicioase ale vieţii su- 
fletesci; g) în sfîrşit studiul psicbologic se mai 
extinde şi asupra acelor feuomene, cari sunt 
legate de ceva ocult, ce nu cade nici în sfera 
P. nioi a psichopatol. cum sunt visurile, hipnosa, 
spiritismul, etc. Ca studiu, acesta s’a numit ocul
tism. Importanţa P.-ei resultă din imperativa 
necesitate ce se impune omului de a se cunoasce 
mai fintâiu pe sine însuşi; apoi din strînsul ra
port, în care se află cu celelalte sciinţe, mai cu 
samă cu cele ale spiritului. (Cf. I. Popescu, Psich. 
empirică, ediţ. II, 1887; I. Gavanescu, Psichol., 
ediţ. ni, 1895; Dr. P. Pipoş, Psichol,, 1896; 
G. Pletosu, Psichol., 1899. Din liter. străină: Scrie
rile în această materie ale lui Herbart, Drobisch, 
Volkmann, Wundt; H. Marion.) [PI.]

Paychologia ginţilor se numesce acel ram 
particular al P.-ei, care, considerând pe om ca 
o fiinţă socială, caută, ca din produsele spiri
tuale ale'vieţii sociale, cum e limba, religiunea, 
moravurile, formele de organisaţiuue, să explice 
spiritul concret social precum şi basele organi- 
saţiunii sociale. Impulsul pentru aceste studii a 
fost dat de Herbart, ideea a fost apoi adoptată 
de cătră Lazarus şi Steinthal şi desvoltată în 
4iarul Zeitschrift fiir Volkerpsychologie. Mai 
târziu a fost representată de cătră Ad. Bastian, 
iar acum formulată în sistem de W. Wundt, 
care mărginesco problema P. g. singur numai 
la limbă, mituri, religiune şi moravuri. (Cf. Wundt, 
Volkerpsych. I, Sprache, 1900; G. A. Lindner, 
Ideen zur Psychol. der Gesohichte.) [PI.] 

Psyohometria, (grec.) termin, care se folosesce 
în publicaţiunile ce voiesc a aplica metoda ma
tematică şi in psychologie pentru acele momente, 
cari caută a reduce determinaţiunile cantitative 
ale stărilor de consciinţă la formule matematice 
în scopul de a constata tăria ideilor, gradul de 
claritate al acelora precum şi puterea de para- 
lisare ce au. Numirea se trage dela Chr. Wolf 
(v. ac.), dar formulai'e şi aplicare i-a dat Her- 
barth (t 1841 v. ac.) şi Fechner (v. ac.). [PI.]

Psychonomia, (grec) termin, care în unele 
publicaţiuni- de psichologie se folosesce pentru 
acel moment din problema generală a psycho- 
logiei, care se ocupă cu legile, la cari sunt supuse 
stările de consciinţă. Acele legi sunt: conscient 
şi inconscient, întunecarea şi reproducerea stă
rilor do consciinţă, precum şi relaţiunile şi îm
preunările acelora. (Cf. Pletosu, Psychol. 27.)

Psychopanichia, (grec.) teoria dogmatică, care 
susţine, că sufietele oamenilor dela moarte şi 
până la învierea cea deobşte s'ar afla într’o stare 
inconscientă în forma somnului. A fost combă
tută ancă de Tertulian. Cei ce o susţin se nu
mesc psychopanichiţi. [PI.]

Psyohopathla sexuală, v. Sexuale, boale. 
Psyohopathologia, (med.) sciinţa, care se ocupă 

ou boalele mentale din punct de vedere patologic.
Psychosa, psychopathie, phrenopathie, aîie- 

naţie mentală, boală mentală; turburare psychică. 
Ele cuprind perturbaţiuni ale inteligenţei, ale 
caracterului şi voinţei. Distingem diferite afec
ţiuni mentale: mania, melancolia, confusiunea 
mentală, delirul acut, nebunia periodică sau in

termitentă, delirul de persecuţiune ou evoluţiune 
sistematică.

Psychotrla L., (botan.) gen din fam. Eubiaoee, 
trib. Psychotriee, cuprinde preste 350 specii ar
bori de pe la tropice. Specia P. undata Jacq. 
din Jamaica dă Ipecacuanha undulata major din 
farmacopee (v. Ipecacuanha). [S. Şt. R.]

Psychrometru, aparat pentru determinarea 
punctului de rouă şi a ume4elii din aer. P. lui 
August constă din doi termometri, unul înfă
şurat din jos cu pânză umeflită, celalalt liher. 
Cel din urmă arată temperatura actuală a ae
rului, cel dintâiu temperatura de saturaţiune a 
aerului, va să 4>că temperatura minimală pe 
lângă care aerul poate să susţină toţi vaporii ce 
se află în el, încât îndată ce temperatura s’ar 
mai cobori cu ori cât de puţin, o parte din va
pori ar trebui să se condenseze. Cu alte cuvinte 
un termometru arată temperatura uscată, celalalt 
temperatura umedă sau aşa numitul punct de rouă. 
Din diferinţa acestor doue temperaturi putem 
face conclusiune la gradul de umezeală a aerului.

Psychrophor, (med.) catetru cu ţeve dublă, prin 
care curge apă rece pentru recorirea uretrei; 
la capetul dinainte este închis.

Psylla, un gen de insecte din fam. Psyllidelor, ord. 
Ehyncotelor (Hemipterelor) cu mai multe specii, 
cari trăiesc pe frunzele merilor, perilor, ş. a.

Psylllde, o familie din ordinul Ehyncotelor 
(Hemipterelor).

P. T., prescurtare pentru pleno titulo (cu titlul 
întreg) sau praemisso titulo (cu titlul spus din 
capul locului). Se pune pe afişe, circulare, etc., 
destinate a fi împărţite la persoane de toate gra
dele, spre a areta, că deşi exemplarul ce-1 aveţi 
în mână nu menţionează titlul ce vi-se cuvine, 
totuşi acel titlu vi-se dă şi ve puteţi închipui, 
că el e pus în locul lui P. T. s. e. P. T. public; 
P. T. domni, etc.

Ptah, în mitol. egipt. 4eul cel mai vechiu. P. 
stă în fruntea dinastiei Şi a domnit cu
9000 ani înainte de alţi 4ei- P- 0 focul primitiv 
şi pentru aceasta formătorul şi edificătorul lumii, 
originea şi desvelirea tuturor lucrurilor; ca 4eu 
al luminei ceresci, toate le arată în forma ade
vărată şi totodată e spiritul, ce toate le deşteaptă. 
Se închipuia cu sbi'oiu, sceptru şi mesurător de 
apă (Nil) în mână, ca să arete spiritul ordinei, 
mesurei şi legii; la facerea lumii a avut 7 ar- 
chitecţi lângă sine şi a fost venerat mai ales în 
Memphis. Grecii l-au asemănat cu Hephaestos 
(Vulcan la Romani, v. Prometheus).

Ptarmica Neck., (botan.) subgen dela Aehillea 
(v. ac.), de care diferă prin capitole 10-ligulate, 
ligula de lungimea involucrului. Unele specii se 
cultivă ca plante decorative rustice, aşa P. Gla- 
vennae L., P. vulgaris DC. «iarba de strănutat», 
P. cartilaginea Ledeb. «rotoţelele albe», etc.

[A. Pr.]
Pteridium Gled., (botan.) gen monotip de Fcrige, 

fam. Polypodiacee, trib. Lonchitidee, apropiat do 
Pteris (v. ac.), de care se distinge prin sori mar
ginali indusiaţi. Unica specie, P. aquilinum (L-) 
Euhn (sinonim Pteris aquilina L.), e cosmopolită; 
în România cresce prin locuri pietroase, pe coaste 
şi prin păduri din regiunea montană, în inare 
abundanţă la un loc, făcând ud feriget; ajung 
înălţime de 1 m. şi mai bine (s. e. în munţii 
Gorjului şi Mehedinţului). [S. Şt. E.]
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Pteridografia, de.sorierea Ferigelor (v. Fili- 
cinee); botaniştii, cari se ocupă cu studiul şi 
descrierea Ferigelor, se c}*0 Pteridografi.

Pteridophyte, tot uua cu Cryptogame vascu
lare (V. ac. şi Cryptogame).

Pteris L.j (botan.) gen de Ferige, fam. Poly- 
podiacee, trib. Pteridee; are sori marginali, fără 
indusie, acoperiţi de marginea frunzei. Are preste 
60 specii, cele mai multe tropicale din Asia vestică. 
Oceania; P. eretica L. e şi prin Europa sudică; 
împreună cu P. serrulata L. din Asia şi Africa 
se cultivă în florării.

Pterocarpus L. (botan.) gen din fam. Legu- 
minosae, trib. Dalbergieae, cuprinde arbori ne- 
spinoşi cu frunzele alterne, imparipenate. Acest 
gen are vr’o 15 specii, ce cresc în Asia, Africa 
şi America între tropice. Dintre speciile acestui 
gen menţionăm : P. Marsupium Goxb. din India 
orientală, din tulpina căruia se extrage prin in- 
cisiuni substanţa medicinală Kino sau >gumi 
rubrum adstringenst şi P. santalinus L. fîl. din 
India orientală. Lemnul acestui arbore roşu închis 
cu vine negre este cunoscut sub numele de lemn 
de coral (Korallenholz) şi se întrebuinţează în 
templărie şi ca materie colorantă. [Z. C. P.]

Pterodactyl, reptil sburător, fosil foarte mare, 
se găsesce în formaţiunea jurasică (lias), în ore- 
taceu. Exemplare complete s’au găsit la Solen- 
hofen. Distanţa între extremităţile aripilor până 
la 7 m.

Pteropode,subdivisie a moluscelor gasteropode, 
ou picior necoraplet şi divisat în trei regiuni: 
pi'opodiu, mezopodiu şi metapodiu. Animalele 
acestea înoată cu faţa orală în sus, servindu-se 
de pro- şi metapodiu ca de nisce lopeţi, mezo- 
|)odiu fiind foarte redus. Aceste regiuni, ce re- 
presintă pioionil dela gasteropode, sunt turtite 
lateral în scopul înotărei. P.-le se dîvid în: 1) Te- 
eosomi (cu cochilă) cu genurile Hyalea, Criseis, 
Limacina, eto., şi 2) Gymnoeomi (goii) cu gen. 
Clio, Doris, Tetis, etc. P.-le erau alipite altădată 
de moluscele cephalopode, v. Cephalophore.

[I. P. Voiteşti.]
Pteropus edulis, mamifer, v. Calong.
Pterosaurii, un ordin de reptile fosile.
Pterygium, îngroşarea ipertrofică a conjunc

tivei oculare în forma unei plice (îndoituri) triun
ghiulare, cele mai adeseori din unghiul intern 
al ochiului spre corneă, trecând preste ea şi 
până în dreptul luminii (pupilei) sau şi mai de
parte. Să se opereze la timp, până nu ajunge în 
dreptul luminei. P. staţionar nu zoresce a fi operat 
ca cel progresiv.

Ptinus fur, insect din fam. Xylophagilor (bo- 
strychide), ord. Coleopterelor, de coloare roşie, 
roşu-brună. Lungimea 2'5—3-5 mm. Foarte des 
ca larvă prin colecţiunile de plante şi insecte, 
pe cari le roade, asemenea prin farmacii (rocjend 
plantele), prin blane, paseri împăiate, seminţe, 
bucate.

Ptolemals, v. Akka.
Ptolemeu, astronom celebru, care a trăit în 

seci. II a. Ch. în Egipt. El imagină un sistem 
planeta]', în care făcea pământul ca centru al 
lumei, în jurul cămia se învîrtoa soarele şi cele
lalte planete (v. Sistem solar). P. a desvoltat 
teoria epiciolelor, a descoperit o inegalitate prin
cipală a iiiişcării lunei, erecţiunea, eto. Dela el 
ne-a renias opul cel mai important de astronomie

din timpurile vechi, Almagesta, carte funda
mentală, care resuma starea astronomiei în epoca 
aceea, cam pe la anul 130 a. Ch.; graţie acestui 
op ne-au fost transmise lucrările şi descoperirile 
lui Hiparch, ale cărui cărţi din nenorocire s’au 
pierdut. Cu P. se încheie progresul astronomic 
in şcoala dela Alexandria, deşi observatorul a 
continuat de a fi.

Ptolemeu, (Ptdlemaeos), numele mai multor 
domnitori macedo-greci ai Egiptului; dela 323 
până la 30 a. Chr. (P. Lagi, general al lui Ale
xandru cel Mare, dela 306 se proclamă rege cu 
conumele SoterJ.

Ptomaina, base organice de origină putrefac- 
tivă. Ele provin din descompunerea substanţelor 
albuminoide mai ales în cadavre. Puţin cunos
cute din punctul de vedere al constituţiei chi
mice din causa dificultăţilor, cu cari se obţin, 
ele presintă reacţiunea alcalină şi se comportă 
în tocmai ca aminele (base amoniacale). Cele 
mai multe sunt otrăvitoare. Lucrări de valoare 
în această direcţie s’au făcut de cătră Selmi, 
Gautier, Brieger, etc. Ele dau ou clorura do aur 
şi de platină săruri duble cristalisabile.

Ptosis, căderea pleopei superioare, fie priu 
iuflamaţia oi, fie prin paralisia muşchiului ei ri
dicător. In primul cas pleopa îşi reviue după 
ce dispare causa, în al doilea se întrebuinţează 
medicamente spre a înlătura causa (boala), ce a 
produs-o, sau se aplică electricitate, sau în ca
şuri vechi, congenitale se fac diferite operaţiuni 
pentru ridicarea ei.

Ptyalln, fermentul zaharificant din salivă.
Ptyalism, (med.) salivafiune, secreţiunea ab

normă, patologică, de salivă; se ivesce în de
cursul dentiţiunii, la ulcere în gură, şi după în
trebuinţarea remediilor salivante (v. Ptyalogoga). 
P. este numai un simptom.

Ptyalogoga, (med.) Salivantia, remedii cari 
promovează secreţiunea salivei. P. sunt: prepa
ratele de idrargir, iod, plumb, frunzele de la- 
borandi.

Ptychotis, DC. (botan.) după unii botanişti gen 
propria, după alţii subgen dela Garum (v. ac.) 
cuprinde două specii P. copUea DC. şi P. 
Ajowan DC., importante în India estică ca plante 
medicinale, esenţa lor se introduce în Europa 
spre a falsifica uleiul de cimbru.

Pu, măsură de lungime în China = 1'596 m.
Pubertate, starea când începe bărbăţia. Etatea 

când se permite căsătoria (v. Adolescenţă şi Că
sătorie). La Romani P. era la 12 ani pentru 
femei şi 14 pentru bărbaţi.

Publlcanl, flat.J culegători de imposite la Ro
mani. Ei aparţineau ordinului equestru. Condu
cătorul lor se numea magister şi era ales în 
fiecare an. Şeful P.-lor locuia în Roma.

Publicist, V. piarist.
Publicitate, este faptul de a aduce la cunos- 

cinţa celor de al treilea un act juridic oare
care. Astfel, ipotecile şi privilegiile, ca şi foile 
dotale, actele de amanet, etc., trebuiesc trecute 
îu anumite registre, spre a deveni publice. Astăzi 
nu mai suut ipoteci oculte. In materie de căsă
torie avem publicaţiunile, ce preced acest act. 
Justiţia se dă în public, şi chiar când o şedinţă 
a fost declarată secretă, hotărîrea se dă tot în 
public. P. e una din marile aquisiţiuni ale tim
purilor moderne. Când se scoate un imobil în
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ven4are, se fac anumite publicaţiuni. Instruc
ţiunea căuşelor penale însă e secretă.

Publilius Syrus, fost sclav, era originar din 
Syria, comediile compuse de dînsul sunt simple 
mimo. P. S. mai este cunoscut şi ca autor de 
maxime stoice. Autor mediocru, totuşi Seneoa 
îl preţuia foarte mult. P. S. a trăit în seci. I 
a. Chr.

Pucclnla Pers., (botan.) gen de ciuperci Ure- 
dinee, familia Pucciniaceae, cu numeroase specii, 
părăsite pe diferite plante fanerogame, formând 
pe ele aşa (ţlsele rugini. Astfel P. graminis 
Pers., trăiesce pe diferite graminee, pe grâu 
(rugina grâului), secară, orz, etc.; P. Menthae 
Pers., pe diverse Labiate; P. rubigovera DC., 
pe Boraginee, ş. a. (v. şi Ciuperci, Ecidium, Ee- 
teroicie.) [S. Şt. E.J

Pucloacna sau Pudoagna, numele popular al 
plantei Bifora radians M. Bieb. (sin. Coriandrum 
testiculatura Bmgt.).

Pucioasa, 1) P., staţie balneară în România, 
j. Dâmboviţa, situată aproape de satul Şerbănesci 
şi la 20 km. de Tîrgovişte, cu care este legată 
prin o linie ferată. Isvoarele principale sulfu
roase sunt în numer de trei, din cari două 
pentru băi şi unul pentru beut. (M. Dicţ. geogr. 
al Rom.)

2) P., V. şi Sulf.
Puclosul, cătun la comuna rurală lacobeni, 

în căpitănatul Câmpulungului şi judeţul Vetrei 
Dornei, are 159 loc. şi este renumit pentru scal
dele de pucioasă şi pentru extragerea ei.

Puok, la Germani, Iuţi, Frizi şi Angli un spirit 
al nopţii.

POckler-Muskau, Hermann, principe de, n. 
30 Oct. 1785 în Muskau (Laiisiţz), 1813 în ser
viciu rusesc participă la expediţia în Olanda, 
călători prin Anglia, apoi creă pe moşia sa nă- 
sipoasă Muskau un parc admirabil, 1822 fu făcut 
principe, a călătorit piin Anglia şi Egipt, şi-a 
vendut moşia Muskau şi a trăit la Branitz până 
la moartea sa 4 Febr. 1841. Grădinar genial, 
scriitor renumit pe vi'emea sa; a descris călătorii.

Pud, măsura comercială în Rusia = 40 funţi 
rus., 10 P. = 1 berkovitz; 1 P. = 16-381 kgr.

Pudding, (engl. pron. Podenc), aluat compus 
din ouă, zahăr, făină şi alte ingredienţe, fiert în 
aburi. Plump-pudding, specialitate englezească.

Puding, rocă, numire ce se dă unor conglo
merate foarte compacte.

Pudicltla, (lat.J castitate, pudoare, virtute.
Pudiaglu, v. art. Fier.
Pudoare, sentimentul modestei castităţi, care 

fie din teamă pentru răul moral, fie din respect 
cătră bunacuviinţă, opresce pe om nu numai de 
a comite lucruri, care ar pute fi contra mora
lităţii, dar îl face să se ferească chiar şi de a 
gândi, de a asculta ori de a vorbi ceva necu
viincios ori ceva ce ar pute să vateme bunul 
simţ, bunele moravuri şi decenţa, necum de a 
vede lucruri obscene şi de natură ruşinoasă. 
Cel condus de acest sentiment se (Jicc pudic şi 
este cast în toate ale sale gândiri, vorbe şi 
lucrări. [PI]

Pudra, V. Oryza.
Pudretţa, îngrăşământ industrial preparat din 

dejecţiunile umane (din fecalii) prin uscarea şi 
măcinarea acelora.

Puebla, La, stat în Mexico (America centrală),

31,616 km>., cu 979,723 loc. (1895). Capitala 
P., situată la 2170 m. preste nivelul mării, 
91,917 loc.; episcopie, eatedrală frumoasă; in
dustrie de bumbae, hârtie, sticlă, pielării.

Puerllla, (lat.J copilării, nimicuri.
Puerperlum, v. Lăuzia.
Puerto de Santa Marla, oraş în prov. spân. 

Cadiz (Andalusia), 20,590 loc., port; export de 
vin Jeres, mai ales spre Anglia.

Puerto Principe, oraş în interioi'ul insulei Cuba 
(America), 40,958 loc. (1887); fabricaţie de ţigări.

Puerto Rico, (Portorico = port bogat), in
sulă în Antilele mari (America), 9314 km*., cu 
798,566 loc. (1889). In interior e muntoasă, cu văi 
roditoare. Se exportează: zahăr, tutun, bumbac, 
rum, piei. P. a fost descoperită de Columb în 
a doua sa călătorie la 15 Nov. 1494. Până la 
1898 a fost a Spaniei; după resboiul spano- 
ameriean fu ocupată de Statele Unite. Capitală 
San Juan.

PuescI, corn. rur. şi tîrguşor în Rom., j. Tu- 
tova, cu 863 loc., 6 biserici şi 2 şcoale. (M. Dicţ. 
geogr. al Rom.)

Puf, una din numirile populare ale Ciupercei 
Lycoperdon Bovista L. (v. ac.).

Pufai, (botan.) v. Bovista.
PufescI, corn. rur. în Rom., j. Putna, pe malul 

Şiretului; e formată din 2 căt., cu 1398 loc., 2 bi
serici şi 1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Puholerl, numire ce să dă paserei Gaia (v. ac.).
Pulu, nume ce să dă în general la toate ani

malele (afară de eâteva ordine din clasa Mami
ferelor pentru cari sunt numiri speciale ca: 
copil, mânz, viţel, mălac, ied, miel, etc.) noului 
născut dela nascere până ce ajunge la maturitate.

Puiul, lac în Rom. (Dobrogea), j. Tulcea, avend 
o întindere de 300 ha.; produce pesce mult şi bun.

Puiuleţul, lac în Rom. (Dobrogea), j. Tulcea, 
avend o întindere de 290 ha.; comunică cu lacul 
Puiul.

Pulbere, formă farmaceutică. P.-ile sunt păr
ticele mici ale unei substanţe medicamentoase, 
la care este redusă prin mijloace mechanice.

Pulbere, rocă, detritus cel mai fin, care pro
vine prin desagregarea rocelor şi care e dusă de 
vânturi, uneori amestecat cu năsip fin la di
stanţe mari. Se compune mai ales din substanţe 
argiloase-oaloaroase sau organice şi grăunţe foarte 
mici de cuarţ. Aşa, s. e. P. adusă în România 
de vânturile de est şi nord-est e praful stepelor 
din Rusia de sud. In împrejurimile regiunilor vul
canice şi mai ales acelora, unde vulcanii şi astărţi 
sunt în activitate, P. e formată de obiceiu de păr
ţile cele mai fine ale oenuşelor vulcanice.

Pulcheria, flca lui Arcadius, n. în 399. In 414 
devine împărăteasă a Orientului latin şi dom- 
nesce până în 453.

Puici, tpron. piiltşi), Luigi, (1432—84) poet 
italian din seci. XV, n. la Florenţa, în strinse 
relaţiuni cu Poliziano şi cu Lorenzo de Medici. 
Autorul epopeei eroi-comice Morgante maggiore, 
în 28 de cânturi, plină de spirit, însă puţin co
rectă în formă; e prima încercare de parodie 
a romanului cavaleresc, dusă ia perfecţiune de 
M. Cervantes. Fondul e o expediţiune a lui Carol 
cel Mare în contra Saracenilor. Morgante e un 
uriaş învins de Roland şi devenit bufonul şi scu
tierul acestuia. P. Bernardo şi Luca, fraţii mai 
mari ai celui dintâiu, sunt poeţi lirici; ultimul
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a scris şi o romanţă epică, de mai puţină în
semnătate.

Pulcinella, v. Polichinell.
Pulicarla Gaertn., (botan.) gen din fam. Com- 

positae, tribul Inuloideae, cuprinde plante er
bacee anuale sau perene, viloase sublanate sau 
mai rar glabre. Acest gen are vr’o 24 specii, 
respândite prin Europa, Africa şi Asia, cele mai 
multe sunt frequente în regiunea mediteraniană. 
In părţile noastre cresc următoarele 2 specii: 
P. vulgaria Gaertn., cunoscută poporului nostru 
sub numirile de: Iarba puricelui, Purica- 
riţă, Puricică, etc. şi P. dysenterica Gaertn. 
vulgar Punga babei, Tătăiş. [Z. C. P.]

Pulioide, o familie de insecte din ord. Dipte- 
relor, de care se (in purecii.

Pulkova, deal lângă St.-Petersburg, cu renumit 
observator astronomic, zidit 1833—39.

Pulmonaria L., (botan.) gen din fam. Borra- 
gineae, tribul Borrageae, cuprinde plante erbacee 
perene, erecte, viloase cu tulpina subsimplă. Acest 
gen are vr’o 4 specii, respândite prin Europa şi 
Asia. In părţile noastre cresce P. officinalis L. 
numită popular: Cuscrişor, Mierea ur
sului, etc. P. mollisaima A. Kern., P. rubra 
Sohott. et Kotschy, etc. [Z. C. P.]

Pulmonate, ordin al subclasei Eutineurienilor, 
din clasa moluscelor gasteropode; caracterisat 
prin faptul, că animalele ce-i aparţin (ca: Helix 
[melcul obicinuit], Testacela, etc.), respiră cu aju
torul unei camere de aer, ce ar representa un 
plămân. Se mai în general P. toate anima
lele, ce au plămânii ca organ de respiraţie.

[I. P. Voiteşti.]
Pulpa, (anat.) numirea colectivă a muscma- 

turei aşezate în dosul gambei.
Pulpa, (botan.) carnea fructelor cărnoase: 

piersecă, caisă, cireaşă, prună, ş. a.; tot una cu 
inezocarp (v. ac.) şi sarcocarp.

Puls, (lat.) apariţia mişcării sângelui în artere 
produsă prin contracţia ventriculului inimei, 
pieoum şi de tonusul muscular şi de elastici
tatea păreţilor vaselor sanguine. Distingem dife
rite varietăţi ale P.-lui: 1) P. freouent şi P. rar; 
P. rapid şi P. lent, după timpul necesar par
curgerii pulsaţiunilor. 2) După ritm: P. aritmie 
sau neregulat, P. intei'mitent, P. intercurent, 
P. miur, P. paradox. 3) După tensiunea vascu
lară: P. forte şi P. slab; P. dur şi P. moale. 
4) După dimensiunile undei pulsatile şi gradul 
de plenitudine al arterelor: P. mare şi P. mic; 
P. plin şi P. gol; P. inegal, P. undulos, P. Bli- 
form. 5) După forma fiecărei unde pulsatile di
stingem P. dicrot de P. anacrot. [E. F.j

Pulsometru, pompă, la care apa se ridică direct 
cu ajutorul vaporilor.

Pulszky, Franeisc, scriitor şi director al mu- 
seului naţional magh. din Budapesta; n. 1814 
în Epeijes, f 1897. In mişcările dela 1848 se
cretar de stat al ministrulm â latere Eszterhâzy. 
După revoluţie fu osândit la spânzurătoare »în 
etfigie.. Neputendu-se reîntoarce îu patria sa a 
trăit în Anglia, unde se susţinea cu condeiul. 
Prin scrierile sale a câştigat mulţi amici causei 
magh. Mai tâi(Jiu însoţesce pe Kossuth în turneul 
seu politic prin Anglia şi mai multe state ame
ricane. La 1866 se reîntoarce in patrie şi după 
încoronare este ales deputat. P. desvoaltă o ac
tivitate mare în toate chestiunile culturale, ajun

gând president de secţie la academie, president 
la societatea artelor plastice şi director al inu- 
seului naţional, pe care l-a condus până la 1894.

Pultava, V. Poltava.
Pultusk, oraş în guvernam, ruso-polon Var

şovia, lângă Narew, 15,878 loc. (1897). 1 Maiu 
1703 aci a bătut Carol XII de Svedia pe Poloni 
şi Saxoni. 26 Dec. 1806 luptă victorioasă a Fran
cezilor contra Ruşilor.

Pulvinarla, v. Lectisternium.
Puma sau Leul arginfiu, v. Caguar.
Pumn, termin pentru mâna închisă.
Pumnal, unealtă de luptă, se compune din 

mâner, gardă şi lamă. Uneori garda presintă o 
ureche şi un resort, permiţând P.-lui de a se fixa 
la gura ţevei puşcii. Lama este de oţel, are o 
formă lungureaţă şi presintă un vîrf ascuţit 
propriu străpungerii.

Pumnul, Aron, profesor şi filolog, n. 27 Nov. v. 
1818 în Cuciulata în Ardeal, a finit studiile pri
mare în Odorheiu în 1836, pe cele gimnasiale 
şi liceale la Blaj şi Cluj în 1843, iar pe cele 
teologice şi filosofice la univ. din Viena ca in
ternat în institutul teologic dela Sf. Varvara. 
Deveni apoi profesor de filosofie la hceul din 
Blaj, unde colabora la foaia «Organul Lumiuării< 
înfiinţat de T. Cipariu în 1847. Aici remase până 
în 1848, când participă la mişcările revoluţio
nare de atunci, din care causă fu persecutat de 
Unguri şi destinat morţii; scăpă însă cu mare 
greutate din mânile lor şi fugi la Bucuresci, apoi 
la Iaşi şi de aici la Cernăuţ în Bucovina, unde 
fu îmbrăţişat cu însufleţire de familia Hurmu- 
zachi, care tocmai atunci, în 4/16 Oct. 1848, 
începuse a publica renumita gazeta «Bucovina^. 
P. fu primit colaborator la ea; în 12 Febr. 
1849 fu numit profesor supl. la prima catedră 
pentru limba şi lit. rom. înfiinţată în Austria 
prin resoluţiunea împ. din 20 Dec. 1848 la in
stitutul de studii filosofice din Cernăuţ, catedră 
pe care a inaugurat-o în 28 Febr. 1849 cu un 
auditor foarte numeros şi entusiast, şi a pro- 
ve(ţut-o, din anul 1860 înainte, până la moartea 
sa întâmplată în 12/24 Ian. 1866. P. dispunea 
de foarte extinse şi temeinice cunoscinţe filo
sofice, teologice, istorice şi filologice; avea o 
deosebită inteligenţă şi un rar tact pedagogic. 
In urma oursuiîlor sale asupra istoriei limbii şi 
lit. rom., el a creat în Bucovina o şcoală na
ţionalistă românească, a întrodus literele latine 
în scrierea românească de acolo şi a căutat să 
creeze pentru ea şi o ortografie curat fonetică. 
Aceasta însă nu fu primită de învăţăceii sei 
mai marcanţi, nu din altă causă, ci numai de 
aceea, că nu găsiau practice şi acceptabile sem
nele alese de el pentru caracterisarea unei htere 
ca representantă a unui son diferit din graiu, 
dar direcţiunea spre fonetism dată şi apărată de 
el cu tărie o îmbrăţişară cu convingere nu numai 
învăţăceii săi, dar şi alţi bărbaţi de valoare lite
rară şi culturală, şi făcură cu toţii ca să trinmfeze 
asupra direcţiunii curat etimologiste, susţinută 
de întemeietorii ei A. Tr. Laurian şi T. Cipariu 
şi de unii din învăţăceii lor. P. a publicat pentru 
şcoalelo secundare un «Lepturariu românesec în 
4 tomuri cu 6 părţi, în Viena, 1862—66; nem- 
ţesce Grammatik der rumănischen Sprache fiir 
Mittelschulen. Viena, 1864, şi âncă o «Privire 
repede preste moşiile mănăstiresci< ale fondului
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religionar gr.-or. din Bucovina. Cernăut, 1865. 
Alte scrieri merunte sunt publicate de Dr. I. 
G. Sbiera în opul »A. Pumnul, Voci asupra vieţii 
şi însemnătăţei lui«. Cernăuţ, 1889, p. 192—384. 
(Cf. C.Morariu, Părţi din istoria Românilor bucov. 
Cernăuţ, 1893, p. 201—217.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Pumpa, (Pompa), v. Tulumba.
Pună, (Poona), oraş în presidenţia indobrit. 

Bombay, 161,390 loc. (1891); odinioară capitala 
Marathilor.

Punct, semn de interpuncţiune la finea unei 
construcţiuni. In geom. ceea ce nu are întin
dere, sau marginea (finea) unei linii.

Puncţiune, ori ce operaţiune făcută cu ti'o- 
caru sau cu o canulă ascuţită în scop explorativ 
(puncţiune exploratrice) sau în scop terapeutic 
(paracentesă). Toracentesă, extragerea lichidului 
acumulat în cavitatea pleurală în pleuresie. P. pe- 
ricardului, se execută în pericardită cu lichid 
abondent. P. abdominală, P. intestinală, P. be- 
şicei ferei, a beşicei minare. P. lombară se face 
în canalul meduvei spinării în regiunea lombară 
în oasuri de meningită. Paracentesa timpanului 
este indicată mai ales în infiamaţia purulentă 
a urechei medii. [B. Pelix.]

Punctum saliens, (lat.) în embriologie se nu
mesc astfel primele momente ale desvoltării cor
dului în embrion; în înţeles figurat însemnează 
punctul principal.

Pundiţi, (Pândiţi), indigeni din India, pe cari 
Englezii i-au cualificat de geodeţi şi îi trimit să 
facă exploraţiuni prin Tibet şi alte regiuni greu 
accesibile pentru europeni.

Punerea sub acusare. In materii criminale, după 
ce judecătorul de instrucţiune şi-a dat ordonanţa 
sa definitivă, prin care găsesce cas de urmărire 
contra cuiva, actele se trimit procurorului ge
neral al curţii de apel respective. Acesta sesi- 
sează camera de punere sub acusare, care, dacă 
găsesce că sunt probe suficiente, pune pe vi
novat în stare de acusare şi dispune trimiterea 
lui înaintea curţii cu juraţi. Persoana arestată, 
care până aci se numea prevenit, de acum poartă 
numele de acusat. Dacă camera de punere sub 
acusare nu găsesce probe sau indicii suficiente 
de culpabilitate, ordonă eliberarea prevenitului; 
dacă socotesoe că faptul nu e crimă, îl trimite 
în judecata instanţei competente. In cas când 
faptul e cualificat de simplă conti’avenţiune, per
soana arestată va fi pusă imediat în libertate. 
Aşa dar, acusat se numesce vinovatul de o crimă 
şi în contra căruia camera de punere sub acusare 
a găsit probe de vinovăţie. Pe acusaţii mai mici 
de 20 ani îi judecă nu curţile cu juraţi, ci tri
bunalele.

Punga babei, una din numeroasele numiri po
pulare ale plantei CarUna acaulis L. (v. ac.) şi 
numele popular al plantei Pulicaria dysenterioa 
Gaertn., (v. ac.).

Punga popii, una din numirile populai'e ale 
plantei Capsolla Bursa păstorie Moench., (v. ac.).

Pungesci, com. rur. în Rom., j. Văsluiu, com
pusă din tîrguşorul P., sat. P. şi Dumbrăveni, 
cu 1709 loc., 2 biserici şi 2 şcoale. Tîrguşorul 
P. este reşedinţa comunei, a judecătoriei oco
lului Raoova şi a subprefeoturei. In partea de 
est a tîrguşorului se află 2 isvoare de apă mine
rală, conţinând iod şi pucioasă. (M. Dicţ. geogr. 
al Rom.)

Punghina, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 
compusă din 2 căt. cu 1700 loc., 1 biserică şi 
1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Puni, (Poeni), numiau Romanii pe Cartaginezi, 
cu cari au purtat trei resboaie P.: 1) dela 264 
până 241 pentru cucerirea Sioiliei, în care s’au 
distins Romanii C. Duilius la Mylae, M. Atilius Re- 
gulus la Economus, Lutatius Catulus, iar din partea 
Cartaginezilor Hamilcar şi Easdrubal Barcas. 2) 
resboiu (218—201) sau resboiul lui Eannibal 
(v. ac.). 3) resboiu (149—146), a fost un asediu 
al Cartaginei susţinut cu energie de Cartaginezi. 
Consulul Scipio Aemilianus a încungiurat oraşul, 
apoi l-a luat cu asalt şi locuitorii au aperat fle
care stradă şi chiar fiecare casă cu mare în
dărătnicie. Apoi i-au dat foc Romanii şi au făcut 
o grămadă de cenuşe cetatea Cartago. Acest 
resboiu de exterminare era fructul rivalităţii co
merciale a negustorilor romani, care nu voiau să 
lase în picioare o cetate bine situată şi care 
n’ar fi dorit decât să trăiască în dependenţă de 
Roma.

Punica L., (botan.) gen monotipic, care în mod 
anormal se ataşează la fam. Lythrarieae cu ra
muri cilindrice, adesea spinescente. P. Gra- 
natum L., originară din Orient şi din India occi
dentală, este foarte mult cultivată prin regiunile 
subtropicale şi temperate din causa fructelor 
sale comestibile. In părţile noastre se cultivă 
P. Granatum L., prin apartamente şi este cu
noscută sub numirea de Rodie. Tot sub această 
numire este cunoscut şi fructul comestibil al 
acestei plante. [Z. C. P.J

Punta, (ital.) = vîrf; P. d’arco = co. vîrful 
arcuşului, în musică pentru instrumente de coarde 
şi arcuş, indicaţiune cerend o astfel de execu- 
ţiune, care dă o sonoritate plină, clară, strălu
citoare oarecum.

Punta Arenas. doue oraşe în America: 1)P., 
portul principal al repubUcei Costarica, lângă 
Pacific, 2538 loc. 2) P., capit. teritoriului ohilen 
Magallanes, fundat 1853; 3227 loc. (1895), de- 
posit de cărbuni, oierit.

Punte sau covertă, este podeala, care închide 
un vas deasupra, oprind astfel năvălirea apei 
pe timp reu şi asigurând buna păstrare a măr
furilor. Vasele mari au mai multe P. suprapuse, 
ceea ce împarte vasul în mai multe etage di
ferite. Pe vasele de resboiu P. care vine la ni
velul apei este de plăci groase de oţel şi se nu
mesce P. protectoare, apărând interiorul vasului 
de proiectilele inimice. Pe P.-le superioare se 
instalează artileria şi diferitele apartamente.

Punte de descărcare, apontament sau wharf, 
se numesce o platformă instalată dealungul ohen- 
rilor într’un port, sau mai bine în loc de cheuri, 
la cari acostează vasele pentru a descărca şi 
încărca mărfurile.

Pupa, păpuşă, chrisalidă (v. Metamorfosa).
Pupa, partea dinapoi a unui bastiment; la P. 

se instalează cârma şi propulsorul (elicele), adecă 
organele esenţiale ale vasului.

Pupăgioară, Pupegioară, Pupăzoi, v. Pupăză.
Pupăza, (Upupa epops), o pasere din fam. 

Upupidelor, ord. Coracornithelor, are cioc mai 
luug ca capul, negru turtit, încovoiat, ascuţit, 
de vr’o 5 cm., pe cap o creastă de pene frumoase, 
mişcătoare, la vert negre. Limba scurtă. Penele 
la partea de sus brune-gălbinii, pe burtă albe
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cu pete întunecate. Penele aripilor şi ale co4ii 
negre cu vergi albe. Lungimea 29 cm., aripile 
14 cm., coada 10 cm. Trăiesce în Europa, Africa 
nordică. Asia vestică. Este pasere călătoare, la 
noi stă dela Aprilie până la August, pe lângă 
marginile pădurilor şi grădini. Se nutresce cu 
insecte şi omidi. Cuibul şi-l face prin găurile 
arborilor. Miroasă urît. Folositoare, fiiud-că mă
nâncă omidile cărăbuşilor.

Pupil, (lat.) copil nevrîstnic pus sub tutelă.
Pupila, lumina ochiului, care ca o diafragmă 

în iris se dilată şi contractează sub influinţa di
feritelor graduri de lumină. In popor îi mai dice 
şi fecioară (fetiţă). P. se mai dilată şi cu me
dicamente (atropină) şi se contractă tot cu me
dicamente. Când prin inflamaţiuni ale irisului, 
P. (filocarpină) se închide (acclusio), se practică 
operaţiunea iridectomie ca prin o P. arti
ficială să pătrundă razele luminoase în ocbiu 
ca prin o ferestrue. La miopi P. e mai mare ca 
de obiceiu, la betrâni mai mică.

Pupilar, tot ce e relativ la pupil. (V. art. Pupil, 
Minor, Tutelă.)

Pur, numire populară a plantelor: Allium As- 
calonicum L., Allium ochroleucum W. et Kit., 
Allium paniculatum L., Allium Porrum L., Allium 
rotundum L., Allium Scorodoprasum L. (v. ac.).

Purana, la Indi o colecţiune de mituri despre 
Trimurti sau trinitate. P. formează un isvor de 
frunte al mitologiei indice.

Puranil de sus, corn. rur. în Rom., j. Vlaşca, 
cu 1757 loc., 2 biserici şi 1 şcoală. (M. Dicţ. 
geogr. al Rom.)

Purbechian, v. Portlandian.
Purcăreţi, lac în Rom. (Dobrogea), j. Con

stanţa; comunică cu lacul Ramazan, având o 
întindere de 160 ba.; conţine pesce mult.

Puroel de mare, porc de India, v. Cobaiu. Tră- 
iesoe în Peru, Ecuador, Columbia. Domesticit. 
Fată de 2—3 ori pe an câte 4—5 pui, în ţerile 
calde câte 6—7 pui. Puii sunt reproductivi după 
6 luni. Trăiesc până la 8 ani.

Purclvli, Dimitrie, trimisul lui Ştefan cel Mare 
la Veneţia (1502), după sfatul medicului Mateiu 
Muriano, să cumpere medicamente pentni vin
decarea piciorului domnitorului.

Purece, (Pulex irritans), inseot din fam. Pu- 
licidelor, ord. Dipterelor, e de coloare brună lu
citoare, turtit. Lungimea bărbătuşului 2'5 mm., 
a femeiuşei 3—4 mm. Părăsit pe om. Femeiuşa 
depune ouăle, lungi de 0-7 mm., în crepăturile 
podelelor, scuipat, fărîmături de mâncări, în 
gunoaie şi alte murdării. Larva iasă din oue 
iarna după vi-’o 12 4ile, vara însă chiar după 
6 4ile, se preface în nimfă (crisalidă) după 11 (}ile, 
in care stare stă alte 11 4't0- Întreaga meta- 
morfosă dui'ează deci 28 (J'l® (vara). Numai cu
răţenia odăilor ne scapă de el. v. Pulicidele.

Purâe, (franc., pron. pire), substanţă colorantă, 
originală din India şi China, care conţine acid 
euxanţinic.

Purga, vifor de zăpadă în Siberia; Purgas, 
vifor de zăpadă în Camciatca.

Purgative, (med.) Purgantia, atâta cât La- 
xantia (v. ac.).

Purgatoriu, locul ourăţitor pentru suflete după 
moarte. După doctiîna bisericei catolice sufletul 
omului cât ce se desparte de trup se judecă şi 
dacă este curat de ori ce păcat, se primesce

îndată în ceriu; dacă e întinat cu vr’un păcat de 
moarte (v. ac.) se aruncă numai decât în infern 
sau iad (v. ac.), unde sufere pedepse vecinice, 
iar dacă se află, că e drept, curat de păcate 
grele, dar n’a satisfăcut justiţiei divine pentru 
păcate, se aruncă în P., unde ca şi în o temniţă 
(Mat. 5, 25 ur.) are să sufere pedepse temporale, 
apoi se primesce în ceriu sau lecui fericiţilor.

[i-m.]
Purlm, serbătoarea expiărei, una dintre cele 

mai mari serbători ale iudaismului, îu care Ji
dovii diua întreagă o petrec în post şi rugăciuni.

Purism, (lat.) e, în domeniul istoriei, tendenţa 
de a considera originea unui popor din un singur 
popor vechiu, fără amestec de sânge cu alte 
neamuri, s. e. teoria istoricilor români din Ar
deal despre originea Românilor. In domeniul 
limbei P. se 4*ce tendinţa de a curăţî limba de 
toate cuvintele şi formele străine. P. este greşit 
când e exagerat, ca la noi, P. şcoalei ardelene 
sau al lui Eliade, cari voiau să înlocuiască prin 
vorbe latine sau italiene chiar şi vorbele de ori
gine străină înrădăcinate în limbă, adecă în
trebuinţate de întreg poporul, şi P. lui A. Pumnul, 
care voia să formeze întreagă terminologia sciin- 
ţifică din limba poporului, (v. şi Neologism.)

[M. Strajanu.]
Purohita, la Inji preoţii de casă în familiile 

mai înalte. Ei aveau grije de sacrificii, de rugă
ciuni şi cântările sfinte, dar au filosofat prea 
mult, încât învăţăturile lor abstracte nu au stră
bătut la popor. (v. Bardii, Druicjii.)

Puroiare, (sin. supurare), trecerea inflama- 
ţiunei în stare de supuraţiune prin topirea ce
lulelor îngrămădite pentru a lupta contra in- 
vasiunii microbilor se chiamă puroiare. Acest 
proces se datorează presenţei toxinelor micro
bilor speciali de supuraţiune. In general ea este 
însoţită de febră mare. Sunt însă unele procese 
de puroiare, s. e. ale absceselor tuberculoase (reci, 
prin congestie), cari nu sunt însoţite de ridicare 
notabilă de temperatură, (v. Puroin, Absces.)

[Dr. Al. T.]
Puroiu, o materie smântâuoasă produsă de in- 

flamaţie în stare de supuraţiune. El se compune 
din plasme şi eorpuseuli {ce\a\e în distrucţiune). 
Ghimicesce conţine: apă 862, albumină 91; gră
sime şi cholesterină 12; materii extractive 29, 
săruri alcaline şi extractive 9. Multiplicarea ce
lulelor din punctul inflamator cu rol microbicid 
este datorită diapedesei globulilor albi prin pă- 
reţii vaselor dilatate de efectele paralisante ale 
toxinelor microbiene. Când proliferaţiunea ce
lulară nu poate neutralisa efectele vătămătoare 
ale toxinelor, leucocytele cad pradă acestora, 
îşi pierd nucleul, apoi se topesc, mor de o ne- 
crohiosă. Puroiul poate fi mai gros, sau mai 
lichid după specia microbului, care îl produce, 
astfel avem: P. fiegmonos, P. seros, P. caseos.

[Dr. Tălăşescu.]
Purpura, substanţă colorantă extrasă din sucul 

galben al melcilor Purpura Lapillus.
Purpura, coloare roşie violetă; încât înseamnă 

vestment, era îmbrăcămintea regilor, a senato
rilor şi a magistraţilor; do aci a se îmbrăca în P., 
însemna a purta vestminte luxoase şi a fi înălţat la 
o dignitate mare. Cardinalii bisericei romane âncă 
au vestment de purpură. P. se pregătesce din 
scoioe de mare (Buccinum, murex, purpura), se
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(Jice, că ar fi descoperit-o Fenicienii, anume din 
incidentul că un câne, mâncând scoice a romas 
roşu pe gură.

Purpura, afecţiune caracterisată prin extra- 
vasate sanguine în piele sau în mucoase, sub 
formă de mici pete roşii închise sau formând 
plăci mai mari. Se observă sau fără vr’un alt 
simptom sau însoţită de dureri reumatice şi 
febră. P. evoluează cu sau fără complicatiuni 
ale organelor interne. P. simplă apare în mod 
spontanou fără simptoame subiective, pe o în
tindere mai mare sau mai mică a corpului. P. pu- 
licosa produsă de înţepătura purecilor. P. reu
matica (peliosis rheumatica). P. hemorrhagică 
(Morbus maculosus Worlboffii) diatesă hemorrha
gică transitorie. P. scorbutică; P. varioloasă formă 
gravă a variolei hemorrhagice. [E- Fdix.]

Purpurina, se găsesce alături de alizarină în 
planta Garanţia (Rubia tinctorum)şi se obţine sin
tetic dela oxidatia alizarinei prin bioxid inangan 
(MnO*) şi acid sulfuric (SO4 H>). Cristalisează în 
cristale roşii-galbene şi e solubil.

Purulent, (med.) ceea ce puroiază.
Purue, afluent pe dreapta al rîului Âmazonas 

(America sudică), 3100 km. lung.
Puşca, armă de foc purtăreată, se compune 

din pat, (cavă şi mechanism. P. se deosebesc în 
P. de vânătoare şi P. de resboiu. Cele de vâ
nătoare sunt lisse (netede) în interior, iar cele 
de resboiu sunt ghintuite. P. vechi se încărcau 
pe la gură, acum se încarcă pe la fund (culată), 
sau cu un singur saii cu mai multe cartuşe 
deodată, când se numesc P. cu repetiţie.

P. ca armă de vânătoare a trecut prin deo
sebite transformări, până ce a ajuns la perfec
ţiunea de adi. La începutul secol, present eraP. cu 
cremine; atunci s’a inventat P. cu percusiune. 
Cele mai renumite puşci erau: Lazaro Lazarino, 
Lazarino Comenazo, Maiselieu, Pirco şi Con- 
triner. In anii 50 s’a inventat P. care se în
carcă pe dinderet; Lefaucheux; în urmă P. cu 
foc centrat: Lancaster, Piper, Expres, etc.

[I. S. Ş.]
Puşcăria, v. Penitenciar.
Puşcariu, 1) P., loan, cav., jurisconsult şi 

scriitor rom., n. 10 Oct. 1824 în Sohodolul Bra- 
nului. A studiat gimnasiul în Braşov şi Sibiiu; 
1843 a făcut cursul teologic în Sibiiu, 1844—45 
studiile filosofice şi flsice în Cluj, iar 1846—48 
studiile iuridice la academia din Sibiiu. La 15 Maiu 
1848>Stegar<la adunarea naţională do pe»Câmpul 
libertăţii», care l-a ales membru al comitetului 
naţional permanent. Desfiintându-se acest co
mitet, P. s’a refugiat în România, iar după pa
cificarea terii, întră în funcţiune de stat; 1849 
până 1850 asesor în districtul F^ăraş, apoi sub
prefect al Peişanilor, mai târtjiu al Ucei, 1851 
adjunct la judecătoria din Deva, 1852 jude cer- 
cual în Pui, 1854 pretor la Veneţia inf.; 1861 
concipist la cancelaria aulică a Ardealului în 
Viena, iar 1862 administrator al comitatului Ce
tatea de Baltă, în care calitate i-s’a dat ordul 
Ceroana de fier cl. III şi rangul de cavaler ere
ditar. In 1865 P. a fost numit căpitan suprem 
al districtului Făgăraş, 1867 consilier de sec
ţiune în ministeriul de culte şi în tine jude la 
curia reg. din Budapesta, de unde, la 1890 s’a 
retras în pensiune, exprimându-i-se recunosciinta 
preaînaltă pentru serviciile prestate. In decursul

serviciului public de 41 ani P. a desvoltat şi pe 
alte terene o activitate remarcabilă. Astfel în 
1863—69 a participat ca deputat la dieta din 
Sibiiu şi la senatul imperial din Viena; la dieta 
din Cluj (1865) şi la dieta de încoronare din 
Budapesta (1867). A luat parte şi la conferenta 
din Mercurea, 1869, pledând atât atunci, cât şi 
la 1872 prin scrierea sa >Causa română», apoi 
la 1878 şi 1884 (în «Telegraful Român» şi «Vii
torul») pentru activitate. Pe terenul litefaturei 
a conlucrat în 1860 la Introducerea ortografiei 
române oficiale cu litere latine. El a dat primul 
impuls pentru înfiinţarea «Asociaţiunei transil
vane», şi statutele ei s’au votat după proiectul 
lucrat de dînsul. P. a scris mai multe opere, 
dintre cari amintim: «Causaromână», 1872; «Con- 
sideraţiuni asupra timpului şi spaţiului», 1878; 
«Comentar la patenta urbarială din 1854»; «Die 
românische Amlssprache»; «Mcrul», 1883; şi în 
fine «Date istorice despre familiile nobile ro
mâne», 1892 şi 1895; apoi Strugurii, 1898; Negru 
Vodă, 1898; un Comentar la statutul organic, 
1899, etc. In vederea activităţii sale pe acest 
teren Academia română l-a ales 1877 membru 
onorar, iar 1900 membru ordinar al seu; unde 
la recepţiune a disertat despre Ugrinus (1291) 
şi despre loan Dositeiu Circa, episcop al Mar- 
raaţiei (1660—1730). P. este şi membru onorar 
al Ateneului român şi membru ordinar al sec
ţiunii istorice a Asociaţiunii din Sibiiu. Pe teren 
naţional-bisericesc a conlucrat în congresul na- 
ţional-bisericesc din 1868 la organisarea bise- 
ricei naţionale gr.-ort. Ca consilier în ministeriul 
de culte, fiind referent în această causă, a con
tribuit mult la exoperarea sancţiunii preaînalte 
a Statutului organic. De atunci a fost neîntrerupt 
membni ril sinodului archidiecesan şi al congre
sului. Ca membru în representanţa fundaţiunii 
Gozsdu şi în comitetul ei executiv, în decurs de 
32 ani, a muncit cu succes pentru sporirea averii 
acestei fundaţiuni. P. trăiesce la moşia sa din 
Bran, unde a pus basele institutului de credit 
şi de economii «Parsimonia», condus de dînsul.

[Dr. N. Vecerdea.]
loan P. are fii, 1) loan Joe P., n. 1852, oare 

după absolvarea studiilor technice în Ziirich a 
devenit inginer-şef la căile ferate române; a 
scris între altele despre stereometrul inventat de 
el 1877, despre suprastructuri de cale metalică 
1885, apoi descrierea uneltelor de cale ferată 1896, 
curs elementar despre electricitate, etc.; 2) Dr. 
luliu P., n. 1856, jude-instructor la tribunalul 
din Budapesta; 3) Dr. Emil P., n. 1859, după 
studiarea medicinei la Budapesta, Viena şi Paris 
a ajuns profesor de histologie la univ. din Iaşi, 
de unde a fost chiemat ca secretar general în ini- 
nisteriul cultelor; el a scris un tractat: Compţe 
rendu sur le traitement antirabique 1900, apoi: 
Comunication prealable sur l’agent pathogene 
de la Prage 1899, şi alte asemenea elaborate în 
calitatea sa de director al institutului antirabic în 
Iaşi; 4) Dr. lunius Silviu P., n. 1864, consul 
austro-ungar în Tiflis. In Maiu 1902 mutat la 
ministeriul de externe din Viena.

2) Puşcariu, Tlarion Dr., (frate cu loan P.), 
archimandrit şi vicar archiepiscopesc în Sibiiu, 
n. 5 Sept. 1842 în Sohodolul Branuluî (Trans.), 
a studiat teologia în Sibiiu, apoi a urmat stu
diile filosofice în Viena, unde în Maiu 1869 fu
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promovat doctor în filosofic. Intr'aceea a ascultat 
şi la facultatea juridică dreptul canonic al bise- 
licei orientale. In Sept. 1869 fu hirotonit diacon, 
ocupând în acelaş an postul de secretar con
sistorial, iar în 1870 fu chiemat profesor la se- 
minariul archidiecesan pentru Istoria biser., Isa- 
gogia. Exegetica şi Limba română; la 2 Febr. 
1874 P. fu tuns monaoh în mănăstirea Hodoş- 
Bodrog, apoi la Pasoi în acelaş an înaintat pro- 
tosincel; la 1877 fu ales asesor consistorial, la 
1886 promovat archimandrit, iar la 1889 vicar 
archiepiscopesc. In 1898 a condus actul alegerii 
de mitropolit în congres ca comisar mitropolitan. 
Sinodul archidiecesan din 1900 a decis, ca P. să 
fie propus sinodului episcopesc pentru hirotonire 
întru archiereu. P. a colaborat la mai multe 
reviste literare, îndeosebi a avut parte activă la 
înfiinţarea şi redactarea »Foişoarei Telegrafului 
fiomân» (v. ac.), apărută în anii 1876 şi 1877. 
In 1881 a fost chiemat de ministrul de culte 
din Yiena, ca să ccupe catedra de teologie mo
rală la facultatea teol. din Cernăuţ; fiind an
gajat în serviciile archidiecesei transilvane n’a 
putut urma acestei învitări. P. este membru în 
comitetul central al >Asociaţiunii< şi a fost timp 
de 12 ani director al despăi'ţ. Sibiiu, apoi 1889 
până 1901 vicepresident al «Asociaţiunii» din 
Sibiiu, servind această instituţiune culturală cu 
zel deosebit. Ser.: Limba maternă, manual de 
gramatică pentru şcoalele poporale. Sibiiu, 1875; 
Isagogia, adecă Introducere în sf. Scriptură. 
Sibiiu, 1878; Principii de pedagogie. Sibiiu, 1880; 
Documente pentru limbă şi istorie, tom. I 1886, 
tom. II 1889; Manual de istoria bisericească 
pentm şcoalele medii, 1892; Istoria bisericească 
pentru şcoalele poporale, 1893; Istoria biblică 
pentru şcoalele medii cu ilustraţiuni, 1893; Istoria 
biblică pentru şcoalele poporale, ilustrată, 1893; 
Mitropolia Românilor ort. din Ungaria şi Tran
silvania. Sibiiu, 1900.

3) Pu^cariu, loaif, (frate cu loan), advocat, 
n. 11 Dec. 1835 în Sohodolul Branului, a stu
diat la academia de drept din Sibiiu; până 1867 
ocupă funcţiuni de jude, de atunci încoace ad
vocat la Braşov. A redactat ântâia foaie umo
ristică română «Cocoşul roşu» dela 1875—77. 
Fiul seu Sextil P., n. 4 Ian. 1877, şi-a făcut 
studiile univ. îu Germania şi la Paris, în 1889 
promovat doctor fllos. la Lipsea pe basa tesei 
sale »Die rumănischen Diminutiosuffixe». A pu
blicat un volum de «Schiţe», un voi. de «Snoave» 
(sub pseudonimul Sex. Til), volumul «Juvenilia», 
«Studii şi notiţe filologice», diverse articole sciin- 
ţifice şi literare, precum şi traduceri din mai 
multe limbi, prin revistele din România şi Ardeal.

Puschia se numesce la Macedo-Români ciuma.
Puşohin, Alexandru, (1799—1837), cel mai 

mare poet rus, n. în Pskof; după terminarea 
liceului servi ca funcţionar la ministeriul de 
externe în Petersburg 1820, când scrise Ruslan 
şi Ludmilla, una din cele mai frumoase poeme 
legendare, care celebrează epoca eroică a Rusiei. 
Din causa unei epigrame fu permutat la Chi- 
şineu, în Basarabia, in cancelaria guvernatorului, 
ca în exil. Aci, venind în atingere cu Donici şi 
C. Negruzzi (v. ac.), deşteptă talentul poetic al 
acestora. In curând însă tu relegat, din causa 
unei satire, la moşia părintească în sudul Rusiei 
până la 1827. Ţarul Nicolae îndată după suirea

sa pe tron îl rechiemă la Moseva şi deveni pa
tronul lui. La 1831 se căsători şi, primind sarcina 
de istoriograf, scrise Revolta lui Pugacef şi în
cepuse o Istorie a lui Petru cel Mare; însă la 
1837, rănit în duel de cumnatul seu, muri jelit 
de întreagă Rusia. Poeţii sei favoriţi erau Byron, 
A. Chenier şi Parny. Cele măi însemnate din 
operele sale sunt: Poltava, frumoasă poemă isto
rică; Contele Nulin; Fraţii hoţi; Captivul din 
Caucas; Căsuţa din Kolomea; Novele în prosă; 
câteva poeme dramatice: Mozart şi Seglieri, 
O scenă din Faust, ş. a. Opere complete, cea 
mai bună ediţ. de Arnenkof, 7 voi. Petersburg, 
1855—57; Traducere germ. de Bodenstedt, de 
Lange în bibi. Reclam; franc, de Turghenef, ş. a.

Puschmann, Teodor, medic german, n. 1844 
în Ldwenberg în Silesia; s’a ocupat îndeosebi 
cu istoria medicinei. 1878 docent la universi
tatea din Lipsea, 1879 prof. pentru istoria me
dicinei la universitatea din Viena. A scris: «Ge- 
sohichte des mediz. Unterriuhts von den âltesten 
Zeiten bis zur Gegenwart» (1889) ş. a.

Pusoare se numesce locul, unde vătavul vâ
nătorilor postează vânătorii, şi de unde au să 
pândească vânatul; vânătorii au să remână la P. 
până ce goana s’a terminat, până ce gonacii au 
ajuns la«pusori», la linia vânătorilor. [1. St. Ş.]

Piispok-Ladăny, comună mare în Ung., cott. 
Hajdu, cu 9824 Ioc. Magh., cu diferite oficii şi 
mare staţiune de cale ferată, de unde liniile se 
ramifică spre Dobriţin şi Oradea mare. La an 
produce ca. 18,681 ha. bucate, are mai multe 
mori şi un comerciu de mare circulaţie, astfel 
că P. se poate considera ca un centru de cir
culaţie şi comunicaţiune.

Pusta, (slav.) proste tot un loc deşert, un 
ţinut nelocuit; în sens mai restrins o proprie
tate rurală, de diferită extensiune, aflătoare într’o 
distanţă mai mică ori mai mare dela alte co
mune. Mai demult se numia P. şi hotarul unei 
comune părăsite în timpuri de resboiu. Pe locul 
P.-lor vechi pe încetul s’au constituit comune 
întregi, cari âncă şi a(ji îşi păstrează în nume 
originea lor; sau cătune mai mari ori mai mici, 
cari dacă sunt formate din moşii domnesci sau 
locuri alodiste, au luat numele de P., până când 
cele formate din mici moşii iobăgesci poartă nu
mirea de hodaie (magh. hodâly). P.-e sunt şi în 
Transilvania, dar cele mai numeroase şi mai ex
tinse se află pe şesurile Ungariei. [Dr. I. R.]

Pustia, V. Deşert.
Pustula maligna, v. Dalac.
Puţ, groapă, fântână.
Putala, mănăstire buddhisiă în Tibet, vecină 

cu Lassa, ima din reşedinţele lui Dalai-Lama.
Putamen, (botan.) partea osoasă (simburele) 

din endooarpul fructelor de Prunus.
Puţeni,com. rur. în Rom., j. Tecuciu, compusă 

din 2 căt. cu 1860 loc., 2 biserici şi 2 şcoale. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Puteoli, oraş în Campania, acum Pozzuoli.
Putere, causa ori cărei schimbări fisice. S. e. 

un corp s’a mişcat dintr’uu loc într’altul, ori 
i-a crescut temperatura, ori a fost lovit cu un 
alt corp şi a sunat, ş. a. Causa mişcării, a incăl- 
(Jirei, a sunetului, ş. a. se numesce P. Fisica 
însă face deosebire între puterile mecAontee (cău
şele mişcării) şi celelalte puteri, cum e sunetul, 
căldura, electricitatea şi puterea chimică, şi nu-
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mirea de putere o •reservă pentru cele dintâiu, 
pe când celor din urmă le dă numirea de enerqii. 
(v. ac.).

Putere de cal, o putere care produce lucru 
mechanic de 75 metrichilogrami în o secundă 
de timp.

Putere cathalitieă, acţiunea pe care o exer
cită unele corpuri numai prin preseoţa lor pentru 
a înlesni procesul chimic între alte substanţe, 
fără ca ele să participe.

Puterile statului. Puterile constituţionale într'o 
republică sau o monarchie constituţională sunt 
trei: 1) P. legiuitoare, care are dreptul de a 
face legi în limitele prescrise de constituţiune 
(afară de Englitera). 2) P. judecătorească, chie- 
mată să interpreteze şi să aplice legile, şi 3) 
P. executivă, cu dreptul de a executa hotărîrile 
şi de a face să se respecte voinţa suveranului 
în toată întinderea ţerii, pe care o guvernează. 
Această divisiune politică sau deosebire de atri- 
buţiuni începuse a se practica şi în republica 
romană cu înfiinţarea consulilor (putere exe
cutivă) şi a pretorilor (putere judecătorească); 
puterea legislativă fiind deja exercitata de cătră 
senat şi de comiţiile centuriate. Sunt unii pu
blicişti, cari pe lângă cele trei puteri mai sus 
menţionate mai adaugă alte doue: publicitatea 
sau presa şi droptul electoral. Insă aceste doue 
din urmă, cari nu-şi găsesc locul în nici un 
text de constituţiune până astăzi, nu sunt pu
teri constituţionale, dar nisce elemente cari con- 
tribuesc la mechanismul şi desvoltarea sistemului 

, representativ. Alţi autori reduc aceste P., cari 
se ridică pe trunchiul unic al suveranităţii na
ţionale, la doue: P. legiuitoare şi P. executivă; 
aceasta din urmă împărţită la rândul ei în P. 
executivă, propriu (Jisă, şi în P. judecătorească. 
Această teorie nu s’ar pute susţine în Statele- 
Dnite din America de nord, unde P. judecăto
rească este în drept să controleze P. legiuitoare 
şi să anuleze legile neconstituţionale.

Puterea executivă, este una din cele trei pu
teri constituţionale şi poate cea mai importantă 
dintre toate. Ea este inerentă ori cărei organi- 
saţiuni politice, pe care o precedează şi este 
aproape unica putere în statele despotice din 
Orient. In sistemul constituţional P. executivă 
este moderată şi echilibrată de P. legislativă şi 
cea judecătorească, pe cari ea trebuo să le se
condeze şi să le servească, iar nu să le slă
bească sau compromită, căci anihilarea acestora 
din urmă ar însemna ridicarea şi dominarea 
odiosului absolutism, care poate să conducă, mai 
curend sau mai târcjiu, o naţiune la perire. piceni 
că P. executivă este cea mai importantă dintre 
toate puterile statului, pentru că ea are greaua 
şi primejdioasa sarcină de a menţinea ordinea 
în societate şi siguranţa publică, precum şi mi
siunea, nu mai puţin gi'ea şi delicată, a apărării 
naţionale şi a îndeplinirii îndatoririlor interna
ţionale. De aceea vedem, că la Romani se crease, 
pentru Împrejurări excepţionale. Dictatura, mân
tuitoare în unele caşuri, primejdioasă în altoie, 
ale cărei ui'me leonine le mai găsim şi până 
astăiji în legile unor ţeri, precum este procla
marea stării de asediu, a legilor marţiale şi 
a altora de felul acestora. Credem aşa dar, că 
puterea legislativă şi cea judecătorească, cari 
sunt chiemate să controleze puterea executivă

şi să judece actele sale, trebue să fie indulgente 
şi cât se poate de circumspecte, când este vorba 
de darea în judecată a unui guvern constitu
ţional şi de condamnarea miniştrilor.

Puterea judecătorească, este a treia putere din 
stat prevăzută de constituţie. P. judecătorească 
se exercită de curţi şi tribunale. Hotărîrile şi 
sentinţele lor se pronunţă în virtutea legii şi se 
execută în numele regelui. (Art. 31 şi ui-in. 
const. rom.)

Puterea legiuitoare, după doctrina sistemului 
teocratic nu poate să o aibă în princip decât 
Dumnezeu. Omnipotentul legiuitor al univer
sului este şi legiuitorul lumii şi al popoarelor, 
cari o locuiesc. Aşa a fost şi este la mai toate 
popoarele din Asia şi din Africa. Această teorie 
a dominat mai multe veacuri în timpurile me
dievale: a Deo lex, a lege rex şi l’Etat c’est 
moi. P. legiuitoare după sistemul politic o are 
întreg poporul, după cum era la Greci şi la Ro
mani. Fiecare cetăţean şi toţi împreună este le
giuitorul seu propriu şi al concetăţenilor sei; 
>quod quisque populus ipse sibi jus constituit.! 
Acest drept suveran de a legifera, poporul poate 
şi trebue să-l reserveze pe sama sa şi să-l exer- 
oiteze când poate deadreptul (sistemul demo
cratic), să-l delege condiţionat la anumite per
soane, cari să-l represinte (sistemul constituţional 
representativ, restrins sau larg), sau să-l atribue 
unui singur individ sau unei dinastii (despotismul 
imperial): »quidquid principisplacuitlegis habet 
vigorem.c Poporul, care voiesce să prospereze 
şi să-şi păstreze demnitatea şi libertăţile publice, 
nu trebue să înstrăineze cel mai important din 
drepturile sale: dreptul de a trăi şi lucra după 
propria sa voinţă. [Val. Urşianu.]

Putila sau StOTOneful sau Storoneţ-Puiila, 
comună rurală cu cătunele: Bahna, Bervincăul, 
Bocaciu, Bucoveţul, Hrabuşna, Jareţul, Maxime- 
ţul, Porculenii, Riza, Storoneţul, Strijenschii, Vip- 
cina şi Zabşa, tîrg, parochie, moşie boierească în 
căpitănatul Vijniţei şi jud. Putilei în Bucovina, 
are 1550 loc. (1178ort.-or., 156rom.-cat. şi uniaţi, 
316 mos.), 1 şcoală primară, 1 biserică uniată, 
postă, telegraf, staţiune de cale ferată locală.

Putinelul, 1) P., corn. rur. în Rom., j. Te
leorman, cu 1878 loc., 2 biserici şi 1 şcoală. 
2) P., corn. rur. în j. Vlaşca, cu 1346 loc., 1 bi
serică şi 1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Putna, rîu în Rom., j. Putna, isvoresce din 
muntele Arişoaia, curge în regiunea munţilor 
Vrancei până la satul Negrilesci, de aici în re
giunea dealurilor până la satul Găgesci, iar de 
aici şi până la confluenţa sa cu Şiretul la satul 
Lungociul pe şes; cursul P.-ei are o lungime 
de 150 km. In cursul seu superior până la con
fluenţa sa cu Valea-Merului formează pe o di
stanţă de 14 km. frontiera politică între Austro- 
Ungaria şi România. Afluenţii P.-ei sunt: Valen- 
Merului, Lepşa, Tişiţa, Coza, Dejul, Zăbala, 
Milcovul şi alte câteva păraie mai mici, ca Că- 
lugăraşul, Apa-Pietroasă, etc.

Putna, judeţ în Rom., numit astfel după rîul 
P., care îl străbate dela vest la sud-est, avend 
o întindere de 3249'40 km*, şi 150,410 loc. 
(1899), între cari 135,897 supuşi Români, 2981 su
puşi străini şi 11,532 nesupuşi nici unei pro- 
tecţiuni; după confesiune: 135,802 ort., 3029 cat. 
şi protestanţi, 10,874 mosaici, iar restul de alte
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confesiuni. J. F. se află situat în marginea 
de sud a Moldovei, din care făcea parte până 
la unirea Principatelor şi se mărginesce la nord 
şi nord-vest cu j. Bacău, la est cu Şiretul, care 
îl desparte de j. Tecuciu, la sud cu j. R.-Sărat, 
la sud-vest cu j. Buzeu, la vest cu Transilvania. 
Marca j.-lui este un Bachus călare pe butoiu, 
semn, că produce vinuri multe şi bune. Din 
punctul de vedere al configuraţiunii solului j. P. 
se împarte în trei regiuni bine distincte: re
giunea muntoasă, care ocupă toată Yrancea şi 
se întinde până la poalele Măgurei şi ale Dea
lului mare; regiunea dealurilor şi regiunea câm- 
peană foarte puţin accidentată intre Măgura şi 
Dealul mare de o parte şi între Şiret şi Milcov 
de altă parte. Munţii P.-ei -sunt cele mai de pe 
urmă ramiflcaţiuni ale Carpaţilor, ei sunt parte 
în Vrancea, parte în Gârlele, unde se află Mă
gura, între Milcov şi P., pe ale cărei poale sunt 
situate renumitele podgorii de la Odobesci, parte 
in Zăbrăuţi, unde se află Dealul mare, între 
Putna şi Suşiţa, la ale cărui poale sunt întinsele 
vii dela Crucea de jos, Panciul şi Crucea de sus. 
Cel mai inalt munte din Vrancea este Pietrosul; 
vîrful cel mai înalt al Măgurei, ramul de munte 
dintre Milcov şi rîulP., esteTitila; dintre ceilalţi 
munţi ai j.-lui se mai remarcă: Zboina, Andre- 
iaşul, Ciurugul, Faţa-Ai'şoaiei, unde este obârşia 
rîului P., Clăbucul, la punctul de hotar între 
Transilvania şi j. Bacău. J. P. ţine de basinul 
Şiretului, care îi udă partea de est; alte ape 
mai însemnate sunt: Trotuşul, Suşiţa, Putna şi 
Milcovul. In privinţa administrativă j. P. este 
împărţit în 4plăşi: Biliesci-Gârlele, Eăcăciuni, 
Vrancea şi Zăbrăuţul, numerând în total 3 corn. 
urbane: Focşani, capitala j.-lui, Odobesci şi 
Panciu, şi 82 corn. rur. In privinţa politică j. P. 
dă 4 senatori şi 8 deputaţi. In ordinea judiciară 
j. numeră un tribunal în Focşani, unde se gă- 
sesce şi o curte cu juraţi şi un penitenciar 
central, şi 5 judecătorii de ocol. In privinţa ecle- 
siastică j. P. face parle din eparchia sf. episcopii 
a Romanului şi numeră 107 parochii, din cari 
13 urbane cu 33 biserici şi 94 rurale cu 178 bi
serici. înainte de secularisare în acest judeţ erau 
6 mănăstiri şi 7 schituri, astăzi sunt niunai 
2 mănăstiri: Mera şi Soveja. Afară de bisericile 
ort. mai funcţicnează 3 biserici cat., 2 biserici 
armene şi 7 sinagoge. Instrucţiunea publică nu
meră 66 şcoale rurale mixte; şcoale primare ur
bane sunt 10 în Focşani, şi câte doue în Odo
besci şi în Panciu; instrucţia secundară numeră 
1 liceu de băieţi şi 1 gimnasiu de fete în ca
pitala j.-lui. J. P. e bogat în minerale: pirită, 
ghips, pucioasă, sare, cărbuni de piatră, petroleu; 
asemenea se găsesc mai multe isvoai’e cu apă 
minerală. Locuitorii se ocupă cu agricultura şi 
prăsirea vitelor; viile din judeţ sunt renumite 
pentru calitatea vinului ce produc. Nici unul din 
judeţele României de dincolo de Milcov nu are 
o mai mare întindere de vie decât j. P., care 
dispune de 12,270 ha. Pădurile ocupă mai mult 
de a treia parte din toată întinderea lui. J. P. 
expoartă mai cu samă vin, lemne şi grâne, co- 
merciul se concentrează mai ales în capitala 
judeţului. Ca industrie se remarcă: olăria, fa
bricarea rachiului de prune şi drojdii de vin, 
tăbăcăiie, fabricarea varului; sunt mai mult de 
100 ferăstraie, apoi mai multe fabrici de că

rămizi, pietrărli, fabrici de luminări şi săpun, etc. 
Intre căile de comunicaţiune cele mai însemnate 
sunt liniile ferate, prin cari judeţul este pus în 
legătură cu toate centrele principale ale ţerii, 
ca: linia Buzeu-Mărăşesci cu staţiile Focşani, 
Putna seacă, Mărăşesci, unde se bifurcă linia 
ferată Bucuresci-Iaşi cu ramura Mărăşesci-Te- 
cuciu-Galaţi, Pufesci, Adjud, Sascut. Linia Adjud- 
Ocna şi linia Focşani-Odobesci. Cf. M. Canianu 
şi A. Candrea, Dicţ. geogr. al j.-lui P. Bucu- 
resci, 1897, şi Marele Dicţ. geogr. al României.

[nt.]
Putna, comună in Bucovina, j. Rădăuţi, stre- 

bătută de păieul P. care se varsă în rîul Suceviţa. 
Satul constă din doue rânduri de case, cari se 
întindîntr’unsemicercpână\&mănăstirea Putna, 
zidită de Ştefan cel Mare. Comuna are o biserică 
parochială de lemn, aservită de un paroch şi o 
şcoală primară. Ştefan cel Mare a început a zidi 
mănăstirea la 10 Iul. 1466 şi a isprăvit-o în 1470. 
După cronicarul Neculcea mănăstirea era acope
rită cu plumb şi zugrăveala ei era mai mult aur. 
A fost una din cele mai frumoase clădiri ale Mol
dovei, dar o strică Vasilie Vodă în ultimii ani ai 
domniei sale, împins de ginerele seu Timuş, care 
a mai prădat şi alte mănăstiri. Vasilie Vodă începu 
apoi a o reclădi şi urmaşul seu Eustratie Dabija 
Vodă isprăvi reclădirea la 1662. La mijlocul se
colului XVIII mănăstirea a fost mai mult ruină 
şi mitropolitul lacob o restaui'ă cu cheltuiala sa. 
Austria imediat după ocuparea Bucovinei decre
tase desfiinţarea tuturor mănăstirilor ruinate şi 
astfel mănăstirea P. scăpă de desfiinţare. Clădirea 
de astăZi este din 1859, la care însă, clădită fiind 
de architecţi catolici, nu s’au menţinut motivele 
architecturei moldovenesci. în lăuntrul bisericei 
se află o mulţime de morminte, însemnate prin 
lespeZi mari cu insoripţiuni slavone. în templul 
bisericei pe partea dreaptă se află mormentui lui 
Ştefan cel Mare. Ornamentele de pe morminte 
sunt gotice şi au fost cercetate la 1856 de gu
vernul austriac spre a aşeza corpul lui Ştefan 
cel Mare intr’o criptă cu sticlă. Comisiunea con
stată că mormentui a fost prădat. S’au desgropat 
şi celelalte morminte şi s’au găsit morţii şi hainele 
lor în putrefacţie totală şi obiectele luate. La 
mormentui lui Ştefan cel Mare tinerimea română 
universitară din Viena şi Buouresci serbă în anul 
1871, 15 Aug. aniversarea de 400 de ani dela 
moartea lui. Biserica este săracă în icoane, de 
unde deducem, că timpurile, rele prin cari mănă
stirea a trecut, remânend în doue rânduri neaco
perită, au distrus multe din aceste icoane. Toate 
sunt în stilul bizantin moldovenesc. Cele mai 
vechi sunt din 1497. Mănăstirea posede doue 
dulapuri de cărţi manuscrise şi tipărite. Din cărţi 
tipărite enumerăm Octoichul mitropolitului Do- 
siteiudin anul 1674,MolitvelniculsauLiturghierul 
mitropolitului Dositeiu din 1681, tipărit la Iaşi 
de tiparnicul Nioulaiu, Parimiele de mitropo
litul Dositeiu din 1682, Liturgia Sf. loan tipărită 
în tipografia episcopiei Rădăuţului de tipograful 
Sandul sin Irinul la 1745, Canonul Sf. Spiridon, 
dintâiu tălmăcit, cu cheltuiala vel vornicului 
Constantin Razul la Iaşi în tipografia lui Duca 
Sotiriovici, tipograful dela Thasos. Cărţile manu
scrise sunt evanghelii, tetraevanghelii, pravile ca
nonice, psaltiri şi ceasloave scrise în limbaslavonă. 
Ele sunt scrise pe hârtie de bumbac dela Damasc,
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o hârtie solidă şi netedă şi anume cele mai vechi 
cu litere cirilice majuscule unite, luate din lite
rele grecesc! şi mai rar cu majuscule încinse 
adecă cu literele aşezate într'alta, iar cele dela 
sfîrşitul seci. XV cum şi din seci. XVI cu litere 
cirilice minuscule, in unele manuscrise şi cu haste 
sau trăsuri lungite în sus şi în jos, asemenea 
minusculelor diplomatice din Occident şi foarte 
puţine manuscrise cu litere cirilice cursive. Lite
rele sunt scrise cu cerneală neagră, iar iniţialele 
la începutul traselor cum şi frontispiciile cu 
cinahru, aur, albastru şi verde şi ornamentate cu 
împletituri de linii colorate şi cu figuri eliptice. 
Păi'ţile principale ale manuscriselor sunt înche
iate cu tablouri şi partea cea de pe urmă cu por
tretul dedicatorului cărţei, unde se află de obiceiu 
şi numele caligrafului. Asemenea se găsesc şi 
palmete şi acante şi alte ornamente împrumutate 
dela plante sau chipuri de paseri fantastice în 
căpătâiele de sus şi în colţuri. Executarea este 
de o măiestiîe şi frumseţă rară. Caligrafia acestor 
manuscrise este cea bizantină românească, in
trodusă împreună cu architectura şi pictura din 
Bizanţ. Toate aceste manuscrise sunt legate în 
scoarţe de argint aurit sau numai de argint, 
oai'i sunt unite la spatele cărţilor prin o zale de 
lănţuşe de sîrmă de argint (gourmette).

[Dionisie O. Olinescu.J
Putnoky, Nicolae, profesor şi scriitor didactic 

magh., n. 1852 in Bucuresci, unde tatăl seu s’a 
refugiat după revoluţia dela 1848—49. 1876—92 
profesor la gimnasiul de stat din Sibiiu, apoi 
director al gimnasiului de stat din Lugoş. A pu
blicat Abedar magh.-rom. pentru şcoal. pop. I; 
Carte de cetire p. şcoal. pop. II; Gramatica 1. 
magh. p. gimn.; Carte de cetire la gramatică; 
Carte de cetire cu sintaxa 1. magh. Toldi, cu 
adnot. rom. Az >Etymologicum magnum Bo- 
maniaec es az osszehasonlitâ nyelveszet jelene 
Bomâniâban. Budapesta, 1887; Romăn-magyar 
es magyar-romăn kezi szotâr. Apoi a mai scris 
două disertaţii despre Elementele clasice în 1. 
rom. şi despre Foesiile lui Alexandri cu su
biecte maghiare. Cărţile didactice le-a lucrat 
mare parte în colaborare cu Dr. I. Crişan (v. ac.).

[Dr. I. Raţiu.]
Putoarea, miros neplăcut, respândit îndeosebi 

de substanţe organice în descompunere sau de 
unele gazuri speciale.

Putolana, Maria, o jună fată, care pe timpul lui 
Mihaiu Viteazul, împinsă după spusa unora de do
rinţa de a-şi resbuna familia măcelărită de Turci, 
iar după alţii de mărimea curajului său şi de dorinţa 
de a se lupta ou duşmanul legii, se bătuse multă 
vreme ca soldat, fără de a-i bănui cineva sexul. 
Dusă pe urmă înaintea sultanului a mărturisit, 
că a ucis vr’o 10 duşmani cu mâna ei; sultanul 
miiându-se mult de vîrtutea acestei fete, puse 
să o preumble în triumf pe uliţele Constanti- 
nopolei, arătându-o poporului ca o minune, apoi 
o dete sultanei spre slujba ei îu harem. Istoricii 
nu spun nimic despre naţionalitatea ei, numele 
însă o dovedosce a fi fost română. Cf. Bălcescu, 
Ist. Rom. sub Mihaiu Vodă Viteazul, cartea II, 
cap. 10, p. 110.

Putorius lutreola, (Mustela lutreolaj, vidra 
palustră, animal din ord. Carnivorelor, clasa Ma
miferelor. E de mărimea dihorului, dar se apropie 
mult de vidră, fiindcă are peliţă între degetele

picioarelor, cu care înoată foarte bine. E foarte 
căutat pentru blana sa preţioasă de coloare brună.

D . n [LRV1F. -ermneus, v. Cacom.
P. fetidus, V. Dihor.
Putreijire, v. Putrefaoţiune.
Putrefacţiune, descompunerea vegetalelor şi 

animalelor moarte de cătră diferite bacterii sapro- 
fite, cari prin traiul lor pe un aşa mediu provoacă 
formarea de noue substanţe chimice din ce în 
ce mai simple: amide, aci4i organici, amoniac, 
anhidrid carbonic, apă, azot liber, hidrogen sul
furat. In definitiv desfac compuşii chimici or
ganici complex! în compuşi mai simpli şi în 
substanţe anorganice, cari pot din nou servi la 
traiul altor vieţuitoare. Astfel se asigură circu
laţia materiei. [S. Şt. R.]

Putregaiu, resultatul descompunere! materiilor 
vegetale moarte (frunze, ramuri, tulpini) de cătră 
diverse bacterii şi ciuperci, cari trăiesc pe ele, 
se hrănesc din substanţele lor şi determină apa
riţia de noui compuşi chimici. P. complet trans
format constitue humusul (v. ac.). [S. Şt. R.]

Putrescin, ptomaină extrasă din cadavre, pre- 
sintă reacţiuuea alcalină şi corespunde formulei 
C4 TT[g Az,.

Putumayo, afiuent pe stânga al rîului Ama- 
zonas (America sud.), 1580 km. lung.

Puturos, (zool.) Dihorul de câmp (v. ac.).
Puturosul, munte, v. Biidos.
Puy, (Le P.-en-VelayJ, capitala depărtăm, 

franc. Loire super., 20,447 loc. (1896), episcopie, 
catedrală cu o icoană veche a Măriei, făcătoare 
de minuni. Dela 1859 s’a ridicat pe stânca de 
basalt Corneille (760 m.) statua colosală Notre 
Dame de France (16 m. înaltă), turnată din tu
nurile luate la Sebastopol.

Puya Mol., (botan.) gen de plante din familia 
Bromeliaceelor, trib. Piteairnieae, foarte înrudit 
cu Piteairnia, de care diferă prin capsula locu- 
lid-trivalvă. Cuprinde 3 sau 4 specii din Peru1 
şi Chile, cultivate uneori la noi în florării s. e. 
P. ehilensis Mol. [A. Pr.]

Puy de Dome, grupă în munţii Auvergne 
(Franoia), 1465 m. înalţi. Departamentul P. (îu 
Auvergne), 8004 km*, cu 555,078 loc. (1895); 
5 arondismente; capitala Clermont-Ferrand.

Puzolan rocă, năsipuri vulcanice, puţin cimen
tate. Se întrebuinţează ca adause hidraulice la 
cimenturi. Se găsesc înîmprejurimileNapolei, eto.

Py —I T- şi —•
Pydna, oraş în Macedonia, acum Kitros. 168 

a. Chr. aci a bătut generalul roman L. Aemilius 
Paulus pe Perseus, regele Macedoniei.

Pyelltis, Pyelită, inflaraaţia basinetului rini
chiului, însoţind boale infecţioase sau produse prin 
iritaţia de ooncremente (oalculi renali) P. calou- 
loasă, urâţică; de chiaguri de sânge, de părăsiţi 
animali, prin infecţiunea blenoragică propagată 
basinetului, în cele mai multe caşuri însă produsă 
prin descompunerea amoniacală a urinei.

Pyelonephritis, Pyelonophrită, inflamaţia atât 
a basinetului cât şi a substanţei venale. In aceasta 
din urmă se formează la început supuraţiuni 
punctiforme, mai târ4iu absoese confluente con
stituind nephrita supurată, (v. Pyelitis).

Pygmel, după mitol. grec. un popor de pitici 
(v. ac.); patria lor se pune în mai multe ţeri. 
Numele înseamnă: oameni cât pumnul.
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Pygmalion, după mitol. grec. rege pe insula 

Cypros şi sculptor renumit, din os de elefant a 
cioplit statua unei fecioare, în care s’a amoresat 
atât de mult, încât a rugat pe Aphrodite, ca să-i 
dea statuei viaţă. Statua a înviat şi apoi P. şi-a 
luat-o de soţie, care a născut pe Paphos.

Pygomelus, monstruositate dublă din ordinul 
Parasitarilor, familia Polymelienelor, adecă: cap 
şi corp unic, membre supranumerare una sau 
doue în regiunea hypogastrică, înderetul sau 
între membrele normale.

Pygopagus, monstru dublu din ord. Autosita- 
rilor, familia Eusomphalienilor, adecă ombilicul 
celor doui sujeţi sunt distincţi şi normali. Uniunea 
gemenilor este în regiunea fessieră.

Pyknida, (botan.) fruct special dela Ciuperci 
şi Licheni; are forma rotundă sau de butelie. In 
interior produce nisce conidii (v. ac.) speciale 
(Jise pycnospori, pycnoconidii. Altădată se nu
meau spermogonii, iar pycnosporii, spermaţii şi 
se considerau acestea ca elemente reproductoare 
masculine, ceea ce apoi s’a ve^ut că nu e aşa.

[S. Şt. R.]
Pyknit, mineral, varietate de topaz cu struc

tura radiară.
Pyknometru, o butelie mică de sticlă cu volum 

de 20—50 cm». P. se folosesce la determinarea 
greutăţii specifice sau a desimei corpurilor solide 
şi lichide (v. art. Densitate).

Pylades, fiul lui Strophios şi surorii lui Aga- 
memnon; bărbatul Electrei şi amicul lui Creste.

Pylephiebitis, inflamaţia venei porta. Este o 
maladie infecţioasă a venei porta caracterisată 
prin thrombosarea totală sau parţială a venei, 
care intru nimic nu se deosebesce în mersul seu 
anatomo-patologicde alte afecţiuni venoase simi
lare. (V. Phlebita şi Trombus). Simptomatologia 
boalei seamănă cu a Cirrhosei: genă în circulaţie, 
ascită, intumescenţa splinei, dilataţia venelor ab
dominale, hyperemia mucoasei stomacului şi in
testinelor şi emoragii consecutive uneori mortale, 
diaree profusă. Ficatul atrofiat, icter rar. P. su- 
purativa este forma obscedată însoţită de absces 
ol ficatului. Terapia este in ori ce cas simpto
matică; în cas de abscese intervenţiunea chirur
gicală e de rigoare. [Dr. A. T.]

Pylorus, (anat.) orificiul de ieşire al stomacului 
(v. ac.).

Pylos, oraş în Messenia, odinioară residenţa 
lui Nestor, cucerit de Atenieni 425 a. Chr.

Pyoblennorrhoea, e o blennorrhoea (v. ac.) cu o 
SBcreţiune purulentă foarte abundentă. [V. I.]

Pyootanln, două materii colorante derivate din 
anilină: una Auramina-Pyoctanina galbenă, alta 
Violetul de Metyl. Pyoktain bleu. Ambele sunt 
întrebuinţate ca materii colorante şi uneori ca 
antiseptice.

Pyocyanin, (chim.) substanţă chimică(ptomaînă), 
ce se produce în puroiul albastru sub influenţa 
baoililor specifici ai acestuia; cristalisează în formă 
de ace albastre.

Pyorrboea alveolarls, (med.) inflamaţia supu- 
rativă cronică a periostului dinţilor şi fălcilor şi 
a gingeii, în urma căreia se distrug rădăcinele 
dinţilor şi alveolele, dinţii se mişcă şi cad. Tra
tament: curăţirea radicală a rădăcinilor dinţilor 
şi a gingeii, apoi aplicare de remedii adstringente.

Pyralide, o familie de fluturi mici, mohi, din 
ord. Lepidopterelor, a căror omidă trăiesce pe

porumb, hemeiu, ş. a. sugend sucul acestor plante, 
cari în urmă se uscă. Sunt o mulţime de specii.

Pyramos şi Thisbe, doi amoresaţi din Baby- 
lonia, cari prin duşmănia părinţilor au fost îm
piedecaţi de a se căsători. Tinerii erau ca să se 
întâlnească sub un frăgariu şi Thisbe a sosit 
mai înainte, când o leoaică a rupt hainele de 
pe ea, însă ea a scăpat. Când a venit P. şi a 
aflat hainele rupte, de desperare s’a sinucis. De 
atunci frăgariul a avut fragi roşii.

Pyrargyrlt, mineral, sulfoantimoniură de argint, 
în cristale hexagonale sau cristalin. Minereu im
portant de argint. Se găsesce numai în filoane, 
însoţind alte minereuri de argint şi galena la 
Freiberg, Pfibram, Schemnitz, Kremnitz, în 
Spania, Mexico, Chili.

Pyrenel, munţii dintre Francia şi Spania, 
450 km. lung., 20—110 km. lăţ. Se împart în 
P. de vest, P. de est şi P. centrali. Piscuri: 
Pic Carlitte (2921 m.), Montcalm (3080), Mont 
Perdu (8352), Vignemale, cel mai înalt pisc pe 
teritor francez (3290 m.), Maladetta (3404) etc. 
Gheţarele coboară pe partea nordică până la 
2280 m. Paswrile sunt numai petece. Cele doue 
căi ferate şi şoselele încungiura P. pe la est şi 
vest. Fauna şi flora sunt bogate. P. sunt -bogaţi 
în isvoare minerale (preste 10(X)), între cari 
aproape 250 terme. P. de vest au mine bogate 
de minereiuri de zinc şi plumb. Poporaţiunea 
(Basci) e neînsemnată, ocupaţiunea economia de 
vite (capre şi oi).

Pyreneică, Peninsula, numită după munţii P., 
în sudvestul Europei, cuprindend regatele Spania 
şi Portugalia.

Pyreneică, Pacea, se numesoe pacea înche
iată la 7 Nov. 1659 în insula Fasanilor pe rîul 
Bidasoa între Spania şi Francia. Spania cedă 
Franciei Roussillon la nord de Pirenei, Artois, 
părţi din Flandra, Stenay în Loreua şi Pignerol, 
trecătoare în Italia. Ludovic XIV se căsători 
cu Maria Teresia, fica lui Filip IV în schimbul 
sumei de 500,(X)0 taleri de aur, banii însă nu 
i-s'au plătit şi de aceea Ludovic a avut preten- 
ţiuni la moştenirea unei părţi din monai'chia 
spaniolă (resboiul de devoluţiune 1667) apoi la 
moştenirea întregei monarchii (resboiul de suc
cesiunea Spaniei 1701).

Pyreneit, mineral, varietate de gi’enat carac
terisată prin anume proprietăţi optice.

Pyrenold, (botan.) corpuri proteice cristalisate, 
ce se află în chloroplastidele diferitelor Alge 
ver(Ji (Spirogyra, ş. a.); de regulă sunt incun- 
giurate de grăunţe de amidon, formând în total 
ceea ce se d'ce o amylosferă.

Pyrethrum Gaertn., (botan.) după unii autori" 
numai subgen dela Chrysanthemum (v. ac.), după 
alţii gen propriu oaracterisat prin achene 5—10 co
state. Cuprinde plante perene dintre cari cităm : 
P. carneum MB., o specie importantă ca plantă 
decorativă rustică, dar mai ales fiind usitată ca 
insectieijj. [A. Pr.]

Pyretica, (med.) mai corect Antipyretica (v. ac.).
Pyrexia, (grec.) nume dat la o clasă de boale, 

al căror caracter comun e starea febrilă şi care 
nu depinde de lesiunea unui organ.

Pyrheliometru, aparat pentru determinarea căl- 
durei razelor solare. P. consistă dintr’un vas plin 
cu apă, pe care îl expunem la razele solare. Ca 
vasul să absoarbă mai bine căldura razelor, co-
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perişul i-se obduce ca funingine. Termometrul 
aşezat în vas arată cu cât s’a ridicat tempera
tura apei, iar de aci se poate calcula căldura 
radiată de soare.

Pyridina, Ce H6 Az=79, descoperitădeAnderson 
în oleul lui Dippel. Lichid incolor foarte fluid, 
solubil în apă cu un miros desagreabil şi cu 
gust amar.

Pyrit, mineral, sulfură de fler, cristalisează în 
sistemul cubic. Conţine de obiceiu nichel, cobalt, 
cupru, ai’senic, aur sau argint. Minereul cel mai 
respândit şi care are originea cea mai variată. 1) 
P. se găsesce strîns legat de roce eruptive, fle în
soţind direct roca eruptivă, fle în contactele ei 
sau product postvulcanic în filoane metalifere.
2) In şisturi cristaline archaice şi paleozoice.
3) Ca product concretranas sau secundar în argile, 
marge, şisturi argiloase, calcare, etc. 4) Ca pro
duct metasomatic în filoane alterate de mine
reul!. 4) Ca formaţiune recentă împrejurul is- 
voarelor sulfuroase, etc. Zăcămintele cele mai 
mari şi cunoscute de P. sunt la Rio Ţinto (Spania), 
Tharais, San Domingo, Fahlun, Cornwall, SchmoU- 
nitz, eto. In România la Baia de ai'amă. P. e 
întrebuinţat pentru fabricaţiunea sulfului şi a 
acidului sulfuric, in metalurgie; apoi când e 
bogat în cupru sau aur e un minereu foarte 
apreţiat pentru a extrage aceste două metale. 
Aurul de altfel în zăcământ primar e în tot- 
deuna însoţit de P.

Pyrltolde, grup do minerale, sulfure, antimu- 
niure sau arseniure, de coloare deschisă, luciu 
metalic. Tipul e pyritul.

Pyro —, sufix ce precede unor corpuri chi
mice ce se obţin prin ajutorai calcinaţiunii. Ca 
exemplu acidul pyrofosforic.

Pyroballlstloa, Pyrobolica, arta fabricării fo
curilor artificiale şi a explosibililor.

Pyroelectrlcltate, electricitatea ce o capătă 
unele cristale, s. e. turmalinul, topazul, bora- 
citul ş. a. prin încălzire sau prin recire. P. nu 
trebue confundată cu termoelectricitatoa, care 
se produce în două sau mai multe metale fe- 
ruminate împreună, dacă locurile de ferumina- 
ţiune nu au aceeaşi temperatură.

Pyrogallus, acidul pirogalic sau pirogalolul 
Ce tio Ug. Se obţine prin înferbentarea acidului 
galic piei'4endu-se acidul carbonic. Pasionează 
la-h 115°. Se întrebuinţează la fotografie, analisa 
galezei, a oxigenului.

Pyrogen, oleu de luminat, ce se extrage din 
acidul carbolic crud.

Pyrogenetlc, (grec.) producător de febră.
Pyrognosla, analisă executată pe cale uscată 

prin ajutorul focului.
Pyrografla, (grec) arta de a picta în lemn 

cu ajutorul focului.
Pyrdguanlt, mineral, varietate de guano.
Pyrolatrla sau cultul focului, venerarea fo

cului ca a unei fiiuţe, considerându-se ca simbol 
şi formă de apariţiune a unor fiinţe sup/afiresci. 
Forma cea mai inferioară de P., care a stat mai 
aproape de animanism, a fost, când flacăra în- 
săşi se considera ca o fiinţă vieţuitoare, când bine
făcătoare, când stricătoare oamenilor, şi această 
formă s’a aflat la mai multe popoare, aşa nu
mite selbatice. De altă formă a fost cultul fo
cului la Indii vechi. La ei flacăra focului era 
însuşi deul Agni (lat. ignis). La Parşi (Pei-şi)

flacăra se considera ca simbolul lui Ormuzd (deu 
al luminei). P. a mai existat la Chaldei, Phoe- 
nicieni. Egipteni^ etc. Ca dcităţi ale focului se 
pot înşira; Baal in Orient, Ptah în Egipt, Moloch 
la Canaaniţi. La Greci şi la Romani âncă a 
existat cultul focului, ca al unui element creator 
de lume şi producător de cultură, iar dcităţile 
focului au fost Hephestos şi Bestia la Greci, 
Vulcanus şi Vesta la Romani, aşa şi Prometheos. 
Din P. a remas la creştini aprinderea luminilor 
în biserică, substituind şi un sacrificiu. [Atm.]

Pyrolusita, mineral, bioxid de manganes, ce- 
nuşiu-negru, cristalin. De obiceiu product de 
alteraţie a altor minerale de mangan. Se gă
sesce cu alte minereuri de manganes la Ilmenau, 
llfeld, Macska-Mezo, Romaneche. întrebuinţat în 
industria chimică (pentru prepararea chiorului, 
oxigenului, etc.) în metalurgie, în ceramică.

Pyromanla, (med.) mania de a incendia.
Pyromanţla, o artă ocultă, care insoţesce Py- 

rolatria, adecă cultul focului, ca s. e. Ia Perşi, 
şi care consistă în a predice viitorul din felu
ritele couformaţiuni ale flăcărilor.

Pyrometm, aparat pentru determinarea dila- 
taţiunii lineare a corpurilor solide. P. consistă 
din două columne mici de metal, pe cari zace 
rudiţa, alo cărei dilataţiuni voim să le determinăm, 
şi dintr’un indice de asemenea de metal. Din 
corpul, a cărui dilataţiune voim să o determinăm, 
facem o vergea mică ascuţită la un capăt. Ru
diţa trece prin columne şi cu vîrful se atinge 
de indice. Incăldind rudiţa, cu o lampă de spirt, 
capătul liber ridică indicele şi acesta ai'ată mă
rimea dilataţiunei.

Pyromorflta, mineral, chlorofosfat de plumb, 
în cristale hexagonale brune-verdui sau galbene. 
Se găsesce numai în straturile superioare ale 
zăcămintelor de minereuri de plumb. Se gă
sesce la Freiberg, Pfibram, Ares, Schemnitz, 
Cornwall, etc.

Pyrop, mineral, varietate de grenat.
Pyrophag, (grec) mâncător de foc.
Pyrophone, (franc) Pirofon, instrument ori- 

giiial inventat şi construit de F. G. Kastner în 
Paris (1875), basându-se pe principiul flăcărilor 
sonore. E o specie de orgă formată dintr’o serie 
de tuburi de sticlă, în interiorul cărora la ‘/g a 
înălţime! se produc flăcări prin arderea gazului 
de iluminat. Două claviaturi de câte o octavă 
fiecare, una pentru mână şi alta pentru picioare, 
regulează care anume tuburi să între în vibra- 
ţiune. P. e un simplu obiect de curiositate acu
stică, fără aplicaţiune practică în artă. [T. C.]

Pyrophore, corpuri cari în stare de pulvere 
fină absorb cu cea mai mare energie oxigenul 
şi cari se aprind dela sine: exemplu fierul ob
ţinut dela reducerea oxidului feric prin hidrogen.

Pyrophorus noctilucus, un insect din ord. Co- 
leopterelor. Trăiesce în insula Cuba. v. Cucujo.

Pyroscop, v. Pyrometru.
Pyrosls, (med.) numirea technică pentru acel 

simţ ai'dăior în faringe, ce se produce de câte 
ori ies din stomac (prin râgăială, lat. ructus) ga
zări acre şi amare. Obvine la cataruri de stomac.

Pyrostibit, mineral, sulfoxid de antimoniu mo- 
noclin în cristale, acicular de coloare roşie. P. 
e un product de alteraţie al stibinei, pe care se 
găsesce la Pfibram, Bosing (Ungaria), eto. P. 0 
cunoscut sub numele de kermes în farmacie.
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Pyrotechnica, calorica aplicată. Aplicaţiunile 

mai însemnate se referesc la încălcjirea airifi- 
cială a chiliilor, topirea metalelor, pregătirea 
prafului de puşcă, a rachetelor, ş. a.

Pyrotin, (mineral, sulfură de fier, pyrită mag
netică), rareori cristalisat, hexagonal, de obiceiu 
cristalin; coloare galbenă de bronz, e magnetic. 
Conţine adeseori nichel (2—7%) şi puţin cobalt 
sau aur. Varietăţile bogate în nichel sunt con
siderate ca un minereu important de nichel (Ca
nada). Zăcăminte: 1) Ca un product de scy- 
ryatic al unor roce eruptive băşice în Canada 
aproape de lacul Huron, în Norvegia la Espedal, 
în valea Sesia (Piemont), etc. 2) (la impregnaţie 
(Fahlbande) în şisturi cristaline la Fahlun, Bo- 
denmais, etc. 3) In filoane metalifere la Kongs- 
berg, Andreasberg, Cinuget (jud. R.-Vâlcea). In 
fine 4) în meteorite.

Pyroxen, rocă eruptivă băşică formată prin
cipal de piroxene monoclinice. Unii autori mai 
numesc P. şi roce cristaline metamorfice cu 
piroxeni.

Pyroxylin, bumbac explosibil (}is şi trinitro- 
celulosa, care se prepară prin muiareade bumbac 
uscat în un amestec de trei părţi acid sulfuric 
şi o parte acid azotic.

Pyrphoros, (mitol.), v. Prometheos.
Pyrrha, soţia lui Deultalion. Când Zeus a voit 

ea să nimioeasoă genul omenesc prin potop, Deu- 
kalion, la sfatul celoralalţi ()ei, a făcut o arcbă 
in oare el şi P. a scăpat pe muntele Parnas, şi 
fătend sacrificiu a cerut dela (Joi împlinirea unei 
dorinţe, ceea ce 4e>' i-au promis. Atunci el 
cu P. au aruncat înderetul lor oasele mamei 
(pietrile pementului) şi din oase au ieşit oameni, 
prin ce ei au devenit protopărinţii noului gen 
omenesc pe pământ.

Pyrrhiche, la Greoii cei vechi un dans de arme.
Pyrrhichius, în versificaţia metrică, tactul ver- 

sificaţional, compus din doue silabe:
Pyrrho, Întemeietorul şcoalei sceptice în filo- 

sofia greacă, trăi între anii 378—288 a.Cbr. După 
îndelungate căletorfi în Orient, pe la In^i şi Perşi, 
se făcu preot şi în Elida ajunse mare pontifice. 
El învăţă, că lucrurile ne sunt nouă necunoscute 
şi pentru aceea trebue să ne abţinem dela ori 
ce judecată asupra lor. Ca să putem sci ceva 
ou siguranţă, ar trebui să cunoascem: natura 
lucrurilor, raporturile dintre noi şi ele, resultatul 
acestor raporturi. Această cunoscinţă însă este 
imposibilă. Numai virtutea are valoare, toate 
celelalte ocupaţiuui, chiar şi sciinţele sunt inutile. 
N’a scris nimic. Cf. Teodorescu, Ist. fii. ant. 178. 
Uberweg, Gesch. der Phil. I. [PI.]

Pyrrhos, rege al Epimlui, fiul lui Aeakides, 
n. 318 a. Chr., j" 272, a ocupat tronul în etate 
de 12 ani, dar la 301 a fost detronat şi s’a dus 
la cumnatul seu Demetrios Polyorketes, apoi la 
Alexandria, unde a oâştigat simpatiile lui Pto- 
lomeu şi s a însurat ou o fică maşteră a acestuia. 
Cu ajutorul socrului seu şi-a recâştigat tronul 
la 295. Chemat în ajutor de Tarentini contra 
Romanilor, pleacă în primăvara anului 280 cu 
25,000 soldaţi şi 20 elefanţi, spre a-şi cuceri 
un imperiu greco-italic. La Heracleia bate pe 
consulul roman P. Valerius Laevinus şi pleacă 
cătră Roma, dar e oonstrîns de Laevinus, oare 
adunase oaste nouă, a se reîntoarce. La 279 

Enoiclopedia română. Yol. 111.

mai repurtează o victorie la Asculum, dar cu 
pierderi enorme (de aici proverbiala învingere 
a lui P.), încât preferi a se retrage, şi plecă în 
ajutorul'Siracusanilor în contra Cartaginei. La 
început se resboi ou mult noroc, dar în urma 
unor roscoale provocate de regimul seu sever, 
trebui să se retragă în Italia, unde la 275 fu 
bătut cumplit de M. Curius Dentatus. La 274 
s’a reîntors apoi în Epir. In anul 272 a mai 
făcut o încercare de a cuceri Grecia, dai1 fu 
ucis în luptă la Argos.

Pyrrhosiderita, v. Goethit.
Pyrrhotina, v. Pyrotin.
Pyrrhula maior, pasere, v. Botros.
Pyrrol, C* O4 Az H, se găsesce în oleiurile ani

male şi în productele petrolifere. Antipirul se 
poate obţine din destilaţiunea usoată a sărurilor 
de amoniu, a acidului mucic şi zacharic. Lichid 
incolor, miros chloroformic, fierbe la +130°.

Pyrua L., v. Pirus L.
Pythagoras, filosof grec şi fundatorul şcoalei 

italice numite pitagorică, s’a născut în Samos 
cam între an. 600 şi 584 a. Chr. Inveţă la Phe- 
rechide şi Ermodamonte, călători prin Grecia, 
Lesbos şi Creta, Fenicia, Asiria şi Arabia. în 
atingere cu preoţii egipteni îşi însuşi cunosoinţe 
din fisioă, matematică şi astrologie precum şi 
doctrina despre trecerea sufletului în tot felul 
de animale. La 526 fundă în Croton o asociaţie 
sau congregaţiune, care pe lângă tendinţe filo
sofice şi religioase mai avea şi tendinţe politice. 
Muri pe la 500 a. Chr. P. a fost cel dintâiu, 
care nu s’a numit înţelept (sofos) ci numai «iu
bitor de înţelepciune* (filosof). învăţământul său 
era de două feluri: a) extern sau exoteric pentru 
începători de ori ce etate şi sex, numiţi Pitagorei. 
Acesta dura doi ani. b) Altul intern pentru cei 
iniţiaţi, numiţi pitagorici. Introduşi în toate tainele 
învăţăturii. După P. causa a toată existenţa este 
D-()eu, care este nefăout, oi dela sine, e inteligenţa 
supremă, nesupus patimilor. Totul este creat în 
regulă, cu număr, greutate şi măsură. Numerile 
sunt principiul tuturor lucrurilor, iar acestea în 
substanţa şi forma lor sunt imitaţiuni ale nume- 
rilor. Lumea constă din suflet, minte, materie şi 
destin. Omul constă din trup şi suflet, având 
raţiune şi simţuri. Sufletul este o emanaţiune din 
focul central sau din divinitate, este "Un număr, 
care se mişcă de sine. Sufletele ca imateriale 
sunt nemuritoare şi ieşind din trup întră în su
fletul general al lumii, de unde după 1000 ani 
se reîntorc în alte corpuri (metempsicosă). în 
morală învaţă: respectul cătră divinitate, pă
rinţi şi bătrâni, castitatea, fidelitatea conjugală, 
supunerea, modestia, temperanţa, monogainia, 
practicarea virtuţii. P. stabili elementele sciinţei 
matematice, ale musicei şi astronomiei. Cf. Teo- 
doresou. Ist. Ph. ant.; Zeller, Philos. der Griechen; 
Uberweg, Gesch. der Philos. I. [PI.]

Pythia, 1) preoteasa lui Apollon, care la Delphi 
împărţia sentinţele de oraclu. 2) P. sau ludi py- 
thici, la Greci una din cele 4 serbători de frunte 
naţionale. Apolon învingând bălaurul Python 
(v. ac.) s’a instituit serbătoare şi la an. 586 a. 
Chr. a fost reorganisată şi s’a ţinut tot la 5 ani 
în August. 3) P., numele vechiu al oraşului 
Delphi.

Pythice, jocurile ce se celebrau tot la cinci 
ani la poalele muntelui Parnas lângă Delphi în
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onoarea (jeului Apollon Fytianul. Aceste jocuri 
naţionale erau de categoria celor olympice, ne- 
meice şi istmice.

Python, 1) P., la Greoi un dracon, adecă 
bălaur grozav, născut de Gaea (păment) ucis 
de Apollon (4en de soare). F. represintă la
curile băltoase, mocirloase, mai ales primăvara,
fie cari vara (soarele, Apollon) le uscă (v. Bă- 
Burul).

2) P., un gen de şerpi uriaşi din sudul Asiei, 
cu mai multe specii. Cel mai mare este pitonul 
uriaş (Fython molurus), are corpul acoperit cu 
solzi neteiji. Capul gălbiniu sau brun, pe corp

cu pete pătrate brune închis. Lungimea 5—8 m. 
Omoară prada prin for(a muşchilor.

Pythonide, o familie de şerpi uriaşi din ord. 
Squamatelor, respândite în continentul vechili, 
apoi pe Moluce, Noua-Guinee şi Australia. Are 
doue genuri: Fython şi Morelia.

Pyurla, emisiunea unei urine amestecate cu 
puroiu în caşuri de pyelită şi cyrtită supurată, 
blenoragie, absces al rărunchiului, al părejilor 
beşicei. Din urina colectată în un pahar conic 
se diferenţiază după câtva timp puroiul.

Pyx, (grec.) cutie.
Pyxida, V. Capsula.



Q
Q, a 15 literă în alfabetul latin. In comerciu 

q e prescurtare folosită pentru maja metrică 
(quintal).

Q. B. F. F. S., prescurtare pentru: quod bonum 
felix faustumque sit; formulă cu care se înce
peau mai de mult actele judiciare.

Q. 0. B. V., prescurtare pentru: quod Dens bene 
ventat (ceea ce D(Jeu să o îndrepte spre bine).

Q. E. D., prescurtare pentni: quod erat de- 
monstrandum (ceea ce era de demonstrat).

Qua —, V. şi Ca —.
Quacji, (germ. QuadenJ, popor de origine germ., 

uniţi cu Mai'comanii au ocupat Moravia de astăzi 
prin seci. I—IV d. Chr.; se contopiră în urmă 
ou Bajuvarii (Bavarezii).

Quadragesimae, v. Faresemi.
Quadrangulum, flatj patru-unghiu.
Quadrant, v. Cadran.
Quadrat, v. Cadrat.
Quadratura, v. Cadratura.
Quadriga, se numia la Romani un car tras de 

patru cai lăturaşi; se folosia numai cu ocasiunea 
jocurilor publice în circus şi la triumf.

Quadrll, v. Cadril.
Quadrilater, v. Cadrilater.
Quadrilllon, (neolat.), o mie de ori o mie de 

triilioane.
Quadrireme, (marină), galeră cu patru rânduri 

de rame (lopeţi) suprapuse.
Quadrivium, (lat.) încrucişare de drumuri în 

patru direcţiuni. In evul mediu numele şcoalelor 
superioare, în cari se predau dintre artele li
berale; musica, astronomia, dialectica şi retorica. 
V. şi Triviura.

Quadrumana, animalele cu patru mâni, adecă 
maimuţele (v. ac.).

Quadrupeda, animalele cu patru picioare.
Quadrupel, (Oma de Ora), monetă de aur 

spaniolă şi americană în valoare de 64 până 
69 mărci germ.

Quaestio, (lat.) anchetă, cercetare sciinţiScă 
.sau criminală; la vechii Romani Q. era tribu
nalul, care avea să judece singuraticele crime; 
mai târziu sub numele de Q. perpetua avea să 
judece toate acusele din unul şi acelaş an, cari 
se referiau la un soiu de crime, s. e. pentru 
stoarceri de bani (repetundarum), pentru falsi
ficări (falşi), etc.

Quaestor, la Romani era magistratul însăr
cinat cu administraţiunea finanţelor. La înoe- 
putnl republioei erau doi Q., mai târziu patru; 
doi la Roma (urbani), alţi doi în armată (mi- 
litares); la 287 a. Chr. mai erau patru la ma
rină (clasici). Cu înmulţirea provinciilor rom. 
s’au înmulţit şi numerul Q.-lor.

Quaga, (zool.) v. Zebra.
Quai, (franc.) v. Cheu.

Quakerl, (engl., tremurători), sectă religioasă 
lăţită prin America şi Anglia, mai puţin prin Ger
mania, fundată de cătră George Fox pe la 1649. 
(j. în învăţăturile fundamentale nu se deosebesc 
mult de ceilalţi protestanţi, ţin însă mai strîns 
la sf. Scriptură şi cred în «lumina internă a lui 
Christos», care, după credinţa lor, luminează pe 
om ca să cunoască voia lui D4eu şi calea mân
tuirii. Neagă ordul preoţesc şi despreţuiesc ce
remoniile religioase, serbătorile, jurământul şi 
resboiul. In adunările lor poate predica ori cine 
se crede inspirat. Afacerile lor bisericesc! le 
pertractează în adunările lor lunare, trilunare, şi 
anuale, în cari toţi au vot. In moravuri sunt simpli 
şi moderaţi. (Cf. Vascotti-Hiptmair: HistoriaEocl. 
Vienae; 1895, t. I, p. 257 sq.) [Dr. I. Radu.]

Qualiflcatio, (lat.) calificaţiune (v. ac.).
Qualitas, (lat.) calitate (v. ac.).
Qiian, monetă în Anam = 3'27 cor.; tot acolo 

şi măsură de greutate = 312'20 kg.
Quantitas, (lat) cantitate (v. ac.).
Quarnero, sin în partea nord-estică a Adria- 

ticei, între Croaţia şi Istria; în el se află in- 
sulele Q. (Cherso, Lussin, Veglia, etc.), aparţi
nătoare la Istria.

Quart, odinioară măsură de fluiditate în Prusia, 
= V»o vadră sau 1-145 1.

Quarta, clasa a patra a unei şcoale.
Quarta, măsură de bucate în Portugalia şi 

Brasilia = 3'46 1.; în Genua măsură de oleiu 
= 16-37 1.

Quarta, în musică e intervalul dintre două 
sunete, dintre cari al doilea vine ca grad al pa
trulea dela cel dintâiu. In scara naturală a su
netelor musicale se găsesc două specii de tj.: 
una de 3 tonuri, majoră, şi celelalte de2 tonuri '/a, 
minore. Tradiţiunea însă a calificat altfel Q. şi 
anume; Q. dreaptă sa.M perfectă, de 2 tonuri */,, 
cu raport numeric 3/4; interval consonant. Q. 
crescută de 3 tonuri, numită ancă triton, cu ra
port numeric JS/18; interval disonant, care a 
jucat un rol important în musica evului mediu, 
aducând aşa numitul sistem de solmisare prin 
mutaţiuni şi care nu era pentru teoricianii acelor 
timpuri nimic mai puţin decât diabolus în mu
sică. Numai în urma admiterii acestui interval 
ca disonanţă naturală a acordului de septimă 
dominantă, se stabiliră basele polifoniei moderne. 
Q. micfurată, de 2 tonuri, cu raport numeric ,,/,6; 
in relaţiuni armonice se poate găsi ca restur- 
nare a intervalului de quintă crescută dintre 
gradele 3 şi 7 ale gamei minore. Expr. de Q. 
e întrebuinţată ancă uneori în acelaş sens cu 
tetracord, serie diatonică de 4 grade. [T. C.]

Quartal, a patra parte din an calculat din 
1 Ianuarie, 1 Aprilie, 1 Iulie şi 1 Octombre sau 
după serbătorile; Pasci, Sf. loan, Sf. Mihail şi
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Gavriil şi Anul nou; înainte de disolvarea bres
lelor se numiau aşa şi întrunirile la pătrar ale 
măiestrilor şi calfelor.

Quarter, măsură engleză de bucate = 04 gallon^'s 
= 290 789 1.; măsura veche usitată în State e 
Unite, numită Winchester Q. = 281’197 1.; mă
sură comercială de greutate engl. = 28 funţi engl. 
= 12-70 kg.; măsură de lungime = 1/i Jard.

Quartet sau Quatuor, (franc.) e numele dat 
în musică atât unei composiţiuni destinate a G 
executată de 4 voci sau 4 instrumente, cât şi 
grupului format din 4 cântăreţi sau 4 instru
mentişti. Deja de prin seci. XV stilul musical 
în 4 voci e considerat ca întrunind în acelaş 
timp uşurinţa execuţiunii cu simplicitatea în 
factură şi cu claritatea în armonie, astfel că 
acest mod de a scrie e preferat,'şi cea mai mare 
parte din lucrările măiestrilor oontrapunctişti ai 
seci. XVI sunt astfel tratate. Măiestrii musioei 
de cameră din seci. XVIII îl adoptară, şi făcură 
din Q. forma tipică a acestui gen de musică. 
Gossee, Sammartioi, Haydu, deschid drumul pe 
caro îl urmează apoi măiestrii clasici în frunte cu 
Mozart şi Beethoven. In musică acompaniată se dă 
numele de Q. unei bucăţi vocale pentru 4 cântăreţi 
solişti, indiferent de numărul instrumentelor sau 
al partidelor acompaniatoare. [T. C.]

Quarţ, mineral, bioxid de siliciu, se presintă 
în prisme terminate prin doi romboedri; el 
ocupă locul 7 din scara de duritate. Coloarea 
variază foarte mult; cel mai comun e cel in
color sau puţin alb. Varietăţile cele mai im
portante sunt: cristalul de stâncă, varietatea 
incoloră; Q. fumat şi Marianul, cel dintâiu oe- 
nuşiu-brun, al doilea aproape negru; Citrinul, 
^;are e galben, Ametistul e violet; Q. lăptas e 
alb; Lussatit, Luteciu şi Quarzin sunt var. rare. 
Ochiul de pisică e un Q. cu inclus de Gbre Gne 
de asbest, etc. Q. e un mineral foarte respândit; 
el întră în constituţiunea rocelor eruptive acide, 
ca graniţe, porEre, etc., formează cu mice ele
mentul principal a micaşisturilor şi altor roce 
cristaline, în Gne însoţesce cele mai multe Gloane 
metalifere, sau formează singur Gloane, cari se 
întind pe 100 km. şi mai bine. Năsipurile sunt 
în mare parte, unele exclusiv formate de Q. 
Var. pure se întrebuinţează în industria sticlei 
şi în optică, cele colorate ca pietri de ornament 
sau cluar ca pietrii scumpe.

Quartina, (Quartalet), în musică, grup anormal 
de 4 note de aceeaşi valoare luate însă numai 
drept 3; se întâlnesce în măsurile ternare.

Quartir, locuinţă (v. ac.).
Quarţită, rocă sedimentară, formată de gră

unţe de quarţ cimentate prin un ciment silicios 
încât grăunţele nu mai sunt visibile. Q.-ele sunt 
desvoltate în România în formaţiunile mesozoice 
şi mai ales în paleozoioul Dobrogei.

Quarţ aextacord, (musică) acord de quartă şi 
sextă, resturnarea a doua a unui acord perfect.

QuasI, (lat.) ca, ca şi, cam aşa, aproape, analog.
QuasI contract, adecă obligaţiune isvontă din 

fapte hcite şi voluntare de natură a da nas- 
cere unei obligaţiuni cătră o altă persoană, sau 
obligaţiuni reciproce. Codul civil român organi- 
sează numai două quasi contracte; gestiunea de 
afaceri şi plata lucrului nedatorit. Sau, dacă 
cineva, cu sciinţă, nu din eroare, a primit ce 
nu i-se datoresce, e dator să restitue ceea ce a

primit. De asemenea, dacă, din eroare, m’am 
crezut dator şi am plătit o datorie, am dreptul 
să cer banii înapoi dela creditor. Dacă, însă cre
ditorul, cu bună credinţă că-i datoresc a rupt 
chitanţa ce constata datoria, eu nu mai pot cere 
banii înapoi, dar îi pot cere dela adevăratul 
datornic, adecă dela acel care trebuia să facă 
plata şi în locul căruia, din greşală, am plătit 
eu. (Cf. Alexandrescu: Dreptul Civil Rom.; Era- 
clide, S. Scriban: Codul Civil Popular.)’

QuassiaL., (botan.) gen din fam. Simarubaceae, 
cu vr’o 3 specii. In lemnul de Q. amara L., un 
arbore de 1—2 m. din America tropicală, e un 
principiu amar, quassina, din care causă acest 
lemn e oGcinal catonic, febrifug şi e numit lemn 
amar de Surinam Q. affidnalis Rich., cresce 
în Guyana. [S. Şt. R.]

Quatember, (lat. cele patru anotimpuri), se (ţine 
ajunul, ce îl observă romano-catolioii câte trei 
4ile în septămână (Miercuri, Vineri şi Sâmbătă) 
în Gecare anotimp.

Quaternară, farmaţiunea, (geol.) numită şi 
era modernă, e caracterisată prin apariţia omului 
pe glob şi dispariţiunea marilor mamifere her- 
bivore. In această epocă mari straturi de zăpadă 
şi ghiaţă au acoperit masivele muntoase şi re
giunile septentrionale, cari au lăsat pe mari în
tinderi deposite foarte groase. Fauna este re- 
presentată prin Coquile arctice, şi prin specii cari 
încep ase stinge în această epocă, ca: Elephas 
antiquus, Mammouth, Hippopotainus major, Drsus 
spelaeus, Hyaena spelaea, Cervus megaceros, 
precum şi prin specii emigrate ca Reni, Glu- 
toni. Antilope. Flora are ca representanţi: Salix 
polaris, Dryas Octopetola, Betula nana, etc.

Quaternium, (matern.) nume dat de Hamilton 
unor expresiuni imaginare, pentru care a creat 
un calcul special numit calculul Q.-ilor, cu aju- 
toi-ul căruia se resoalvă cu înlesnire problemele 
asupra geometriei spaţiului.

Quatrain, (franc) în poesie strofă sau mică 
poesie compusă din patru rânduri; foarte respân- 
dită în poesia română.

Quatrefages de Breau, Jean Lauis Armând 
de, n. 1810 în Berthezenne (Gard.) f 12 Ian. 1892 
în Paris. Făcu GlosoGa la Strassburg, luă docto
ratul în matematici (1829), apoi doctoratul în me
dicină (1832). Atrăgendu-1 sciinţele naturale, le 
studia, luă doctoratul (1840, Paris), ocupându-se 
de aci toată viaţa cu studiul sciinţelar naturale 
prin multe şi interesante excursiuni, în urma 
cărora a dat la lumină foarte multe lucrări de 
valoare apărute toate în Paris, ca: Souvenirs 
d’un naturahst (1854); Etudes sur Ies maladies 
actuelles des vers â soie (1860); Metamorphoses 
de l’homme et des animaux (1862); Histoire na- 
turelle des Anneles marins et d’eau douce. Anne- 
lides et Gephyriens (1865); Unite de l’espeoe 
humaine (1861); Histoire de l’homme (1867); 
Ch. Darwin et ses precurseurs frangais (1870); 
L’Espece humaine (1877); Hommes fossiles et 
hommes sauvages (1884); Les Pygmees (1887); 
Theories transformistes; Romanes, Cari Vogt, 
Haeckel, Owen, etc. (1892). [I.P. Voiteşti.]

Quattrocento, (ital., patru sute) în istoria artei 
itahene e numit aşa seci. XV şi stilul care pre
domina atuncea.

Quebec, provincie în Dominion of Canada (Ame
rica de Nord), 589,200 km*, cu 1.488,535 loc.
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(1891). Capitala Q., totodată cetate fortificată, 
e situată lângă rîul San-Lorenzo, 63,090 loc. 
(>/8 de origine Farncezi), port admirabil; comerciu 
însemnat, şantier; arohiepiscop catolic. Q. a fost 
fundat de Francezi la 1608, dela 1763 al En
glezilor.

Quebracho se numesce în America de sud 
scoarţa şi lemnul, utilisate în industrie şi far
macie, dela câţiva arbori din acele regiuni. Aşa, 
Q. colorado sau Q. roşu de Tucuman, e dat de 
Quehrachia. Lorentzii Griseb.,(arbore din familia 
Anacardiacee, cresce în Argentina. Scoarţa e 
folosită la tăbăcit şi în terapeutică ca astringentă. 
Q. blanco, scoarţă iarăşi amară, e dată de As- 
pidiosperrtia (v. ac ), Quebracho Schlecbt.

[S. Şt. R.]
Quediinburg, oraş în guvernamentul prusian 

Magdeburg, 21,971 loc. (1895); castel şi biserică 
veche; gimna.siu; grădinărit; fabrici de sîrmă, 
tinichea, maşini, postav. Locul natal al lui Elop- 
stock şi Cari Eitter (monument).

Queen, fengl.J regină.
Queens County, comitat în provincia irlandeză 

Leinster, 1719 kma. cu 64,883 loc. (1891); ca
pitala Maryborough.

Queensland, (pron. Kvinsland), colonie engl. 
în partea e.stică a Australiei, 1.730,721 km*, ou 
460,450 loc. (1895): mine de aur, cărbuni, plumb, 
cositor; economie de vite întinsă; product prin
cipal lâna. Căi ferate 33,840 km., iinii telegrafice 
16,059 km.; datorie 31-9 milioane lire steri. Ca
pitala Brisbane.

Queenstown, (pron. Evinstaun, mai nainte Cove 
of Coi k), oraş în comitatul irlandez Cork (Mtinster), 
9082 loc. (1891); reşed. episcopească; portul prin
cipal al comitatului Cork; băi de mare.

Queen’s ware, (engl.) un soiu de porcelan de 
coloare galbenă sau a fildeşului, uşor şi cu o gla
zură strălucitoare.

Quenstadt, Friderie August, mineralog şi pa
leontolog, n. 9 Iul. 1809 în Eisleben, 1837 pro
fesor în Tiibingen, f acolo 21 Dec. 1889. A scris 
între altele: Methode der Eristalographie (1840); 
Pelrefaktenkunde Deutschlands (1846); Hand- 
buch der Petrefaktenkunde (ediţ. III, 1882—85); 
Handbuch dor Mineralogie (ediţ. III, 1877), etc.

Quental, Anthero de, renumit poet portugez, 
n. 1842 pe insula San Miguel, studia dreptul la 
Coiinbia, dai1 se ocupă în special cu literatura. 
De pe la 1860 publică poesii, studii filosofice, 
critice literare, sub influenţa şooalei romantice 
şi în special a lui V. Hugo, combătând direc
ţiunea clasicistă a şooalei poetului Castilho (v. ac.). 
Operele sale, bogate în cugetări filosofice ale 
timpului, sunt: Sonetos (1863); Beatriz, poemă 
(1864); Odes modernas (1865, II ed. adausăl875); 
Primaveras romantioas, cântece (1872); alte So
netos (1881); iar în prosă: Bom-senso e bom- 
sosto (1865); A dignidade das letras (1865); 
Considerayoes sobre a filosofia da historia litte- 
raria pprtugueza (1872); A poesia na actualidade 
(1881). Istorice-politice: Portugal perante a re- 
volupao de Hespanha (1868); Causos do deca- 
dencia dos povos peninsulares (1871) ş. a.

Quercit, (zahăr de ghindă) se găsesce în 
ghinde, cristale incolore de un gust dulce, so
lubil în apă şi alcool, se topesce la 225°; topit 
cu soda caustica dă nascere la producte aromatice.

Quercitron, numele coajei stejarului Quercus

tinctoria din America de Nord, care conţine ma
teria Quercetina folosită în vopsitoria pânze
turilor.

Quercus L., (botan.) gen din fam. Cupuliferae, 
tribul Quercineae, cuprinde vr’o 300 specii de 
frumoşi arbori sau arbusci cu frunzele alterne, 
caduce sau persistente, de tot întregi, dentate 
sau lobate, membranacee sau coriacee; florile 
monoice sunt dispuse în spice unisexuale, amen- 
tacee, foarte rar androgyne; involucrul fructifer 
este transformat într’o cupulă areolată, anulată 
sau echinată. Speciile acestui important gen sunt 
respândite prin Europa, Asia temperată şi tro
picală, America boreală şi în munţii Americei 
centrale şi ai Columbiei. In părţile noastre cresc 
următoarele specii: Q. cerris L., cunoscut de 
poporul nostru sub numirea de Cer, constiteu 
păduri sau dumbrave; Q. conferta Eit., numit 
popular Gârniţă, formează păduri sau dum
brave mai cu samă în regiunea şesurilor; Q. pe- 
dunculata Ehrh., vulgar: Gorun, Şledun, 
T u f a n, constitue împreună cu alte esenţe pă
duri în regiunea şesurilor şi a dealurilor; Q. pu- 
beseens Willd., popular numit: Tufă, Tufă 
albă, Tufă rîioasă prin pădurile şi tufişurile 
din regiunea montană şi a dealurilor; Q. sesai- 
liflora Smith., vulgar Stejar, constitue îm
preună cu alte esenţe păduri sau dumbrave în 
regiunea şesurilor şi a dealurilor. Fnictele uneori 
comestibile ale speciilor de Q. siînt cunoscute popo
rului nostru sub numirea populară de Ghindă. 
Galele formate pe ramurile tinere de Q. infec- 
toria Willd. (orig. din orient) în urma înţepă- 
turei, făcută de insecta Cynips gallae tine- 
toriae L., sunt întrebuinţate în medicină şi 
cunoscute poporului nostru sub numirea de Go
goşi de riştic. Din stratul cortical suberos 
al speciei Q. Suber L., originar din regiunea 
mediteraniană se scoate (suberul) pluta, din 
care se fac dopurile de plută. [Z.C. P.J

Quoretaro, stat în interiorul Mexioului (Ame
rica centrală), 9215 kma. cu 227,233 loc. (1895). 
Capitala Q., 32,790 loc.; la 15 Mai 1867 aci a 
fost prins împăiatul Maximilian şi tot acf a fost 
împuşcat apoi la 19 Iunie acelaş an.

Querquetulanae Virae în cultul roman au fost 
•Virgines divae» (fecioare deiesci) anume nimfe 
(v. ac.) ale arborilor de cer (lat. quercus), adecă 
de ceret (querquetus) sau pădure de cer (gorun). 
Ceretul lor a fost aproape de poarta querque- 
tularia a Romei. Se amintesc şi Lares querque- 
tularii, cari în ceret au avut o capelă. [Atm.]

Questore, v. Quaestor.
Quevedo y Villeges, JDon Francisco de, ce

lebru scriitor spaniol din seci. XVII, -n. 1580 
în Madrid, fost ministru al vice-regelui Nea- 
polei, pe urmă arestat 4 ani pe domeniul seu 
La Forre de Juan Abad din causa unui omor 
în duel. La bătrâneţe suferi iar câţiva ani de 
grea închisoare din causa unei satire în contra 
ministrului Olwarez, atribuită lui pe nedrept, 
t 1645. Renumit ca poet satiric. Opere: Poesias. 
Valencia, 1876; Colleccion de poesias de Fr. Q. 
Madrid, 1874; Poesias picarescas ineditas. Ma
drid, 1863. Intre numeroasele sale scrieri în 
prosă se disting: Suenos y discursos (vizuini) 
după modelul lui Lucian, şi Gran Tacano, roman 
satiric, unul din cele mai buce de felul său. 
Ediţiunea completă a operelor sale apăru la
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Madrid, 1791—94, în 11 voi.; o edijiune cri
ticii cu biografie şi introducere de Guerra y 
Orbe. Madrid, 1852—59, 3 voi.; o alegere, Obras 
escogidas con notas, de Ochoa. Paris, 1873.

QuI bene distinguit, bene dooet, (lat.) >cine 
distinge bine, instruesce bine«.

Quichb, Beminţio de lodiani Maya în America 
centrală, odinioară popor puternic şi cult. Limba 
lor se vorbesce şi a(}i; capitala lor era Utatlau 
(a(}i Q- în Guatemala).

Quichua, popor indian în Amenca de sud, 
respândit prin Peru şi Ecuador.

Quid, (lat.) pronume: ce, pentru ce, cu com
pusele: quidem în adevăr, fără îndoială; quidam 
cineva; quidjuris ce se ţine de drept.

Quiditate, (lat. quidditas), un cuvânt introdus 
în latinitatea evului mediu şi din aceasta în 
filosofia şcolastică spre a exprima, în genere, ce 
este un lucru oarecare. El se întrebuinţează 
spre a arăta ca forma unită cu materia determină 
un lucru în mod substanţial, exprimând ceea ce 
este el în sine (quid est). [PI.]

Quidquid agis prudenter agas et respice flnem, 
»ori ce faci, fă cu înţelepciune şi gândesce-te 
la sfîrşit», proverb latinesc.

Quietlsm, doctrina profesată de Quietişti (v. ac.l.
Quietişti, eretici pseudomistici din seci. primi 

ai erei creştine; învăţau, că cea mai înaltă per
fecţiune a omului consistă în o anihilare a tu
turor facultăţilor şi a ori ce lucrare, aşa cât 
singur D(Jeu să opereze în om. In seci. IV eresia 
aceasta s'a resuscitat sub numirea de Euchiţi 
sau Messaliani, iar în seci. XII în Bulgaria de 
Bogomil (v. Bogomili). La un sistem a redus Q. 
spaniolul Molinos în seci. XVII, dela oare s’a 
numit şi »molinism«. Afin cu Q. este semiquie- 
tism, în care pe timp oarecare căzuse şi cele
brul orator şi scriitor francez Fenelon (v. ac.). 
Semiqu. învăţau, că iubirea lui D(Jeu trebue să 
fie liberă de ori ce motive, cum ar fi sperarea 
fericire! eterne ori frica de pedeapsa vecinică; 
omul nimic nu voiesce pentru sine, ci tot ce 
voiesce numai pentru D4eu; după semiqu. vir
tutea speranţei teologice nu ar ave sens.

[i—m.]
Quillaja Molina, (botan.) gen din familia Bo- 

saceae, trib. Quillajeae (subfamilia Spiraevideae), 
cu vr’o 3—4 specii din America de sud; toate 
sunt arbori cu frunze întregi. Scoarţa dela Q. 
aaponaria Mălină, numită lemn de Panama, 
printre alte principii conţine saponină, din care 
causă amestecată cu apă face clăbuc ca săpunul 
şi se folosesce la curăţitul unor obiecte. In me
dicină s’a recomandat ca bună în boalele de 
piept putând înlocui infusiunile de Polygala.

[S. Şt. R.]
Quilting, stofă deasă, v. Pique.
Qulmper, capitala depărtăm, franc. Finistere, 

18,557 loc. (1896); episcopie, catedrală fru
moasă; port, şantier.

Quinarlus, (lat.) monetă romană de argint 
= Vs denar = 5 as.

Quinault, Philippe, poet franc., n. 1635—88 
în Paris. Dela etatea de 15 ani compunea piese 
de teatru. Prima comedie jucată la Theâtre- 
Franşais fu »Rlvales« (1653). Apoi publică co
mediile pastorale în 5 acte »La genereuse in- 
gratitude», »Amant indiscret»; «Comedie sans 
comedie», piesă curioasă, care e un amestec de

pastorală, comedie, tragedie şi operă. Meritul 
principal al lui (j. sunt «operele», cari sunt nisce 
tragedii lirice. Celebrul compositor Lulli obţi
nând privilegiul de a deschide o sală de spec
tacole, Q. scrise pentru această scenă «Les fâtes 
de l'Amour et de Bacchus». Preste puţin Lulli 
obţinu sala Palais-Royal şi opera luă un avânt 
considerabil, publicându-se succesiv: «Cadmus 
et Hermione», «Alceste», «Thesee», «Atys», «Isis», 
«Proserpine», «Persee», «Roland et Armide», etc. 
Q. fu ales academician la 1670.

Qulncunx, (lai.) cinci din douesprecjece pă4i ale 
unui întreg; monetă romană veche = 5 unciae 
sau 5/„ as.

Qulndeclm vlrl, (mitol., cineispredeee bărbaţi) 
în cultul lui Apollon. Cultul acestui (}eu a stră
bătut din Grecia în Italia şi a adus cu sine pe 
preoteasa sau profeta apollină, aşa numita si- 
byllâ din Cumae, iar în Roma s’a aflat trebuinţa 
de a institui un colegiu de preoţi, cu asemenea 
demnitate ca pontificii şi augurii. La început 
s’au ales doi patricii, numiţi duum viri de sacris 
faciundis, dela an. Romei 387 s’au ales 5 pa
tricii şi 5 plebei, numiţi Decern viri ((Jece băr
baţi), iar dela Sulla încoace, colegiul preoţilor 
lui Apollon a stat din Q. v. de sacris faciundis 
(pentru de a face cele sfinte) în cult. [Atm.j

Quinet, Edgar, fost membra onor. al Acad. 
rom., mare Hloromân şi cetăţean al României. 
Renumit scriitor şi om politic franc., n. 17 Febr. 
1803 la Bourg. După solide studii, făcute la 
Paris, Genua şi Strassburg, unde luă doctoratul 
cu tesa «De Indiae poeseos origine (1839)» şi 
sorise «L’epopee indienne», trecu la Heidelberg, 
de unde reîntorcându-se publică o excelentă tra
ducere a operei lui Herder, «Ideen zur Phiio- 
sophie der Geschichte der Menscbheit», 3 voi., 
Strassburg, 1825—27. Numit membra al comi- 
siunii de erudiţi pentru expediţiunea in Morea, 
culese în Grecia materialul pentru scrierea sa 
«De la Grece moderne et de ses rapports aveo 
l’antiquite». Paris, 1830, 2 voi. Reîntors la Paris, 
scrise în Revue des deux Mondes, dela 
1831—1839, foarte interesante lucrări, culese 
parte în «Les Roumains, Allemagne et Italie». 
Paris, 1839, 2 voi. Chiomat profesor la facul
tatea din Lyon, schiţă, într’un curs de lecţiuni 
foarte cercetat, opera sa «Le genie des religions». 
Paris, 1842. Deşi liber cugetător, guvernul îl 
chiemă la College de France, în Paris, încre- 
dinţându-i cui-sul de limbi şi literaturi ale Eu
ropei meridionale, în 1842. Aci, împreună ou 
Michelet (v. ac.), mare istoric-poet şi filoromân 
ca dînsul, combătea ideile reacţionai’e în politică 
şi religiune şi prin căldura eloquenţei salo, fru
moasă şi entusiastă ca şi stilul seu, deşteptă o 
simpatie pasionată în junimea studioasă. Din 
această causă i-se luă catedra. Fu deputat în 
constituantă la 1848 şi în adunarea legislativă 
la 1849. După lovirea de stat în 1852, trăi în 
exil la Bruxelles până 1870, când fu de nou 
deputat în parlament, f 17 Martie 1875. Opere, 
afară de cele menţionate: «Ahasverus» (1833, 
ca simbol al umanităţii). Napoleon (1836), «Pro- 
methee» (1838), poeme epice; «Les Jesuites» 
(1843, cu Michelet, numeroase ediţiuni), «Mes
vacancesenEspagne»(1846),»Revolutionsd’Italie«
(1848), «Les esclaves», poemă dramatică (1853), 
«Fondation de la republique des provinces unies»
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(1854), Merlin renchanteur» (1860), »La creation« 
(1870), »La republique» (1872), «L’esprit nou- 
veau« (1874). Postumă, Le livre de l’exile« cu 
portret, 1875. Opere complete (1856—1859), 
10 voi. Cf. Chassiii, »Edgar Q., sa vie et ses 
oeuVres« (1859), şi »CorrespoDdaDces 
d’Edgar Q.« 2 voi. 1877. Dtta Q. născută G. 
Aeachi, româna, a scris Memoires d’exil, 
1868.

Qui nlmium probat, nihil probat, ClatJ cel ce 
vrea să demonstreze prea mult, nu demonstra 
nimic, este o frasă prin care se semnalează 
eroarea în contra unei condiţiuni a demonstra- 
(iunii (argumenta(iunii) logice şi retorice, prin 
care se cere să nu se demonstreze nici mai mult 
nici mai pu(in decât este de trebuinţă. [PI.]

Quinio, alcaloi^i extraşi prin apă şi var din 
reniăşiţele de coaje de chinină.

Quinquageaima, (grec. pentehostej, e timpul 
de şepte septemâni sau 50 de (jile dela Pasci 
până la Rusalii. Cartea corală, care se folosesco 
in acest timp se numesce pentecostariu. In bi
serica latină Q. se numesce şi timpul de 50 (]ile 
înainte de Pasci, aşa precum cel de 40 4>le se 
numesce quadragesima.

Quinquangulum, flat.J Cinciunghiu.
Quinquatrus, la Romani serbătoarea Mioervei 

în 19 Martie pe muntele Calluis, unde avea un 
templu consacrat. Q. (quinque-atrus) era şi 4iua 
a cincia începând dela Idus (v. ac.) şi ticea 
cinci 4ile, 19—23 Martie. Alte Q. nnmite mi- 
msculae erau în 9 Iunie pe muntele Aventin. 
Serbătoarea de primăvară era cu deosebire a 
şcolarilor, căci în 23 Martie se începea cursul 
de şcoală, apoi a artiştilor şi înveţaţilor, cari o 
aveau de patroană pe Minerva, pe când serbă
toarea din Iunie era mai ales a Tibicinilor (v. ac.) 
cari cutrierând prin Roma se adunau la templul 
de pe Aventin. [Atm.]

Quinquenal, (lat.) la fiecare cinci ani; care 
tine cinci ani; adaus de salar la fiecare cinci ani.

Qulnquennium, (lat.) restimp de cinci ani.
Quinta, în musică, interval format între doue 

sunete dintre cari al doilea vine ca grad al cin
cilea al celui dintâiu. In scara naturală a su
netelor musicale găsim doue specii de Q.: de 
ti’ei tonuri y2, majoră, şi de trei tonuri (doue 
tonuri şi doue semitonuri) minoră. Practica însă, 
ca şi pentru quartă (v. ac.) a cualificat altfel Q. 
şi anume; Q. perfectă, de trei tonuri V» rela- 
tiune dintre armonicele naturale doue şi trei, cu 
raport numeric '/a, interval consonant. Q. mic
şorată sau falsă, de trei tonuri, cu raport nu
meric a#/s,, interval disonant, jucând acelaşi rol 
cu quarta (v. ac.) crescută. Q. crescută, de patru 
tonuri, cu raport numeric ,6/16, interval disonant, 
luând nascere în formaţiunea gamei minore, 
între gradele trei şi şapte. t)a relaţiune armo
nică se întâlnesce în aşa numitele acorduri al
terate. Q. perfectă, e intervalul cel mai carac
teristic ca sonoritate; totuşi întrebuinţarea ei 
armonică necesitează precauţiuni cari neţinute 
in samă aduc greşelile cunoscute în studiul ar
moniei sub numele de Q. directă şi Q.-e pa
ralele. In orgă se dă numele de Q. unor jocuri 
sunând Q. tastei apăsate. Coarda cea mai acută 
a violinei, mi4, âncă e numită de unii Q., nume 
dat âncă şi instrumentului numit generalminte 
viola. Verbul a quinta indică acţiunea unor in

strumente de sufiare ce au particularitatea de 
a sări la armonica trei a tubului când se mă- 
resce intensitatea suflului; unul dintre acestea 
e clarnela. [T. C.]

Quinta, (lat.J clasa V gimnasială; Quintan, 
elev al clasei V gimnasială.

Quintal, maja, mai înainte întrodus în Francia 
= 48'951 kgr. in alte state diferite greutăţi. Dela 
introducerea sistemului metric se socotesce după 
maja metrică =100 kgr.

Quintana, don Manuel Joşi, (1772—1857), poet 
liric şi dramatic spaniol, mare demnitar al sta
tului, adeseori persecutat, închis sau exilat, în 
sfîrşit încoronat ca poet în 1855 şi onorat de 
toate partidele ca o glorie naţională. Cea mai 
nouă şi mai complectă ediţ. a operelor sale >Obros 
poetioas». Madr., 1880. Ca istoric e renumit prin 
»Vidas de los espanoles celebres», 3 voi. 1870 
(vieţile spaniolilor celebri).

Quinterna, (lat.) 5 coaie tipărite puse una 
într’alta cu paginaţie curentă. Câştig în loterie.

Quintescu, Nicolae Chiriac, m. al Acad. rom., 
n. 24 Ian. 1841 la Craiova, şi-a făcut studiile 
superioare la Bonn şi Berlin unde a trecut doc
toratul în filosofic cu disertaţia: i>De diminutivis 
linguae romanicae vulgo walachicae nominatae«. 
Berlin, 1867. După întoarcerea sa în ţară, a 
fost numit profesor de limba şi literatura la
tină la Univers, din Iaşi şi apoi la cea din Bucu- 
resci. Publicaţii: >Dela Bonn la Coblenz pe apă 
şi pe jos«. Bucur., 1881; «Omagiu] artelor, trad. 
în versuri după Schiller», 1882; tj ameninţat cu 
decapitarea», discurs ţinut la Acad. 1885; »Pyg- 
malion. Fata dela Cozia şi Lăpuşneanu, studiu 
critic comparativ», 1887; «Ancheta la Institutul 
Alexandri», 1891; «Cestiunea lui u mut (latent) 
impropriu 4's scurt», 1895; «O formaţiune ad
verbială Introdusă «fuiorul popii» în limba ro
mână», 1895; «Cum se face recomandarea de 
profesori la Facultatea de Litere din Bucuresci, 
decan fiind ilustrul I. Bogdan», 1901; «Noul proiect 
de lege al învăţământului public», 1875 (sub pseu
donimul Victor Motreanu).

Quintesenţa, (dela lat. quinta essentia), se 
numia la Pythagorei eterul; astă4i se numesce 
Q. partea concentrată ca cea mai eficace în vr’o 
materie; în mod figurat: ceea ce formează miedul 
mai preţios şi de remarcat din vr’o lucrare in
telectuală.

Quintet sau Quintuor, (franc.) în mus. compo- 
siţiune vocală sau instrumentală în 5 voci.

Quintllianus, Marcus Fabius, celebru retor 
latin, n. pe la 35 în Callaguris din Spania, fu 
învestit de Domitian cu titlu şi rangul unui 
consul; f pe la a. 100; cunoscător profund al 
frumosului, a fost unul dintre cele mai distinse 
spirite critice, pe care le-a avut lumea romană, 
decadentă. Spirit serios şi judicios, el luptă contra 
celor cari voiau să facă din elocuenţă un me
şteşug advocăţesc. A scris : «Institutio oratoria».

Quintlllon, număr ce represintă: de un milion de 
ori un quadrilion, adecă a cincea putere (potenţă) 
dela un milion.

Quintllls, luna Iulie (v. ac.).
Quintola, (mus.) grup anormal de 5 note de 

aceeaşi valoare, luate însă drept 4 sau 6, după 
măsura în care se presintă.

Quint sext acord, (mus.) acord de quintă şî 
sextă, resturnareaântâiu a unui acord de septimă.
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Quintus, (lat.) al cincilea.
Quintus Curtlus Rufus, v. Curtius Bufus.
Quid pro quo, (lat.) ceva pentru ceva; una 

pentru alta; greşalâ, neînţelegere.
QuI pro quo, (lat.) unul pentru altul; greşală 

de persoane; schimbarea persoanelor.
Quipu, Khipu, Quippos, un fel de scriere a 

vechilor Peruani (Incaş), prin care purtau so
coteli şi însemnau legile şi evenimente istorice. 
Fiecare Qu. se compunea din o sfoară princi
pală, mai groasă, de care erau legato multe 
sfericele provecjute cu noduri diferit făcute şi 
de diverse colori. Qu.-rUe erau puse sub în
grijirea unei clase speciale de funcţionari, numiţi

Quirlnal, unul din cele 7 coline ale Romei; 
cu palatul papal, astă(ji cel regesc, pe el.

Quirinalia, la Romani sărbătoarea (jeului Qui- 
rinus ţinută în 17 Febr. pe Collis Quirinalis, 
astădi numit Quirlnal.

Quirinus, (lat.) în mitol. romană nume dat 
lui Marte, de cătră Sabini, mai târziu numele 
semicjeului Bomulus. [Atm.]

Quirites, numele vechiu al populaţiunii ro
mane după amestecul ei cu Sabinii. Nu so cu- 
noasce etimologia acestui cuvînt. Numele de 
Qu., era purtat de Romani numai înlăuntrul 
oraşului.

Quisisana, numire italiană obicinuită pentm 
vilegiaturi şi hotelele din astfel de locuri. Sub- 
numirea aceasta mai cunoscut e castelul regal 
din Castellammare (v. ac.) di Stabia.

Quisquis praesumltur bonus, donec probatur 
oontrarium, (lat.) despre ori cine credem că e 
bun (do omenie) până la probă contrară.

Qultanţa, v. Chitanţă.
Qui taoet, consentire videtur, (lat.) cine tace 

aproabă, sau: se presupune că consimte.
Quitare,. ochirea (militar.) ce o face un tră

gător pentru a trimite glonţul la ţintă.
Quito, capit. republicei sudamericane Ecuador, 

situată lângă vulcanul Fichincha, pe marginea 
resăriteană a platoului dela Q. la altitudine de 
2908 metri; 80,000 loc.; archiepiscopie; univer
sitate. Dese cutremure de păment.

Qqitt, liber de ceva; achitat.
Qui vive? [franc., cine trăiesce (să trăiască)] 

întrebarea sentinelelor în Francia, când se apropie 
de ea cineva. Ecuivalent cu strigătul: cine-i? 
stai! etc., germ.: Wer da!

Quodiibet, nume dat în mus. unor bucăţi de 
obiceiu corale, ou tendinţe umoristice, formate 
din împărecherea glumeaţă a unor melodii de 
caractere deosebite, contrastante, amestecate cu 
diferite strigăte şi onomatopee ş. a., sau chiar 
unor bucăţi formate din fragmente de melodii 
populare amestecate cu melodii luate din musica 
corală religioasă, combinaţiuni alcătuite în scopul 
de a produce efecte vesele prin contrastul lor. 
Acest gen e pus deja în modă prin maiştrii 
flamanzi şi francezi din seci. XVIşiX.VII(Mesoo- 
lanza, Menanza, Mistianza ş. a.), dar se bucură mai 
cu samă de favoare in Germania, îp societăţile co
rale populare unde se menţine âncă. Ungen analog 
e aşa numitul în Anglia Catoh. [T. C.]

Quod llcet lovi non licet bovi, (lat.) >ce e 
permis lui Joe, nu e permis boului», adecă: ori ce 
acţiune e socotită după va(}a şi posiţia celui ce 
o face.

Quos ego! (lat.) »Pe voi vă voiu ...!« sau: 
»Am să vă...!« După »Aoneidele« lui Virgil 
ameninţarea lui Neptun contra venturilor, citat 
devenit obicinuit pentru ameninţarea cu vr'o 
pedeapsă.

Quotă, fracţiune dintr’un întreg s. e; dintr’o 
moştenire, la calculări partea ce cade pe fiecare; 
Q. se mai numesce şi partea ce au să supoarte 
Austria şi Ungaria la cheltuielile comune ale 
statului.

Quotidian, de toate cj'lele; vulgar; comun.
Quotient, v. Coţient.
Quousque tandem ? (lat.) >Până când ?« excla

maţie devenită proverb, cu oare Cicero îşi în
cepe prima vorbire contralui Catilina; »Quousque 
tandem, Catilina, abutere, patientianostra». »Până 
când, o Catilina, voiesci să abusezi de răbdarea 
noastră».

Qu. V., (med.) se obicinuiesce a se scrie pe 
reţete medicale în loc de «quantum vis», adecă 
»cât vrei».



R
R, a şoptespre^ecea literă în alfabetul latin, 

una dintre consonantele palatale în limba ro
mână. In abrev.; E = termometrul Reaumur. R., (în 
manuscripte romane) = Roma, Romanus, regia, 
regnum, rex, etc.

Ba, la Egipteni deitate primitivă, 4eu al soa
relui. Cultul lui s’a desvoltat mai ales în He- 
liopolis şi s’a amestecat cu al lui Ammon (v. ac.); 
de aici Ammon-Ra, cu templu vechiu în El- 
Chargeh. [Atm.]

Ra —, V. şi Kha —.
Raab, (magh. GySr), rîu în Ung., isvoresce 

în Stiria sup., dela Kbrmend navigabil, se re
varsă în Dunărea mică; 274 km. lung. După 
rîul E. a fost numit şi comitatul şi oraşul Gyor 
(v. ac.).

Răbâia, movilă pe teritoriul corn. Rîşesci, j. 
Fălciu, situată pe platoul din şesul Prutului, 
avend fornria unui con cu o periferie la basă 
de preste 150 m.; de jur împrejur această mo
vilă este încungiurată de un val mare de pă
mânt cu o desohi4ătură spre şesul Prutului. Mo
vila a servit în timpurile trecute probabil pentru 
apărarea podului de preste Prut de năvălitori.

Rabat, (Neo-Sale), oraş în Marocoo lângă 
Atlantic, cu Sale situat în fată, are 35,000 loc.; 
port, comerciu; fortăreaţă.

Rabat, (ital.) scădere din preţ, remisă, acor
dată de ven4etor. De obiceiu se calculează în 
procente şi se dă la cumpărări de cantităţi mai 
mari sau la plată cu bani gata, etc. (v. şi Discont.)

Rabbl, V. Rabin.
Răbdare, virtutea care’ ne face ca, stăpânin- 

du-ne pe noi înşine, să suportăm cu bărbăţie 
fără de a cârti şi în mod liniscit toate sufe
rinţele, toate restriştele vieţii, pe cari ori nu le 
putem abate dela noi, ori pe cari, din un sen
timent de datorie, nu voim a le abate. Mai în
seamnă âncă aşteptarea liniştită a unui eveni
ment, ce întâr4ie. [PI.]

Rabelals, Frangois, scriitor francez, n. pe 
la 1483 la Chinon, f 1553. Spirit universal, a 
studiat teologia, medicina, anii din urmă ai vieţii 
îi petrecu ca paroch (cure) în Meudon. E autorul 
celebrului roman »La vie de Gargantua et de 
Panţagruel*, în care R. combate spiritul evului 
mediu şi propune modificări importante, mai 
ales în privinţa educatiunii. R. e un mare pro- 
sator, el a creat personagii vii, stilul său are 
coloare, mişcare, e de regretat însă abusul ce 
li face cu oare cari detalii grosolane şi comice. 
R. a avut mulţi imitatori.

Rabla, Turbarea, Rabies canina, I/yssa, Idro- 
fohia, este o boală traumatică, infectioasă, acută, 
mortală, cu incubatiune lungă, cu localisarea 
principală a virusului şi a lesiunilor în sistemul 
nervos. Virusul turbării este fix şi se transmite

omului prin muşcătura unui animal turbat, câne, 
pisică, lup, vulpe. Numai o parte din muşcăturile 
animalelor turbate infectează pe omul muşcat, 
muşcăturile părţilor corpului acoperit cu vest
minte nu au obicinuit consecinţe grave, căci 
dintele animalului se şterge şi balele virulente 
remân pe vestminte. La animale se poate face 
diagnosa repede a turbării prin presenta în mă
duvă şi în bulb a nodulelor rabice, formate din 
celulele erabrionale, descrise de V. Babeş şi de 
G. Marinescu. Muşcăturile lupilor turbaţi sunt 
mai periculoase decât cele ale cânilor turbaţi, 
lupul apucă cu dinţii părţile superioare ale cor
pului, mai ales obrazul, şi produce şi la părţile 
inferioare ale corpului sfăşieturi, ruperi pro
funde, de vreme ce cânele muşcă obicinuit numai 
extremităţile inferioare, fără a sfăşia muscula
tura. Turbarea a fost cunoscută deja în anti- 
citate. Egiptenii, Ovreii, Grecii şi Romanii soiau 
despre existenta acestei boale, Aristotele cu- 
noscea transmiterea ei prin muşcătura cânilor 
turbaţi şi Celsus a descris-o sub nume de Idro- 
fobie. In literatura'romană găsim turbarea men
ţionată deja în Legenda lui Avram, aflată în 
archiva statului din Bucuresoi, în traductiunea ro
mână făcută în seci. XVI, în care Legendă se reco
mandă leacuri contra muşcăturii de câne turbat 
(B. P. Haşdeu). Descântecele şi doctoriile popo
rale vechi în contra turbării probează, că po
porul eunoasce de mult această boală. Obicinuit 
turbarea apare în a doua lună după muşcătură, 
de rare ori mai târ4iu; ea este câte odată pre
cedată de dureri în cursul nervului afectat prin 
muşcătură, cari dureri meig dela cicatricea muş- 
căturei spre centru, de melancolie, frică, in
somnie, durere de cap. Simptomul caracteristic 
al infecţiunii rabice constă în spasmul idrofobic, 
înghiţirea, chiar simpla vedere a apei provoacă 
spasmuri ale faringelui şi laringelui. Toate sen- 
saţiunile sunt exagerate, cel mai mic curent de 
aer dă nascere la spasmuri respiratorii ori con- 
vulsiuni, organele vederii, ale aurţului, ale mi
rosului devin foarte excitabile. Saliva curge din 
gură cu abundanţă, bolnavul scuipă mult, pielea 
se acopere cu sudoare. Apoi apar accese teta- 
nice, delire furioase, în cari bolnavul încearcă 
să musce pe cei cari îl încungiură. Aceste ac
cese se repet de mai multe ori în timp de una 
până la doue d'le şi bolnavul moare într'un ase
menea acces sau după periodul spasmodic ur
mează starea de oolapsu, periodul paralitic, care 
durează câteva ore şi se termină cu moarte. In 
România legea sanitară din 1874 şi legea de 
poliţie veterinară din 1882 stabilesc măsurile de 
prevenirea turbării: prinderea şi omorirea câ
nilor vagabun4i, organisarea vânătoarelor de lupi, 
isolarea animalelor muşcate, prinderea şi uci-
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derea cânilor şi lupilor turbaţi şi a altor ani
male turbate, căutarea urgentă a oamenilor muş
caţi de un animal turbat. In unele alte state se 
împuţinează numerul cânilor printr’un imposit 
special. Botniţa nu dă garanţii suficiente. Un 
câne suspect ori turbat trebue să se încbidă de 
timpuriu. La început turbarea cânelui nu se 
arată prin semne de furie, el e mai trist şi tăcut, 
fuge de lumină, se vîră prin locuri întune
coase, pleacă şi iarăşi se întoarce de se culcă, 
are halucinaţii, muşcă cu gura în vent, se re
pede şi urlă ca şi când s’ar lupta cu alţi câni, muşcă 
in dreapta şi în stânga, roade lemne, scaune, 
încălţăminte, înghite paie, sticle, cuie, chiar 
murdăriile lui, îi curg bale din gură, glasul de
vine răguşit. Mai este un fel de turbare numită 
turbarea mută, fără furie; cânele bolnav de 
această formă a boalei nu latră, nu urlă, ţine 
gura căscată şi îi curg bale dintr’însa, limba 
fiindu-i atârnată se usca, crapă, se murdăresce. 
Este util, ca îndată după muşcătură să se des- 
infecteze ori să se cauteriseze rana. In toate ca
şurile de muşcătura omului dela un animal turbat 
recurgem la tratamentul antirabic, prin injec
tarea repetată în corpul omenesc a substanţei 
nervoase a unui animal infectat artificial cu vi
rusul turbării; la început se fac injecţiuni cu 
un virus mai slab, şi se progresează treptat la 
un virus mai forte, după ce organismul a fost 
pregătit pentru suportarea lui. Technica acestui 
tratament antirabic, inventată în 1881—82 de 
L. Pasteur, a fost perfecţionată de V. Babeş şi 
de alţii. Regatul român posede două servicii, cari 
produc vaccinul antirabic şi caută oameni muş
caţi de animale turbate, spre a preveni ivirea 
turbării la om, unul la Bucuresoi, formând o 
secţiune a Institutului de Patologie şi de Bacte- 
riologie dirigeat de V. Babeş, altul mai mic la 
Iaşi, dirigeat de E. Puşcariu. Acest tratament 
promite numai atunci un succes, când n’au trecut 
multe 4>ie dela muşcătură. Din cei supuşi la 
acest tratament mor foarte puţini, de vreme ce 
din cei necăutuţi mor din oameni muşcaţi de 
lupi turbaţi 70—80%, din cei muşcaţi de câni 
turbaţi 14-16«/o- [I. Eelix.]

Rable, ce se ţine de turbare, (v. Rabia.)
Rabin, preotul sau capul unei comunităţi ovre- 

iesci; în unele ţeri în acelaş timp şi învăţător. 
Derivat clin vechiul ebraic Rabbi, învăţător şi 
titlu de onoare al cunoscătorilor de legi şi scrip
turi, ca şi doctor sau magistru; mai tânjiu epitet 
de politeţă, ca »domn« actual. Limba rabinică e 
limba Talmudului, desvoltată din vechea ebraică 
prin adoptarea de cuvinte şi forme arameice, 
arabice şi unele grece şi latine, (v. Iudaica li
teratură. Pentru studiul ei: Lexicon chaldaicum, 
talmudicum et rabbinicum, nouă ed. de Fisoher. 
Leipzig, 1866—74; Analecta rabbinioa de Re- 
land, 1702; Rabbiuismus de Cellarius, 1684; 
Grammatik des Neuhebrăischen de Siegtried şi 
Strack. Leipzig, 1884.)

Răboj, răvaş, un băţ, pe care crestau ţeranii 
nesciutori de carte diferite semne compuse din 
linii drepte, cruci, etc., cari ţineau locul cifrelor. 
Acum îl folosesc mai numai ciobani bătrâni.

Răboru, (Roboru-HalaburJ, lancu, v. art. 
Banat. (1, pag. 384.)

Rabulist, flat.J încurcă-treabă; cel ce inter- 
vertesce înţelesul unui lucru; flecar.

Rabutin, Roger conte de, general şi scriitor 
francez, n. 1618 în Epiry (dep. Nievre). A îna
intat repede în armata franceză; dar înduş- 
mănindu-se< cu mareşalul Turenne, a trebuit să 
părăsească armata. A mers la curtea lui Lu
dovic XIV; aici a căiţut în disgraţie pentru o 
poesio satirică asupra dragostei regelui. A fost mai 
mulţi ani închis şi în Bastilă. Abia după 16 ani 
şi-a recăpătat deplina libertate, t 1693. ^crieri: 
Memoires, 2 voi., 1696; Lettres, 7 voi., 1697.

Rac, (Aetaeus fluviatilisj, animal de rîu din 
clasa Crustaceilor, ord. Deoapodelor, subord. 
Maorurilor. Acoperit preste tot corpul cu o crustă 
calcaroasă taro, cenuşie-ver4uie, care devine roşie 
când e fert sau fript. Cap unit cu toraoe într’un 
oephalo-torace, terminat la partea anterioară cu 
un vîrf triunghiular. El are 2 antene mari şi 
2 mici; la basa celor mari sunt 2 org. mici, 
alburii, org. auditive; în afara lor sunt 2 ochi 
pedunculaţi. Pe partea inferioară are orificiul 
bucal cu 7 părechi de piese ce compun arma
tura bucală. Ventral are 5 părechi de picioare, 
din cari cea anterioară e în formă de clesce 
şi servesce la prins. Sub crustă, la basa picioa
relor şi ultimelor piese buoale, sunt 18 părechi 
branchii, cari servesc la respirat. Cephalo-tora- 
celui îi urmează abdomenul (coada) compus din 
7 inele, ultimul în formă de înotătoare. Sunt 
animale unisexuale şi se înmulţesc prin ouă, ce 
femela le ţine cu nisce picioruşe puţin desvol- 
tate pe partea ventrală a co4ii. El înoată înapoi, 
trăiesce prin toate rîurile şi iazurile noastre şi 
e mult căutat pentru carnea lui gustoasă.

[I. P. Voiteşti.]
Rac, (sau Cancer), 1) constelaţiune din zona 

zodiacului în emisfera boreală; 2) un semn al 
zodiacului In această constelaţiune se găsea 
pe timpul lui Kiparc solstiţiul de vară, acum însă 
nu mai coincide semnul zodiacului cu conste- 
laţiunea R. şi nu trebue confundate aceste două 
noţiuni.

Rac, (med.) termin poporal pentru cancer 
(v. ac.), usitat în Trans.

Răcăciuni, corn. rur.'în Rom., j. Bacău, com
pusă din 5 căt. cu 2201 loc., 3 biserici, din cari 
una cat., şi 2 şooale. Teritoriul corn. e străbătut 
de calea naţională şi de calea ferată cu staţie 
în loc. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Răcăjdia, (magh. BdkosdJ, oom. rur. în Trans., 
cott. Hunedoarei, cu9401oc.(673Magh., 264 Rom.), 
cari au aparţinut fostului regiment rom. I de 
graniţă.

Răcarl, corn. rur. în Rom., j. Dolj, compusă 
din 2 căt. cu 1004 loc. Aici se văd urmele unei 
vechi cetăţi.

Racaşdia, corn. rur. în Banat, cott. Caraş- 
Severin, ou 2975 loc. Rom.; staţiune de calo 
ferată.

Răcăţel, Răcănel, Răcătef (Hyla arborea), 
V. Buratec.

Racem, (botan.) ciorchin, strugure, un fel de 
inflorescenţă indefinită, compusă dintr'o axă prin
cipală, de pe care ies axe secundare egal de 
lungi, distanţele dintre ele fiind cam egale ou 
lungimea lor; dacă axele secundare poartă florile, 
R. e simplu (Coacăz, Salcâm); dacă florile suut 
pe axe de ordine superioare ieşite din cele se
cundare şi aşezate tot în R., atunci acesta e 
compus (Strugure, Liliac).
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Racemos, (hotan.) uu mod de ramificaţie al axei 

plantei (rădăcina, tulpină), atunci când axa prin
cipală poartă axe secundare mai scurte ca ea; 
8. e. tulpiuele de Brad, Molift, eto.

Racheta, un tub de hârtie comprimată sau 
metal, umplut cu materii explosihile, la care se 
dă foc cu un fitil. R. pot servi ca semnale pe 
câmpul de bătaie. De obioeiu ele se intrebuin- 
ţează mult la diferite serbări ca artificii.

Rachila, fica mai tineră a lui Laban, devenită 
soţia patriarchului lacob; a născut pe losif şi 
pe Beniamin.

Răchita, numele popular al speciilor: Salix 
fragilis L., Salix purpurea L., Salix viminalis L. 
(v. ac.) R. albă sau R. mlaje, numiri populare 
ale plantei Salix incana Schrank. R. moale sau 
R. puturoasă, numiri populare ale plantei Salix 
Caprea L. (v. ac.). R. roţie, Salix purpureaL.(v. ac.).

Răchitarlul, fCassus ligniperdaj, flutur de 
noapte din fam. Cossidelor, de coloare sur-negru, 
cu pete castanii. Larva lui trăiesce în tulpinele 
răchitelor şi plopilor. Distanţa dintre aripile dina
inte a fluturelui este de vr’o 65 mm.

Răchiţica, (botan.) v. Elaeagnus.
Rachitis, Rachitism, afecţiune a dosvoltării 

scheletului osos, produsă de turburări nutritive, 
consistând mai ales în faptul, că transformarea 
osoasă este mai lentă decât formaţia substanţei 
de transiţie dela cartilaj şi periost la os, sau 
această substanţă din urmă se produce mai re
pede ca în starea normală. R. este cel mai fre- 
cuent în primele 18 luni ale vieţii. Oasele ca
pului presintă uneori diformaţiuni caracteristice 
şi anume se simt zone mai puţin resistente decât 
restul osului, dela 1—3 cm. de diametru (cranio 
tabes). Pontanelele (spaţierile oaselor) nu se con
solidează ca în stare normală, fruntea este pro
eminentă, tot capul mărit de volum, are forma 
pătrată. Dinţii nu apar decât târziu şi chiar atunci 
sunt neregulaţi, se strică curând. Mai frecuente 
sunt diformaţiunile toracelui. La unirea coastelor 
cu cartilajul lor se simt noduri pronunţate. Co
loana vertebrală şi basinul pot fi diformate, 
fapt, care la femei poate opune un obstacol în 
timpul nascerii (la faceri). Membrele la extre
mităţile lor sunt îngroşate, în acelaş timp sunt 
diformate în toată lungimea lor. Membrele in
ferioare împreunate au forma unei parentese 
sau al literei D, K, X. Copiii rachitici au sto
macul dilatat, sufer de bronchite, oonvulsiuni, 
de spasmul glotei. învaţă să umble tânjiu. Di
formaţiunile osoase remân ca un semn neşteis al 
rachitismului. R. se poate confunda cu hidro- 
cefalia, cu sifilisul ereditar cu atât mai uşor, cu 
cot copiii sifiliticilor pot deveni rachitici. Pentru 
a preveni rachitismul trebue supraveghiată hrana 
copiilor de ţiţă. Boala constituită, se vor între
buinţa băi de sare şi în interior fosforul până 
la un miligram pe (Ji, pe lângă o hrană sufi
cientă şi raţională. [E. Felix jun.j

Răchitoasa, corn. rur. în Rom., j. Tecuciu, 
situată pe valea Zeletinului; se compune din 
4 căţ. cu 1605 loc. (Dioţ. geogr. 1897), 2 bi
serici şi 1 şcoală. Biserica din satul R. e fosta 
mănăstire, zidită la 1697 de marele spătar Ilie 
lanaki şi de soţia sa Teofana, sora lui Mihaiu 
Racoviţă. Aici s’a păstrat o frumoasă coleoţiune 
de cărţi slavonesci, manuscrise şi tipărituri gre- 
cesoi şi românesci. Lă 1872 chiliile din curtea

mănăstire! au fost transformate în asii pentru 
infirmi.

Rachitova, corn. rur. în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 974 loc. Români.

Rachiu, numirea generală a diferitelor beuturi 
alcoolice destilate, produse din fructe şi din must 
de fructe, supuse la fermentaţia alcoolică, din 
vin, din drojdii de vin, din tescovină; ca pro
duct al industriei mari din cereale, cartofi, sfecle; 
din diferite alte rădăcini, din melasă, din trestia 
de zahăr. R. ordinar se prepară din alcoolul 
marei industrii prin simplă diluare cu apă sau 
şi prin aromatisarca cu ierburi aromatice, cu 
cleiuri eterice, cu esenţe artificiale, sintetice. 
După materia brută, din care a fost fabricat, şi 
după aromă se dau R.-lor diferite numiri: R. 
de vin se numesce cognac, cel de prune ţuică, 
cel din melasă şi din trestie de zahăr rum, cel 
din orez arac, cel aromatisat cu ismă ori cu 
anason se numesce R. de ismă ori de anason. 
Din toate beuturile alcoolice sunt R.-le cele mai 
concentrate, cele mai bogate în alcool şi prin 
urmare cele mai periculoase, cele cari produc 
mai adeseori alcoolismul cu consecinţele sale: 
degradarea fisică, morală şi economică a con
sumatorului, degenerarea progeniturei sale. La 
aceasta contribue şi împrejurarea, că în fi. se 
găsesc adeseori pe lingă alcoolul pur etilic şi 
alcooluri superioare mai toxice, ca alcool amilic, 
butilic, propilio, apoi aldehicji şi furfuroli. Apa
ratele moderne de destilare fracţionată înlesnesc 
depărtarea acestor impurităţi, de vreme ce caza- 
nele primitive de fiert ţuică ale multor mici agri
cultori produc un fi. foarte otrăvitor. Afară de 
instalaţiune mai contribue la infectarea fi.-lui 
materialul de fabricaţiune: prunele reu conser
vate, în parte putreijite, drojdiile şi tescovina 
întrate în fermentaţiunea acidă, dau nascere 
mai multor impurităţi toxice decât materiile 
prime curate, nedescoinpuse. Multe imitaţiuni 
de ţuică şi de cognac, fabricate din alcocl etilic 
bine rafinat cu un mic adaus de esenţe aroma- 
tisătoare artificiale, constitue o beutură mai cu
rată decât ţuicele şi cognacurile numite naturale, 
dar preparate fără îngrijire şi cu instalaţiuni 
primitive. In regatul român legea sanitară din 
1893 ordonă, că numai alcoolul etilic perfect ra
finat poate servi pentru prepararea de beuturi 
alcoolice, şi fiegulamentul asupra privegherii sa
nitare a alimentelor şi bouturilor din 1895 pre
scrie, că uu se pot aduce în localul de debit 
destilatele dobândite la începutul ferberii (cap, 
Vorlaufj bogate în eter acetic şi în aldehiiji, nici 
destilatele dela finele destilaţiunii (coadă, flegmă) 
bogate în acieji, în alcooli superiori şi în furfuroli, 
că alcoolul care servcsce pentru prepararea de 
fi. trebue să conţină cel puţin 95% alcool etilic 
şi cel mult 5% apă, să nu cuprindă alcooli su
periori în cantitate mai mare de 0’20%, aldehitji 
decât 0'020°/oi furfuroli decât 0'010°/o, ca suina 
acestor impurităţi să nu treacă preste 2 volume 
la 1000 voi. alcool, că fi.-le ordinare şi ţuica să nu 
conţină decât cel mult 35% alcool, că este in- 
tert)is a se aromatisa fi. cu esenţe artificiale, cari 
conţin alcooli superiori, aldehicji, furfuroli, alcool 
melitic, nitrobenzole, cu eter nitros, nitric, etilic, 
metilic, ainilidric, cu chloroform, a-i adăuga za- 
harină, materii colorante vătămătoare, v. Alcool, 
Alcoolismul, Basamac. [I. Felix.J
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Raci, comună rur. în Rom., j. Goij, compusă 
din 3 căt., cu 1722 loc., 3 biserici şi 1 şcoală. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Racine, fJeanJ, celebru poet tragic francez, 
D. 1639 în La Ferte-Milon, f 1699 la Paris. A fost 
crescut la mănăstirea Port-Royal. Prima sa lu
crare »Thebaîde« e cu totul sub influenţa lui 
Corneille. Tragedia »Andromaque« (1667) avu 
un succes colosal şi însemnează ivirea unei arte 
noue în literatura franceză. A publicat apoi rând 
pe rând tragediile: »Britannious«, »Berenioe«, 
»Bajazet«, »Mithridate«, »Ipbigenie«, »Phedre«. La 
cererea d-nei de Maintenon scrise »Atbalie« şi 
»Estber«, tragedii cu subiect biblic, compuse 
pentru şcoala de fete dela St. Cyr. R. o poetul 
amorului impetuos, gelos, adesea criminal. Limba 
lui R. e elegantă, pură, de o armonie musicală.

Racla, (cutiă, ciboriu), vas sacru de aur, ar
gint sau alt metal nobil, servesce spre conser
varea sf. cuminecături şi a sf. agneţ. Are forma 
unui scriniu sau a unui turnuleţ, iar îii vechime 
avea forma unei steluţe ce atîrna deasupra 
mesei altarului.

Raclawlce, sat în guvernam, ruso-polon Rjelzy; 
aci a bătut Kosciuszko pe Ruşi la 4 Apr. 1794.

Răcoasa, corn. rur. în Rom., j. Putna, compusă 
din 3 căt., cu 2162 loc., 5 biserici şi 1 şcoală. 
(Marele Dicţ. geogr. al Rom.)

Racocea, Toader, publicist român, n. 1780 din 
părinţi nobili rezeşi sau mazili, în Carapciu pe 
Ceremuş în Bucovina, făcu în Cernăuţ un an 
din cursul preparandial în 1708; apoi gimnasiul 
la Cluj şi la Stanislau în Galiţia, în 1805 trans
lator rom. în Cernăuţ la guvernul districtual al 
Bucovinei, de unde se strămută cu titlul de trans
lator guvernial i. r. la guvernul galiţian din Leina 
(Lemberg) în 1815. Aici întră, prin loan Budai 
Deleanul in mişcarea naţionalistă literară de pe 
timpul acela; publică 1817 un apel la prenu- 
merare pentru o foaie literară, ce voia să o pu
blice. Din lipsă de prenumeranţi Insă şi din 
causa altor piedeci foaia apăru abia la trei ani 
sub titlul de *Chrestomaticul Bomănescu, sau 
Adunare a tot felîul de Istorii, şi de alte făp- 
toriî, scoase din Autorii dipe osebite Limbi. Pe 
anul 1820. Parte întăia. 8’au tălmăcit decătră 
Theodor Racoce, k. k. Tălmaciu a Gubernii de 
Galiţiia. Cernăuţ. S’au tipărit şi se află la Petru 
Ecait. Typograf Craisului Bucovinei», f 24 Ian. 
1822. [Dr. I. G. Sbiera.]

Racova, oom. rur. în Rom, j. Bacău, comj’jusă 
din 5 căt., cu 1731 loc., 3 biserici şi 1 şcoală. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Racova, (Rdhova), plasă în Rom., j. Vasluiu; 
aici s’a dat faimoasa luptă în Ianuarie 1475 
între Ştefan cel Mare şi Turci, în care Moldo
venii au ieşit învingători. In această luptă o ar
mată mică de 47,000 oşteni a învins pe alta de 
120,000 într’o vale, ce era acoperită cu codri 
seculari. (Cf. Marele Dicţ. geogr. al Rom., şi 
A. D Xenopol, Ist. Rom. II 319.)

Racoviţa, 1) B., corn. rur. în Rom., j. Argeş, 
în apropiere de Olt, compusă din 6 căt., cu 551 loc., 
3 biserici şi 1 şcoală. Pe teritorul corn. se gă
sesc ruinele unei vechi cetăţi şi ale unui turn 
de piatră. 2) B., corn. rur. in Rom., j. Muscel, 
cumpusă din 4 căt, cu 1349 loc., 2 biserici şi 
2 şcoale. Comuna e străbătută de calea ferată 
Golesci-Câmpulung şi de şoseaua naţională în

aceeaşi direcţiune. 3) R., corn. rur. în Rom., 
j. Vâlcea, întemeiată pe ruinele cetăţii ro
mane Sargidava, ale cărei urme se văd ancă; 
are 587 loc., 2 biserici şi 1 şcoală. (M. Dicţ. 
geogr. al Rom.)

Racoviţa, 1) B., corn. rur. în Trs., cott. Sibiiu, 
ou 1560 loc. Rom. 2) B., corn. rur. în Banat, 
cott Timiş, cu 1892 loc. Români.

Racoviţa, familie de origine moldovenească, 
care a dat mai mulţi domni Moldovei şf Mun
teniei în epoca Fanarioţilor.

11 Mihaiu B., câştigă domnia Moldovei în 
1704 fiind recomandat la Constantinopole de Con
stantin Brâncoveanu, care era în vrăşmăşie ou 
Antioh Cantemir. M. a fost aspru la punerea şi 
strângerea dărilor şi în 1706 îi luă locul Antioh. 
In 1707—1709 câştigă iarăşi domnia, pe care o 
pierde, căci Brâncoveanu îl denunţă la Constan
tinopole, că a intrat în tratări cu Ruşii. In a 
treia domnie stă dela 1716—27 şi a avut să su
fere împreună cu ţeara de resboiul austro-turc 
(1716—18). Lacom, jefuitor, ieste o figură res
pingătoare.» Dela 1730—31 domn în Muntenia 
şi tot aci dela 1741—44, când provoacă pribe- 
girea a 15,000 de familii.

2) Constantin B., domn în Moldova (1749 
până 1753 şi 1756—57) şi în Muntenia (1753 
până 1756 şi 1763—64), fiul lui Mihaiu, a fost 
condus de un Grec vestit în jefuirea ţerilor, lor- 
dache Stavarache, ceea ce a provocat rescoale 
în ţeară.

3) Ştefan R., fiul lui Constantin, domn în 
Muntenia(1764—65), condus tot de Grecul Stava
rache, a provocat o rescoală pentru silnicia, cu 
care se strângeau dările. Pierejend încrederea 
la Turci Stavarache a fost gâtuit, iar domnul 
destituit. ,

Bacoviţă, Dimitrie, boier moldovean, fratele 
lui Mihaiu R., a adus o năvală a Tătarilor în 
timpul domniei lui Grigore Ghica (1727—33), 
care respinge pe Tătari şi obţine despăgubiri 
dela ei. Dimitrie fuge apoi la Constantinopole 
şi se întoarce în ţeară, unde este iertat de domn.

Racoviţă, 1) B., Nicolae, n. 1838 in Bucu- 
resci, f 1894 în Roma, şi-a făcut studiile ju
ridice la Berlin, unde studiă şi fratele său mai 
mic loan, care, după ce a omorrt în duel pe 
socialistul Lasalle în Aug. 1864, s’a căsătorit ou 
Elena de Donniges, (în causa duelului of. Meine 
Beziehuugen zu Ferdinand Lasalle de Helene 
von Racowitza, ediţ. 7. Breslau, Leipzig, Schott- 
lănder, 1879), apoi a întrat în administraţia ju
stiţiei din România şi a fost 3 luni ministru de 
culte în cabinetul loan Ghica, demisionat după 
mişcarea de stradă din 11 Martie 1871. (Cf. T. 
Maiorescu, Discurs, pariam., voi. I, p. 26 şi 33.)

2) B., Nicolae D., n. 1820, f 1896 în Bu- 
curesci, fost ministru al cultelor în cabinetul 
N. Kretzulescu (1862).

3) R., Dimitrie D., publicist, n. 18 Oct. 1868 
în Buzău, t 1892. A publicat în «Revista nouă» 
numeroase studii asupra teatrului din Bucuiesoi.

4) B., Emil Dr., naturalist, n. la Iaşi 1868, 
la 1886 a mers la Paris, unde a luat licenţa în 
drept, şi apoi la Sorbona în sciinţele naturale. 
1897 a participat la expediţia antarctică bel-' 
giană, studiând fauna şi flora mărilor dela polul 
sud. Este subdirector al laboratorului de sciinţe 
nat. la Sorbona.
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Raooviţeni, corn. rar. în Rom., j. R.-Sărat, 

compusă din 5 căt., cu 2298 loc., 3 biserici şi 
2 scoale. (M. Dict. geogr. al Rom.)

Racşa, comună mică în Ţeara Oaşului, cu 
1500 loc. Români. După tradiţie a locuit pe aici 
Pintea viteazul.

Ra(| —, V. Raz —.
Rada, tipul femeii române vesele, glumeţe, 

şoharnice, cântată în balada cu acelaş nume din 
colecţiunea »Poesii populare ale Românilor», adu
nate şi întocmite de Vasile Alexandri; precum 
şi de George Coşbuc în «Balade şi idile.»

Rada, (marină) un mic golf de mare, bine adă
postit în contra vânturilor şi a valurilor, ou fund 
de nămol sau năsip şi cu adâncime îndestulitoare, 
8—10 m. pentru a pute permite vaselor să întie 
la adăpost şi să stee la ancoră. [S. B.]

Rădăcina, (botan.)un membru dela plantele vas
culare (Fanerogame, Pteridofite). Se desvoaltă în 
genere în pământ, dar şi în apă (Lintiţă) sau în 
aer (Iederă, Orchidee epidendre); uneori lipsesce 
(Brădişul de apă, Salvinia). La Fanerogame R., 
care se desvoaltă din radicula embrionului, se 
(Jice principală sau pivot; pe ea nasc in mod 
endogen R. secundare, terţiare, ş. a., cu un 
singur cuvânt (jise radicele. După felul cum 
se face ramificarea R. se disting: R. pivotante 
(v. ac.); faseiculale, când pivotul e foarte scurt 
sau absent, iar celelalte R. secundare, etc., mult 
desvoltate (graminee); dichotome (v. ac.) (Se- 
laginella, Lyoopodium). După locul, unde nasc, 
se disting: R. normale (R. primare, secundare); 
laterale, cari ies din vecinătatea frunzelor şi 
mugurilor; adventive (v. ac.). R. subterane şi 
acuatice au la vîrf o scufie sau calyptră (v. ac.), 
iar ceva mai sus de vîrf o regiune provecjută 
ou peri absorbanţi, regiunea piliferă. R. sub
terane servă a fixa planta de pămenfşi a absorbi 
de aci apa cu sărurile minerale şi organice di- 
solvate în ea; R. acuatice au asemenea func
ţiunea să absoarbă; cele aeriane absorb vaporii 
de apă din atmosferă. Alte R. mai servă şi ca 
suport pentru plantă, ca R.-le în formă de ghiare 
(fulcrante) dela Pandanus; cele în formă de 
coloane, stâlpi sau păreţi (columnare, parieti- 
formej de Ficus, Palmieri; cele ca nisce cârlige 
dela Ederă, etc. Când e tineră R. are structură 
primară ou sooai’ţă şi cilindru central, fiind fas
cicule conductoare liberiane şi lemnoase alterne; 
când îmbetrânesce structura R. se complică, 
apropiindu-se de a tulpinelor aeriane lemnoase.

[S. Şt. R.]
Rădăcina, în gramatică vorba primitivă, 

din care se formează toate flexiunile şi deriva- 
ţiunile unui cuvânt.

Rădăcină, în matematică numerul, care 
ridicat la o anumită potenţa (v. ac.), adecă în
mulţit de anumite ori prin sine însuşi, este egal 
ou un numer dat. Astfel numerul 2 este ră
dăcina a 2-a a numărului 4, a 3-a a numărului 8, 
a 4-a a numărului 16. A trage R. din un număr 
dat, însemnează a afla numărul, care ridicat 
la o anumită potenţă, ne dă numărul dat. In

n
semne: |/"a = ix, dacă an = a.

Radagaisus, (Ratiger), căpetenie de seminţii 
germane; a asediat în 404 d. Chr. Florenţa cu 
200,000 oameni, dar fu bătut şi ucis în anul 
următor de S ti Li oho.

Radamas, la Slavi un ()eu judecător din lumea 
de jos (v. Rhadamantys); şedo la dreapta tjeului 
Pohlos.

Radaşca, insect, v. Lucanus cervus.
Rădăşeni, corn. rur. în Rom , j. Suceava, com

pusă din sat. R. şi Lăniăşeni, cu 2721 loc. (Dicţ. 
geogr. 1894), 3 biserici şi 2 şcoale. In sat. R este 
o biserică, a cărei temelie a fost pusă de Ştefan 
Tomşa Vodă; tot aici a existat în vecliime o 
şcoală preoţească. Perele şi merele din E. sunt 
foarte căutate.

Rădăuţi, or^ în Bucovina, situat pe malul 
stâng al rîului Suceviţa, cu 12,000 loc., fiind şi 
reşedinţa judeţului cu acelaş nume. Judeţul R. 
e.ste situat între j. Şiret şi Storojineţi spre nord 
şi între j. Sucevei şi Câmpulungului spre sud; 
este cel mai mare judeţ din Bucovina. I.ocuitorii 
oraşului sunt în majoritate Români. Până la 1781 
R. a fost reşedinţa episcopală, care în acest an 
a fost mutată la Cernăuţ. Oraşul R. este foarte 
veohiu. Cu înfiinţarea episcopiei sub Alexandru 
cel Bun R. se ridică repede la un oraş, favorisat 
şi prin înfiinţarea mănăstirei Putna în apropiere. 
Astăcji R. sunt reşedinţa căpitanului judeţan, a 
judecătoriei de judeţ, perceptoriei, şcoalei de 
me.serii şi a gimnasiului real superior cum şi a 
hergheliei împărătesei, ale cărei moşii de agri
cultură şi viticultură model se întind până aproape 
de mănăstirea Putna şi apoi luând direcţia spre 
sud până la muntele Lucina. In R. se mai află 
cea mai veche fabrică de hârtie şi o fabrică de 
chibrituri. Are o biserică românească, fosta ca
tedrală episcopală, şi o biserică catolică.

Rădăuţi, corn. rur. în Rom , j. Dofohoiu, for
mată din satele Iznovăţul şi E. şi tirguşorul R., 
având o poporaţiune de 3160 suflete, 2 biserici, 
1 şcoală şi 6 sinagoge. Reşed. comunei e tirgu
şorul R., unde în fiecare Duminecă e (}i de tîrg.

Rădesci, com. rur. în Rom., j. Tutova, cu 
1414 loc., 1 biserică şi 1 şcoală, ţii. Dicţ. geogr. 
al Rom.)

Radesyge, (med.) morb endemic în Scandi- 
navia. După părerea unora nu e altceva decât 
Syphilis învechit, după a altora e un amesteo 
de Syphilis, Lupus şi Lepra. Se manifestă în 
mari destrucţiuni ale pielii.

Radetzky, loan losif, conte, mareşal de câmp 
austriac, n. 1766 în Trzebnitz în Boemia, a luat 
parte la resboaiele în contra Turcilor din 1793, 
din Olanda şi din Italia. In 1800 excelează cu 
un regiment de cuirasieri la Hohenlinden; ase
menea în bătălia dela Wagram 1809. Pe timpul 
resboaielor aliaţilor contra împeratului Napoleon 
E. a fost în 1813—14 şeful statului-major la 
Schwarzenberg, iar în 1815 la armata rhenană 
de sus. In 1831 primesce comanda armatei austr. 
în Italia sup. şi avansează 1836 la rangul de 
mareşal de câmp. Iu 1848 constrins să pără
sească Milano, câştigă bătăliile dela Santa-Lucia, 
Sommacampagna, Custozza şi Volta, şi încheie 
armistiţiu cu regele Carol Albert. In primăvara 
1849 abdice regele armistiţiul, dar R. câştigă 
bătăliile dela Mortara şi Novara, ocupă Veneţia 
şi susţine cu multă energie domnia austriacă 
în Italia de nord. In 1857 R. trece la pensie şi 
•j" 5 Ian. 1858 in Milano. 1-s’a ridicat frumoase 
monumente în Pragaşi Viena. [S. v. Herbay.]

Radetzky, Fedor, Fedorovici, general rus, 
n. 1820 in Cazan, a fost în 1849 în Ungaria
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şeful statului-major al lui Riidiger. In resboiul 
ruBO-romăuo-turc a fost comandantul corpului 
8. rus, apărând cu succes pasul Şipca. Ca co
mandant al armatei centrale rusesci, constringe 
la 9 Ian. 1878 armata turcească, care apăra 
pasul Şipca, să depună armele, iar nu mult după 
aceea intră în Adriauopole. In 1882 a fost gu- 
vernor general în Charcow, de unde nu preste 
mults’aretras la pensie, f 26Febr. 1900înOdessa.

Radial, ce emite laze, ce are forma de raze, 
ce se ţine de radiu.

Badian, 1) R., loan, o. 1864 în Filipesci, j. 
Prahova; studiile liceale le-a făcut în Bucuresci 
la liceul Mateiu Basarab; la 1887 doctor laureat 
în medicină şi licenţiat în farmacie dela uni
versitatea din Bucuresci; la 1889 doctor în sci- 
inţele fisice dela Geneva; dela 1889—96 profesor 
de chimia analitică la şcoala superioară de far
macie din Bucuresci; f Iunie 1896 în Elveţia. 
A publicat: Istoria naturală medicală a plantei 
Clematis vitalba (1888}; Hecherches sur la coni- 
position de quelques Schistes ardoisiers. Ge
neve, 1889; Tratat de chimie analitică calitativă 
(1892); Studiu asupra composiţiei chimice a 
Leandrului (1892), etc.

2) R., Simeon, fratele precedentului, n. 1871 
în Vălenii de munte; studiile liceale le-a făcut 
în Ploesci; la 1894 licenţiat in sciinţele na
turale dela universitatea din Bucuresci; dela 
1893 ataşat ca preparator la institutul botanic 
din Bucuresci; se ocupă în special cu studiul 
Muscineelor din România. A publicat: Contri- 
buţiuni la flora bryologică a României, 1 în Bu
letinul erbariului institutului botanic nr. 1, 1901; 
II în Publicaţiunile societăţii naturaliştilor din 
România nr. 2, 1901.

Radiant, puncte ale ceriului, dela cari par a 
veni căderile periodice ale meteoritelor.

Radianu, Boicea, n. 1820 in Craiova. Ia parte 
la revoluţia din 1848 şi este comisar al guver
nului provisor în j. Romanaţi. Este unul din 
întemeietorii partidului liberal din Oltenia, al 
cărui şef stă până la moarte. Numit prefect al 
j.-lui Mehedinţi de locotenenţa domnească în 
1866, salută cel dintâiu pe principele Carol la 
sosirea lui în ţeară. Numit imediat apoi con
silier la curtea de apel din Craiova, concetăţenii 
săi il aleg continuu deputat, f 1873.

Radiare, emiterea de raze.
Radiare, (calor.) un fel de propagare a căl- 

durei. Anume căldura de comun trece dela corp 
la corp, va să (ţică dela primul la al doilea, dela 
al doilea la al treilea, ş. a.; dar sunt şi caşuri, 
când dela primul trece la al treilea sau la al 
patrulea. Felul de propagare din urmă se nu- 
mesce R., s. e. căldura solară trece prin aer fără 
să-l incăl(Jească decât în măsură mică, şi vine 
de încăl4esce pământul. Corpurile, ce lasă tre
cere liberă razelor de căldură, se numesc dia- 
termane, celelalte atermane. Diatermane sunt: 
aerul, sarea, sticla, silvinul, ş. a., cele mai multe 
însă sunt atermane.

Radiate, (zool.) animale nevertebrate, ale căror 
organe sunt aşezate în formă de raze în jurul 
corpului, (v. Coelenterate.)

Radical, >dela rădăcină», este atribut carac- 
terisător pentru modul de gândire şi de lucrare, 
care caută a străbate în lirea lucrurilor până la 
rădăcina (causa, raţiunea) lor. »Riu radicaU a

numit Kant inclinaţia omului mai mult spre rău 
decât spre bine, ca consecinţă a păcatului stră
moşesc. In politică se numesce Radicaliam 
sistema, care tinde la o reformă radicală şi com
pletă a instituţiunilor unei ţeri şi a ordinei 
sociale. [PI.]

Radicale, în chimie complexe de atome sau 
resturi de combinaţiuui, cari, ca şi elementele, 
trec nealterate prin preschimbări chimice.

Radicand, (matern.) număr, din care eşte a se 
trage rădăcina (v. ac.).

Radicala, V. Embrion.
Radigast, idolul de frunte al Vendilor. In 

Rhetra a stat între simboalele lumii de sus şi 
celei de jos, adecă la mijloc între ceriu şi pă
mânt, personificând aerul şi pe cap purtând o 
pasere (locuitorul aerului). Mitologiştii slaveni 
l-au identificat cu Mercurius şi l-au asemănat 
cu Vişnu. Dar R. a fost şi (Jeu al resboiului, 
având atunci un cap de bivol pe piept ca pa
văză, iar pe cap un vultur cu aripile întinse.

Radiofon sau fotofon, aparat ce mijlocesce 
transmiterea sunetului prin lumină. R. a fost 
construit de Bell şi Tainter.

Radiometru, vîrtelniţă mică, ale cărei foiţe 
sunt aşezate vertical şi de o parte sunt înegrite, 
ca să absoarbă mai bine razele de căldură. Fiind 
feţele înegrite de aceeaşi parte, razele absorbite 
pun vîrtelniţă în mişcare de rotaţiune.

Rădiul-Mitropoliel, corn. rur. în Rom., j. Iaşi, 
situată pe parcea dreaptă a Jîjiei şi compusă 
din 7 căt. cu 1698 loc. (Dicţ. geogr. 1888), 4 bi
serici şi 2 şcoale.

Radius, (rază), în geom. jumătate din dia- 
miitru (v. ac.).

Radix, flat.J rădăcină, (v. ac.).
Radna, (Maria RadnaJ, 1) corn. mare in Ung., 

cott. Arad, • situată în partea dreaptă a Mură- 
şului în faţă cu Lipova. Apare îu analele vechi 
la 1477. Are 500 case, cu 2235 loc. Români 
gr.-or., puţini Magh. şi Germani. Unul dintre 
locurile cele mai însemnate de rugă âocă dela 
1520. Mănăstirea imposantă e posesiunea Fran
ciscanilor. Pe vârful dealului se află un obelisc, 
ce eternisează memoria visitei regelui losif II 
(1768). Sediul preturei, judecătoriei cercuale şi 
al perceptoratului. Staţ. căii ferate, oficiu postai; 
telefon, banca rom. »Mureşanul«.

2) Radna, protopresbiterat gr.-or. român, cu 
37 parochii, cari numeră cam 32,000 loc.

V. şi Rodna.
Radnorshire, comitat engl. în Walesul de sud, 

1219 km*., ou21,7901oc. (1891); capit. Presteigne.
Radnot, v. lernut.
RădoescI, com. rur. în Rom., j. Teleorman, 

cu 1260 loc., 1 biserică şi 1 şcoală. (M. Dicţ. 
geogr. al Rom.)

Radom, guvernament ruso-polon, 12,352 km*., 
cu 820,363 loc. (1897).

Radomlr, comună rur. în Rom., j. Romanaţi, 
compusă din 2 căt., cu 647 loc.; 1 biserică şi 
1 şcoală. Pe teritoriul com. s’au găsit diferite 
anticităţi, de unde se deduce, că aici a fost o 
staţiune romană. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Radomlr, ţar bulgar, care a ajuns pe tron 
1014 după moartea tatălui său Samuil. A fost 
îndată atacat de împăratul Bizanţului Basiliu 
Bulgaroctonul. R. a fost ucis (1015) de vărul său 
Vladislav loan, care i-a urmat pe tronul bulgar.
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Radovan, corn. rur. în Rom., j. Ilfov, situată 

aproape de malul drept al Argeşului; e una din 
cele mai mari comune rurale ale j.-lui, avend 
4600 loc., 1 biserică veche şi 1 şcoală cu un 
local frumos. La vest în marginea comunei, pe 
coasta dealului se ved ruine din palaturile GM- 
culescilor, zidite de Banul Scarlat Ghica pe la 
1769, şi cari aveau apaducte in regulă până la 
casele din mijlocul comunei, cari aiji servesc de 
şcoală. (M. Dict- geogr. al Rom.)

RadovicI, Alexandru, general rom., n. 10 Iunie 
1832 în Bucuresci, întrat 1847 ca sergent în 
armată, ajuns general de brigadă la 1871. In 
resboiul de independenţă a comandat corpul al 
2-lea de armată.

Radşputani, (Radţaputra >Fii de regi»), popor 
arie, foarte respăndit în Hindostanul apusean 
(India); îşi deduce originea dela vechea castă 
a soldaţilor. Ţeara principală a lor e Radfpu- 
tana sau Radşasian, intre Indus şi Geamna, 
336,038 km*., ou J 1.987,755 loc. (1891). Teri
toriul e împărţit în 20 state cu un agent ge
neral engl.

Radu I, (Negru), domn al Ţerii-Românesci 
1374—84. In chrisoavele fiilor sei Dan I (1384 
până 1386) şi Mircea I (1386—1418), cum şi 
în cele ale domnilor următori mai vechi, el este 
numit numai Radul; abia în a doua jumătate 
a seci. XVI ş. u. el se află numit, în chrisoave 
domnesci. Negrul Vbevod sau Radul Negru 
Voevod. Atributul Negru i-s’a dat în urma con- 
fusiunii făcute cu Negru Vodă (v. ac.) al tra
diţiei populare, legendarul descălecător al ţerii în 
partea din resărit de Olt, considerat ca înteme
ietor al statului. Această confundare se datoresce 
mai ales numeroaselor fundaţiuni bisericesc! ale 
lui R., în urma cărora tradiţia monastică, glo- 
rificându-1 ca fundator, i-a atribuit şi înteme- 
iarea statului. El este cunoscut ca fundator al 
mănăstirilor Tismeana (săvîrşită de fiul seu Dan), 
Cozia şi Cotmeana (săvîrşite de fiul seu Mircea); 
el mai este numit şi oa ctitor al bisericei dela 
Câmpulung, cu mormentul tatălui seu Alexandru 
(t 1364), şi al bisericei domnesci dela Argeş, 
unde a fost înmormântat, ambele făcute mai 
înainte, dar probabil înzestrate şi de dîiisul.

In domnia lui, Ţeara-Românească este arătată 
(în documente unguresci) ca fiind independentă 
de Ungaria, după ce fratele său Vladislav (1364 
până 1374), care recunoscuse suzeranitatea un
gurească, îşi încheiă domnia în ostilitate cu 
Ungurii. Desfăcendu-se de Ungaria, R. a trebuit 
să renunţe la posesiunea Severinului, Făgăra
şului şi Amlaşului, stăpânite de Vladislav (v. ac.) 
ca feude unguresci. Aceasta pare a fi dat nas- 
cere tradiţiei cronicelor Ţerii-Românesci despre 
descălecatul lui R. N. din Amlaş şi Făgăraş, 
tradiţie formată după analogia descălecatului 
Moldovei din Maramurăş. In cronice, «descăle
cătorul R. N.« este pus la 1290—1314; iar în 
biografia lui Nioodim dela Tismeana (contempo
ranul lui R.) el este arătat ca următor al fra
telui său Vladislav şi ca predecesor al fiilor săi 
Dan şi Mircea, deci identic cu R. din 1374—84. 
Data cronicelor concordă, mai mult sau mai 
puţin, cu timpul lui »Thocomer« (v. ac.), tatăl 
lui Basarab Voevod, confundat de asemenea cu 
Negru Vodă al tradiţiei populare. Pe când tra
diţia monastică dela Tismeana (cum se presentă

în biografia lui Nioodim, ca şi în chrisoave dom
nesci pentru această mănăstire) confunda pe R., 
fundatorul mănăstirii, cu Negru Vodă, tradiţia 
dela Câmpulung (cum se află în chrisoave dom
nesc! pentru mănăstireade acolo) numesce«Negru 
Voavodi pe tatăl lui Basarab, al cărui nume este 
constatat «Thocomer». La acesta din urmă poate 
să se rapoarte data cronicelor pentru R. N.

Dela R. s'a păstrat o monetă cu inscripţie 
latină (-1- M RADVL WAW + TRANSALPAI = 
Moneta Radul Waiwode Transalpini), avend pe 
o parte vulturul ca marca ţerii, pe alta scutul 
dinastiei Anjou din Ungaria (un scut împărţit 
dealungul în două, în care în dreapta trei grindi 
transversale, în stânga două flori de crin). Acest 
scut, simbolisând suzeranitatea ungurească, s’a 
întrodus sub Vladislav (dela care cunoascem cea 
mai veche monetă a Ţerii-Românesci) şi s’a pă
strat şi sub R., cu toate că acesta nu mai era 
vasal unguresc. Mormântul domnesc din biserica 
domnească dela Argeş, pe a cărui piatră se mai 
cunoasce o figură de om şi ornamentaţie cu mo
tive de crin, atribuit lui R. N., este probabil al 
acestui domn. (Cf. D. Onciul, Originile Principa
telor Române. Bucuresci, 1899.) [D. On.]

Radu II, (Prazna glava), domn al Ţerii-Ro- 
mânosci 1424—27. Ca fiu (natural) al lui Mircea 
cel Bătrân, el se ridică ca pretendent în contra 
lui Dan II (1420—24, 1427—31), fiul lui Dan I, 
care resturnase pe Mihail I (1418—20), fiul lui 
Mircea, şi isbuti a se face stăpân pe o parte de 
ţeară, pe la 1421. Din acest an sunt cunoscute 
documente şi dela R. şi dela Dan, cel dintăiu 
dându-le la Tîrgovişte, cel de al doilea la Argeş, 
unul stăpânind partea resăriteană, celalalt partea 
apuseană a ţerii. In 1424 R. resturnă pe Dan 
şi se menţinu în domnie, cu ajutorul Turcilor, 
până la 1427, când fu resturnat de Dau cu aju
torul Ungurilor. [D. On.]

Radu III cel Frumos, domnul Ţerii-Românesci 
(1462—74). Fiul lui Vlad Dracul. A fost adus 
şi înălţat la domnie în locul fratelui său, Vlad 
Ţepeş, de cătră sultanul Mohamed II, la curtea 
căruia fusese lăsat ostatec .âncă din copilărie. 
Fiind supus credincios al Turcilor, cărora le-a 
închinat ţeara, încheiând cu ei o capitulaţie 
(1467), a trebuit să se oştească cu Ştefan cel 
Mare al Moldovei, care a nisuit multă vreme, 
oa pe tronul Ţerii-Românesci să-şi aşeze un to
varăş vrednic în lupta sa contra Turcilor. Două 
au fost bătăliile mai însemnate între aceşti doi 
voevo(ji români; una la Soci în 1471 şi a doua 
la Cursul Apei în 1473, în urma căreia K., 
bătut, fugi la Turci după ajutor; iar Ştefan, în
vingător, cuprinse cetatea Dâmboviţei (Bucu- 
rescii), luă de acolo averile domnului, pe doamna 
şi domniţa Maria (cu care Ştefan, oăsătorindu-se 
mai apoi, a avut pe Bogdan, succesorul său la 
tronul Moldovei) şi lasă ca domn al ţerii pe 
Laiotă Basarab. Acesta insă n’a domnit decât o 
lună, căci R., întors ou ajutor turcesc, l-a alungat, 
prădând chiar până în inima Moldovei. A pierdut 
tronul pe la începutul 1474. când, probabil, a 
şi murit.

Radu IV cel Mare, domnul Ţerii-Românesci 
(1496—1508). Fiul lui Vlad Călugărul. A fost 
asociat la domnie de cătră tatăl său câţiva ani 
înainte de 1496, an în care acesta a părăsit 
scaunul domnesc sau, mai probabil, a murit.
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Foarte religios şi ţeara bucurându-se în mai tot 
timpul domniei sale de multă pace, s’a ocupat 
mai cu samă de biserică. A adus In ţeară pe 
Nifon, patriarchul mazilit de Turci al Ţarigra- 
dului, pe care l-a pus în fruntea bisericii ca să 
o organiseze. Şi s’au făcut oareoari aşezări în 
biserică; dar patriarchul, însuşiudu-şi prea multe 
drepturi, ajunse în neînţelegeri cu domnul şi 
cu boierii săi şi trebui să părăsească ţeara. R. 
a trăit in bune relaţiuni cu Ungaria, dela care 
a cerut stăruitor, dar în zadar, prin mijlocirea 
Poloniei, să i-se dee Făgăraşul şi Amlaşul, ba 

, chiar şi Rodna, ţinuturi pe cari domnii români 
le posedase altădată sub titlul de feude. Turcilor 
asemenea le fu supus şi fu nevoit, la chiemarea 
lor, să meargă în două rânduri la Constanti- 
nopole, în 1504 şi 1507, ca să facă mărturisiri 
de credinţă şi să se rescumpere de oarecari în
vinuiri. Cătră sfîrşitul domniei sale, în Oct. 1507, 
purta un resboiu cu Bogdan cel Orb, domnul 
Moldovei, în care fiind învins, puţin timp în 
urmă, la începutul anului 1508, muri şi fu în
gropat la mănăstirea Dealului, înălţată de dînsul.

Radu V Călugărul, domnul Ţerii-Românesci 
(1521). Cronica ţerii îl numesce B. Călugărul; 
el insă, inainte de domnie, se numia Dragomir 
Călugărul şi în scurta vreme a domniei pro
babil Vlad-Voevod. Fu proclamat domn în re
giunile Buzăului, de o parte din ţeară în 1521, 
după moartea lui Neagoe Basarab şi în contra 
fiului acestuia, Teodosie, lăsat moştenitor al tro
nului sub tutela mamei sale şi a unchiului seu, 
puternicul ban Preda Craiovescul. Partisanii 
amenduror domni se întâlnesc la Tîrgovişte, 
unde dându-se o luptă, banul Preda oste învins 
şi ucis, iar B. ajunge singur domn; câteva sep- 
tămâni stăpânesce însă numai ţeara, căci Meh- 
med-beiu venind în ajutorul lui Teodosie, acesta 
este restabilit în domnie, iar B. ucis.

Radu VI dda Afumaţi, domnul Ţerii-Bomâ- 
nesci (1521—29). Fiul lui R. IV cel Mare şi 
ginerile lui Neagoe Basarab, pe una din fetele 
căruia, pe Ruxanda, a luat-o în căsătorie. A 
fost ridicat la domnie de o parte a ţei'ii, cea de 
dincoace de Olt, în mijlocul luptelor urmate 
pentru tron după moartea lui Neagoe Basarab, 
în 1521 în contra lui Teodosie şi după înde
părtarea lui R. V Călugărul. Domnia sa se poate 
împărţi în două perioade; perioada luptelor ne
întrerupte purtate pentru susţinerea tronului, 
pe care ţeara i-1 dase, şi care ţine până la în
ceputul anului 1525, şi perioada mai pacinică, 
în care, fiind recunoscut de Turci, domnesce 
până la sfîrşitul tragic al vieţii sale. In perioada 
ântâia susţiue lupte multe, mai mari şi mai mă
runte, mai ales ou Mehmed-beiu, care voia să 
se facă însuşi stăpânitor Ţerii-Românesci. Mai 
adesea învingător, învins însă şi'el, e nevoit în 
mai multe rânduri să se adăpostească în Ardeal, 
de unde cu ajutor dela Zâpolya şi odată cu însuşi 
voevodul ardelean în persoană, să între din nou 
în ţeară pentru a alunga pe Mehmed-beiu. Piatra 
ce acopere mormentul acestui R. la mănăstirea 
Curtea de Argeş, mănăstire săvîrşită de el, pe 
care însuşi, fiipd ancă în viaţă, a pus să o sape, 
înşiră de toate 20 bătăliile purtate de dînsul 
cu rivalii. Aproape toate sunt cu Mehmed-beiu; 
după ce a sfîrşit cu acesta, a avut însă de 
luptat cu Vladislav-Vodă şi boierul Bădica, cari

amendoi pe rând ajung a pune mâna pe domnie, 
dar nu pentru vreme mai îndelungată. Domn 
legal în acest timp trebue socotit tot R. VI dela 
Afumaţi. Ih perioada a doua, care începe cu 
1526, când domnul a fost recunoscut şi de Turci, 
R. nu e scutit de lupte, şi anume chiar cu ve
cinul şi cumnatul său Stefăniţă-Vodă al Moldovei. 
Rivalitatea între ei se născu mai ales din causa, 
că Stefăniţă ar fi voit să iee el în căsătorie 
pe fica cea mai mică a lui Neagoe Basarab, 
Ruxanda, pe care o luă B. în căsătorie în 
Ianuarie 1526 şi fiind-că domnul muntean adă
postea în ţeara sa nisce pribegi moldoveni. Două 
năvăliri a trebuit să îndure R. din partea Mol
dovenilor din causa aceasta: una în Febr. 1526 
şi a doua în toamna aceluiaşi an. In timpul lui 
B. Ungaria a căijut în bătălia dela Mohaciu şi 
domnul român ar fi putut profita din certele ce 
se iscară preste munţi între Zâpolya şi Ferdi- 
nand, dacă ar fi fost mai pregătit şi mai bine 
informat. El însă se certă cu Braşovenii şi Si- 
bienii şi ţinea cu Zâpolya, când acestuia îi mergea 
rău, şi cu Ferdinand, când lui Zâpolya îi mergea 
bine. Totuşi acesta din urmă i-a dat în stăpânire, 
cu titlu de feude, Vinţul de jos şi Vurpărul 
(Alvincz şi Borberek). Sfîrşitul lui R. a fost 
tragic. O samă de boieri resculaţi strînseră oaste 
la Slatina şi porniră spre Tergovişte, contra dom
nului. Acesta surprins nepregătit fuge spre Cra- 
iova, la puternicul Ban Pârvu Craiovescul; dar 
în drum, la Râmnicul Vâlcii, e ajuns de călă
reţii duşmani şi tăiat împreună cu fiul său Vlad, 
în (jiua de 2 Ian. 1529, în biserica Sf. Gheorghe 
de lângă tîrg. R. e îngropat în bis. Curţii de 
Argeş alături de socrul său, Neagoe Basarab.

Radu VII, Paiaie, domnul Ţerii-Românesci 
(1534—46). Fiul lui B. Călugărul. înainte de 
domnie a fost egumen al mănăstirii Argeşului 
sub numele de Paisie. Vine la tron în urma 
lui Vintilă Vodă dela Slatina; abia însă a luat 
scaunul domnesc şi, din Ardeal, năvăli un pie- 
tendent, Laiotă Basarab, în fruntea boierilor 
pribegiţi. Paisie, bătut, fugi la Nicopole, de unde 
intorcendu-se cu ajutor, la «Fântâna Ţigăncii» 
bate şi taie pe Laiot Basarab, precum şi pe că
peteniile boierilor resvrătiţi. Paisie domni de 
aici înainte, ou o scurtă întrerupere, când a 
fost mazilit de Turci şi surghiunit în Egipt, 
până la 1546, în care an fu cu totul scos din 
domnie. Domnind pe vremea turburărilor şi lup
telor din Ardeal pentru stăpânirea coroanei un- 
guresci, a intervenit în aceste lupte pe lâugă 
Petru Bareş, care se scie, ce rol însemnat a 
avut la aceste certe şi lupte.

Radu VIII, Şerhan, v. Basarab.
Radu IX, Mihnea, domnul Ţerii-Românesci, 

(1611—16 şi 1620—23) şi al Moldovei (1616—19 
şi 1623—26). Fiul lui Mihnea Turcitul. Crescut 
de tinăr între Greci şi fiind protejat al Turcilor, 
e un pretendent vecinie al lor la tronul Ţerii- 
Românesci, mai ales în mijlocul luptelor urinate 
pentru stăpânirea acestei ţeri după moartea lui 
Mihaiu Viteazul; dar nu isbutesce decât în Ia
nuarie 1611; când e făcut domn al Ţerii-Rom. 
în locul lui Radul Şerban, acesta fiind alungat 
de Gabriel Bâthory. Primăvara însă e alungat 
de Radul Şerban ; Turcii îl aduc însă din nou 
vara, domnind de aci înainte mai liniscit până 
la 1616, an in care e mutat în Moldova. In
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acest restimp face doue expediţii dnpă porunca 
Turcilor: una în Ardeal împreună ou Ştefan 
Tomşa al Moldovei pentru a pune în domnia 
acestei ţeri pe Gabriel Bethlen (1613), şi alta 
în Moldova contra lui Alexandru Movilă. Mutat 
în Moldova la 1616 în locul lui Alex. Movilă, 
domni aci până la 1619, când fu mazilit de Turci 
pentru a-i lua marile bogăţii şi pentru a face 
loc la tron unui străin, Gaspar Graţiani, care 
dăduse şi promisese Turcilor bani şi daruri su
medenie. In Ţeara-Românească a doua oară veni 
la 1620 în locul lui Gavrilaş Movilă, şi pentru a 
plăti datoriile predecesorului seu, a mări tri
butul ţerii, a-şi scoate, prin tot felul de dări şi 
angarii, alte averi şi, în sfîvşit, pentru a trece 
la 1623 în Moldova lăsând în loc, în schimbul 
unei mari sume de bani dată Turcilor, pe fiul 
seu Alexandru Coconul. A doua oară în Mol
dova domni dela 1623—26, când, în Ianuarie, 
muri fiind domn, lucru rar pe aceea vreme de 
dese schimbări la domnie. In acest timp Tătarii 
prădară cumplit Moldova. Caracteristic la acest 
domn pentru stăpânirile sale în Ţeara-Rom. şi 
Moldova e, că a venit încungiurat de Greci, a 
favorisat elementul grecesc, drept ce s’au în
tâmplat rescoale de ale pământenilor în contra 
Grecilor. A stors ţerile române în chip şi fel 
pentru ca să-şi stringă averi şi să facă faţă la 
cererile Turcilor şi în sfîrşit, în timpul seu, 
infiuenţa politică turcească ajunsese la mare îna
intare în. Ţeara-Rom. şi Moldova.

Radu X, Leon, domnul Ţerii-Roin., (1664—69). 
Fiul lui Leon Tomşa. A fost crescut grecesce 
şi când, în 1669, vine la tronul Ţerii-Bom. în 
locul lui Gr. Ghica, el vine încungiurat de Greci, 
cărora le-a dat pe mână toate boieriile şi toată 
puterea în stat. A protejat pe Stoica Leurdeanul, 
cunoscutul boier care a intrigat de s’a ucis po
stelnicul Const. Cantacuzino şi pentru care faptă 
domnul şi-a atras duşmănia puternicei familii a 
Cantacuzinilor. Un început de rescoală al bo
ierilor contra Grecilor a silit pe domn să dea 
o carte de isgonire în contra Grecilor; iar Sul
tanul, mazilindu-1, a permis Ţerii să-şi aleagă 
singură domn, ceea ce s’a făcut alegendu-se An
tonie din Popesci. [A. L.]

Radu, Demetriu Dr., episcop gr.-cat. de Lugoş, 
n. 7 Nov. 1861 în Uifaleu, lângă Aiud, (cott. 
Albei inferioare) din părinţi ţerani. Studiile pri
mare le-a făcut în Aiud, cele gimnasiale în Blaj, 
iar iilosofia şi teologia la Roma, luând doctoratul 
în ambe facultăţile. In 24 Iulie 1885 fu ordinat 
preot, şi reîntorcendu-se în patrie a praotisat 
puţin timp la ofioiul arcbidieoesan din Blaj, apoi 
în^ 1886 fu trimis la Buouresci ca parooh al Ro
mânilor gr.-cat. de acolo. Archiepiscopul Palma 
îl numi profesor de teologia dogmatică, filosofie 
şi literatura română la seminariuîcatolic, al cărui 
rector ajunse în curând. In 1891 archiepiscopul 
Costa îl numi protopop onorar, iar mitropolitul 
Vanoea din Blaj asesor consistorial. In 1895 fu 
numit econom general şi procurator al diecesei 
de Bucuresoi. Episcop d Lugoşului fu numit în 
22 Nov. 1896, preconisat în 3 Deo. aoelaş an; 
consacrat în 9 Maiu 1897 de cătră mitropolitul 
Dr. V. Mihâlyi în Blaj şi instalat în scaunul 
episcopesc în 16 Maiu 1897. R. este orator foarte 
distins şi prin predicele sale rostite în limba ro
mână în catedrala Sf. losif din Bucuresci atrăgea
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mulţi ascultători din clasele cele mai înalte ale 
capitalei României. Ca episcop ânoă în 15 Aug. 
1897 a cumpărat lângă reşedinţa episcopească o 
casă cu grădină frumoasă destinată pentru aşe
zarea unui convict al tinerimei gr.-cat. dela 
şcoalele din Lugoş şi prin epistole pastorale şi 
circulare a făcut disposiţiuni salutare pentru spo
rirea fondului de convict. Pentru administrarea 
fondurilor diecesane a înfiinţat în 1899 cassa 
centrală diecesană. In anii din urmă a dobândit 
dela stat sume însemnate anuale, prin cari s’a 
regulat în parte dotaţiunea clerului seu. (v. Şe- 
matismul archidiecesei de Alba-Iulia şi Făgăraş 
din 1900.)

Radu Negru, Băile, staţiune pentru cura cli
matică în România, j. Muscel, lângă oraşul 
Câmpulung. Pe lângă sănătoşi visitează această 
localitate pitorească-igienică reconvalescenţii şi 
mulţi suferinzi de nervi, plămâni şi inimă. Rîul 
Doamnei servesce pentru a lua băi reci. In timpul 
din urmă s’a instalat un stabiliment de hidro- 
terapie vast şi splendid proveijut cu toate re
sursele hidroterapiei moderne. Acest stabiliment 
s’a întemeiat de o societate anonimă pe acţii. 
întreaga întreprindere este urzită, condusă şi 
susţinută de puteri românesci din ţeară. E un 
institut înzestrat ou mult confort şi cu toate 
resursele balneare inventate de sciinţă. Băi de 
apă rece in basinuri alimentate de apă curgă
toare, băi de hidroterapie sistematică, de abur, 
de aer cald, de putină, masaj şi băi electrice; 
cabinet de aer comprimat şi inhalaţie. Un parc 
frumos luminat cu electricitate. Un bufet spaţios. 
Stabilimentul e situat în mijlocul oraşului cu 
vedere încântătoare spre munţii musceleni şi 
dâmboviţeni. Medicul primar al judeţului este 
dirigentul stabilimentului, după ale cărui poveţe 
se fac curele prescrise. (Cf. Dr. S. Stefănescu 
şi Dr. Rigani, Hidroterapia şi băile Radu Negru 
din Câmpulung. Bucuresci, 1897.) . [Dr. Vuia.J

Radu Negru, cetatea, v. Breaza.
Radu-Vodă, biserică şi mănăstire din Bucu

resci. Era una din mănăstirile cele mai bogate 
şi însemnate din capitală. Ea a fost întemeiată 
cu hramul Sf. Troiţe (Treimi) de Alexandru-Vodă 
Mircea la 1568 pe o colină la sudul oraşului, pe 
malul Dâmboviţei. Biserica primitivă trebue să 
fi fost frumoasă, căci se destinase a fi mitropolie; 
atâta este totul ce se scie despre dînsa până la 
Mihaiu Viteazul. Când acest domn s’a retras di
naintea Turcilor, Sinan paşa la 1595 a întărit 
Bucurescii şi, ţinând samă de posiţiunea strate
gică a mănăstirei R. şi a palatului domnesc ală
turat, şi-a făcut din ele o cetăţuie cu o redută 
puternică, vestită în arta militară europeană din 
acele timpuri sub numele de «palanga lui Sinanc. 
In acelaş timp biserica se prefăcu în geamie. 
Turcii însă nu putură ţinea piept cu armata, ce 
le venia împotrivă din Transilvania cu Mihaiu. 
De aceea Sinan ordonă să se aprindă mina de 
sub mănăstire, astfel încât nu ramase urmă de 
fortificaţie şi de clădire. Mihaiu, întors după is- 
bpndă în 1597 la Bucuresci, aşeză pe călugării 
pribegi deocamdată în mănăstirea zidită de el 
şi numită Mihaiu-Vodă. La 1613 insă Radu-Vodă 
Mihnea clădi pe locul cel vechiu o nouă mă
năstire, care şi-a luat numele dela dinsul, şi o 
închină Ivirului, adecă schitului Georgianilor dela 
muntele Athos. Şi de astădată biserica se făcuse
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ca îngrijire deosebită; Paul de Alep, care a ye- 
(jut-o pe Ia 1640, o găsi miDunat de frumoasă, 
şi îotr’adever ea lăsa în urma ei, prin bogăţia 
podoabelor architectonice şi picturale, toate cele
lalte biserici ale capitalei. Intr’însa este şi mor 
onentul ctitorului, f 1626. In 1658 mănăstirea 
fu din nou fortificată de Mihnea III în contra 
mazilituIuiConstantin-Vodă Şerban. Aspectul pi
toresc al colinei cu palisade, bastioane, tunuri 
şi corturile ostaşilor îl descriu cu multă vioi
ciune Paul de Alep şi o poesie populară. Din 
fericire lucrurile nu ajunseră la luptă, şi astfel 
mănăstirea remase neatinsă până în (jilele noastre. 
Avuţiile dela R înaintea secularisării erau co
losale. După un inventar din 1861 ea poseda 
10 mahalale din Bucuresci, o mulţime de pră
vălii şi case în centrul oraşului, un număr con
siderabil de moşii în mai toate judeţele Munteniei, 
chiar şi 5 schituri filiale închinate. Acum se 
ridică în locul mănăstire! internatul facultăţii 
de teologia iar biserica este o simplă filială a 
parochiei Brosueni. (G. I. lonescu-Gion, Istoria 
Buourescilor. Bucur., 1899, pag. 231—52, 267, 
504, 565—7, 582—3. Acolo se citează şi sor- 
giuţile istorice, mai cu samă manuscrise din ar- 
chiva statului. C. St. Bilciurescu, Mănăstirile şi 
bisericile din România. Bucur., 1890, pag. 137—9.)

RăducăneHi, com. rur. în Rom., j. Fălciu, com
pusă din sat. R. şi tîrguşorul R., avend 1864 loc., 
1 biserică şi 1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Radulescu, Constantin, n. în Chişeteu (cott. 
Timiş) în Bănat, a studiat technica. Sub era ab
solutismului era funcţionar de catastru. Mai 
târijiu a depus censura de advocat. Bărbat muu- 
citoriu şi prompt în afacerile publice, a ocupat 
un loc distins intre fruntaşii bănăţeni. Şepte ani 
a fost primarul opidului Lugoş, mai apoi direc
torul executiv al institutului de credit şi eco
nomii »Lugoşana«. f 7 Sept. 1895.

Radulescu, Eliade, v. Eliade.
Radulescu-Motru, v. Motru.
Ridulesou-NIger, N. G., poet şi romancier. 

Publicaţii: Jertfă, Gelosie, 1890. Căpitanul Ro- 
potă, 1893. Rustice (Poesii şi novele), 4 voi., 
1893—1900. Romanul căsniciei (Moravuri contim
porane), 1898. Străin în ţeara lui, roman, 1900. 
Scrierile lui R. N. au obţinut un premiu de 
5000 lei dela Acad. Rom. în sesiunea 1901.

Radziwill, una dintre cele mai vechi familii 
princiare litvane, cu proprietăţi extinse în Lit- 
vania. Polonia şi Posen (Prusia), Un R., duce 
de Litvania, a fost ginerele lui Vasile Lupu 
(v. ac.), domn al Moldovei. Linia legitimă a ace
stei familii e împărţită în trei ramuri, una în 
Prusia, două în Rusia. Linia ilegitimă trăiesce 
în Austria. Dintre membrii familiei R. sunt mai 
însemnaţi: R., Nicolau, f 1565, principe al im
periului, duce de Olyka şi Nieswiesz, a tipărit, 
după ce s’a făcut reformat, în 1563 la Brzesn 
vestita >Biblie R.« în limba polonă. Fiul lui R., 
Cristof Nicolau, reîntors la catolicism, a strîns 
toate exemplarele din această biblie, câte a putut 
afla, şi le-a ars. R. Mihail, n. 1778, f 1850, ş 
luptat sub Eosoiuszko, a fost sub Napoleon co
mandant suprem al trupelor naţionale polone 
contra Rusiei. După înfrângerea rescoalei a fost 
internat în Rusia până la 1836, când a trecut 
în Germania. Jî. Anton, n. 1833, general de art. 
în Prusia şi general ă la suite al îrapăr. german.

Rafael, unul dintre archangeli, amintit în 
cartea lui Tovit.

Rafael, Levacovid, franciscan, archiepiscop de 
Ohrida (1647). Dela cucerirea Constantinopolei 
de cătră Turci, Grecii începuseră a surpa pe 
călugării bulgari atât în Peninsula Balcanică, 
cât şi in ţerile române. Resultatul material pentru 
Români era desastros, căci o parte colosală din 
venituri ieşia în străinătate; dar acea iotru- 
siune işi avu cel puţin un efect cultufal im
portant: introducerea liturgiei românesci. In 
adevăr Grecii, lacomi numai după bani, nu cu
getaseră să instruiască în grecesce generaţiu- 
nile, cari nu mai sciau buigăresce. Astfel, pe 
timpul domniilor lui Mateiu Basarab şi Vasile 
Lupul, candidaţii de popie pentru sate nu sciau 
nici grecesce nici slavonesce, şi astfel era ne
cesar să se introducă serviciul divin în limba 
ţerii. Cu toate acestea se credea a comite un 
abus prin o atare inovaţiune, şi ambii domni 
se îngrijiră de retipărirea cărţilor liturgice pe 
slavonesce. Decât, era greu a găsi tipografi de
stoinici pentru această întreprindere. Mateiu Ba
sarab se adresă cătră un prietin al său din Chi- 
provăţ (adi Coprioştiţa în Balcanii apuseni), ca 
să-i găsească un tipograf iscusit. Acesta sorise 
la Roma, propunând acolo, să se dea ordin fran
ciscanului R., atunci teolog şi predicator, precum 
şi vicar provincial pentru Bulgaria, de a trecu 
în Muntenia pentru afacerea în chestiune. Acest 
Croat îngrijise deja de tipărirea liturgiei ilirice 
editate de Propaganda, şi sperând să servească 
în acelaş timp şi causei catolice in ţeară, se 
pregăti de călătorie, cu atât mai vîrtos, că Mateiu 
se trăgea cu gândul să aducă tipografi din Eiew, 
după cum s’a întâmplat mai târziu în Moldova. 
Intr’aceea însă Mateiu scrisese lui R. în 19 Iunie 
1637, învitându-1 să vie, iar papa Urban VIU 
îi dase o scrisoare de recomandaţiune cătră dom
nitor. Nu se scie, dacă R. a venit de fapt in 
ţeară; se găsesce un singur Liturghier slavo- 
nesc din 1646, dar acesta e tipărit în mănăst. 
Deal de cătră arcbim. loan. R. a fost numit in 
1647 archiepiscop latin de Ohrida, şi afară de 
200 taleri, ce aduse dela Roma pentru mănă
stirea franciscană din Tîrgovişte, nu mai are a 
face cu istoria română. (Acta Bulgariae eccle- 
siastica, digessit Fermendzin. Zagreb, 1877, pag. 
47—8, 50, 61, 70, 176, 181, 220. Bibliografia 
rom. veche, de 1. Bianu. Bucur., 1899, fasc. 2, 
pag. 152.)

Raffael Santi, (greşit SanzioJ, pictor italian, 
n. 1483 în Urbino, f 1520 în Roma. Măiestrii, 
cari l-au instruat la început, au fost tatăl seu 
Giovanni S., apoi Timoteo Viti şi Perugino. Cea 
mai veche dată aflată pe picturile lui e 1504 
(pe »SposaIizio<), când s’a dus la Florenţa, unde 
a fost mult influenţat de Leonai'do şi Fra Bar- 
tolommeo, învăţând dela primul desemnarea co
rectă, dela al doilea construcţia simetrică, dar 
totuşi mobilă a figurilor. Aici a pictat (1507) 
»Punerea în mormânt». In 1508 a fost chemat 
de papa luliu II la Roma, unde a împodobit un 
şir de saloane din Vatican cu picturi devenite 
celebre. In ultimii cinci ani ai vieţii sale a fost 
conducătorul suprem al zidirii bisericei Sf. Petru. 
R. a fost logodit cu Bibbiena, nepoata cardina
lului cu acelaş nume. Ea a murit înaintea lui. 
In picturile fresco din saloanele (stanza şi loggia)
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vaticanului presintă puterile, cari mişcă viaţa 
spirituală, ajutorul imediat, dat de D4eu bisericei, 
întemplări din viaţa papilor Leo III şi IV, ş. a. 
lutre picturile lui ocupă primul loc icoanele Ma
donei, a căror culme a ajuns in Madona di San 
Sisto (sixtină), care se alia în pinacoteca curţii 
din Dresda. R. a fost maro şi ca portretist. S’a 
încercat şi in architectură şi în sculptură. Basa 
artei lui o formează simplicitatea şi siguritatea 
concepţiei, un sentiment fin pentru forme şi 
colori. In el şi-a ajuns renascerea italiană punctul 
de culminaţiune.

Rafflesla R. Br., (botan.) mic gen din fam. 
Cytinaceae (RafQesiaceae), tribul Rafflesieae cu
prinde plante cărnoase, părăsite pe rădăcinile 
speciilor de Gissus, florile dioice cu periantul 
cărnos sunt foarte mari şi cu miros de cadavru. 
Dintre cele 4 specii de Bafflesia, respăndite în 
Archipelagul Malayan, menţionăm pe: R. Ar- 
noldii R. Br. din Sumatra. Această plantă are 
Boarea cea mai mare dintre toate plantele, ce 
cresc pe suprafaţa globului, ajungând până la 
1 metru diametru. [Z. C. P.]

Raffleaiaceae sau Cytinaceae, (botan.) familie 
de plaute dicotyledonate-monochlamydeae, cu
prinde vr’o 7 genuri cu vr’o 22 specii do ierburi 
părăsite, cărnoase, lipsite de frunze, ce cresc 
prin regiunile calde şi temperate ale Europei 
australe, Africei, Asiei şi Amerioei. [Z. C. P.]

Rafinat, purificat până la fineţă exagerată; în 
soiinţeio fisico-chemice şi technologice denotă, 
că o anumită substanţă a fost curăţită de toate 
îngredienţele şi accidenţele străine până ce a 
remas aceea ce este ca din firea sa. In viaţa 
socială se numesce K. acel om, care, fie prin 
agerimea minţii sale, fie pe căi măiestrite şi 
anume căutate, a ajuns la atâta isteţime în gân
diri, vorbe, maniere şi lucrări, încât poate ex
ploata pentru scopurile sale ori ce situaţie, po- 
siţia socială precum şi încrederea altora. [PI.]

Rafna, com. rur. în Banat, cott. Caraş-Se- 
verin, cu 2507 loc. Români.

Râgălala, (med.) termin poporal pentru ieşirea 
de gazuri din stomac prin gură; câte odată ga
zările sunt amestecate şi cu suc gastric. R. este 
o urmare a producţiunii excesive de gazuri în 
stomac în caşuri de dilaţie sau catar de stomac, 
dispepsie, etc. Tratamentul trebue să aibă în 
vedere delăturarea morbului principal.

Rayălie, buturugi aduse de rîuri când vin mari 
şi lăsate pe prundiş; sunt formate din rădăcina 
arborilor şi de basa trunchiului lor; de ele se 
opresc crăci, lemne amestecate cu nomol, prundiş 
şi fac mici insule.

Ragaz, staţiune balneară foarte cercetată în 
Sviţera, cantonul St.-Gallen, cu terme indife
rente de o temperatură de 35° C. La Romani 
era cunoscut sub numele Thermae faharienses. 
Isvoarele se află în Pfăffers, 3s/4 km. depărtare, 
de unde apa se conduce în ţevi de lemn până 
la R. Indioaţiuni: polyarthrită, reumatism, morbi 
de piele, exsudate vechi.

Ragout, (pron. ragu), mâncare gustoasă pre
parată din diferite cărnuri şi legumi cu adausul 
unui sos picant.

Ragusa, oraş pe ţermurul Dalmaţiei, 7143 loc. 
(1890); episcopie, catedrală; fortificaţiuni vechi; 
portul Gravosa. In antichitate era aci colonia

grecă Epidauros, în evul mediu a fost republică 
aristocratică, dela 1814 aparţine Austriei.

Răgiişeala, (med.) lat. Raucedo, simptom al 
multor afecţiuni ale laryngelui, ca: paralisie, 
catar acut şi cronic, ulcere, tumori. Se mani
festă la vorbire prin tonuri aspre. Tratamentul 
atîrnă dela morbul, al cărui simptom e R.

Rahat, zaharica de origine turcească, compusă 
din zahăr, făină cu zeamă de poame deosebite, 
feartă în formă de pastă.

Rahova, v. Racova.
Raia, (Raja clavataj, pesce din ord. Chon- 

drancanthi. Forma corpului e rombică. Pe spate 
are ghimpi încârligaţi. Trăiesce îu Oceanul 
Atlantic.

Râia, (med.) termin poporal, usitat pentru 
Soabies (v. ac.).

Raiacici, losif, patriarch şerb, o. 20 Iulie 1785 
îu Lucian, confiniul militar croat. A studiat liceul 
în Segedin şi drepturile la Viena, iar teologia 
la Cailoviţ. La 1812 ajunse archimandrit-vicar, 
la 1829 episcop în Dalmaţia, iar la 1834 în 
Verşeţ. In 1842 fu ales şi numit mitropolit la 
Carloviţ. Bărbat genial şi erudit, era considerat 
de conducetorul Şerbilor. A avut rol însemnat 
pe timpul revoluţiunii din 1848. Pentru servi
ciile aduse tronului i-se permise a purta titlul de 
patriarch. j- la 1861. Pentru Români este vrednic 
de amintit, căci el a ajutat marelui Şaguna de a 
ajunge vicar şi apoi episcop în Transilvania.

Raiale, (sing. Raia), v. art. Moşii (ale statului 
în Rom.).

Ralca, Teodor, profesor la liceul din Ploiesci, 
a publicat: Rolul principiului analogic pe terenul 
flexiunii române. Ploiesci, 1890; Studii literare 
(chestiuni literare, istorice, filologice şi artistice), 
1897; Politica noastră naţională; Rolul lui D. 
A. Sturdza în chestiunea naţională, 1899.

Ralcevlci, primul consul austriac în Muntenia 
şi în genere în principatele dunărene (1782). 
Raguzan de origine, fusese perceptor al copiilor 
lui Ipsilanti în domnia acestuia din Muntenia. 
Tot el e autorul unei scrieri cu observaţiuni 
istorice, naturale şi politice privitoare la ţerile 
române (1788).

Raid, întreprinderi ale cavaleriei în resboiul mic.
Railfelsen, n. 1818 în Ramm, f 11 Martie 1888 

în Heddersdorf 1. Neuwied, unde a fost primar, 
tatăl însoţirilor B.

însoţirile R. sunt societăţi de credit, cari au 
să ajute pe membrii lor cu mici împrumuturi. 
Organisarea acestora e cât se poate de simplă, 
avend a se evita ori ce fel de întreprinderi şi 
socoteli complicate. Garanţia membrilor, cari cou- 
tribue cu cotisaţiuni, e solidară; dividendele sunt 
reduse. O însoţire R. nu se extinde de regulă 
afară de marginile unei comune, ceea ce face, 
ca membrii să se cunoască bine unii pe alţii şi 
în privinţa capacităţii de credit. In Ungaria au 
fost in 1898 465 însoţiri R., (cu 102,115 membri, 
cuote în suma de 10.918,074 cor., depuneri 
5.430,428 cor., fonduri de reservă 595,344 cor., 
venit curat 493,328 cor.) între cari şi românesci 
(în cott. Sibiiului) şi săsesci. In România miş
carea penti'u înfiinţarea astorfel de însoţiri e 
de dată mai recentă. Până acum s'au întemeiat 
şi acolo aproape 300, mai ales la stăruinţa în
văţătorilor rurali. (lit. «însoţirile sistem R.< de 
Dr. A. Brote. Sibiiu.)

46*
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Rallway-spine, (engl.J o afecţiune a sistemului 
nervos, survenită în urma unei conioţiuni pu
ternice prin accident de cale ferată. Afecţiunea 
se numesce şi neurosă traumatică, nu presintă 
alteraţiuni anatomo-pathologice şi simptomele ei 
sunt acele ale unei neurastenii, adeseori destul 
de grave şi de lungă durată. In producerea B. 
e necesar pe lângă traumatismul, care are rolul 
de causă determinantă, şi de o predisposiţie in
dividuală, căci fără traumatism boala poate nu 
isbuonea. [V. Im.]

Ralmund, Ford., artist şi autor dramatic, n. 
1 Iunie 1790, f 5 Sept. 1836 în Viena. In 1814 
a fost angajat la teatrul din Josephstadt, apoi 
la cel din Leopoldstadt în Viena. Cu încetul a 
devenit sufletul scenei poporale din Viena. El 
a ospitat şi în Miinohen, Fraga, Berlin şi Ham- 
burg. Lui B. i-au succes scenele cele mai miş
cătoare şi cele mai vesele, cu veselia lui fan
tastică e împreunată siguranţa pentru cele ce 
produc efect scenic şi privirea adâncă în inima 
omului. Dintre scrierile lui dramatice poporale 
sunt de notat: >Der Bauer als Millionăr<, «Die 
gefesselte Phantasie*, »Alpenkonig und Menseben- 
feind«, »Der Versohwender«, ultima şi cea mai 
bună creaţiune a lui. Opere complete ed. de 
Glossy şi Sauer (3 tom., ed. II. Viena, 1891).

Rainer, archiduce şi general de artilerie austr., 
n. 11 Ian. 1827. Mama lui a fost sora regelui Carol 
Albert. In 21 Febr. 1852 s’a căsătorit cu archi- 
ducesa Maria, flea arcMducelui Carol. B. e coman
dantul suprem al miliţiei (Landwebr) austriace.

Ralsine, (frano., pron. resine). un fel de ma
giun de struguri.

Raiu, V. Paradis.
Raja, corect Bagea, titlu princiar în India.
Raja, în limba turcă numire colectivă pentru 

popoarele subjugate şi netrecute la mobameda- 
nism. In bmbile europene se numesce B. ori ce 
supus turc nemobamedan.

RaJIdea, subfam. de pesci, din ord. Cyclosto- 
micţilor, fum. Batoideilor, ou genul Raja, corp 
rombic din causă că aripioarele pectorale sunt 
foarte mari, cu 2 aripioare dorsale şi cu gbimpi 
ovali sau încârligaţi în sus pe partea dorsală. 
Ca specie e R. datata, ce trăiesce în toate 
mărite europene. Carnea lui nu prea e căutată 
la mâncare. [I. P. Voiteşti.]

Răkâczy, familie nobiliară magb., stinsă în 
seci. XVIII. Bunurile ei s’au extins mai ales în 
comitatele Şaroş, Abaui şi Zemplin.

Sigismttnd R., ales 1607 principe al Tran
silvaniei, renunţă deja în anul următor în fa
vorul lui Gavriil Bâtbory.

George R. I, fiul lui Sig. B., principe al 
Transilvaniei din 1631—48. B. a participat la 
resboiul religios de 30 ani, înebeiând alianţă cu 
Şvedezii şi Francezii şi atacând provinciile au
striace. In pacea dela Linz (16 Dec. 1645) a 
asigurat coreligionarilor sei reformaţi din Un
garia libertatea religionară şi politică. In sinodul 
naţional din Satumare (1646) a regulat afacerile 
bisericei reformate. Sub acest B. s'au strîns tot 
mai mult lanţurile, în cari era încătuşată bise
rica română din Transilvania. B. a lucrat mult 
pentru calvinisarea, resp. maghiarisarea Bomă- 
nilor, ceea ce i-a şi succes în parte la familiile 
române nobile. El a pus la cale tipărirea în 
limba română a catechismului calvinesc (Alba-

lulia, 1642) (v. ac.), pe oare îl impune mitro
politului ortodox Ştefan Simionovioi (v. ac.). Tot 
el pune să se tipărească în limba română Noul 
testament, tradus din grecesce şi slavonesce, la 
Alba-Iulia (1648). In 1641 s’a sfîrşit, sub mi
tropolitul lorest (V. ac.), tipărirea Cazaniei, pusă 
în lucru fincă de mitropolitul Gbenadie (1638).

George R. II, principe al Transilvaniei 1648 
până 1660, fiul celui premers. La 1651 încheie 
alianţă cu Mateiu Basarab (v. ac.), domnul Mun
teniei, îndreptată contra tuturor duşmanilor. Cel 
dintâiu atac al aliaţilor a fost îndreptat contra 
lui Vasile Lupu al Moldovei, contra căruia B. 
trimite o oaste sub comanda generalului Ee- 
meny. Voind a ocupa Polonia, contra voinţei 
sultanului, a plecat cu oaste compusă în parte 
din ajutoare trimise de domnul Munteniei în 
contra regelui polon loan Casimir, dar fu bătut şi 
scăpă în Transilvania. Aici îl atacă o oaste tur
cească trimisă de sultan, care îl depusese din scaun. 
B. este bătut între Gelău şi Feneş şi moare în 
urma ranelor primite. Sub el a dat dieta din 1653, 
ţinută la Alba-Iulia, legile aprobate (v. ac.).

Franciic R. I, fiul lui George B. II, ales 
principe nucă în 1652, n’ajunge pe tron şi se 
retrage în Ungaria. Aici s'a amestecat în con- 
juraţiunea socrului seu P. Zrinyi, ’Wesşelenyi, 
Nadasdy şi Frangipani, cari au perit sub securea 
călăului (1671). B. a fost graţiat de împăratul 
Leopold şi a murit în 1676 la Muncaciu.

Francise R. II, fiul celui premergător, a fost 
crescut de iesuiţi în Praga şi Neubaus. Căsă- 
torindu-se cu fica domnitoimiui din Hessa, i-s'a 
permis reîntoarcerea în Ungaria. Intrând în le
gături cu malcontenţii maghiari, a fost prins din 
nou (1701) şi dus la Viena, de unde a scăpat 
în Polonia. In 1703 s’a pus în fruntea rescu- 
laţilor din nordul Ungariei. In 1707 a fost ales 
şi principe al Transilvaniei. După lupte cu noroc 
schimbăcios, partida moderaţilor a încheiat ou 
Austria pacea dela Satumare (1711), iar B. s’a 
dus în Francia şi de acolo în Turcia, unde a 
murit la Bodosto (1735). (Cf. Archivum Bâko- 
ezianum, în scrierile Acad. magb., de Col. Tbaly; 
Monografii din perioada Băkocziană de acelaş; 
Memoarele lui Fr. B. II, ed. IV de Tbaly. Buda
pesta, 1872; A. B.-csalâd a XVII. szâzadban de 
Alex. Szilâgyi. Budapesta, 1861, ş. a.)

Răkosi, (orig. KrebsJ, 1) R., Eugen, poet şi 
scriitor dramatic maghiar, n. 1842 în Acsâd, 
membru al Acad. maghiare, director la >Buda- 
pesti Hirlap», (jiar fondat de dînsul. 1875—81 
antreprenor al teatrului poporal din Budapesta. 
A scris comedii, tragedii şi drame.

2) R., Victor, (pseudonim Sipulua), fratele 
lui B. Eugen, n. 1860, (jiarist maghiar la »Bu- 
dapesti Hirlap», şi-a făcut renume ou descrie
rile lui, prin cari ogbndează cu mult umor viaţa 
de toate (ţiicle a oamenilor.

Ralegh sau Raleigh, Sir Walter, (1552—1618), 
unul din cei mai populari eroi şi navigatori ai 
Angliei; favorit al reginei Elisabeta, ajunge la 
cele mai înalte demnităţi; moare ca condamnat 
pentru înaltă trădare sub regele lacob I. [B.]

Raliare, grupare; aderare la o idee, la un partid.
Raliu, şina la căile ferate.
Rallentando sau prese. răU., (ital.) rărind, în

trebuinţat în mnsică ca termin de modificare a 
mişcării obicinuite.
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Rallet, Dimitrie, partisan zelos al unirei, 

membru în adunarea adhoc din Moldova.
Rama (sau BamaschandraJ, numele (ţiului 

Yişnu Ia Indi în strămutarea sau incarna(iunea 
a şaptea. Faptele lui sunt descrise în Bamayana 
(V. ac.), un epos renumit în India.

Ramandan, insulă în Dunăre, Rom., j. Vlaşca, 
avend o întindere de 200 ha.

Ramandan, v. şi Ramazan, j
Râmâyana, a doua epopee naţională a Indiei, 

de 24,000 slokas sau distichuri, în 7 canturi 
(khândas), compusă de Vâlmiki în o epocă veche, 
necunoscută, pe când Mahâbâratha (v. ac.) e 
compilată din viul graiu al poporului. Cuprinsul 
e expedifiunea lui Rama, ajutat de amicul Su- 
griva, regele maimuţelor, şi de moima Hanumat, 
fiul natural al ventului, în contra lui Ravana, 
regele demonilor din insula Ceylan, care a răpit 
pe Sita (născută din brazdă), soţia lui Rama. 
După învingerea lui Ravana şi ruinarea capi
talei sale, Lanka, Rama se reîntoarce în triumf 
cu soţia sa, şi după o domnie de 11 mii de ani, 
se înalţă Ia cer. R. ca şi basmele şi miturile, 
0 plină de fapte miraculoase; în înţelesul ei 
alegoric unii o explică ca serbătorirea ultimului 
resboiu de cucerire a Ariilor în contra indige
nilor Indiei de sud, representaţi prin demonii 
de coloare neagră şi piîn maimuţe (aliaţii lui 
Rama); alţii o consideră ca simbol al luptei 
între puterile naturei şi al rodirei ei, (Rama în 
Avesta e bunul geniu al ventului. Seta în Vede 
e brazda de plug divinizată). Ca alegorie, R. poate 
însemna şi evenimente istorice şi fenomene na
turale. R. ca şi Mahabharata, e foarte populară 
în India. Rama, identificat cu Yişnu, e pe lângă 
Crişna, (}eul cel mai popular. Un text complet, 
cu traducere italiană, după ultima redacţiune a 
comentatorului ei Rama, 1859—60, a publicat 
Gorresio 1870. Trad. franc, de Fauche, engl. de 
Griffith, 1870—74.

Ramazan, luna a noua a anului lunar moha- 
medan, în decursul căreia e intercjis Mohame- 
danilor a mânca dela resărit până la apus de 
soare. Noaptea e dedicată plăcerilor. In primele 
trei 4ile după R. e serbătoarea Bairamului mic 
(v. ac.).

Ramboiiillet, capitala unui arondismeut în de
partamentul francez Seine-et-Oise, spre sud-vest 
dela Paris, 5668 loc. (1896); castelul regilor fran
cezi ou renumit parc de venat; institut militar; 
oi merino.

Rambursare, repiătirea banilor cheltuiţi de 
cineva. i

Rambursarea datoriei publice, totalitatea mij-' 
loacelor ce se întrebuinţează de guverne, fie 
pentm a reduce, fie pentru a stinge o datorie a 
statului. Diversele mijloace usitate în acest scop 
sunt: rescumperarea de cătră stat a rentelor 
perpetue; stingerea datoriei publice prin amor- 
tisinent; conversiunea împrumuturilor, cu re
ducerea dobândii. (Cf. N. E. Idieru, Op. cit., 
t. 11, p. 150-157.).

Rameau, Jean Philip, cel mai faimos şi mai 
de valoare compositor al şcoalei franceze din 
seci. XVIII, n. 25 Sept. 1683 în Dijon, f 12 Sept. 
1764. A scris multe composiţiuni pentru clavecin 
sau orgă, dar mai cu samă se ilustră el în mu- 
sica dramatică, în care lăsă adevărate capo d’o- 
pere, între cari: Hypolite et Aricie (1733), Ies

îndes galantes (1735), Castor et Pollux (1737), 
Dardanus (1739), ş. a. Sistemul seu armonic, 
desvoltat într’o serie de volume şi broşuri apă
rute de pe Ia 1722, e basat pe resonanţa ar
monică, şi e cel dintâiu care ne presintă teoria 
resturnărilor acordurilor, care mai înainte erau 
considerate ca acorduri isolate. [T. C.]

Ramee, Luisa de la (pseud. OuidaJ, roman
cieră, n. 1840 în Bury St. Bdmunds, ca fica 
unui Francez. E prima între scriitorii englezi 
de sensaţie, influenţată însă mult de literatura 
franceză.

Ramelsberglt, mineral, arseniură de nichel; 
rombic, se presintă însă de obiceiu în agregate 
fibroase padrare. Se găsesce la Sohneeberg, etc.

Ramificarea, (botan.) producerea de axe şi 
membre noui la o plantă; membrele noui pot 
fi asemenea (R adevărată) sau neasemenea. R. 
e normală, când părţile noui ies din regiunea 
tinără a plantei (din vîrfurile vegetative), sau 
adventivă (v. ac.). R. normală e lu dichotomie 
(v. ac.) sau laterală, când axele noui ies pe la
turile axei principale, care continuă să crească. 
Când R. e laterală, poate fi un monopod, dacă axa 
principală remâne mai preponderantă decât axele 
de ordine inferioară; dacă însă la fiecare ramifi
caţie una din axele noui prelungesce pe cea prin
cipală, atunci se face un sympod, o axă în apa
renţă unică, în realitate formată din axe de vîrste 
diferite. Un sympod se poate forma şi în R. 
dichotomică. Când e un monopod el poate fi 
raeemos (v. ac.) sau cymoa (v. Ci ma); acesta la 
rândul sau putend fi cu sympod sau fără. Modul 
de R. e unul din factorii, cari coutribuesc foarte 
mult la darea portului (fîsionomiei) plantelor ar
borescente; s. e. arborii plângători, piramidali, 
conici, în formă de umbrelă, ş. a., îşi datoresc 
înfăţişarea lor ramificărei. [S. Şt. R.]

Ramia, oraş în sangeacul turco-asîatic Ieru
salim, 8500 loc.; minaret renumit din seci. XIII. 
Balduin IV din Ierusalim a bătut aci pe sul
tanul Saladin Ia 25 Nov. 1177.

Ramna, 1) R., sat arămânesc in Macedonia, 
cu 300 loc., dela Serres înspre nord-vest. 2) B., 
sat în apropiere de Monastir în Macedonia, lo
cuit de Arnăuţi.

V. şi Raffna.
Ramnes, (sau Ramneis, Romaneia), numele 

unuia din cele trei triburi din Roma. Ramnes 
(Latinii sau Romanii); Tities (Sabinii regelui T. 
Tatius) şi Lueeres (Etrusoii). Din aceste trei 
triburi s’a format poporul şi statul roman. R. a 
locuit pe muntele Palatinus şi R. s’a numit şi o 
centurie de Călăreţi, aleşi de Romulus. [Atm.]

Râmnic, V. Rîmnic.
Ramolit, paralisat la creer; cu minte puţină; 

cu minte slăbită.
Ramontiai, Simian, Dr., n. în Someşfalău 

lângă Cluj, t 7 Dec. 1844 în Viena. După ter
minarea studiilor la facultatea de medicină a 
trecut în Moldova, unde a făcut o avere fru
moasă. Din cause sanitare s’a stabilit în anii 
ultimi ai vieţii în Viena. întreaga lui avere a 
lăsat-o ca fundaţiune, din care să se dea sti
pendii la studenţi români fără deosebire de con
fesiune. In special destină câteva stipendii pentru 
tinerii români, cari vor frecuenta universităţile 
din Viena şi Pesta, politeohnicul, academia mon- 
tanistică din Şemniţ şi cei ce vor să studieze
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pictura. Fuudaţianea R. are un capital de aproape 
200,000 cor. Stipendiile le împarte consistoriul 
din Blaj.

Rampa, plan înclinat, care înlocuiesce scara 
(treptele) în grădini şi locuri fortificate; balu
stradă lângă scări; rând de lumini pe marginea 
scenei în teatru.

Rampolla, Mariana, Marehese del Tindaro, 
cardinal secretar de stat al papei Leo XIII, ar- 
chipresbiter al basilicei vaticane (Sf. Petru), n. 
17 Aug. 1843 în Polizzi (Sicilia). A studiat în 
seminariul diecesan (Cefaiu), apoi în Roma ca 
alumn al renumitului colegiu Capranica şi în 
academia nobililor eclosiastici. In 1875 tu trimis 
ca consilier al nunţiaturei din Spania, iar în 
1877 s'a reîntors la Roma şi a fost succesiv se
cretar al congregaţiunii de Propaganda Fide şi 
al afacerilor eclesiastice extraordinare. In 1882 
a fost consacrat episcop titular de Heraclea şi 
trimis nunţiu in Spania, iar în 1887 creat car
dinal şi numit secretar de stat. R. este nu numai 
unul dintre cei mai distinşi demnitari ai bise- 
ricei catolice, ci şi unul dintre cei mai renumiţi 
diplomaţi şi oameni de stat din diua de ai}i, 
care prin talentul şi iscusinţa sa a contribuit 
foarte mult la ridicarea prestigiului şi autorităţii 
scaunului apostolic al Romei. In politică s’a 
arătat mai aplicat cătră Francia şi Rusia şi ostil 
triplei alianţe. [Dr. 1. Radu.]

Ramses, numele mai mullor regi egipteni, 
dintre cari au fost mai însemnaţi:

R. II (Sesostris la Greci) pe la 1388—22 
a. Chr.; fiul lui Sethos, a făcut expediţiuni în 
Siria, a supus Etiopia şi parte din Arabia, a oon- 
struit temple (RamesseumJ in Teba şi în alte 
locuri. Mumia lui s’a găsit la Teba în 1881 şi 
se păstrează în museul din Cairo.

R. III CRhampainit la Greci), 1269—44 a 
făcut expediţii în Nubia şi Siria, un templu şi 
un palat la Medinet Habu. In Herodot este vestit 
prin povestea despre furtul tesaurelor sale. După 
el, până la 1091, au urmat 11 regi cu numele 
de Ramses. Mumia lui a fost găsită în 1886.

Ramsgate, oraş cu port în comitatul englez 
Kent, 24,733 loo. (1891); . băi de mare căutate.

Ramura, (botan.) în general ori ce axă de un 
ordin oarecare purtată şi produsă de axa prin
cipală a unei plante. După vîrsta lor R.-le se 
deosebesc în secundare (la arbori dise crăci), 
terţiare, cuaternare, etc.; cele mai tinere se 4'c 
popular mlădiţe.

Ran, în mitol. nordică nevasta lui Oegir, 4eu 
al mării; e personificaţiunea mării. R. înseamnă 
curgetoarea.

Rana, (med.) termin poporal pentru lesiune 
(v. ac.) şi ulcer (v. ac.).

Rânced, Râneedeală, carne sau grăsime stă
tută, cu miros unt şi acru.

Ranţon, suma de bani sau ori ce condiţie se 
impune de învingător prisonierului, pentru re- 
câştigarea libertăţii.

Rancuna, (neol. franc.) pismă.
Rândaş, servitor în curte şi la bucătărie.
Rândunele, paserile ce formează familia Hi- 

rundinidelor, din ord. Coraoornitelor, ou o mul
ţime de specii. Au cioc scurt, lat, triunghiular, 
cu o crepătură largă, numai Ia vîrf mai turtit. 
Coada bifurcată sau rotumjită. Degetele lungi 
şi subţiri. Mersul scurt. Sboară foarte bine în

zic-zac, se nutresc cu insecte, pe cari le prind 
în sbor. Trăiesc în Europa, Asia, Africa, unele 
şi în America. Cuibul şi-l fac din noroiu fră- 
mentat şi fire de fen, pe sub streşini. Apar în 
Martie, pleacă în ţeri mai calde la Oct. Cele 
mai însemnate specii sunt: Rânduneaua de casă 
(Hirundo domestica); R. de fereastă (H. urbica), 
drepneaua (Cypselus apus); caprimulgul sau îi- 
pitoarea (Caprimulgus europaeus); Salangana 
(Collocalia esculenta). ,

Rânduneaua de mare sau AngioleVul (Trigla 
hirundo), un pesce din ord. Acanthopterilor. 
Are aripioare lungi, cu cari poate sbura preste 
suprafaţa apei. Trăiesce în mările Europei.

Rândunica de mare, formează o subfamilie 
(Sternine) din fam. Laridelor, ord. Charadrior- 
nitelor. Trăiesce în mările Europei, Asiei, Africei 
şi Americei.

„Rândunica", foaie literară-beletristică, redac
tată în 1894—95 de Silv. Moldovan (v. ac.) în 
Sibiiu. Apărea de 3 ori pe lună.

Rannun, capitala coloniei Birma engleză si
tuată lângă riul R. (braţul estic al deltei rîului 
Iravadi în India posterioară), 180,324 loo. (1891); 
staţiune de vapoare; coinerciu însemnat spre 
interiorul Birmei.

Ranidae, (Broaseele de apă), fam. de animale 
din subord.: Phaneroglossa, ori, Elaudata (fără 
coadă) clasa Amphibienilor (v. ac.). Numiro dată 
după numele genului Rana, ce are 50 de specii. 
Ca: R, esculenta (broasca verde de apă, ce se 
mănâncă în Italia); R. temporaria (broasce de 
ploaie); R. mugiens (broasce mugitoare), etc.

[I. P. Voiteşti.]
Rănire, faptul de a produce o vătămare cor

pului unei persoane. Codul rom. distinge: simple 
loviri, loviri cu incapacitate de lucru, loviri din 
imprudenţă, lovirea ascendenţilor şi loviri cau- 
sătoare de moarte, cari se pedepsesc cu reclu- 
siunea (v. ac.). După natura lovirilor, variază 
pedeapsa şi instanţa de judecată. Astfel, sim
plele loviri şi cele prin imprudenţă, le' judecă 
judecătorul de ocol; cele cu incapacitate de lucru 
şi asupra ascendenţilor, tribunalele, iar lovirile 
ce au cau.sat moartea, sunt de competenţa ju
raţilor, fiind considerate ca crimă. Rănirile pro
duse din certe în tîrguri, crişme, oboruri, sunt 
contravenţiuni şi le judecă jud. comunal sau de 
ocol, după caşuri. Pentru simple loviri sau pentru 
loviri în crişmă, părţile au dreptul să se îm
pace, şi atunci agresorul nu mai poate fi con
damnat. In toate' caşurile, pândirea sau precu- 
getarea este o circumstanţă agravantă, adooă 
atrage mărirea pedepsei, cu excepţie pentru lo
virile din crişme, oboruri, pieţe.

Cod. pen. ung. doosebesce R. grave şi uşoare. 
Cele dintâiu le califică ca crimă, dacă incapa
citatea de lucru a celui lovit durează presto 
20 4'le, iar ca delict dacă durează preste 8 dar 
sub 20 cjile. Când incapacitatea de lucru durează 
mai puţin de 8 4>le, avem delictul R. uşoare. 
In caşul ântâiu pedeapsa max. e 3 ani temniţă, 
în al doilea 1 an şi în al treilea 6 luni închi
soare. (§§ 301—313). Dacă în urma R.-ei cel 
lovit moare, pedeapsa se urcă la 10 ani robie, 
(v. şi Omor.)

Raniţa, sac de piele sau de pânză impermea
bilă, în oare să între toate rufele şi hainele 
soldatului, când părăsesce penti'u mai mult timp
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casarma. R. este purtată de aoldat îo spinare, 
prinsă fiind prin un dispositiv de curele ce trec 
preste umeri şi se fixează lacenturonul soldatului.

Ranke, Leop., istoriograf, n. 21 Dec. 1795 în 
Turingia, studiă la Halle şi la Berlin teologia şi 
filologia şi ocupă în 1818 locul de prof. la liceul din 
Fraukfurt pe Oder. După publicarea «Gesohichte 
der romanischen und gormanischen Volker von 
1494 bis 153o« (t. I, Berlin 1824) şi după »Zur 
Kritik neuerer Gescluohtschreiber» (1824), fu 
chiemat în 1825 ca profesor de istorie la uni
versitatea din Berlin. Intr'o călătorie descoperi 
însemnatele rapoarte ale ambasadorilor vene- 
ţieni. Activitatea lui se desfăşură apoi cu o 
abuudanţă uimitoare: »Die Osmanen uud die 
spanische Monarchie« (1827), »Die serbische Re
voluţiona (1829), »Die romischen Păpste< (1834 
până 1836), primul seu cap de operă, «Deutsche 
Geschichte im Zeitalter der Reformation» (1839), 
•Franzosisohe Geschichte» (1852—61), «Englische 
Geschichte» (1659), etc. Operele complete au fost 
publicate în 64 volume «Leopold von Ranke’s 
Sămtliohe Werke», de Duncker und Humblot, 
Leipzig. t 23 Maiu 1886 îo Berlin. R. este 
considerat ca cel dintâiu istoric al Germaniei. 
A format şcoală întinsă, încât cei mai mulţi şi 
cei mai însemnaţi istorici germani de a(ţi sunt 
din şcoala lui.

Rântaş, făină prăjită in unt sau unsoare, în- 
trebuinţăndu-se pentru îngroşarea sosurilor şi 
altor bucate diferite.

Ranula, mică tumoară cistică, care se formează 
uneori sub limbă, la om. Se compune dintr’o 
pungă membranoasă, care conţine un lichid mucos 
cam tulbure. Tratamentul radical consistă în 
extirparea pungei prin operaţiune chirurgicală.

Ranunculaceae Endl., (botan.) vastă famile de 
plante dicotyledonate-polypetale, ce cuprinde vr’o 
30 du genuri cu vr’o 540 specii, respâudite pe 
mai toată suprafaţa globului. R. sunt plante er
bacee, anuale sau perene cu frunzele alterne 
sau frutescente şi scandente (acăţătoare). Plan
tele din această familie au frunzele în general 
ver()i închise, ceea ce face, ca în mod instinctiv 
să fie considerate ca suspecte. Ele sunt în mare 
parte veninoase, acre, caustice, din care causă 
multe sunt întrebuinţate în medicină. Banun- 
culaceelesedivid în următoarele 5 triburi: I tribul 
Clematideae dintre cari menţionăm genul Cle- 
maiis L. II tribul Anemoneae menţionăm ge
nurile : Thaliclrum L., Anemone L., Adonis L. 
şi Myosurua L. III tribul Ranunculeae, în
semnăm genul Banuneulus L. IV tribul Helle- 
ioieoc, dintre oan menţionăm genurile: Caltha L., 
TroUius L., HeUeboius L, Isopyrmi L., Ni- 
gella L., Aquilegia L., Delphinium L., Aco- 
nitum L., Actaea L., Cimicifuga L. şi în fine 
V tribul Paeonieae cu genul Paeonia L.

[Z. C. P.]
Ranunculus L., (botan.) gen din fam. Ranuu- 

culaceae, tribul Ranunculeae, are vr’o 160 de 
specii, respândite pe mai toată suprafaţa globului. 
Genul R. cuprinde plante erbacee anuale sau 
perene şi se divide în mai multe secţiuni, dintre 
cari menţionăm: Batraehium, Ceratocephalus, 
Ficaria, etc. Dintre numeroasele specii, ce cresc 
prin părţile noastre, menţionăm: B. aeris L., Jî. 
earpaticus Herb., B. pedatus W. et Kit., B poly- 
anthemoa L., B. repena L., cunoscute poporului

nostru sub numirile de: Piciorul cocoşului, 
Boglari, Gălbenele, etc. Jî. ilVyrieus L. 
vulgar Trînjoaică, Jî. Ficaria L., sin. Fi
caria ranuneidoidea Roth., plantă numită po
pular: Grâuşor, Untişor, Iarba rându- 
nelei mici. Calce mică, etc. Frunzele tinere 
ale acestei plante sunt întrebuinţate ca salată.

[Z. C. P.]
Rânza, (med.) termin poporal pentru stomac 

(v. ac.).
Rapacea, adecă paseri răpitoare (v. Raptatores).
Rapacia, (zool.) animale răpitoare (v. Sugă

toare).
Răpciugă sau mucii, o boală care se ivesce 

uneori la cai, dar se poate transmite şi asupra 
altor animale, şi chiar la om. Ea este provocată 
de un baccil specific al ei, care produce nisce 
bube mici, ce se descompun şi prefac îo răni. 
Ele se ivesc atât pe nările nasului cât şi pe 
piele; în caşul dintâiu atacă mucosităţile apa
ratului respirator, îo caşul diu urmă glandele 
limfatice ale pielei. La cal se ivesce mai des 
prin contact şi infecţiune, dar este favorisată 
prin lipsa de hrană, slăbiciune, supraîncordare 
şi oboseală, etc. R. se transmite prin puroaiele 
dela animalele bolnave, prin contact direct dela 
animal la animal, dar şi prin obiectele cu care 
vio ele în contact, grajd, sghiab, esle, găleată 
de adăpat, nutreţ, etc. R. de piele se propagă 
cu deosebire unde sunt părţile lesate, în răni, etc. 
Boala se manifestează după 2—6 septemâni dela 
infecţiune, uneori şi mai târijiu. Ea nu are leac, 
decât animalele trebuesc isolate şi omorîte pentru 
a pune capăt boalei.

Răpclune, numire populară a lunei Septembre. 
(v. ac.).

Raphanus L., (botan.), mic gen diu vasta fa
milie a Oruciferelor, tribul Raphaneae, cuprinde 
vr’o 6 specii de plante erbacee, ramificate, 
anuale sau bisanuale, glabre sau hispidule, res
pândite prin toată Europa şi prin Asia temperată, 
adesea cultivate ca plante alimentare. Rădăcina 
uneori suculentă; frunzele inferioare lyrate; florile 
albe sau galbine cu vino purpurii cu pedicele 
delicate. Genul Jî. are 2 subgenuri: Jî. Gaertn. 
şi Baphanistrum Gaertn. In părţile noastre 
cresce B. Baphanistrum L., sin. Baphanistrum 
Lampsana Gaertn. numita popular :Kaohiţăde 
ogoare, Rădiche selbatecă. B.sativush., 
originară din Asia se cultivă ca plantă culinară 
pentru rădăcina suculentă comestibilă, cunoscută 
poporului nostru sub numirile: Rădiche, Ră
diche de grădină. Ridiche, Ridichi. 
Prin cultură s’au obţinut varietăţile: var. niger 
DC. vulgar Ridiche neagră şi var. Radiola 
DC. numită popular Ridiche de lună.

[Z. C P.]
Raphia Beauv., (botan.) gen din fam. Palmae, 

tribul Lepidocaryeae, cuprinde vr’o 6 sau 7 
specii de palmieri, ce cresc prin Africa tropicală. 
Madagascar şi prin America tropicală. Dintre 
speciile acestui gen menţionăm: Jî. vinifera P. 
Boauv. şi Jî. Buffia Mart. Din peţiolul frunzelor 
acestor palmieri se fac mobile uşoare; iar din 
frunze se extrag fibre textile, cari se între
buinţează şi în grădinărie. [Z. C. P.]

Raphide, (botan.) cristale de oxalat de calciu, 
lungi, subţiri, aciculare, unite de obioeiu în pa
chete, în frunzele de Aloe, în bulbul de ceapă.
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Scilla, în coaja boabelor unor soiuri de stru
guri. Sunt produse de eliminare şi când sunt 
multe, in scoarţă şi frunze mai ales, au rol pro
babil mecanio, de susţinere, şi protector pentru 
plantă coutra animalelor erbivore, ca să nu le 
mănânce.

Rapiera, (dan.) o sabie lungă cu lama dreaptă 
şi cu doue ascuţişuri.

Răpirea, luare cu forţa. Răpirea unui lucru 
străin prin întrebuinţarea de violenţă sau ame
ninţări, se numesce Tâlhărie (v. ac.).

Răpirea de minori, prin viclenie sau violenţă, 
se pedepsesce după Codul rom. cu închisoare 
dela 1—2 ani, şi anume cu maximul închisorii 
dacă a răpit o fată mai tineră de 16 ani. Dacă 
fata a consimţit, pedeapsa variază între 3 luni 
şi 2 ani. Cod. pen. ungar cualiQcă R. minorilor 
(sub 14 ani) ca crimă şi o pedepsesce cu robie 
până la 5 ani. In cas de R. de fată (Rapt), dacă 
ea a consimţit, pedeapsa va fi temniţă până la' 
5 ani. (§§ 317—322.)

Răpirea, în dreptul canonic este acel im
pediment matrimonial, în vîrtutea căruia este 
invalidă şi nulă căsătoria, ce s’ar contrage cu o 
femeie răpită, înainte de a-şi fi dobândit ea de
plina libertate şi de a fi fost emancipată de sub 
puterea răpitorului şi aşezată în loc sigur.

Rapiţa, numele popular al plantelor cultivate: 
Brassica Napus L. var. Oleifera DC. şi Brassica 
Rapa L. var. Oleifera DC. Rapifă sălbatecă, 
Brassica Napus L. şi Brassica Rapa L. (v. ac.).

Răpitoare, paseri, v. Raptatores.
Rapolt, (magh. Nagy-Râpolţ), com. rur. în 

Trans., cott. Hunedoara, cu 1144 loc. (933 Rom., 
202 Magh.).

Raport, dare de samă asupra unei lucrări sau 
misiuni; relaţiune între lucruri: raport de causă 
şi efect; raport de coordinaţiune şi subordina- 
ţiune; în gram. relaţiunea vorbelor între ele: 
raportul adieotivului cu substantivul seu.

Raport, in matern.: rel.aţiunea între doue can
tităţi inegale.

In înţeles militar R. este o dare de samă 
verbală sau scrisă asupra unui serviciu comandat, 
unui eveniment sau ■ chiar asupra unei cereri 
în chestiune de serviciu. In sens special, pre- 
sentarea cătră şef a tuturor chestiunilor cu pri
vire la serviciul de 24 ore în casarmă, taberă 
(lagăr), garuisoane, etc., darea diferitelor ordine 
şi recomandaţiuni, etc.

Raporţluno, comput de R. sau regula de re- 
paritţiune, aplicarea computului proporţional, 
prin ajutorul căruia aflăm partea ce se cuvine 
fiecăruia din asociaţi sau îndreptăţiţi să parti
cipe la un câştig oarecare, la care au drept, sau 
la o pagubă, proporţional cu un capital sau timp, 
sau o condiţiune oarecare.

Raportor, cel ce referează, dă samă, din în
credinţarea unei comisiuni sau comitet, despre 
activitatea unei corporaţiuni sau despre o lu
crare sciinţifică. R. se numesce şi un aparat in 
formă de semicerc, cu care se mesură unghiurile 
geometrice.

Rapp, George, fundatorul sectei Harmoniţilor, 
n. 1757 in Wiirttemberga, 1803 trece cu ade
renţii sei în America şi înfiinţează 1814 colonia 
Harmony, apoi 1823 colonia Bconomy. f 1847. 
Harmoniţii sunt socialişti, au posesiune şi timp 
de lucru egal.

Rapp, Jeăn, conte, general franc., n. 1772, 
1801 adjutantul lui Bonaparte. 1821. (Cf. »Me- 
moires«, 1895.)

Rappaklvl, rocă, granit din Finlanda, caracte- 
risat prin sferoide mari de ortosă roşie, învelită 
într’un strat de oligoclas verde. De obiceiu R. 
e foarte alterat.

Rapperswyl, oraş în cantonul elveţian St.- 
Gailen, lângă lacul Ziirich, 2789 loc. (1888); 
castel cu museu naţional polon; centru lde căi 
ferate.

Rapsod, (grec.) o specie de poeţi ambulanţi, 
cari in urma lui Omer recitau fragmente din 
poemele lui. De aici numele Rapsodia, care s’a 
dat în general la lucrări formate din fragmente 
luate din alte lucrări. Compositorii de musică 
dau mai cu samă acest titlu unor fantasii in
strumentale formate din desvoltarea unor me
lodii populare. [T. C.]

Rapsodia, fragment din o epopee, ce se recita 
de Rapsozi (v. ac.), cântăreţii ambulanţi ia Grecii 
antici. In poetica modernă R. aparţine odei, cu 
nuanţa ei particulară compusă din mai multe 
fragmente şi pătrunsă de sentimentalism pu
ternic. Mai răpitoare decât oda.

Rapsodomantie sau Rhapsodomanţie, profeţie 
după rapsodii sau fragmente din epopeele ome- 
rice. Rapsodomantian, cel ce spune asemenea 
profeţii.

Rapt, răpire, îndeosebi răpirea unei femei, 
(v. Răpire).

Raptatores, paseri răpitoare, formează un 
ordin. R. au ciocul de sus curbat la vîrf. Pi
cioarele au patru degete cu ghiare curbate şi 
puternice. Trăiesc în părechi. Cuibul şi-l fac 
fără măiestrie pe arbori, în crepături de stânci, 
în pământ. Depun 1—7 oue. Se nutresc cu 
carne de animale vertebrate, pe cari le prind 
vii şi le rup cu ciocul şi ghiarele. Unele se nu
tresc cu mortăciuni. R. se împart în R. de i}i 
şi de noapte, respândite preste tot pământul. 
Cele de d> cuprind urni. familii şi specii: 1) Vul- 
turide (Pleşuvul, Şorliţa, Condorul). 2) Faleo- 
nide (Acuilele, Şoimii, Şorecarul, Uliul, Eretele). 
Cele de noapte: 3) Strigide (Bufniţa-buha, Cu
cuveaua, Ciuhurezul).

Răpuroasa, vale în j. Vâlcea, Rom., cu mai 
multe surse de apă minerală.

Rarancea, comună rurală, parochie cu cătu
nele: Bălanul, Cărnaţui, Cruhliţa şi Viptana, 
moşie boierească, în căpit. Cernăuţului şi j. Sa- 
dagurei în Bucovina, are 4942 loc. (4012 ort.-or., 
710 rom.-cat. şi uniaţi, 220 mos.), o şcoală de 4 cl. 
şi în Cruhliţa una de 1 cl. Aici a fost în 1739 o bă
tălie între Moscali şi Turci. [Dr. I. G. Sbiera.]

Rarăul, munte în Rom., j. Suceava, între corn. 
Broşteni şi ţinutul Bucovinei, al cărui pisc, aflător 
la o mică distanţă preste frontieră, are înălţime 
de preste 2000 m. Aproape de piscul muntelui 
se găsesce schitul cu acelaşi nume, întemeiat 
la început de Petru Raroş-Vodă. (M. Dicţ. geogr. 
al Rom.)

Rareş, Maria, soţia unui neguţător de pesce 
din Hârlău şi concubina lui Ştefan cel Mare 
(v. ac.), dela care a avut pe Petru Rareş, ajuns 
Domn al Moldovei.

Rareg, Petru, v. Petru IV Rareş.
Rariţa, plug uşor ou una ori doue cormane 

de lemn ori de fier, care se întrebuinţează atât
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la arat cât şi mai des la brăzdat pentru pns 
cartofii şi porumbul în brazdă, cât şi pentru 
prăşit porumbul, cartofii, etc.

Rariţele, cele 3 stele de mărimea a doua din 
interiorul quadrilaterului Orion; sin. cu cei 3 regi.

RkSjfarab.) Cap; în Abessinia şi vîrf de munte.
Rae, numirea turcească a rîului Aras (v. ac.).
Rasa, (grec.) vestmeut larg, propriu călugă

resc de materie mai dură, ce se stringe cu breu.
V. şi Rassa.
Raeant, uu proiectil, care iasă cu mare iuţeală 

din armă, parcurge un drum aproape paralel cu 
pămentul, când şi arma este paralelă, şi prin ur
inare el rade, lovesce tot ce întâlnesce în calea 
sa. Tragerea rasantă este foarte importantă în 
resboiu.

Râsoa, mănăstire de călugări în Rom., j. Su
ceava, corn. Bogdănesci, într’o posiţie foarte fru
moasă. S’a zidit la 1556 de Macarie, episcopul 
de Roman.

Răşcanu, P., profesor la universitatea din Iaşi, 
inspector general al înveţămentului secundar, 
a publicat: Lefile şi veniturile boierilor Mol
dovei in 1776. Document dela Grigorie A. Ghica 
V. V. publicat cu o introducere. Iaşi 1887. Curs 
complet de Istoria universală (lucrare didactică), 
1990—1902, 6 voi. Raport asupra şcoalelor se
cundare in anul şcolar 1896—96.

Rascolnici, adecă schismatici, se numesc în 
Rusia acei ortodoxi, cari nu se ţin de biserica 
oficială a statului. Deja din seci. X se iviră o 
mulţime de secte în Rusia, pentru chestiuni de 
post şi altele analoage, dar şi cu caracter ovre
iesc sau raţionalist. Toate acestea găsiră un punct 
de unire în 1654, când patriarchul rusesc Nicon 
convccă un sinod la Moscva, spre a se coriga 
cărţile liturgice, în cari se strecuraseră în de
cursul veacurilor prin copiere greşeli enorme. 
Mulţimea strigă de coruperea credinţei, sectarii 
se grupară laolaltă împotriva bisericii oficiale, 
şi pe câtă vreme ei se numiau staroverţi (de 
credinţa cea veche), episcopatul le (Jise R. In 
curând ei se desfăcură in nenumărate disidenţe, 
sub numirile cele mai stranii şi cu supersti- 
ţiunile cele mai absurde. Unii profesau chiar o 
morală incompatibilă cu ordinea publică, precum 
sinuciderea, incendiarea, scopirea. De aceea statul 
îi persecută în toate chipurile, ceea ce însă le 
sporia numai partisanii. R. sunt de 2 categorii 
principale: p^o p o v ţi, cu popi, şi bespopovţi, 
fără popi. Ântăii mai sdes au avut dificultăţi 
foarte mari, do a-şi procura popi, şi de abia pe 
la 1846 câştigară pentru ei un archiepiscop is- 
gonit din Bosnia, anume Ambrosiu, oare îşi fixă 
reşedinţa în Bucovina, şi dela oare R. au acum 
o ierarchie de 2 mitrbpoliţi şi numeroşi episcopi. 
0 parte din ei s’au unit oarecum cu biserica 
naţională sub numele de e d i n o v e r ţ i (de o cre
dinţă), păstrând un ritual antic deosebit de cel 
oficial prin numerul de Aliluia, Issus în loc de 
lisus, braţele crucii şi alte nimicuri, fără de cari 
cred, că nu sunt ortodoxi. Numerul oficial al R. 
este de 1.171,000, dar scriitorii competenţi îi 
calculează la 12 milioane. Cf. C. Coca, Ist. biser. 
Cernăuţi, 1891, pag. 232—6; Philaret, Gesch. 
d. Kirche Russlands. Frankfurt a. M. 1872, 2 voi.; 
Tsakni, La Russie sectaire. Paris, 1888. v. art. 
Lipovani.

Rasgrad, oraş în Bulgaria, cu 11,000 loc.;

punct important pe drumul dintre Rusciuc şi 
Şumla. Oraş comercial.

Râşniţa, morişcă, moară de mână.
Raaofor, (grec.) călugăr noviţ îmbrăcat cu 

rasă ca vestmânt distinctiv călugăresc.
Rasol, carnea feartă pentru prepararea supei 

şi servită cu sos şi garnitură separat după supă; 
pesce feri; tencuială.

Rasova, corn. rur. îu Rom.,.j. Constanţa, pe 
malul drept al Dunării; se compune din 2 căt., 
cu 1819 ioc., 2 biserici şi 2 şcoale. (M. Dicţ. 
geogr. al Rom.)

Rassa, fel, soiu.. Basse omenesei sunt, după 
Blumenbach (De generis humani varietate na
tiva, ed 3. Gottingen, 1795), care s’a condus 
mai ales după coloarea pielii şi forma şi coloarea 
perului, cinci: eaueasiană, mongolă, eiiopică, 
americană şi malaieeă. Retzius se ia după ra
portul dintre lungimea şi lăţimea craniului, deo
sebind dolichoch^ali (cu craniul relativ ângust). 
brachichefali (cu craniul mai scurt), la cari au 
adaus Welcker şi Broca pe mezochefali (mijlocii 
între cele două extreme). Prichard i-a împărţit 
în prognafi (cu dinţii aşezaţi pieziş) şi ortognaţi 
(cu dinţii aşezaţi drept). Englezul Iluxley, condus 
de mărimea şi proporţiunea corpului, coloarea 
perului şi a pielii, formaşi bogăţia perului, forma 
craniului şi alte particularităţi ale scheletului, 
deosebesce cinci R. sau tipuri: cel australoid, 
negroid, mongoloid şi cel alb, subîmpărţit în 
cel xautochroic (albii blonfii) şi cel melanochroic 
(albii bruneţi). Faţă de aceste sisteme pur so
matice s’au formulat şi sisteme limbistice, apoi 
somatice-limbistice. Sistem limbisticareFr.Miiller 
(•Allgern. Ethnographie.o Viena, ed. 2, 1879), 
care a stabilit 12 R.: I) Hoteotoţi şi Buş- 
mani. II) Papua. III) Negrii africani. IV) Cafrii. 
V) Australieni. VI) Hiperborei. VII) Americani. 
VIII) Malaiezi. IX) Mongoli. X) Nuba-Fulbe. 
XI) Dravida. XII) Mediteranei. In timpul mai 
nou lucră mai ales şcoala antropologică a lui 
Virehow să afle basele, pe cari să se poată edifica 
un sistem natural al omenimii faţă de cele sta
bilite până acum în mod mai mult sau mai puţin 
meşteşugit.

V. şi Rasa.
Rasta, mii vechiu german = ,/3 mii geografic.
Rastatt (BastadtJ, oraş în Baden, fostă ce

tate imperială (până la 1889), 13,268 loc. (1895); 
castel; gimnasiu; cameră de comerciu şi in
dustrie. Aci s’a încheiat pace între Francia şi 
Austria la 7 Martie 1714.

Rastopcln (BostopeinJ, Fedor Vasilievici, 
conte, n. 1765, t 1826 în Moscva, a fost gu
vernator general al Mosevei în 1812, când cu 
invasiunea lui Napoleon. Lui i-se impută, că a 
dat foc Mosevei, ceea ce a negat la început. E 
dovedit, că R. a îndepărtat din Moscva pompele 
şi pe pompieri, că şi-a aprins vila de lângă 
Moscva, ceea ce a aflat în curând imitatori.

Rastul, corn. rur. în Rom., j. Dolj, aproape 
de Dunăre in faţa oraşului Lom-Palauca din 
Bulgaria; are 2195 locn 1 biserică şi 2 şcoale. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Răsucenl, corn. rur. în Rom., j. Vlaşca, com
pusă din 4 căt., cu 2089 loc., 4 biserici şi 1 şcoală. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rasumovschli, Alexei Grigoriemei, conte, n. 
1709 în satul Lemeşi ca fiu al unui ţeran şi
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destinat pentru serviciu în capela curţii. Vocea 
şi figura lui frumoasă a captivat pe Elisabeta, 
atunci ancă mare principesă, care s’a logodit 
in ascuns cu el. Ea i-a îndupleoat pe împeratul 
Carol să-l numească conte al imperiului german, 
numindu-1 apoi şi ea conte rusesc. R. a fost 
un caracter cinstit, care nu s’a amestecat in 
afacerile politice, f 1771 in Petersburg. Fra
tele lui, R. Chirii Gr., n. 1728, f 1808, âncă 
a fost înălţat de Elisabeta la rangul de conte 
şi numit hatman al Rusiei mici. Catarina II l-a 
numit mareşal campestru. Ei âncă a luat parte 
la conjuraţiunea contra lui Petru III.

Răsura sau Răsuri, numirile românesci ale 
plantei Roşa pumila Jacq. şi ale fiorilor de Roşa 
canina L. (v. ac.).

Răsura se numia odinioară şi o dare supli
mentară pentru lefi,le boierilor.

Răsvadul, com. rur. io Rom., j. Dâmboviţa, 
compusă din 3 căt. cu 2457 loc., 2 biserici şi 
1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Răsvan Ştefan, v. Ştefan.
Rata, pai'te calculată sau suma fixă, mai ales 

pentru plata periodică a unei datorii, de aci 
plăţi în rate, adecă plăţi în sume fixe la anu
mite termine.

Afaceri de rate, cumpărarea respective ven- 
4area pe credit cu condiţia, ca preţul să se 
plătească în rate şi cu reservarea dreptului de 
proprietate până la achitarea întregului preţ. 
De regulă vencţările pe rate se fae şi cu condiţia, 
ca ratele plătite să fie în ori ce cas ale vânză
torului.

Raţa (AnaaJ, pasere din ord. Notătoarelor 
(Natatores, Anatides), cu pene pestriţe lucitoare; 
cioc lat, lung cât capul şi cu un mic cârlig la 
vîrf; cu o dungă alburie împrejurul gâtului. 
Penele de pe cap şi gât au reflex vertjuiu-închis, 
cele de pe piept castaniu-roşcat, iar la mijlocul 
aripelor are câte o pată patrată cu reflex negru 
şi albasfru-violacuu. Răţoiul are la coadă 2 pene 
în formă de cârlig întors în sus 4ise cârlionţi. 
Picioare scurte roş-portocalii, cu peliţă de înotat 
între degete. R. folosesce omului prin oarnea 
şi ouăle sale căutate şi prin puful său moale. 
Sunt mai multe varietăţi: i2.seI6ari'cdl(A. Boschas) 
foarte căutată de vânători prin lacuri, din aceasta 
au luat nascere toate celelalte varietăţi, al căror 
nume s’a dat după numele localităţilor de ori
gine sau după bunul plac al celor ce şi-au în
suşit dreptul de naş mai ântâi. Aşa la Români 
se4ic:R. beşinoase, de casă, de ghiaţă. 
Olteancă, mută, cairină, pufoasă, le
şească, etc. [I. P. Voiteşti.]

RătescI, schit de călugăriţe în Rom., j. Buzău, 
com. Gura-Aninoasei, sub poalele muntelui Şoimul, 
înfiinţat în seci. XVII şi rezidit la 1844 de ep. 
Chesarie. Schitul numără 96 maice şi 21 surori. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Raţia, V. Rhaeţia.
Ratiarla, urme de cetate în Rom., j. Dolj, 

com. Cetatea; aici a fost în vechime capitala 
Daciei-Ripense. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Ratlbor, principat în Silesia super., guver- 
namentul Oppeln, 991 km*; între 1288—1532 
işi avea ducii proprii, apoi ajunse sub Austria, 
1742 trecu la Prusia, 1821 fu dat ca principat 
mediat contelui de Hessen-Rotenburg, 1834 trecu 
în posesiunea principelui Victor de Hohenlohe-

Schillingsfiîrst. Loc principal orofiil R., lângă 
Odera, cu 21,680 loc. (1895); fabrici de ţigări, 
tutun, tabac, maşini, hârtie ; comerciu cu lemne 
şi bucate; gimnasiu, progimnasiu real, institut 
4e surdo-muţi.

Ratloon (Bhătieon), şir de munţi între Rin 
şi Alpii-Silvretta, în Scesaplana, ajunge înălţime 
de 2968 m.; numeroase păsuri.

Raţie, cantitatea fixă de alimente cuvenită 
unui soldat pentru o singură 4' i acelaşj lucru 
şi pentru un cal sau alte animale în serviciul 
armatei.

Ratiflcaţiune, (lat.), în dreptul public apro
barea din partea suveranului a convenţiunilor 
încheiate de plenipotenţiaţii lor; se face de 
obiceiu prin subscriere. Convenţiunile interna
ţionale nu intră în vigoare decât după schim
barea actelor de R.

Ratihabiţlune, aprobare, ratificare.
Ratine, (franc.) stofe asemenea postavului, 

la cari perii sunt înodaţi laolaltă cu ajutorul 
maşiuei de ratinat.

Ratio, (lat.) termin latinesc pentru raţiune, 
(v. ac.)

Ratio educationis s’a numit un normativ (pro
iect de lege) care, compas din însărcinarea îm
părătesei Maria Teresia, avea să reformeze in
strucţiunea şi toate afacerile şcolare în ţerile de 
sub coroana Sf. Ştefan. A fost compus după princi
piile cuprinse in normativul general şcolar pentru 
Austria (Allgem. Schulordnung) de cătră losif 
tlrmânyi şi Dan. Trsstyânssky; a fost aprobat 
la 6 Aug. 1776 sub numirea de »Ratio Educa
tionis totiusque Rei Litterariae per Regnuin 
Hungariae et Provincias Eidem adnexas», iar prin 
ordinaţiunea din 22 Aug. 1777 impus spre ob
servare pentru întreg teritoriul de sub cor. Sf. 
Ştefan. Acest normativ privia toate categoriile 
de şcoale catolice, nu însă şi pe cele orientale 
şi protestante. Se prescriau în dînsul obiectele 
de învăţământ, iar pentru scopurile de supra- 
veghiare ţeara era împărţită în 9 districte şco
lare. Dieta ţerii din 1790/91 luând la revisiuoe 
reformele îutroduse de împăr. losif II, a ajuns 
şi la causa învăţământului şi a emis o tdeputatio 
in literariis*, care să compună o »Nova Ratio 
educationis puUicae*. Pe la 1793 şi aceasta era 
isprăvită, dar din causa afacerilor politice de 
atunci n’a ajuns la aprobare până la 1806 sub 
acelaşi titlu ca şi cea vechie teresiană, dar cu 
obligamentul de a se pune în lucrare âncă cu 
începerea anului şcol. 1806/7. In această «Nova 
Ratio< se prevăd următoarele categorii de şcoale: 
şcoale elementare (sch. vernaculae seu nationalos), 
şcoale gramaticale, gimnasii, licee, academii şi 
universitatea. Se arată apoi obiectele şi anii de 
curs la fiecare. Nici aceasta nu se extindea asupra 
orientalilor, ci numai asupra protestanţilor. A fost 
în us aproape tot timpul şi a servit de basă la 
ulterioarele legi pentru regularea învăţământului. 
(Cf. Schwiker, Die ung. Gymnas. 1881.) [PI.]

Ratiocinlum, (lat.) numirea latină pentru si
logism (v. ac.) adecă pentru actul cugetării, care 
arată cuprinderea unei judecăţi în altele date. 
(v. Silogism.) [PI]

Raţional, >cu minte<, >cu înţelepciune<; este 
atribut al tuturor fiinţelor şi persoanelor în
zestrate cu raţiune, este apoi atribut al tuturor 
cunoscioţelor, care nu se întemeiază pe datele
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exponenţii, ale tuturor operaţiunilor cugetării şi 
ale lucrărilor săvîrşite în conformitate cu legile 
raţiunei. In matematică se numesce raţional ceea 
ce se poate exprima prin raporturi numerice 
hotărîte. [PL]

Raţionalism, flat.J a) în limbagiul filosofic R. 
se numesce direcţiunea filosofică, care, cu ab
soluta excludere a datelor experienţei, nu re- 
cunoasce alt isvor al cunoscinţelor decât numai 
raţiunea, căreia, ca facultate spirituală înnăs
cută, i-se recuBoasce ca atribut obiectivitatea 
şi universalitatea. Contra R. a fost îndreptată 
scrierea lui Kant: Critica raţiunii pure. b) In 
teologie se numesce R. direcţia care, în materii 
de religiune şi de credinţă, nu numai că nu se 
abţine dela usul raţiunii, ci din contră îl află 
necesar pentru cuprinderea şi interpretarea re- 
velaţiunii divine. R. nu recunoasce alt mijloc 
pentru interpretarea revelaţiunii decât raţiunea. 
R. a fost caracteristica seci. XVIII. Ctr. Em
pirism. [PI.]

Raţionament sau cu un termin barbar: reso- 
nament. O judecată formată odată în mintea 
noastră poate fi şi falsă. Cu necesitate se im
pune deci cugetării de a constata dacă e ade
vărată sau nu. Aceasta se face prin raţionament, 
se îndeplinesce printr’o operaţiune a cugetării, în 
care se arată modul cum din adevărul recu
noscut al unor judecăţi date se derivă o a treia. 
Factorul, care mijlocesce combinaţiunea între 
judecăţile date şi judecata derivată, se numesce 
Raţiunea acelui R. Cf. Pletosu Psich. 58. [PI.]

Raţlonare, denotă acţiunea de a se servi de 
raţiune întru a judeca şi cunoasce ceva. Ra- 
ţionabU, obiectiv: ceea ce se poate cunoasce 
prin raţiune, iar subiectiv: caracteiisează pe 
omul, care, înzestrat cu raţiune, judecă şi lucră 
conform ei. [PI.]

Raţional, ceea ce e conform raţiunii. In mate
matică e R. ceea ce se poate exprima printr’un 
raport numeric botărît.

Ratisbona, numele neolatin al oraşului Regens- 
burg (v. ac.).

Raţiu, 1) Basiliu, canonic, n. 7 Iulie 1837 
în Căpâlna de jos, t 1902 în Sighişoara, şi-a 
făcut studiile în Blaj şi Viena. In 1864 a fost 
numit profesor gimn., 1871 prof. de teologie, 
1884 paroch şi protopop în Reghinul săsesc, 
1888 vicar foraneu în Făgăraş, 1898 profesor 
de teologie şi din 1899 totodată rector semi- 
narial. A lăsat legate pentru şcoala din Făgăraş 
şi fondul «Vancean* din Blaj.

2) Raţiu, loan de Mehadia, suprem prefect
al districtelor românesc! Lugoj, Lipova şi Ca
ransebeş, dela 1720—30. In această calitate 
a restaurat biserica română din opidul Lugoj 
la^ 1726. Tabla comemorativă din turnul ce 
stă şi alţi amintesce de memoria lui şi de un 
privilegiu avut dar şters cu timpul pentru Ro
mânii bănăţeni. [—]

3) Raţiu, loan de Nagylah, n. în 19 Aug. 
1828 în Turda; a studiat gimnasiul în Blaj; 
în 1847 a întrat în seminariul teologic din Blaj, 
de unde l-a trimis episcopul Lemenyi în seni. 
central din B-pesta. In toamna anului 1848 R., 
împreună cu N. Mureşan şi A. Arpady au or- 
ganisat o legiune, al cărei comandant a fost că
pitanul c. r. Gratze şi care a luat parte la mai 
multe lupte sângeroase, mai ales în Iulie în

lupta contra generalului de honve4i Eemeny 
Farkas, când acesta fu bătut şi scos din Munţii 
apuseni. După revoluţiune, in 1850, R. a mers 
la Viena pentru a studia dreptul şi s’a întors 
in 1854 la Pesta, unde a făcut doctoratul. A 
practisat la tribunalul din Buda, apoi la advo
caţi în Buda şi Cluj, iar censura de advocat a 
făcut-o în Sibiiu la 1860, când apoi şi-a deschis 
cancelaria advocaţială. In acel timp s'a pornit 
mişcarea pentru înfiinţarea Asociaţiunei, la care 
a contribuit şi R. In 1861, după reactivarea 
comitatelor, a fost ales vice-comite, în urma 
unoi' diverginţe între Maghiari şi Români, ivite 
pe chestia autonomiei Ardealului, şi a dat di- 
misiunea. In 1863 a fost ales deputat, iar dieta 
l-a ales notar. Pronunoiamentul din «Câmpul 
libertăţii* în contra «uniunei* în 1867 a fost 
pus la cale de R. Petiţiunea subscrisă de cătră 
1900 Români, în frunte cu mitr. Şuluţu, tot în 
contra «uniunei* a fost presentată domnitorului 
tot prin R. Cuvântarea energică, rostită de dinsul 
comisarului regesc Pechy în contra »uniunei«, 
cu ocasiunea când comisarul călătoria în ţeară, 
pentru a pipăi opiniunea publică a Românilor, 
e cunoscută. Conferinţa din Mercurea convo
cată în 1869 prin Macelariu, a fost pusă la 
cale pi'in stăruinţa lui Raţiu; iar conferinţa 
ţinută la Alba-Iulia în 1873 a fost. şi presidată 
de R. In 1860 in casa dinsului în Turda s’au 
statorit în înţelegere cu Bariţiu, George Pop 
şi Cosma, principiile fundamentale pentru or- 
ganisarea partidului naţional, al cărui president 
a fost în urmă ales. Conferinţa din 1884 şi 
1892 a fost convocată şi piesidată de R., în 
aceasta din urmă s’a decis trimiterea «Memo
randului* la tron. In Maiu 1892 R. a condus de
putăţia de 300 la Viena cu «Memorandul*. Au
dienţă insă n’au primit, iar «Memorandul* s'a 
înapoiat nedesfăcut. Intorcendu-se din Viena 
s’a întâmplat scandalul, când i-s’a bombardat 
casa in Turda. In 25 Iulie 1894 R. a fost 
arestat prin gendarmi şi dus în temniţa de stat 
din Segedin, unde a suferit un an şi 3 luni. 
întreaga viaţă a lui R., din tinereţe până in 
adâncile bătrâneţe a fost o luptă pentru dreptu
rile poporului român, cu sabia, cu graiul şi cu 
condeiul. [losif Sterca Şuluţu.]

4) Raţiu, loan Dr., canonic şi scriitor bis., 
n. 30 Sept. 1841 în Alecuş, + 27 Nov. 1900, 
a studiat în Blaj şi Viena. In 1868 a fost numit 
profesor la seminariu şi gimnasiu, in 1878 se
cretar mitropolitan, 1879 canonic teolog. A pu
blicat: «Principiile fundamentale ale religiunii 
creştine* şi «Principiile speciale ale religiunii 
creştine*, manuale pentru gimnasii, apoi «Etica 
creştină*, «Despre matrimoniu, impedimente şi 
procedura cu respect la praxa vigentă în pro
vincia mitropolitană gr.-cat. de Alba-lulia* şi 
«Instituţiunile dreptului bisericesc*. A fost mai 
mulţi ani redactor al «Foii bisericesc! şi şcola- 
stice* pentru partea bisericească.

5) Raţiu, Petru, canonic gr.-cat, român, n. 
22 Febr. 1805 în Mezo-Szilvâs (cott. Cluj), f 1876 
în Lugoj. Studiile gimu. le-a făcut în Oradea 
mare, teologia în Budapesta. La 1831 hiroto- 
nindu-se de preot a păstorit in parochiile: B. 
Ujiac, Sămbaciog şi Spinus. In 1849 pentru 
principiile sale naţionale ajunse în închisoare 
în Oradea. In 1850 trecând la religiunea gr.-or..
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deveni prof. la teologia gr.-or. română din Arad, 
care poet l-a împlinit cu mare demnitate. La 
1866 iară s’a reîntors la gr.-cat. şi fu numit 
canonic la Lugoj. A fost un orator excelent, 
a scris mai multe predici şi articole de valoare 
literară. A publicat o broşură volantă în limba 
maghiară: «Vallâsi părhuzamok, unio es meg 
valami.« (Nagyvârad 1842.)

6) Bafiu, Vasile, de Nagylah, preposit eapi- 
tular în Blaj, n. 25 Dec. 1783 în Turda, f 12 Dec. 
1870 în Blaj. Şi-a terminat studiile liceale în 
Cluj, a făcut teologia în Blaj şi Viena. Fost 
profesor la liceul din Blaj, apoi preot în Uioara, 
protopop în Turda şi în 1824 canonic, propu
nând totodată şi filosofia, apoi dreptul canonic 
şi istoria bisericească. In 1854 a tipărit »Istoria 
bisericească», întocmită mai ales pentru şcoale. 
Afară de dotafiunile făcute pentru biserica şi 
şcoala din Turda a contribuit pentru zidirea lor 
30,000 cor., lăsând pentru şcoală alte 20,000 cor. 
După moartea lui a remas şi un capital de 4000 cor. 
destinat pentru stipendii.

Raţiune, (lat). Noţiunea raţiunei se confundă 
în unele perioade ale istoriei filosofici cu chiar 
noţiunea filosofiei. Tocmai pentru aceasta ea a 
variat după timp şi după sistemele filosofice.

- In terminologia sistemelor, cari ţin la teoria 
facultăţilor sufletului şi în special în term. filo
sofiei Iui Eant, raţiunea este facultatea ideilor 
şi a principiilor; facultatea care ne pune în 
posiţie de a judeca şi de a lucra după anumite 
principii. In limbagiul modern al sistemelor, 
care au părăsit teoria facultăţilor, raţiunea este 
un termin, prin care se denotă şi se exprimă 
produsul cel mai înalt şi cel mai perfect al 
desvoltării spirituale, precum şi modul de afir
mare prin cele mai perfecte forme de activi
tate spirituală în toate direcţiunile vieţii. In 
comparaţie cu intelectul, care prin formarea 
de noţiuni şi prin combinarea acestora în ju
decăţi ne face să cunoascem lucrurile în a lor 
realitate, raţiunea caută a cunoasce lucrurile 
în causa lor, după scopurile finale şi după 
destinaţiunea lor, după cum ar trebui să fie 
în a lor perfecţiune. Plin urmare raţional cu
getă, judecă şi lucrează acela, care este în stare 
a înţelege bine motivele şi contramotivele ce 
se oferă şi care în resoluţiunile sale urmează 
pe cele mai bune şi prin urmare pe cele mai 
morale. R. se consideră ca semnul distinctiv, 
prin care omul se deosebesce în mod caracte
ristic de animale. Tot cu ajutorai R. este în 
stare a se apropia de idealul perfecţiune!, de 
însăşi perfecţiunea, de Dumnezeu, căci ea îl 
face ca să fie după tipul şi asemănarea lui 
Dumne4eu. Tocmai pentra aceasta desvoltarea 
raţiunei nu se poate face decât în societatea şi 
cu ajutorai altor fiinţe raţionale. R. se numesce 
şi socoteala, pe care cineva, după posiţia sa este 
ţinut a o face asupra unei averi încredinţate lui 
spre administrare. fPL]

Raţiune suficientă, (lat., prinoipium rationis 
sufficientis), este numirea unei axiome a cu
getării logice, care impune acesteia necesitatea 
de a nu afirma şi de a nu nega nimic fără 
motiv sau fără raţiune mulţămitoare. El se 
formulează prin maxima: »Nihil sine ratione 
sufficienti». Ca principiu ia forma de principiu 
şi al causaUtăţii şi al finalităţii. Ca principiu al

causalităţii impune cugetării să admită, că tot 
ce există şi se întâmplă, trebue să aibă o causă; 
iar ca princip al finalităţii impune cugetării să 
admită, că tot ce se face se face în vederea unui 
scop determinat. Cf. Pletosu Log. 6. [PI.]

Ratzeburg, principat formând cercul vestic al 
marelui principat Mecklenburg-Strelitz, 382 km*., 
cu 15,480 loc. (1895); oraş principal Schon- 
berg i. M.

Ratzel, Frideric, geograf şi explorator german, 
n. 1844 în Karlsruhe; dela 1876 profesor în 
Miinchen şi dela 1886 în Lipsea. A făcut călătorii 
de explorare în Italia, Francia de sud. Transil
vania, Ungaria, America de nord, Mexioo. şi 
Cuba. Scrieri; Sein und Werden der organischen 
Welt, 1868; Aus Mexiko, 1878; Die Vereinigten 
Staaten von Nord-America, 2 voi. 1878—80; 
Anthropogeographie, 2 voi. 1882 şi 1891.

Rauch, Christian D., sculptor, n. 2. Ian. 1777 
în Arolsen ("Waldeok), f 3 Dec. 1857. Venit Ia 
Berlin a intrat ca servitor de odaie Ia regele 
Frideric Vilhelm III, care l-a ajutat să se per
fecţioneze. Pe R. l-a caracterisat pătrunderea 
celor înţelese, un studiu sever şi o diliginţă 
perseverentă. Dintre sculpturile lui, multe la 
număr, s'au relevat între altele monumentul 
sepulcral al reginei Luiza în mausoleul din 
Charlottenburg, statuele lui Bliicher în Breslau 
şi Berlin, şase Victorii pentra 'Walhalla lângă 
Regensburg, statua equestră a lui Frideric cel 
Mare in Berlin ş. a.

Raucoiirt (şi Rocoux), sat în depărtăm, franc. 
Ardennes, arondism. Sedan, 1675 loc. 11 Oct. 
1746 învingerea Francezilor sub Mauriciu de 
Saxa asupra Austriacilor sub Carol de Lotaringia.

Raupach, Ernst Benjamin Salomo, scriitor 
dramatic, n. 21 Maiu 1784 în Straupitz (Ger
mania), t 18 Mart. 1852, fost din 1816—22 
profesor de limba şi liter. germ. la universitatea 
din Pefersburg, stabilit apoi în Berlin, unde a 
dominat timp de preste 2 decenii scena teatrului 
de curte cu tragediile lui. Drama lui poporală 
»Der Muller und sein Kind» localisată românesce 
sub titula «Sâmbăta morţilor» de T. V. Păoăţianu, 
n’a dispărut nici astăzi de pe scenă. R. avea 
mare desteritate limbistică şi metrică, precum 
şi înţelegere pentru cele impresionabile, apoi 
cunoscea bine mijloacele de scenă.

Rauscher, loseph Ottomar, cavaler de, (n.
6 Oct. 1797, t 24 Nov. 1874 în Viena), cardinal 
şi archiepiscop-principe în Viena. In 1854 a 
condus în Roma pertractările guvernului austiiac 
cu curia papală şi le-a terminat ou încheierea 
concordatului subscris în 18 Aug. 1855. In con- 
ciliul vatican a condus oposiţia contra proclamării 
infalibilităţii papei. Ca centralist a condamnat acti
vitatea naţională a clerului în provinciile slave.

Răut, afiuent din dreapta al Nistrului. In 1592 
bătălie lângă R. între Aron-Vodă al Moldovei 
şi răsculaţii conduşi de lonaşou Bogdan.

Ravac, miere rafinată şi feartă până s'a în
groşat ca un sirup.

Ravaillac, Fran^oia, omorî torul regelui francez 
Henrio IV. înainte copist, apoi învăţător, închis 
pentru datorii, în temniţă deveni credincios fer
vent şi intră în ordinul călugărilor Feuillants. 
Stăpânit de scrierile inimicilor regelui, în 14 Maiu 
1610, pe când regele se oprise în strada la 
Ferronnerie, el îi înfige cuţitul, în coaste şi îi
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străpunge inima. După multe chinuiri, a fost 
legat de cai şi sfăşiat în 27 Maiu.

Răvaş, bilet; R. de drum, paşaport; ţidulă 
(v. şi Răboj).

Ravelin, (franc.) fortificatiune exterioară, care 
flanchează faţa frontului de bastiune.

Ravenala Adans., (botan.) mic gen din fam. 
Scitamineae, tribul Museae, cuprinde 2 specii de 
plante cu tulpina arborescentă lemnoasă sau cu 
tulpina scurtă; frunzele mari de un verde albă
striu sunt distice şi se întind în formă de evanta- 
liuri gigantice cu un peţiol lung şi la basă concav. 
Cele 2 specii ale acestui gen sunt: R. mada- 
gaseariensis Gmel., originară din Madagascar şi 
Reunion şi cunoscută sub numirea de «Arbo
rele căletorului< din causa frunzelor sale 
cu peţiolul concav la basă, unde se adună apa 
ploilor şi rouă şi de unde se poate adăpa că- 
letorul însetat şi R. guyanensia Rteud., origi
nară din Guyana şi Brasilia. . [Z. O. P.]

Ravenna, prov. ital. (Emilia), 1852 kma., cu 
225,805 loc. (1897). Capitala R, situată la-de- 
părtare de 7 km. dela Adriatioa, 18,571 loc.; 
archiepisoop, catedrală din seci. V, biserica San 
Vitale, în stil oriental (din seci. VI), Sant’Apol- 
linare Nnovo (zidită 504 de Teoderic); Mausoleul 
Galla Placida, mormentul lui Dante; academie 
de arte; port în canalul Corsini. Odinioară R. 
era reşedinţa regilor ostrogoţi, apoi a exarchilor, 
755 Pipin o dărui papei.

Ravensberg, fostcomiţiat în Yestfalia, 913 km1.; 
capitala Bielefeld; 1614 s’a dat la Brandenburg.

Raylelgh, (pron. relî) John WUliam Strutt, 
flsician englez, n. 12 Nov. 1842. Dela 1879—84 
a funcţionat ca profesor de flsica experimentală 
în Cambridge, la 1887 a fost numit profesor de 
flsica matematică la institutul regesc din Londra. 
R. a descoperit argonul în aer.

Raynoiiard, Franţois Juste Mărie, scriitor 
franc., n. 18 Sept. 1761 în Brignolles (Provence), 
t 27 Oct. 1837 în Passy (1. Paris), membru al 
Academiei franceze, dela 1817 secretar perpetuu 
al ei. Prin opul seu >Choix de poesies originales 
des troubadours» (6 tomuri. Paris, 1816—21) a 
făcut posibil studiul mai amenunţit al poeţilor 
provensali şi prin dovedirea paralelismului fo
netic şi morfologic în limbile romanice a delă- 
turat părerea, că limbile romanice s’au format 
fără nici o regulă. R. a mai scris: «Lexique 
roman, ou dictionnaire de la langue des trou- 
badours» (6 tom. Paris, 1836—45); «Histoire du 
droit municipal en France sous la domination 
romaine et sous Ies trois dynasties« (2 tom. 
Paiis, 1829) ş. a.

Razachie, varietate de struguri (v. Vitis vi- 
nifera L.).

Raza, V. Radius.
Raze active, razele cari sunt în stare a pro

duce anmnite efecte chimice, spre ex. razele 
roşii şi galbine nu descompun bromura de ar
gint de pe planele fotografice, pe când razele 
vei(Ji şi mai ales cele vinete şi violete o des
compun, pentru aceea razele vinete şi violete 
sa numesc active, razele roşii şi galbine neactive.

Răzeş (în Moldova) = Moţnean (în Muntenia), 
sinonim cu boier sau boierones sau Nobilis unius 
sessionis la Românii din Transilvania, mici pro
prietari şi cultivători de pământ, cari totdeuna 
au fost oameni liberi după persoana şi averea

lor. După A. Xenopol proprietatea liberă a moş
nenilor în Muntenia şi a R.-lor în Moldova este 
sau anterioară întemeierii statului, mai cu samă 
în partea muntelui, sau că a provenit din des
facerea moşiilor mari boieresci şi a mazililor 
prin împărţire şi subîmpărţire între urmaşii şi 
coborîtorii lor direcţi. Actualmente mai toate 
proprietăţile răzeşesci sunt tare diformate, de
limitate în curea ori sfori de moşie de o grapă 
două lăţime şi de mai mulţi chilometri lungime, 
cari se întind preste dealuri şi văi şi fac ex
ploatarea lor foarte anevoioasă. O foarte mare 
parte din R. însă sunt scăpătaţi şi nu posed 
nici un palmac de pământ, ci iau pământuri dela 
proprietari şi arândaşi pentru a le munci în parte 
şi cu dijmă. O bună parte din ei au ajuns în 
starea pălmaşilor şi 4ilerilor,

Razimul sau Reazimul (turc. Razelm), lac la 
sud de gurile Dunării, în j. Tulcea, care îm
preună cu lacurile laterale despre Dunăre, apoi 
cu lacurile: Goloviţa, Zmeica, Sinoe-Ghiol, Chituc- 
Ghiol şi altele mai mici, formează, laguna dobro- 
geană, având o întindere permanentă de cel puţin 
75,000 ha. Laguna aceasta se alimentează parte 
cu ape fluviale din braţul Sf. Oeorge prin gâr
lele Clineţul, Dunavăţul şi Cerneţul, parte ou ape 
maritime din Marea Neagră, ce pătrund în la
gună prin orificiile: Malciaua, Periteştile, Por
tiţa şi Buhazul-Caraharman.

Răzor, rozor şi rizoare, .brazdele adânci pentru 
soursul apelor, dar şi pentru delimitarea ţari
nelor. R. în România se înţelege uneori şi strat, 
un petec mic de pământ cultivat cu ceva.

Razzia, (arab. rhaziat), incursiune cu mâna 
armată pe teritoriul unei populaţiuni ostile, în 
scopul de a face prădăciuni, fie pentru a exercita 
represalii, fie pentru a se căpăta provisiuni.

Re, (He de Re), insulă fortificată, în faţă cu 
La Rochelle (Francia), 85'29 km*., cu 15,000 loc. 
Oraş principal St.-Martin-de-Ră.

Rea sau Struţul american, (Rhea ame
ricana), pasere din ord. alergătoarelor (cursores). 
Este mai mică ca struţul african (v. ac.), are 
3 degete la picioare.

Reacţionare, mişcări, (botan.) provocate la 
plante de un excitant mechanic, atingere, isbi- 
tuiă, înţepătură; sub influenţa excitaţiunii se 
produce o mişcare repede şi manifestă a părţii 
atinse; dacă excitaţia e potrivită, reacţia de miş
care e limitată; dacă e mai puternică, mişcarea 
e chiar generală, comunicându-se tuturor păr
ţilor susceptibile de mişcare. Aşa dar mişcările 
R. seamănă cu ceea ce se 4<ce sensibilitate la 
animale. Ca exemple de mişcări R. sunt cele 
executate de glandele digestive dela frunzele de 
Drosera (v. ac.); cele executate do jumătăţile 
limbului frunzelor de Dionaea (v. ac.); de în
treaga frunză compusă dela Sensitivă (Mimosa 
pudica V. ac.); de etaminele delaDracilă, multe 
Composee; de stigmatul dela Mimulus, etc. Miş
cările R. sunt datorite tot turgescenţei variabile 
din organul considerat şi structurei speciale a 
lui. De ele se alătură mişcările nyctitropice 
(v. ac.) şi cele spontanee. [S. Şt. R.J

Reacţiunea, în sensul general este o acţiune vio
lentă provocată de o altă acţiune. In urma unor 
mari călduri, când aburii şi electricitatea se adună 
şi se condensează, o reacţiune se produce prin 
ploi repezi şi torenţiale, prin tunete, fulgere şi
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vijelii. Contra opresiunei şi abusnrilor grămă
dite de veacuri de cătră monarchia absolută, 
atât în Anglia cât şi în Francia, se ridicară re- 
voluţiunile şi oootiarevoluţiunile, R. şi Restau- 
raţiunea. Istoria Romanilor din epoca Crabilor 
şi până la August ue arată deosebitele fase de 
acţiune şi de R., prin care a trecut societatea 
romană, până câhd în cele din urmă toate acele 
sguduiri politice şi sociale resturnară republica 
şi restaurară monarchia sub forma echivocă a 
imperiului cesarian. R. aşa dar este1 o acţiune 
opusă, provocată de excese, fie politice, fie re
ligioase; aşa că putem considera stabiiirea re
publice! sau a monarchiei constituţionale ca o 
R. contra abusurilor monarchiei absolute, cultu
rile protestante ca o R. contra dominaţiunei pon
tificatului roman, etc. [Val, Ursianu.]

Reacfiunea, mechanică. In urma fiecărei ac
ţiuni mechanice se nasce o acţiune tot atât de 
mare, îndreptată în sens contrar; acţiunea aceasta 
contrară se numesce R.

R. chimică, fenomen care se presintă de 
câte ori o substanţă este tractată cu altă sub
stanţă. (v. Analisa chimică.)

Reactive, (Reagens), substanţă care la ana- 
lisa chimică arată presenţa sau absenţa unui 
corp prin producerea unei anumite culoraţiuni 
sau precipitaţiuni, etc. (v. Analisa chimică.)

Reading, oraş în sudui Angliei 60,054 loc. 
(1891); topitoare de fier, fabrică de pesmeţi.

Reagens, (lat.) v. Analisa chimică şi Reactive.
Real, (din lat. res), tot ce se ţine de firea 

sau de existenţa unui lucru; apoi, în deosebire 
de ideal, denotă că ceva există intr’adever, 
obiectiv şi independent de voinţa noastră. Cu 
aplicaţie practică se numesce, s. e. gimnasiu R. 
institutul de crescere, in care se predau mai 
mult Bciinţele naturale, matematice şi fisice, in 
deosebire de clasic, unde se predau mai cu samă 
limbile şi istoria. Realii a numit Herbarth în 
sistemul seu filosofic ultimele elemente ale exi
stenţelor şi pe cari el şi-le cugeta ca fiind fără 
calitate, absolut simple, neschimbătoare. (Cf. 
monadă.) [PI.]

Reale, sciinfe, cele ce se ocupă cu lucruri 
existente, nu închipuite; în special sciinţele de 
observaţie şi de experienţă, spre deosebire de 
cnnoscinţa limbilor, filosofici, etc.

Real, veche monetă spaniolă, de argint, t/t0 din 
piastrul spaniol de argint = 0'25 frc.

Realgar, mineral, sulfur de arsenic; îu cri
stale monociin, dar mai ales compact sau gră- 
unţos. De coloare roşie. Se găsesce în filoane 
de minereuri la Secăremb, Baia-sprie, loachims- 
thal, etc. R. se mai depune şi în solfatare şi în 
apele termale ale regiunilor vulcanice. In Ro
mânia în Suceava.

Realism, (lot) a) în terminologia filosofici şco- 
lastice: teoria lui AjiseimdeCanterbury (-f-1109); 
care pe temeiul lui Plato susţinea, că noţiu
nile generice, numite unioersalia, an existenţă 
reală înainte de lucruri (nniversalia ante rem). 
Cf. Nominalism, b) Io limbagiul filosofic mo
dern: sistema fiJos., care admite, că lumea şi 
lucrurile din ea au realitate obiectivă, inde
pendent de subiectul cunoscetor, şi prin urmare 
conţinutul empiric al consciinţei este cuprins 
ca semn şi efect al unei realităţi obiective. Se 
face deo.sebire între R. naiv şi critic. Pentru

cel dintâiu obiectele experienţei sunt tocmai aşa 
după cum le observăm; cel critic caută ca prin 
un act de cugetare reflexivă să le reducă Ia 
adevărata lor valoare. Cel ce ţine la vederile rea
lismului se numesce Realist, (v. şi Naturalism.)

[PI.]
Realitatea, termin, prin care se arată existenţa 

de fapt sau efectivă a ceva, fie de natură ma
terială, fie de natură sufletească. V. Substanţa 
şi Substanţialitate. 1

R. se mai numesce şi o proprietate imobilă, 
s. e. R. de casă, de câmp. [PI.]

Reallexioon, germ. enciclopedie, dicţionar, în 
care cuviqtele sunt tratate după conţinutul lor 
real, nu din punct de vedere linguistic.

Reamintirea, actul mental, în vîrtutea căruia 
anumite stări de consciioţă avute odată, dar 
acum uitate, le readucem de nou la gradul lor 
de claritate. Aceasta readucere în minte se poate 
întâmpla subiectiv, prin un act de gândire anume, 
spontan sau nemijlocit; iar obiectiv prin mijlo
cirea ori cu ajutorul altuia. Sin. Aducere aminte.

[PI.]
Rea Silvia, după mitol. romană fata lui Nu

mitor ; deia Marş a născut pe Romulus şi Remus.
Reaumur (pron. reotniir). Reni Antoine Fer- 

chault, Hsician şi zoolog franc., n. 28 Febr. 1683 
în La Rochelle, f 18 Oct. 1757 la moşia sa Ber- 
mondiere. La început a studiat drepturile, dar 
mai târziu şi-a întors privirea spre sciinţele na
turale. Renumele şi l-a câştigat prin construirea 
unui termometru cu alcool, la care distanţa 
dintre punctul de îngheţare şi ferbere a apei 
era împărţită în 80 grade.

Rebeca, soţia lui Isac, pe care l-a înşelat să 
binecuvinteze pe lacob în locul lui Esau.

Rebeliunea, ori ce atac, ori ce resistenţa cu 
violenţă, prin fapt, în contra vreunui funcţionar 
administrativ sau judecătoresc, de ori ce treaptă 
şi calitate, care ar fi în lucrarea execuţiunii le
gilor, ordinelor sau ordonanţelor autorităţii pu
blice ; a ordinelor, a mandatelor sau a hotărîrilor 
judecătoresc!. După cod. pen. român, dacă rebelii 
troc de 20 şi sunt înarmaţi, pedeapsa e reciu- 
siunea. Când sunt 20 şi neînarmaţi, pedeapsa e 
minimulreclusiunii(v. ac.). DelaS—20indivizi in
clusiv, înarmaţi, pedeapsa e minimul reclusiunii; 
dacă ou sunt înarmaţi, pedeapsa e închisoarea 
dela 3 luni până la 2 ani. La cas de rebeliune ur
mată de ceată sau atrupament, cei străini de 
ceată scapă de pedeapsă, dacă nu sunt înarmaţi 
şi se retrag când sunt somaţi. Ori ce adunare 
de persoane pentru o crimă sau dehet, se so- 
cotesce ca adunare înarmată, când mai mult de 
trei din acele persoane ar purta arme de faţă. 
Când se revoltă arestaţii, ei se pedepsesc se
parat de pedeapsa ce o execută. In acest cas 
pedepsele se cumulează (v. ao.), nu se absorb.

Cod. pen. ung. deosebesce R. propriu (jisă 
(§§ 152—162) şi violenţa în contra autorităţilor 
(§§ 163—170) R. se numesc asociările în scop 
de a ataca corpurile legiuitoare sau guvernul, 
iustalaţiunile militare sau de comunicaţie, şi în 
fine şi scop de jaf, incendiare, etc. In partea 
a doua dispune cu privire la împiedecarea prin 
violenţă sau resistenţă a organelor statului^ (ju- 
decătoresci, administrative sau militare) întru 
îndeplinirea datorinţelor lor oficiale.

Reboage, v. Răboj şi Răvaş.
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Rebotezători, v. Ânabaptişti.
Rebra mare (Nagy-Rebra), corn. rur. în Trs., 

cott. Bietriţa-Năseud, cu 1273 loc. români.
Rebus, ghicitoare ce constă în a exprima cu

vinte sau frase prin litere, semne şi figuri, al 
căror nume sună tocmai ca trasa ce am voit să 
o arătăm în formă de ghicitoare, s. e. A A... 
a a... (am mari amici = a mari, a mici), (v. şi 
Hieroglyfe.)

Recapltulaţiune, (lat.) figură retorică; constă 
în reasumarea a tot ce s’a (Jis şi s’a scris; a 
spune din nou pe scurt ceea ce s’a fiis.

Rece, opusul caldului. Corpurile cu tempera
tură mai mică decât temperatura corpului nostru 
ni-se par reci, celelalte calde.

Centru de receală, v. Centru.
Receală de evaporare. La evaporare so con

sumă căldură. Căldura aceasta se ia sau dela 
lichidul sub evaporare sau dela corpurile vecine. 
In caşul prim lichidul se recesce. De aci nu
mirea de R. de ev.

Recea, l) R., com. rur. în Rom., pe rîul Te
leorman, j. Argeş, compusă din 2 căt., cu 1562 loc., 
2 biserici şi 1 şcoală 2) R., com. rur. în j. 
Vâlcea, compusă din 2 căt., cu 1175 loc., 4 bi-, 
serici şi 1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Recensement, numerarea unei populaţiuni, de
terminarea elementelor, din cari este constituită 
într'un moment dat. R. statistice s’au făcut şi 
în vechime, dar în mod imperfect, fără metodă. 
In Roma veche censorii au înscris pe cetăţeni 
în clase şi centurii după rangul şi după averea 
lor. V. A. Urechiă ne spune, că în ţerile ro
mâne s’au făcut R. fiscale şi militare ale popu- 
laţiunii deja în seci. XV. In 1775's’a făcut în 
Muntenia un R. fiscal şi militar, s’au numerat 
şi înscris în catastifuri birnici, scutelnici, mazili, 
boieri, meseriaşi cu arătare de cei cari pot purta 
arme. Biblioteca Academiei române posede ma
nuscriptul unui R. fiscal, făcut de visteria mun
tenească în 1820. După P. S. Aurelian un R. 
oficial s’a făcut în amendoue ţerile surori ale 
României în 1844. loanGhica menţionează datele 
unui R. din 1845. In 1859 s’a săvîrşit primul R. 
mai complet, mai metodic, în amendoue prin
cipatele române, în Moldova sub conducerea lui 
I. lonescu dela Brad, în Muntenia sub direcţia 
hi D. P. Marţian. După aceasta s’au mai făcut 
în România R. în 1884, 1889, 1894 şi 1899. 
(V. Demografia.) [I. F.J

Reoensent, (lat) cel ce face o recensiune 
asupra unei scrieri, cărţi, representaţiuni dra
matice ori musicale.

Reoensiunea, dai'e de samă critică a unei opere 
literare sau sciinţifice; o nouă ediţie a unui text 
clasic făcută pe basa unei nouă examinări de 
manuscripte.

Recepisse, (lat) adeverinţă de primire.
Receptacul, (botan.) torus, e o parte din axa 

florei, aceea pe care se inseră toate frunzele 
florale. E conic, cilindric, la florile hypogyne 
(v. ac.), cu ovar super., concav la cele epigytie 
(V. ac.), cu ovar infer. şi la celeperigyne (v. ac.); 
sau e plan. Aceeaşi formă o are şi R. comun, 
care poartă florile din inflorescenţele în capitul 
(v. ac.). R. este şi proeminenţa de pe faţa dor
sală a frunzelor de Ferige, pe care se înseră 
mai mulţi sporangi adunaţi în spor. [S. Şt. R.]

Recepţlunea, (lat.) primire (de oaspeţi).
Receptivitatea, termin psichologic, prin care 

se arată că sufletul are putinţa de a primi im- 
presiunile ce vin dela obiectele din afară şi că 
stările sale interne sunt determinate de afec
ţiuni externe. [PI.]

Rechberg fi RothenlBwen, Johann Bernhard, 
conte, om de stat austriac, n. 17 Iulie 1806, 
t26Febr. 1899, din 18.59—60 ministru-president 
şi ministru de externe în Austria, din 1860—64 
numai ministru de externe. £1 a contrasemnat 
diploma împ. din 20 Oct. 1860 şi a contribuit 
mult la emiterea autografele)' preainalte, apă
rute de odată cu diploma, prin cai'i s’au luat 
măsuri, ca şi Românii excluşi până atunci din 
vechia constituţiune transilvană, să se poată bu
cura de drepturile constituţionale.

Rechini, (Selachoidei), subclasă de pesci a 
ord. Chondropterygienilor.

Rechin, (Garcharias mdanopterue), pesce 
marin din orii. Chondropte)-ygienilor, subord. 
Plagiostomizilor. Lungimea maximă 6 m., corp 
mai subţire spre coadă; fără solzi; cu piele 
aspră castanie sură; cu 2 notătoare pe spate; 
gura mare, sub botul ascuţit şi alungit, armată 
cu dinţi ca ferestrăul tiiunghiulari, drepţi şi pe 
mai multe rânduri. E foarte carnivor, se nu- 
mesce şi Lupul de mare, căci se ţine con
tinuu după vapoare şi s’a ve^ut înghiţând chiar 
oameni întregi de odată. [I. P. Voiteşti.]

Rechlslţiunea, (lat) pretensiune,usare de ceva; 
cerere dela o autoritate cătră alta. Sistem de R., 
mod de aprovisionare a trupelor în resboiu prin 
procurarea mijloacelor de subsistenţă dela lo
cuitorii ţerii ocupate.

Reehisitoriu, acusa făcută de ministeriul public.
Reehisite de înclfămint se numesc uneltele 

de scris, desemn, cetire, intuiţie, etc., de cari 
şcolarii se servesc în şcoale şi acasă. Ele se 
numesc şi material didactic.

Rechlţel, (Retyiszel), com. rur. în Ti-ans., cott. 
Cluj, cu 1509 loc. români.

Rechitova, (Rehetyefalva), com. rur. în Trans., 
cott. Hunedoara, cu 1896 loc. români.

Reci, aituri (V. ac.).
Recidiva, Morbi reveraio, se numesce apa- 

riţiunea din nou a unei boale deja vindecate.
Recidiva in dreptul penal se numesce re

căderea în acelaşi delict, ori repeţirea unei in
fracţiuni după co a premers o pedeapsă pentru 
aceeaşi infracţiune sau una de aceeaşi natură. 
R. atrage o agravaţiune a pedepsei, de obiceiu 
ricidivistul se pedepsesce cu maximul pedepsei 
stabilite pentru delictul ce l-a săvirşit. In unele 
legislaţium R. este considerată numai la anumite 
crime (s. e. furt, jaf, excrocherie).

Recife, (Pernambuco), capitala statului bra- 
silian Pernambuco, lângă Atlantic, 190,000 loc., 
port însemnat.

Recipe, (med.) scurtat Rp., introducerea fie
cărei reţete medicale.

Reciproc sau împrumutat, exprimă în genere 
că o lucrare sau un serviciu oarecare, prestat 
din o parte, are să fie respuns prin un contra- 
serviciu din partea care l-a primit. In logică 
stau în raport de reciprocitate noţiunile şi ju
decăţile, cari se pot înlocui unele prin altele. 
Sin. Mutual. [PI.]
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ValoareB., (matem.lse capetă, când schimbam 
la o fracţiune numerătorul cu numitorul.

Recital, nume dat mai cu samă în Anglia unor 
audiţiuni musicale, in cari se execută numai 
musică de piano, şi de cătiă un singur execu
tant (Liszt 1840).

Mediani, ce execută un fragment de solo 
într'o composiţiune corală.

Recitativ, in musică specia de cântare, în care 
elementul musical pur o redus la limită pentru 
a se da o cât mai mare importanţă declama- 
ţiunei naturale a textului, şi aceasta atât în pri
vinţa conformaţiunei melodice cât şi a ritmului. 
Astfel in R. se înlătură atât rigoarea absolută 
a mesurei cât şi simetria traselor. R. e ele
mentul principal al dramei musicale şi e resul- 
tatul reformei realisate cătră sfîrşitul seci. XVI 
în Italia în favoarea textului poetic. [T. C.J

Reclam, FUvp, librar-editor şi tipograf în 
Lipsea, n. 18 Maiu 1840. In editura lui apare 
»Universal-Bibliothek« (până acum preste 4000 
numeri), opere complete de ale clasicilor tuturor 
naţiunilor, dicţionare, bibliotecă de opere, ş. a. 
In tipografia lui R. lucrează 31 prese.

Reclama, anunţ prin care se recomandă, de 
obiceiu cu laude exagerate, un articol pus în 
comerciu.

Reclamaţluae, (lat.) cerere, plângere, jalbă, 
împotrivire.

Redus, Jean Jaeques Misie, scriitor şi geo
graf franc., n. 15 Martie 1830 în Sainte-Foy- 
la-Grande. Este fiul unui pi'eot protestant. Stu
diile şi le-a făcut parte în Francia, parte în 
Germania (Berlin). De timpuriu s’a semnalat 
prin dragostea sa pentru libertate şi pentru ideile 
sale republicane. După lovitura de stet din 2 Dec. 
1851, fiind silit a părăsi Francia, a început să 
călătorească, visitând rând pe rând Anglia, Statele- 
Dnite, America de sud şi îndeosebi Noua-Gre- 
nadă, unde a trăit mai mulţi ani. Întors în patrie 
la 1857, tinerul învăţat aduse cu sine, din aceste 
lungi peregrinări, un mare număr de note şi in- 
dicaţiuni preţioase, pe cari în curând trebuia să 
le utiliseze într’o operă geografică magistrală, 
care l-a pus printre cei mai de frunte învăţaţi 
ai lumii. Este cunoscut asemenea prin ideile sale 
înaintate, figurând chiar printre anarchişti, fără 
a fi cu toate acestea con.siderat ca un adevărat 
şi serios doctrinar pe terenul ideilor anarchice.

[N. E. Idieru.J
Recluslunea, pedeapsă criminală, a cărei durată 

maximă e de 10 ani. Ea ocupă gradul al treilea 
în scara pedepselor criminale. Minimul ei este 
de 5 ani. Prin excepţie, art. 287 al cod. pen. 
român are un minimum de 6 ani. Indivizii, cari 
au 60 ani, nu pot fi condamnaţi la munca silnică, 
ci numai la R.; în acest cas însă, durata ei poate 
fi chiar pe viaţă. In timpul pedepsei, R. atrage 
interdicţiunea. Condamnatul e pus sub curatelă 
şi perde dreptul de a-şi administra averea şi a 
dispune de dînsa prin acte între vii. Poate, însă, 
face testament. Condamnaţii la R. sunt puşi în 
fiare şi munca e obligatorie pentru dînşii. (v. 
Pedeapsa.)

Reoognitiv, aet, sau act de recunoaştere, acel 
încheiat cu scop de a constata existenţa unui 
drept deja constatat prin un act anterior, care 
se chiamă primordiai. Părţile obicinuesc să facă 
atai'i acte, când au pierdut actul primordial sau

pentru a întrerupe presoripţiunea drepturilor 
constatate într’un act anterior. Actul R. nu creează 
nimic nou, ci recunoasce ceea ce deja există.

Recolta, strînsul productelor de pe câmp. 
Uneori sub R. se înţeleg şi producte, bucate, etc.

Reoomandaţlunea, termin pentru expediţii po
ştale şi telegrafice, pe cari le induc oficiile res
pective întrmn registru şi le extrădau primi
torilor pe lângă chitanţă.

Reconvalescenţa, convalescenţa, este periodul 
de traosiţiune între boala, care nu mai există 
şi între redobândirea perfectă a sănătăţii şi a 
forţelor, în gradul corespunejător cu constituţia 
individului. Convalescentul este vindecat, dar 
ancă slab, funcţiunile corpului âncă nu se în
deplinesc cu energia necesară.

Record, (engl.) în Englitera documente despre 
o pertractare judecătorească şi sentenţa urmată, 
scrise pe pergament şi depuse spre păstrare la un 
tribunal. In limbagiu de sport R. însemnează o 
prestaţiune maximală constatată în mod autentic.

Recreaţiunea sau reculegere, restabilirea for
ţelor trupeşei uri sufletesci, cheltuite prin muncă.

Recredltlv, scrisoare de rechiemare adresată 
de guvern cătră un trimis al său.
' Recrlmlnatlunea, respuns la acusări prin alte 
acusări.

Recrudescenţa, în medicină însemnează atâta 
cât agravarea unui morb.

Recrut, soldatul când este chemat pentru ân- 
tâia oară în serviciu militar; păstrează această 
denumire până ce capătă instrucţia individuală 
absolut necesară, ceea ce cere un timp de cel 
puţin 3 luni.

Recrutare, presentarea celor ce datoresc ser
viciu militar, înaintea comisiunii de recensământ 
sau asentare (v. ac.). R. este deci menţinerea 
efectivului armatei prin aducerea sub drapel a 
tinerilor. Sistemul adoptat mai pretutindeni este 
R. silită, prin mijlocul tragerii la sorţi.

Rectangul, paralelogram (v. ac.), ale cănii un
ghiuri sunt drepte.

Rectascenslunea sau ascensiune dreaptă, e un
ghiul ce îl face cercul orar al unei stele cu 
cercul orar al unui punct luat ca origine, anume 
punctul vernal (v. ac.). R. se socotesce pe equator 
dela vest cătră est, dela 0 până la 360°.

Rectocele, (med.) hernie a rectului, v. art. 
Hernia.

Rector, este titlul primului profesor condu
cător al institutelor sau şcoalelor secundare şi 
superioare. In timpul mai nou, acest titlu a fost 
înlocuit cu titlul de director, remânend profe
sorilor cu rang imediat următor, titlul de pro
rector, conroctor, subrector. La unele univer
sităţi supremul conducător al învăţământului, 
primesce titlul de R. magnificus. El e ales de 
senatul universitar, al cărui preşedinte este.

Reotum, (anat.) partea din urmă a intestinului 
gros. V. art. Intestine.

Recul, acţiunea ce o face o armă de a se da înapoi, 
atunci când proiectilul iasă din ţeavă. Această 
acţiune este cu atât mai mare cu cât arma (gura 
de foc) este mai mare. La piesele de artilerie se 
caută a se amortisa acest R. prin diferite si
steme de frâne sau alte disposiţiuni de îinpe- 
decare a roatelor tunului sau a afetului (sape).

Recunoascerea, operaţiune militară în scop de 
a descoperi şi observa presenţa, forţa şi dispo-
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sitiunile inimicului. Caracteristica R.-ei este a 
se face nesimţită de inimic. Implică mijloace 
simple, temeritate şi prudenţă.

Recunoascerea calităţii de Român. Românul 
din ori ce stat, 4>oe ait, 8 din constituţie, in
dependent de locul nascerii sale, dacă dovedesce 
lăpedarea sa de protecţiunea străină, poate do
bândi îndată exercitarea drepturilor politice prin 
un vot al corpurilor legiuitoare. De asemenea, 
ari. 7, § 5, spune, că numai Românii, sau cei 
naturalisaţi români, pot dobândi imobile rurale 
in România. Aşa, fiind de ori unde, fără a ave 
nevoie de nici un stagiu şi numai în urma unui 
simplu vot al corpurilor legiuitoare, pot fi re
cunoscuţi ca Români. Prin recunoascere nu li-se 
conferă nimic, ci li-se stabilesce o calitate, pe 
care deja o au. După ultima jurisprudenţă a 
curţii de casaţie. Românii, din ori ce stat, pot 
cumpăra imobile rurale în România, căci dreptul 
de a cumpăra e civil, nu politic şi, dacă do
bândesc şi recunoascerea calităţii de Român, pot 
chiar vota, fi eligibili. Aici apare diferenţa între 
împământenire şi recunoascere, căci străinul nu 
poate cumpăra imobile rurale, pe când Românul 
de origine poate, şi pe când recunoascerea con
stată numai o calitate ce o ai, împământenirea 
îţi conferă ceea-ce n’ai avut.

Recurs, flat.J cerere presentată la o autoritate 
superioară contra hotăririi unei autorităţi infe
rioare ; îndeosebi R. în casaţiune, cerere adre
sată curţii de casaţie pentru anularea hotărîrii 
unui trienal inferior.

Recursoria, Acţiunea, o acţiune civilă în contra 
magistratului, care prin actele săvîrşite în exer
ciţiul funcţiune! sale a causat un prejudiţiu păr
ţilor. £a este admisibilă numai în caşuri de
terminate de lege, ca în caşul de denegare de 
dreptate sau de mituire, sau legea declară pe 
judecător responsabil sub pedeapsă de daune 
interese. Se cere şi autorisarea instanţei supe
rioare a magistratului pentru a-1 pute urmări.

Recurvirostra, pasere călătoare din ord. Cba- 
radriornithelor, de mărimea unei becaţine, de 
coloare albă cu pete negre pe spate, vîrful ari
pilor, coadă şi cap. Cu picioare lungi cenuşii şi 
ou cioc lung curb în sus şi negru lucios. Tră- 
iesoe în societăţi (Aprile—Sept) pe malul mă
rilor, lacurilor şi rîurilor din Europa, Asia şi 
Africa, nutrindu-se cu viermi şi molusce de apă. 
Ea când sboară dă un ţipet duios, prelung şi 
flautinat. Ca specii sunt; R. europaea; R. amo- 
eetta; R. fissipes, etc. [1. P. Voiteşti.]

Recusaţiunea, flat.J denegare, refusare; în 
special refusarea unui judecător, s. e. din causă 
că e interesat în proces, ori e înrudit cu una 
din părţi, etc. Judecătorul care va sci că există o 
causă de R., are să declare aceasta însuşi tribuna
lului. R. trebue cerută înaintea începere! desba- 
terilor. (Cf. Cod. rom. d. proc. civ., art. 274—87.)

Redactor, colaborator şi mai ales conducător 
al unei publicaţiuni periodice.

Redan, uvragiu de fortificaţie presentând 2 feţe 
şi un unghiu; este menit a fianca o linie de 
torţifioaţie, dealungul căreia aşezând redanele 
la intervale potrivite ou bătaia armelor între
buinţate. Poate fi aşezat înaintea intrării unei 
redute, drumurilor de pe marginile pădurilor, etc.

Redea, com. rur. în Rom., j. Romanaţi com-
Enciclopedia română. Voi. UI.

pusă din sat. R. şi Valea Soarelui cu 3232 loc., 
3 biserici şi 1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Redempţiunea, flat.) mântuire, rescumpărare.
RedemptorIştI, congregaţiune religioasă fun

dată de Sf. Alfonso Liguorio (v. ac.), numiţi şi 
Liguoriani. Stau aproape de iesuiţi şi lucrează 
mai ales pentru lăţirea credinţei rom.-catolice.

Redhibiţiunea, desfiinţarea contractului de vân- 
ejare pentru viţii ascunse, nu aparente, cari au 
fost necunoscute de cumpărător în momentul 
vânzării, şi sunt de natură a face, ca lucrul să 
nu poată fi întrebuinţat pentru scopul, cu care 
a fost cumpărat. Acţiunea redibitorie nu se aplică 
în venejările publice sau la vânzările voluntare, 
nu silite, făcute prin intermediarul justiţiei. Ce
rerea pentru stricarea venejării trebue intentată 
îndată după aflarea viţiilor redibitorii.

Redia, larvă de formă cilindrică-alungită, cu 
două resfrângeri laterale, care se găsesce în ci
clul de desvoltare al vermilor Trematoeji (v. Tre- 
matoda). Ea nasce din Sporocyst, larvă anterioară, 
ce nasce direct din ou. (v. Distomieni.)

Redif, numirea ce se dă soldatului de reservă 
din armata turcească.

Rediglarea, orânduire, a arangia manuscris 
pentru tipar; a conduce o redacţiune.

Redingota, baină bărbătească de salon, făcută 
din postav negru, tăiată pe talie, încheiată cu 
două rânduri de nasturi, având lungimea cu
venită după indicaţiunea modei.

Rediul, 1) R., com. rur. în Rom., j. Neamţu, 
compusă din 3 căt., cu 1246 loc., 2 biserici şi
1 şcoală. 2) R., com. rur. în j. Vasluiu, compusă 
din 3 căt., cu 1633 loc.. 2 biserici şi 1 şcoală. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rediul-Mitropoliel, com. rur. în Rom., j. laşi, 
compusă din 7 căt., cu 1698 loc., 4 biserici şi
2 şcoale. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Redivivus, flat.J reînviat, reinoit.
Rednic, Atanasiu, episcopul unit al Făgăra

şului cu reşedinţa în Blaj (1764—72), s’a născut 
în Giulesci (Maramurăş). Teologia şi filosofia o 
studia pe la 1744 în Viena. După ce se călu
gări, se aşeză în Blaj, unde a fost unul dintre 
cei dintâi profesori la şcoalele deschise în 1754. 
In 30 Iun. v. 1764 fu candidat la scaunul epis- 
copesc, şi tot în acel an numit de împărăteasa 
Maria Teresia. In 15 Maiu 1765 întărit de pon
tificele roman. Din toamna anului 1764 până în 
Iulie 1765 petrecu îu Viena, solicitând îmbună
tăţirea sorţii clerului său. In 13 Nov. v. 1765 
se instala în Blaj. Nisuinţa lui principală a fost 
repararea pierderilor îndurate de biserica unită 
în revoluţiunea călugărului Sofronie şi dotarea 
oierului. In 20 Iunie 1768 obţinu dela erariu 
10,000 fi. ren. pentru ajutorarea parochiilor neo- 
converse, pentru procurarea odăjdiilor pe sama 
bisericilor sărace şi pentru ajutorarea preoţilor 
neo-converşi cu câte 12 fi. ren. Sub el înflori 
monachismnl în mănăstirile din Blaj: Sf. Treime 
şi Bunavestire şi în mănăstirea din Alba-Iulia. 
Viaţa austeră, ce o ducea el însuşi, o impuse 
şi călugărilor. De şcoalele din Blaj şi de des- 
voltarea lor se îngrijea foarte mult. Pe studenţii 
săraci îi susţinea cu pâne din domeniul seu 
episcopesc, şi tot ce a putut agonisi, lăsă semi- 
nariului diecesan la moartea sa, întâmplată în 
2 Maiu 1772. (Cf. Şematismul archid. de Alba- 
Iulia şi Făgăraş. Blaj, 1900.) [Dr. A. Bunea.]

47



738 Kedondilla — Reforma.

Redondilla, strofa de romanţe spân., compusă 
din versuri trocheice de 6—8 silabe, cu rimă 
şi asonanţă între versurile 1 şi 4 şi 2 şi 3.

Redopp, un galop în tempo prescurtat, la care 
nici când nu sunt toate 4 picioarele calului 
deodată în aer.

Red RIver (»Rîul roşu<), 1) B,., afluent pe 
dreapta al lui Mississippi, isvoresce in Texas, 
1930 km. lung (pe 530 km. e navigabil). 2) R. 
(B. of ihe NorthJ, rîu în America de nord, 
isvoresce în Minnesota, se varsă în lacul "Win- 
nipeg, 1200 km. lung.

Reducerea, limitare, micşorare, simplificare. In 
chimie descompunerea corpurilor oxidate în 
scopul producerii unui corp liber de oxigen 
(Desoxidaţiune); mai ales E. oxidelor metalice 
la metal.

Reducţiunea,re(fuctt&i7rtate,micşorare,scădere.
Redundanţa, flat.J prisosinţă, prisos.
Reduplica, repeţirea unul act; în gramatică 

reduplicaţiune: repeţirea unei silabe sau litere.
Reduta, uvragiudefortificaţiune, încbicţend mai 

mult sau mai puţin complet o curte interioară. 
Ca desvoltare poate cuprinde efectivul unei com
panie până chiar la un batalion de infanterie. 
Uneori presintă lucrări (platforme), ca să poată fi 
înarmată cu tunuri. Interiorul este orgauisatastfel, 
ca circulaţiunea oamenilor să fie la adăpost de 
lovituri, din ori ce parte ar veni ele.

Reed, (pron. rid), Edward James, n. 20 Sept. 
1830 în Sheerness, cel mai mare inginer pentru 
construcţiuni navale. A fost mai mulţi ani con
structor superior al flotei engleze.

ReeI, vechiu dana în măsură binară şi miş
care repede, jucat în mai multe părechi, po
pular în Anglia şi în ţerile scandinave.

Reescompt, v. Scompt.
Refacţia, v. Fusti.
Refecţiunea, (lat.) recreare, restaurare, împu- 

terire; în mănăstiri prânzul după un post de 
24 ore. Befectoriu, sală de mâncare.

Referat, flat.J raport. Referendum, cu con
diţia de a refera, de a raporta, de a aduce la 
cuuoscinţa celui în drept şi a afla părerea sau 
hotărîrea lui. Referent, raportor.

Referendari, agenţi auxiliari ai curţii de comp- 
turi, însărcinaţi cu prepararea judecăţii, cu fa
cerea rapoartelor relativ la verificarea socotelilor.

Referenţe, se iţice despre persoanele, la cari 
poate să ia cineva informaţiuni asupra unui petent.

Refleotor, ori ce corp, care refiectează razele 
de lumină. S. e. globul sau pălăria de porcelan 
dela lampele cu petroleu sau cu gaz de luminat, 
se numesc R. In sens mai strict sub R. înţe
legem o oglindă concava destinată să arunce ra
zele de lumină într'o anumită direcţiune. Tot 
R. se numesc şi telescoapele, la cari oculara e 
lentilă, iar obiectiva oglindă sferică concavă.

Reflex, în genere ceea ce se face prin refle- 
xiune (v. ac.).

Mişcare reflexă este actul, prin care o exci- 
taţiune periferică, fiind condusă prin uu nerv 
sensitiv sau centripet cătră o massă de ce
lule din centrul nervos, este transmisă sau re
flectată la un nerv motor sau centrifug, şi 
determină contracţiunea unui muschiu sau se- 
creţiunea unei ghinduri, etc. Această transmi
siune a excitaţiunii sensitive în acţiune motrice 
(mişcare) se face în mod inconscient, din causă

că centrul nervos, unde are loc transmisiunea 
(reflexul), se găsesce cele mai adeseori în me- 
duva spinării sau în ganglioni şi excitaţiunea 
nu ajunge până la scoarţa cerebrală. O astfel de 
mişcare reflexă e sclipirea din ochi, care nu e 
decât o contracţiune inconscientă a muşchilor 
orbiculari, determinată de o excitaţiune optică 
sau sensitivă a ochilor; în contracţiunile pu
pilei, strănutul, etc. Proba experimentală, că în 
actul reflex excitaţiunea periferică cu ajunge la 
creer, ne-o dă experienţa fisiologică pe animale, 
la care s’a despărţit creerul de măduvă prin sec
ţiunea bulbului, şi la care se produc totuşi actele 
reflexe, ba chiar mai exagerate. [V. Im.]

Reflex patelar, e un reflex tendinos, produs 
prin lovirea tendonului patelei (excitaţiune sen- 
sitivă), care determină o extensiune a gambei 
prin contracţiunea muşchiului quadricepsul fer- 
naral. R. p. în unele boale ale sistemului nervos 
e abolit, ca în ataxia locomotrice, în altele e 
exagerat ca în paraplegiile spasmodice.

Reflex tendinos, e reflexul determinat prin 
lovirea unui tendon oarecare (a muşchiului bi
ceps, triceps", etc.), în urma căreia muşchiul acelui 
tendon se contractă.

Reflexiune, se numesce întoarcerea sunetului 
sau a lumiuei ajunse la suprafaţa unui mediu 
sau corp nou. Dacă direcţiunea de propagare e 
perpendiculară pe suprafaţa mediului celui nou, 
sunetul sau lumina se întorc sau se reflectează 
în aceeaşi linie drept, altfel raza se abate în 
altă parte. Direcţiunea de propagare formează 
cu normala unghiul de incidenţă, iar direcţiunea 
de întoarcere cu normala unghiul de reflexiune; 
aceste două unghiuri sunt egale.

In limbagiul filos. se numesoe R. acţiunea 
spiritului, care prin un act de cugetare exami
nează propriile sale stări de consciinţă.

Reflux şi Flux, scoborirea şi ridicarea ca un 
val colosal a apelor, mărilor întinse, mişcări da
torite acţiunei combinate a lunei şi soarelui asupra 
apei pământului. F. şi R. se succed de două ori 
în timp de 24 o. 50 m. 28 s. Diferenţa de de
nivelare variază, cu posiţiunea astrelor şi cu 
timpul anului; la sizigii e mai mare ca la pă
trare; la oquinopţii mai mare ca la solstiţii, 
înălţimea, la care se ridică valul de flux, variază 
cu localitatea, cu ţermurul mării, cu latitu
dinea, etc. La Brest maximum e de 6.5 m. In 
Marea Neagră şi Marea Caspică nu s’a observat 
până acum, în Marea Mediterană şi lacul Mi- 
chigan F. şi R. sunt mici.

Reforma, a da unui lucru o nouă formă, a 
reînof, şi chiar a-i da forma, pe care o avusese 
înainte, adecă a restaura. Cam în sensul acesta 
se ridicară marii reformatori bisericesci din 
seci. XV şi XVI, Luther, Calvin şi alţii, ca să 
introducă reforma religioasă contra abusurilor 
dominaţiunii pontificale, şi care E. dede nas- 
cere reformaţilor sau protestanţilor. Idea de re
formă conţine în sine idea de progres, aşa că 
în sensul acesta R. n’ar fi decât instrumentul, 
prin mijlocul căruia progresul realisează în sinul 
societăţii îmbunătăţirile impuse de exigenţele 
desvoltării sociale. într'o aoceptaţiune practică 
şi mai precisă se înţeleg acele R. parţiale, cari 
se întroduc treptat în legile organice ale sta
telor, pentru a înlătura neajunsurile şi abusu- 
rile, pe cari timpul le indică şi experienţa le
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pune în evidenţă. In sensul acesta avem R. le
gilor administrative, economice, financiare, R. 
impositelorşi a modului lorde percepere, R. înve- 
ţămentului public, a legii electorale, după cum a 
fost cea din Anglia la 1832, şi altele de felul ace
stora. A reforma este asemenea un termin usitat 
in ale milităriei, care însemnează a elimina şi 
scoate din cadre pe un militar din causa de infir
mităţi sau greşeli mari. [Val.Ursianu.]

Reformată, biserica se numia la început cea 
înfiinţată de Luther. Principiul proclamat însă 
de dînsul al cercetării libere in biblie nu în- 
târ4iă a produce o mulţime de secte, din cari 
una mai importantă a fost cea formată de Calvin. 
Când protestantismul, mulţămită resboaielorfatale 
cn Turcii şi certelor pentru tron, se lăţi şi în 
Ungaria, Luteranii luară în 1610 numirea de 
»evangelici«, pe câtă vreme calviniştii îşi reser- 
vaseră titlul de bis. R. ancă la 1507 într’o adunare 
la Dobriţin. (V. şi art. Augustana Confesiunea, 
Calvin, Luther, Protestantism şi Reformaţiune.)

Cu biserica R. (calv.) avură Românii din Trans. 
nisce relaţiuni desastroase în timp de aproape 
doue veacuri. Puţin în urma bătăliei delaMohaciu 
(1526), când Trans. îşi căpetă principii sei proprii 
sub suzeranitatea Porţii, se începu o prigonire 
mai ântâiu a bisericii catolice. Episcopia şi mănă
stirile se desfiinţară, averile lor se confiscară în 
folosul statului şi al magnaţilor, iar bisericile şi 
credincioşii se înglobară în bis. R. prin toate 
mijloacele, de cari dispune un stat. După ce 
astfel catolicismul mai că se exterminase în 
Transilvania, trebuia să vină rândul bisericii ro
mâne. La 1566 se decretă în dietă «extermi
narea» tuturor învăţăturilor contrare protestan
tismului, avendu-se în vedere mai ales «eresurile» 
Valachilor. Şi pentru ca să se execute această 
lege, se orânduî preste Români un superintendent 
calvin, care avea să aleagă el popii pentru po
porul român. Prin art. 37 se decise în fine, că 
ori care episcop, preot sau călugăr s’ar împo
trivi, acela să se considere ca «trădător» şi să 
fie scos din ţeară. Eiresce, că legea mersese mai 
departe de cum permitea «folosul ţerii», care nu 
era ccmpatibil cu desfiinţarea silnică a clerului 
ortodox. De aceea episcopii românesoi continuau 
să fiinţeze şi mai în urmă. Clerul lor însă era 
iobagiu, fără voie de a se strămuta de pe meşia 
proprietarului, iar venitul episcopal de 1 florin, 
de plătit de fiecare popă pe an, se acordă prin 
legea din 1571 superintendentului (deja se 4icea 
«episcop» calvinesc pentru Români). In acest an 
urmă pe tron catolicul Ştefan Bâthori. Câteva 
decrete în centra «înoiterilor» păreau să favo- 
riseze confesiunile vechi; de aceea dieta, spre 
a evita o asemenea tălmăcire, se grăbi a face 
o lege în 1575, prin care «secta» Remânilor se 
declară tolerată numai cât va plăce principelui 
şi «locuitorilor». Sub domnia faimosului Sigis- 
mund Bâthori (1581—99) goana catolicilor şi a 
ortodoxilor începu din nou. Călugării se prescriu 
iarăşi, averea lor se confiscă; se îngăduie numai 
aristocraţilor catolici dreptul de a-şi ţine un 
preot la curte, dar sub condiţiunea, ca acesta nu 
cumva să cuteze a predica la poporaţiunea dim
prejur ; episcopilor românesci li-se ia dreptul de 
a face visitaţiune pe moşii «fără soirea patro
nilor». Mihaiu Viteazul, cât a guvernat Ardealul, 
a înfiinţat mitropolia (episcopia) Belgradului,

adecă a Albei-Iuliei, a scutit preoţimea română 
de iebăgie; se vede că a adus şi popi din Ţeara- 
Românească, deoarece îndată după căderea lui, 
dieta pedepsesce şi proscrie pe asemenea popi. 
Cru4imile comise de condotierul Basta în contra 
calviniştilor provocară o reacţiune cumplită. In 
1610 se decretă «ruinarea» bisericilor catolice. 
Cât pentru soartea bisericii române, o ilustrează 
destul de fioros persecuţiunea mitropolitului Ilie 
Jorest (1640—43). Acest bărbat fusese un in
strument docil al propagandei calvine şi impuse 
bisericilor sale vestitul catechism românesc al 
lui Răkoczi. Cu toate acestea demnitatea Iui 
episcopală se expuse batjocurii celei mai josnice. 
Din cause âncă cu pe deplin lămurite, super- 
intendentul adună un «sinod diecesan românesc», 
care degradă unanim pe Ilie şi-l predete auto
rităţii civile spre pedepsire cu nuiele. In locul 
lui se orânduî de episcop Ştefan Simionovici, 
care se trimise în Ţeara-Românească pentru 
hirotonire. După ce depuse aici cre4ul ortodox, 
el fu silit să jure în Transilvania pe 15 articol! 
din diploma lui de numire, cari prefăceau biserica 
română de fapt într’o bis. R. Printr’înşii se im
pune catechismul calvinesc, se inter4ice cultul 
crucii şi al icoanelor, se supune ori ce decisiune 
sinodală mai gravă la «censura superintenden
tului», se reservă acestuia dreptul de veto pentru 
numirea şi depunerea protopopilor. La 1656 se 
numi mitropolit Sava Brancovici. In diploma 
lui nu figurează acei 15 articol!, cari i-se im
puseră de abia în 1669, sporindu-se cu alţi 4 
de tot draconici. Episcopul devenia de acum 
încolo un funcţionar al superintendentului, de
oarece nu mai putea să facă un pas fără dînsul. 
Numirea popilor, pedepsirea lor, visitaţiunile ca
nonice, revisuirea actelor sinodale, toate erau 
de competinţa superintendentului calvin. Ba în 
1674 se dete acestuia dreptul visitaţiunii directe 
între Români. Pe lângă acestea Sava se amestecă 
in politică şi într’o conspiraţiune antidiuastică. 
Principele Apafi purcese atunci la confiscarea 
averii sale, la degradare printr’un sinod de co
mandă şi la închidere în temniţă. De aici Sava 
se scotea în fieoare Vineri şi se bătea cu nuiele 
până la sânge; de abia intervenţiuni diploma
tice din Bucuresci şi Constantinopole liberară 
pe nefericitul bătrân. Urmaşii lui, până şi Ata- 
nasie cel care s’a unit cu Roma, depuseră şi ei 
jurământ pe doue cre4uri coutridictorii, şi de 
aceea situaţiunea trebuia în mod fatal să devină 
tot mai tristă şi desperată. Cu toate că nu se 
ounoasce până acum statistica Românilor apo- 
stasiaţi la bis. R., totuşi numărul lor caută să 
fi fost considerabil. Deja în 1643 cele 3 proto
popiate din districtul Făgăraşului şi mai multe 
comune din părţile Haţegului erau considerate 
ca trecute la bis. R. şi supuse deadreptul super- 
inlendentului. In 1652 acesta numi şi aiurea pe 
protopopi, supunendu-i la condiţiunea, să se fo
losească pretutindeni de catechismul Racoţian, 
să omită riturile «superstiţioase» dela botez şi 
cununie, şi să ia în toate daraverile instrucţiuni 
dela dînsul. La urmă lucrurile ajunseră aşa de 
departe, încât superintendentul se intitula: «epis- 
copus Valachorum». In această stare găsi pe Ro
mâni mişcarea unirii, şi nu este decât un adevăr 
istoric a susţine, că umilirea înfiorătoare a bi- 
sericei române a fost impulsul de căpetenie,
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spre a căuta scăpare în alipire cătră Roma, 
fără de care ea ar fi astăzi o ramură a bis. 
R. De bună samă, calviniştii s’au opus din res- 
puteri la reuşita unirii, şi dela ei isvoresc nu
meroasele ponegriri ale năsuinţelor unioniste. 
Dar în deUnitiv isbăoda tot a fost a Românilor, 
astfel încât a(}i bis. R. nu se poate făii cu ade
renţi printre Românii ardeleni.

In Muntenia şi Moldova, bis. R. a jucat un 
rol cu totul secundar. Agitaţiunea produsă in 
Orient, mai ales de confesiunea curat protestantă 
a patriaicbului bizantin Ciril Lucari, avu drept 
resultat convocarea unui sinod la Iaşi, cu scop 
de a opune acelei confesiuni o mărturisire ade
vărată a bisericei ortodoxe. Sinodul, convocat de 
Românul Petru Movilă, mitropolitul Kievului, şi 
de domnitorul Vasile Lupul, se adună la 1641, 
fiind compus din 6 episcopi şi 5 preoţi. Resul- 
tatul lui principal a fost adoptarea catechismului 
lucrat de Petru Movilă ca normativ pentru cre
dinţa ortodoxă. In 1645 mitropolitul Moldovei 
Yarlaam publică un Respuns la catechismul calvin 
al lui Râkoczi. Extravaganţele cu un secol an
terioare ale lui Despot Vodă (v. ac.) cu »epis- 
copuli seu Ion Lusinski nici nu merită men
ţiune. Uneltin posterioare avură de efect, că 
li-se inter4ice protestanţilor până în toiul dom
niei fanariote zidirea de biserici. Astăzi bis. 
R. numeră adepţi în România numai printre 
străini, iar bis. au numai Ungurii. (Cf. G. Bariţiu, 
Părţi alese din Ist. Transilvaniei. Sibiiu, 1889, 
voi. I, pag. 121 uu., unde se citează şi mate
rialul, mai ales din publicaţiunile lui T. Cipariu, 
A. P. Ilarian, Ist. Românilor din Dacia supe
rioară. Viena, 1852, pag. 48 uu. A. T. Laurian, 
Magasin ist. p. Dacia. Bucur., 1846, voi. III, 
pag. 229 uu. E. Hurmuzaki, Fragm. z. Gesch. 
d. Rumănen. Bucur. 1881, voi. II, pag. 1 uu. 
Melchisedec, Bis. ort. in luptă cu Protestan
tismul. Bucur., 1893. A. Bunea, Vechile epis
copii românesc!. Blaj, 1902.)

Reformaţiune, schimbare, îndreptare. In istoria 
bis. sub R. se înţelege aceea mişcare uriaşă din 
seci. XVI, care a dat nascere protestantismului 
(v. ac.). R. a avut mare infiuenţă atât civilă cât 
şi bisericească şi necesitatea ei a impus-o atât 
degenerarea moravurilor în stat şi biserică, cât 
şi cuceririle şi evenimentele timpurilor, precum 
a fost inventarea tipariului, descoperirile geo
grafice şi desvoltarea sciinţelor şi a artelor. Aşa 
încât R. nu se poate considera ca opera unui 
singur om, ci mai mult ca o urmare necesară a 
multor evenimente hotărîtoare în istoria po
poarelor. Reforma astfel impusă, dar întrelăsată 
de cătră cei chiemaţi, a început-o Luther (v. ac.) 
prin protestul lui contra indulgenţelor, prin care 
fapt s'a aprins focul, care a produs desbinare 
desastroasă în biserică, a mistuit pacea Europei 
pe ani îndelungaţi şi a dat nascere protestan
tismului cu nenumeratele lui secte. După Luther 
în scurt timp s’au ivit o mulţime de alţi refor
matori ca: Calvin, Zwingli, Melanchton, etc., cari 
curend ajunseră la certe şi lupte sângeroase. 
R. s'a lăţit cu repejune uimitoare şi în scurtă 
vreme a cucerit aproape toată Germania, o parte 
a Franciei, Elveţiei şi Ungariei. La început nici 
împăratul Maximilian, nici papa Leo X nu au 
păşit cu destulă energie în contra R., iar când 
au venit mai târijiu să o înăbuşe, a fost prea |

târziu. împăraţii Maximilian şi Carol V, ca să 
nu-şi pericliteze interesele lor, au început a tracta 
mai blând cu i'eformaţii, dar papii următori lui 
Leo X au încercat toate mijloacele, ca să re
pereze stricăciunile R. şi astfel s’au introdus 
reforme însemnate şi salutare şi in biserică, cu 
deosebire prin conciliul de Trenta (v. ac.). Unirea 
bisericei însă nu s’a mai putut redobândi şi cer
tele religioase au turburat âncă multă vreme 
pacea popoarelor.- Privitor la urmările R. acele 
pe terenul religioso-nioral au fost desbinarea bi
sericei şi stricăciunea moravurilor şi mai mare 
de cum era înainte; pe cel politic resboaiele 
îndelungate şi pustiiri îngrozitoare. Se atribue 
de cătră mulţi R. redeşteptarea şi înflorirea sciin
ţelor şi a artelor. Aceasta însă nu este adevărat, 
deoarece sciinţele şi artele luaseră deja aveut 
înainte de R. şi în urma cursului natural al lu
crului s’ar fi desvoltat tot aşa, ba chiar şi mai 
tare, dacă în loc de atâtea certe şi resboaie ar 
fi domnit pace şi linişte. (Cf.V. C. Cantu, Istoria 
univ. Cartea XV, cap. XVI, sq.) [Dr. I. R.]

Refractar, nesupus, resistent; in term. de 
chimie ceea ce se topesce greu, infusibil.

Refracţfiine sau refrângere se numesce tre
cerea sunetului sau a luminei dintr'un corp în- 
tr’altul. De câteori trece sunetul sau lumiua 
dintr’un corp într’altul, li-se schimbă celeritatea 
de propagare. Dacă raza e perpendiculară pe 
faţa mediului sau corpului celui nou, direcţiunea 
sunetului sau a luminei nu se schimbă, însă 
dacă raza e oblică, atunci în mediul cel nou nu 
mai urmează în aceeaşi direcţiune, ci se abate 
intr’o parte sau într’ailta. Decumva mediul al 
doilea e mai des, raza se apropie de normală, 
şi unghiul de refracţiune e mai mic decât un
ghiul de incidenţă, la din contră raza se abate 
dela normală şi unghiul de refracţiune e mai 
mare ca cel de incidenţă.

Refracţiune atmosferica, fenomenul de frân
gerea razelor soarelui şi deviarea din direcţiunea 
lor, când trec din haosul ceresc în atmosfera pă- 
mentului. Aceasta face ca noi să vedem stelele mai 
sus (mai spre zenit) de cum sunt în realitate; 
valoarea de deviaţie a unui astru depinde de înăl
ţimea astrului deasupra orizontului; la zenit r = o, 
la 45° r = 0' 58" la 10° deasupra orizontului 
r = 5' 16" şi la orizont r = 34' 54". Alt efect al 
R. e turtirea, ce se observă în discul lunei şi al 
soarelui, când acestea sunt aproape de orizont.

Befracţiunea duplă. In spatul de Islanda laza 
de lumină, afară de direcţiunea osiei optice, se 
desface în două; una din ele urmează legile re- 
fracţiunei simple, ceealaltă nu. Fenomenul acesta 
se numesce R. d. sau îndoită.

Refractometru sau optometru, aparat cu aju
torul căruia se determină distanţa vederii şi 
facultatea de acomodare a ochiului.

Refractor, telescop cu lentile, numit aşa în 
oposiţie cu telescoapele, a căror obiectivă nu e 
lentilă, ci o oglindă concavă.

Refren, (franc.) în poetică repeţirea aceluiaş 
vers la finea tuturor strofelor unei poesii. Con- 
tribue mult la unitatea conţinutului.

Refrigeraţiune, recire, recorire. Befrigerantia 
(lat.) medicamente recoritoare. Refrigerator, 
aparat de recire.

Refugiu, localitatea, în care se retrage cineva 
pentru a fi în siguranţă şi la adăpost de ori ce
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urmărire, (v. Asii.) Refugiat, acela care caută 
uu asii sau un R. spre a scăpa de persecuţiuui 
sau de urmăririle justiţiei. Extrădarea refu
giaţilor politici este oprită. (Cf. art. 30 din Con
stituţia rom.)

Refulgenţa, (lat.) strălucire, reflex.
Refus, Befusare, respingere, neprimirea unui 

lucru ce ţi-se dă, unei cereri co ţi-se face, etc.
Refus de serviciu datorit, acel refus, când 

in date caşuri nu faci ceea ce ordonă legea sub 
sancţiunea pedepsei. Aşa, comandanţii de forţe 
militare trebue să asculte ordinul autorităţilor ci
vile, când le cer concursul trupelor. Tot aşa, când 
te ciuntesc!, spre a te tace impropriu servi
ciului militar. In materie penală martorii şi ju
raţii, cari nu se presintă când sunt chemaţi, 
pretextând un motiv neadeverat, pot fi condam
naţi la închisoare. E considerat ca un serviciu 
datorit legalmente şi se pedepsesce, dacă un 
(jiar nu publică respunsul unei persoane citate 
direct sau indirect prin acel (Jiar. Acestea sunt 
caşurile de R. de s. d. legalmente, prevăzute 
de Cod. pen. român.

Regal, (mus.) mică orgă portativă, cu unul sau mai 
multe jocuri, usitată în secolii trecuţi. Bibel-R. 
era cu dimensiunile reduse, în forma unei cărţi. 
In urmă s’a dat numele de R. jocurilor de ancie 
ale oi’gei, şi tot astfel s'a numit o specie de 
xilofon cu claviatură. [T. C.]

Regallanus, Dac coborîtor din Decebal, unul 
diu cei mai buni generali ai imperiului roman 
pe vremea sa. Sub Gallienus fu numit guver
nator al Iliricului, unde potoli o rescoală. In 
Moesia isbucnind o rescoală a unui pretendent 
şi împăratul pedepsindu-o groaznic, Moesii pro
clamară pe R. ca împărat (263). In curând însă 
fu ucis, pentru a se înlătura o şi mai cumplită 
resbunare a lui Gallienus.

Regalii se numesc în Ung. unele drepturi 
înipreunate din vechime cu posesiunea de pă
mânt feudală. îndreptăţirile acestea au fost in
stituite prin legi şi donaţiuni regale, dar unele 
au fost usurpate şi create prin fcrţa posesorilor. 
Atari R. au fost dreptul: a) de cârciniărit, b) de 
măcelărit, c) de morărit, d) de vânat, e) de 
pescuit, f) de perceperea taxelor pentru prăvălii, 
g) pentru căldările de vinars, h) pentru pro- 
ducţiunea cărămizilor şi a varului, i) pentru ca
rierele de piatră, etc. Intre acestea mai însemnat 
şi mai mult timp în vigoare a fost dreptul ex
clusiv de a vinde beuturi spirtuoase, şi de aceea 
afli sub R. de comun numai dreptul acesta se 
înţelege, oare în 1888 a fost rescumpărat din 
partea statului şi aşa acum nu mai există.

Regalism, acel sistem politic, în care unii pu
blicişti văd cea mai bună formă de guvern şi 
oare prin urmare exclude ori ce alt sistem, care 
ar fi contrar regalităţii. Unii îmbrăţişează şi se 
devotează acestei forme de guvern fie din oausa 
usanţelor tradiţionale sau a convingerilor po
litice, fie din calcule de un interes politic şi 
peraonal. R. prin natura lui tinde şi înclină mai 
mult pentru monarchia absolută, incompatibilă 
cu o monarchie constituţională, care în general 
nu se deosebesce de republică decât prin di- 
nasticism.

Regalist este acela, oare din interes sau din 
convingeri se devotează persoanei, care întru
pează regalitatea, fie instituţiunei, fie ambelor

lucruri împreună. In urma revoluţiunei franceze 
din 1789 R. sau legitimist se numia acela, care 
doria şi lupta pentru restaurarea regalităţii; 
aşadar în această epocă R. era în oposiţie şi 
rivalitate cu republicanul. [V. U.]

Regalitate sau Regat este acea organisaţie 
politică, in care predomină voinţa regelui, fie că 
această voinţă este condiţionată şi reglementată 
prin legi, când ia numele de Suveranitate, fie 
că ou este ţermurită decât de oarecari usanţe 
tradiţionale şi de propriul arbitru al roonarchului, 
când ia numele de absolutism sau autocratism. 
De regulă R. nu este compatibilă decât cu forma 
monarchică, cu toate că la Spartani erau doi regi 
şi la Roma, în urma desfiinţării regalităţii, ce
tatea fu guvernată de doi consuli, cari moşte
niseră aceleaşi drepturi şi atribuţiuni, pe cari le 
avuseră regii. R. fiind forma cea mai veche şi 
în acelaş timp însemnând un guvern patriarchal 
şi moderat, nu poate fi compatibilă cu împă
răţia, în care voinţa împăratului este totul şi a 
celorlalţi nimic; o egalitate în servitute preste 
care se ridică despotul. Suveranul Engliterei pă
strează titlu de rege al regatului unit al Marei 
Britanii chiar atunci, când ia pe acela de îm
părat al Indiilor. [Val. Urşianu.]

Regate, (marină) întreceri pe mare sau rîuri, 
cu bărci cu rame sau cu vele. Toate ţerile ma
ritime au societăţi de amatori, cari înfiinţează 
cercuri pentru R., cu vase anume construite, 
numite yaeturi. Anglia ţine capul naţiunilor 
din acest punct de vedere. [C. B.]

Rege, numele ce se dă de regulă celui mai 
înalt funcţionar într’o monarchie. El poate să 
vină în fruntea afacerilor publice sau prin ale
gere, după cum era la Romani sub regalitate, 
sau prin dreptul dinastic al succesiune!. In caşul 
acesta continuitatea guvernării statului nu sufere 
nici o întrerupere, conform regulelor de drept 
civil şi politic: »le mort saisit le vif» şi »le roi 
est mort, vive le roi«. Cuvântul de R. conţine 
în el idea de direcţiune sau conducere: regere, 
dirigere, rector, director, etc. După cum capul 
este acela, care conduce corpul şi imprimă ac
ţiune armonică tuturor membrelor lui, cari toate 
conduc sau lucrează pentru acelaş scop, tot astfel 
şi R., capul cetăţii sau al statului, este acela, 
care prin voinţa lui suverană imprimă o singură 
direcţiune corpului social. In monarchiile ab
solute R. nu sunt respunZători decât numai îna
intea lui DumneZeu sau a miniştrilor acestuia, 
în societăţile teocratice, în monarchiile tempe
rate sau constituţionale sunt în principiu respun- 
Zetori şi înaintea semenilor lor, iar miniştrii lor 
înaintea representanţilor naţiunei. [V. U.]

Rege apostolic, v. Apostolic.
Regi, cărţile R.-lor, v. împărat.
Regelaţlune, fenomen ce are loc, când două 

bucăţi de ghiaţă lovindu-se deolaltă, în locul de 
lovire sub influenţa presiune! se topesc, iar în 
momentul următor încetând presiunea, înghiaţă 
şi se prind de olaltă.

Regen, afiuent pe stânga al Dunării în Ba- 
varia, 165 km. lung.

Regeneraţiune, reconstituirea fiinţelor vieţui
toare, sau a unui organ din o fiinţă vie. Fiinţele 
protoplasmatice, s. e. hydra apelor dulci, tăiate 
în bucăţi vor da nascere la tot atâtea fiinţe nouă. 
Fiinţele mai superioare sunt indivizibile »indi-
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vi4i<, la ele R. este redusă numai la un organ 
oarecare, s. e. la raci picioarele, la şopârle 
coada, etc. La mamifere şi paseri R. este şi 
mai localisată; ea este limitată numai la unele 
sisteme de celule: restituţiunea în întreg ne- 
fiind posibilă, se face o compensare oarecare prin 
proliferatiune celulară. Celulele noue se nasc 
prin înmugurire sau Cariokynesă. Această R. 
celulară este manifestă în reconstituirea solu- 
ţiunilor de continuitate a ţesutelor şi a unor or
gane, s. e. la muşchi, nervi, oase, etc. In ceea 
ce privesce R. prin cariokynesă a centrilor ner
voşi distruşi prin o lesiune oarecare, este o che
stiune ancă de discutat, deşi în mod isolat şi 
aici vedem proliferaţiuni. Dar vindecarea plă
gilor nu se poate face decât prin o neoformare 
proliferantă. Astfel se regenerează şi glandele. 
Aşa Carnet extirpând dela un câne un rinichiu, 
iar dela celalalt rinichiu tăind jumătate, preste 
6 luni porţiunea lăsată din rinichiu a cântărit 
cât doi rinichi întregi. Negreşit, că morfologia 
sufere în aceste procese de regenerare.

[Dr. Tălăşescu.]
Regensburg, (Ratiabona), capitala guvernamen- 

tului bavarez Oberpfalz, în dreapta Dunării, 
41,471 loc. (1895); episcop; casa sfatului, în 
care odinioară se ţineau dietele; bis. Sf. Petru 
în stil gotic; fosta abaţie St. Emmeran acum e 
reşedinţa principelui de Turn şi Taxis, nume
roase biserici frumoase, 3 mănăstiri, vilă regală; 
2 gimnasii, şcoală reală, institut de surdomuţi; 
cameră de comerciu şi industrie; fabrici de ce
ruse, maşini şi faianţă, şantier; comerciu de 
transit. 6 km. din jos de R. e Walhalla (v. ac.). 
R. a fost fundat de Romani sub numele Regina 
Castra. 1663—1806 aci se ţinea dieta permanentă.

Regent. Be^enţa este o instituţiune politică, 
cai'e se aseamenă foarte mult cu tutela din drept, 
civil, menită a veni în ajutorul monarchiei di
nastice şi a remedia neajunsurile, câte odată 
periculoase, cari ar resulta din întreruperea con
tinuităţii guvernului regal. Se poate întâmpla, 
ca moştenitorul tronului să nu poată, în urma 
defunctului rege, lua imediat frînele guvernului 
din causa minorităţii, (care după art. 87 din 
constit. rom. merge până la 18 ani), sau că re
gele trăind să cadă în sminteală, încât să nu 
mai poată guverna, atunci, în ambele aceste 
caşuri, se instituesce R. Această regenţă, din 
care în epoca noastră femeile sunt de regulă 
excluse, este compusă de una sau do mai multe 
persoane, cari exercitează împreună drepturile 
suverane ale persoanei, pe care o represintă. 
Usanţele sau legile fundamentale ale fiecărui stat 
preved şi stabilesc normele, după cari se poate 
institui regenţa şi modul cum ea are să-şi în
deplinească sarcina şi misiunea ei ocrotitoare. 
(Cf. art. 88 şi 89 din Constit. română.)

[Val. Urşianu.]
Regeşte, (^at.J registru catalog cronologic de 

documente ordinate cu indicarea cuprinsului şi 
a locului, unde se păstrează, sau a opului în 
care s’au tipărit.

Reggio, 1) B. di Calabria, prov. în Italia de 
jos, 3164 km*., cu 405,371 loc. (1897). Capitala 
B. (vechiul Rhegium Julii), lângă strimtoarea 
Messinei, 23,853 loc.; archiep., port. 2) B. neU’ 
Emilia, odinioară ducat ital., apoi parte a Mo- 
denei, adi prov. ital., 2269 kma., cu 252,024 loc.

(1897). Capitala B. (vechiul Regium Lepidi), 
18,634 loc.; episcopie; dom din seci. XV; cul
tura viermilor de mătasă.

Reghin, 1) Beghinul maghiar, corn. rur. în 
Trs., cott. Mureş-Turda,cu 1393 loc. (1059 Magh., 
242 Rom.). 2) Beghinul săsesc, oraş cu magi
strat în Trs., cott. Mureş-Turda, cu 6552 loc. 
(2593 Magh., 2939 Saşi, 1009 Rom.), staţiune de 
cale ferată. Are gimnasiu infer. săsesc. R. e 
centrul comerciului de lemne. Oraşul a fost ars 
şi prădat de Secui în 1848. R. este sediul unui 
protopopiat gr.-cat., cu 39 parochii, 27 filii, 
20,027 suflete, şi al unui protopopiat gr.-or., cu 
19 parochii, 21,858 suflete.

Regia, (lat.) Ia Romani curtea regelui. R. era 
situată la piciorul muntelui Palatinus, în strada 
numită Via sacra, aproape de templul Vestei. 
In R., până ce erau regi în Roma, regele şi re
gina în numele cetăţenilor sacrificau dell°r mai 
înalţi ai statului, auume lui lupiter, luno, lanus. 
Marş, Ops. După ce regii au fost alungaţi şi s’a 
constituit republica, sacrificiile din R. se făceau 
prin Rex şi Regina Sacrorum, preot şi preoteasă 
de grad înalt. [Atm.]

Regie. In înţelesul ordinar şi astădi cam în
vechit, prin regie se înţelege administraţiunea 
unei averi, a unui stabiliment, cu obhgaţiunea 
pentru administrator de a-şi da socoteală. Astfel 
un proprietar dă o moşie în R. când însărci
nează pe un regisor, căruia îi fixează un salar, 
ca să perceapă veniturile şi să supravegheze 
exploataţiunea. In unele caşuri, prevedute prin 
lege, este necesar de a stabili o R. Aşa ceva 
se întâmplă, de exemplu, în Francia şi aiurea, 
când e vorba de a administra nisce bunuri, cari 
aparţin ospioiilor, minorilor sau interdişilor. Per
soanele însărcinate sunt supuse la diverse în
datoriri şi la pedepse, în cas de gestiune infi
delă. In materie administrativă, se numesce R. 
ori ce administraţie însărcinată de stat să per
ceapă un venit produs de cătră vr’o ramură a 
contribuţiunilor indirecte. Astfel, se d>ce R. tu
tunurilor, R. sării, etc., sau în Rom. Begia mo
nopolului tutunurilor si sării, unite împreună 
prin legea dela 1881. Regia monopolului tutu
nurilor, care în Rom. datează dela 10 Dec. 1864, 
exista în Francia chiar înainte de marea revo- 
luţiune. Sub regulamentul organic impositul sării 
se arânda pe diferite perioade. Actualmente el 
e reglementat prin legea din 1 Apr. 1881, mo
dificată la 27 Martie 1882 şi 27 Martie 1886. 
Legea din 1881, la art. 1 dispune: «Administra
ţiunea, exploatarea şi vinderea sării din salinele 
statului se unesoe cu administraţiunea regiei 
tutunurilor». In fine, cuvântul regie se mai în
trebuinţează şi într'un alt înţeles, când e vorba 
de lucrări publice. Acestea se dau în B., când 
ele se vor executa sub supraveghierea agenţilor 
statului, în comptul comisionarului, care nu s’a 
ţinut de angajamentele sale.

Regillus, lac mic în Italia, spre resărit dela 
Roma; aci au învins Romanii 496 a. Chr. pe 
Latinii aliaţi cu detronatul rege roman Tarquiniu 
Superbul.

Regim, (dela lat. regere, a direge, a administra), 
sistemul de a guverna un stat sau o provincie, 
modul de a fi al unui guvern, al unei insti- 
tuţiuni sau organisaţiuni politice, aşa că în sensul 
acesta R. şi f o r m ă sunt sinonime şi are o mulţime
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de aplicaţiuni. Putem 4ice: R. părintesc sau pa- 
triarchal, regim teocratic, despotic, feudal, barbar, 
democratic sau republican, regim representativ, 
regimul vechiu sau regimul nou, adecă înainte 
şi după revoluţia franceză; se mai poate <}ioc; 
s'a schimbat nu numai guvernul dar şi R., când 
adecă miniştri, cari formează noul guvern se de
părtează dela programul politic sau dela prin
cipiile tradiţionale, pe cari le urma guvernai 
precedent. R. dotalităţii sau al comunităţii, adecă 
legile civile relative la contractul de căsătorie; 
R. penitenciar, R. sanitar, R. alimentar, acela 
adecă, care este prescris de medic pentru ca 
bolnavul să-şi redobândească sănătatea sau să 
şi-o păstreze; trăiesce cu dietă, trăiesce ca un 
schimnic sub un R. aspru.

Regiment, întrunirea unui numer mare de 
oameni puşi sub comanda unui colonel. Un R. 
de infanteria are 3—4 batalioane puse flecare sub 
comanda unui major; un regiment de cavalerie 
are 5—6 escadroane; un R. de artilerie are 6 ba
terii. Fiecare R., deesebit de oflcerii diferitelor 
unităţi tactice, mai are un stat major de oflceri, 
care conduce şi administrează R.-ul.

Regimente grăniţeresci au început a fl orga- 
nisate pe teritoriul confiniar sudic şi estic austro- 
ungar (v. art. Grăniceri) în 1740. Până la 1775 
se formară succesive 18 R., dintre cari trei 
românesci, adecă: la 1763 R. II transilvan, cu 
comanda în NăsSud; la 1766 R. I trans. cu 
corn. în Orlat-, şi la 1775 R. rom.-bănăţan cu 
corn. în Caransebeş. Fiecare R. era împărţit 
în 2 batalioane cu câte 6 companii, avend ca 
comandant un colonel, care era totodată şeful 
administrativ în afaceri civile, pe'nti'u întreg 
terilorul R.-lui. Organe superieare erau pentru 
câte 2 R. comandele de brigadă, iar pentru 
doue sau mai multe brigade, comandele generale. 
In fruntea acestor din urmă stătea câte un locot.- 
mareşal, căruia despre toate afacerile R.-lor îi 
raportau şefii următearelor 5 secţii: secţ. militară, 
politică, economică, de justiţie şi de proviantură. 
De aci toate rapoartele se trimeteau consiliului 
belic de curte (Hofkriegsrath) în Viena, caro era 
supremul organ militai- şi civil pentru întreagă 
nionarchia. Grăniţerii după statul şi posiţia lor 
erau: oflceri, suboficeri, funcţionari publici, 
preoţi, învăţători, comercianţi, industriaşi şi 
gregari. Aceşti din urmă în tiihp de pace erau 
obligaţi a face serviciu de pază, transport şi 
de ordonanţe în staţiunile militare ale R.-lui, 
precum şi a îndeplini serviciile de cordon la 
confiniile ţerii. Deprinderile militare pentru 
începători se ţineau din Octobre până în Martie, 
câte 4 (Jile în fiecare lună; iar primăvara şi 
toamna se făceau câte o septămână deprinderi 
în companie şi divizie (2 comp ). Timpul liber 
de serviciu militar îl petreceau grăniţerii acasă 
cu economia. In timp de resboiu erau duşi, ca 
şi ceilalţi soldaţi din ţeară, contra inimicului. 
R. românesci au luptat în seci. XVIII şi XIX 
în multe resboaie cu Germanii, Turcii, Francezii 
şi Italienii, şi pretutindeni au dat cele mai stră
lucite dovedi de disciplină, curagiu şi devotament, 
aşa că au stors până şi admirarea împ. Napoleon I. 
Fiindcă R. grăniţeresci, ce privesce admini
straţia internă, trebuiau să se susţină din spesele 
proprii, aşa în fiecare R. s'a înfinţat câte un 
fond de provente, din care se acopereau toate |

spesele şi trebuinţele administraţiei. In multe 
R. s’a înfinţat fond de monturi, din care se 
ajutorau grăniţerii la aprivîsionarea cu îmbră
căminte, pe care altcum erau datori să şi-o 
procure pe spesele proprii. In unele R., s. e. 
în cel năseudean, s’au creat şi fonduri şcolare, 
din cari se susţineau şcoalele naţionale. Şcoale 
s’au înfiinţat pe teritoriul de graniţă al monar- 
chiei la iniţiativa împărătesei Maria Teresia. 
In R. românesci, până la 1840, s'au ridicat suc
cesive : 3 şcoale normale, în Năsăud, Orlat şi 
Caransebeş; şcoale de fete în Caransebeş şi 
Năsăud; vr’e 15 şcoale triviale-, şi în R. nă- 
săudean în flecare comună, iar în celelalte două 
R. românesci în multe comune: şcoale poporale 
sau naţionale. Afară de acestea la 1784 s’a 
deschis în Năsăud şi un institut militar (Milităr- 
Erziehungshaus). Şcoalele normale, triviale şi 
de fete, numite şi erariale, se susţineau din fon
durile de provente, în unele locuri adăugendu-se 
şi ceva ajutor dela stat; iar cele naţionale se 
susţineau din lădile comunelor sau din amintitele 
fonduri şcolare. Graniţa militară se înfiinţase în 
prima liniă cu scopul să servească ca mur de 
apărare contra atacurilor şi invasiunilor turoesci, 
eventual şi ale altor popoare; urmând însă cu 
timpul legături şi raporturi mai regulate cu sta
tele învecinate, instituţiunea graniţei şi-a pierdut 
însemnătatea; şi mai ales după ce a început 
a se organisa în monarchie armata permanentă, 
cu aceasta s’a iniţiat desfiinţarea R. grăniţeresci, 
ceea ce s’a îndeplinit între anii 1851—81. Dintre 
R. românesci, cel năseudean şi cel orlăţan s’au 
desfiinţat la 1851, iar R. bănăţan la 1872. E demn 
de amintit, că până când R. grăniţeresci străine 
în cea mai mare parte după desfiinţare au îm
părţit între comune şi chiar între familii fon
durile ce le avuseră sub graniţă, până atunci R. 
românesci le-au destinat pentru scopuri culturale. 
Aşa grăniţerii năsăudeni creară din fondul de 
monturi un fond de stipendii pentru fiii şi descen
denţii lor, iar fondul de provente, sub numirea 
de fond şcolastie, îl destinară pentru scopuri 
şcolare. Asemenea destinară şi grăniţerii R. I din 
Orlat fondul lor de monturi pentru susţinerea 
de şcoale, iar grăniţerii bănăţeni formară din 
pădurile, trecute în proprietatea lor după rescum- 
perarea drepturilor de servitute, aşa numita co
munitate de avere, care ânoă servesoe în mare 
parte scopurilor culturale.

(Literatură: C. B. v. Hietzinger, Statistik d. 
Militărgrenze d. bsterr. Kaisertums, "Wien 1823. 
I. H. Benigni v. Mildenberg, Statistische Skizze 
d. Siebenb. Militărgrenze, Hermannstadt 1832. 
I. H. Schwicker, Geschichte d. osterr. Milităr
grenze, Wien 1883. «Transilvania» nr. 23—24 
din 1884 şi nr. 1—10 din 1885; Material pentru 
ist. regim. I grăti. rom. din Transilvania. Poe- 
mation de secunda legione valachica, Magno- 
Varadini 1830. George Bariţ, Ist. Regim. II rom. 
grăn. trans.. Braşov 1874. G. A. v. Treuenfest, 
Geschichte d. k. k. Inf. Regim. nr. 50, Wien 1882. 
V. Şotropa, Grăniţerii regim. rom. năseudean, 
»Gaz. Trans.» nr. 240—43 din 1897 şi nr. 63—79 
din 1898.) [Şotrepa.J

Regiomontănus, cu numele adevărat Johann 
Milller, n. 6 Iunie 1436 în Kbnigsberg (Fran- 
conia), ■)• 6 Iulie 1476 în Roma, matematic, 
astronom şi mechanio. R. a perfecţionat în mod
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Bciinţific trigonometria şi a introdus usul tan
gentelor, a inventat, respective perfecţionat in
strumente astronomice (meteorosoopui, torquatum 
şi sulul lui lacob), prin ceea ce a ajutat mult 
Portugezilor şi Spaniolilor la descoperirile lor. 
Cu ajutorul opului lui «Epliemerides ab anno 
1475—1606« a putut stabili Amerigo Vespucci 
longitudinea geografică a gurei rîvuui Orinoco. 
R. a făcut primele calculaţiuni corecte asupra 
comeţilor. Opuri mai însemnate: >De doctrina 
triangulorumc. (Veneţia, 1463); »De reformatione 
calendarii». (Veneţia, 1484); »De cometae longi
tudine magnitudineque». (Niirnberg, 1531), etc.

Reglsor, cel ce alege şi împarte rolurile în 
piesele teatrale ori pi'opune direcţiune! piese şi 
ocuparea rolurilor din ele. R. are şi vot decisiv la 
angajarea şi dimiterea actorilor. Scene mai mari 
au pentru fiecare din aceste lucrări câte un R.

Registrare, înscriere în nn registru (v. ac.). 
Begistrator, persoana care îndeplinesce o ase
menea funcţiune. Megistratură, birou pentru 
păstrarea actelor.

Registrator, aparat co înscrie mecbanicesce 
diferitele fenomene, s. e. barometni R., termo
metru R., pluviometru R.

Registru, în genere o consemnare, în care se 
înscrie tot ce întră la un oficiu. In muşi că 
secţia celor de acelaş fel. La vocea omenească 
deosebim R. pieptului, oare dă tonurile mai 
adânci, R. din gat, numit mai ales la vocea de 
bărbat falsett, dă tonurile mai înalte şi cele 
mai înalte.

Registre comerciale se numesc R. obligatorii 
pentru comercianţi, cari au să arete comerciul 
şi starea averii lor. După cod. comerc. român 
R. corn. obligatorii sunt: R. jurnal, R. inventar 
şi R. copiar. In Ung. R. oom. pot fi purtate 
după ori ce fel de contabilitate (v. ac.), şi au 
şi putere probătoare (incompletă). R. corn. tre- 
bueso păstrate timp de 10 ani. Cf. Cod. corn. 
rom. art. 22—34 şi Leg. com. ung. § 25—36.

Regiune, ţinut, spaţiu, cerc.
Reglette, (franc.) placă de metal întrebuin

ţată in tipografie pentru rărirea rândurilor.
Regnaud de Paris, Pierre Etienne, publicist 

franc., n. 1736 în Paris, f 1820. Fervent apă
rător al monarcbiei, scrise mai mulţi articol! în 
(jiarele regaliste. După 10 Aug. 1792 părăsi 
Francia şi se duse la Coblentz lângă fraţii regelui, 
şi fuse unul din apărătorii lui Ludovic XVIII. 
Pe timpul restauraţiunei. Ludovic XVIII îi acordă 
diploma de nobleţă. Ser.: «Eloge du chaocelier 
L’Hospital», >Reflexionis sur la nuit du 4 acut», 
»Journee du 10 aout«, «Discours sur l’ancien 
gouvernement de la France».

Regnault, (pron. Reno) Henri Victor, chimist 
şi fisician francez, n. 21 Iulie 1810 în Aachen, 
t 19 Ian. 1878 în Auteuil. A fost calfă într’o 
prăvălie de modă în Paris, dar prin studiu privat 
a ajuns să fie primit (1830) în şcoala politech- 
nică. A fost profesor în Lyon, mai târ4iu la 
şcoala politeohnică din Paris, apoi la College de 
France. La 1847 a fost numit inginer-şef al mi
nelor, la 1854 director al fabrice! de porcelan 
din Sevres. Dela 1840 a fost şi membru al aca
demiei de şciinţe din Paris.

Regn. numire generală ce subsumează toate 
corpurile din natură. Sunt 3 R.: R. animal, R. 
vegetal şi R. mineral, cari se pot reduce la 2.

R. organic (animale şi plante) şi R. anorganic 
(mineralele). [I. P. V.]

Regredienta, succesiune, o modalitate mai veche 
a succesiune!, mai ales în dreptul privat al ca
selor domnitoare şi în dreptul feudal, după care 
la stîngerea unei familii în linie bărbătească 
aveau să fie preferite la moştenire, faţă cu fica 
ultimului proprietar, ficele proprietarilor do mai 
înainte, numite moştenitoare R.

Regres (lat. Recurs), mergere înapoi.' A lua 
R. înseamnă a recurge la cineva în scopul de 
a se despăgubi.

Acţiuni in Regres în dreptul cambial: Când 
un girant a fost obligat să plătească o poliţă, 
dînsul, la rândul său, poate cere plata dela un 
girant anterior. Acest lucru se numesce R. Ac- 
^unea, prin care un girant cere plata dela gi
rantul său anterior, se numesce acţiune în R. 
Acela, căruia i-se transmite o cambie, o ia cu 
toate drepturile şi garanţiile fostului proprietar, 
însă acesta (girantul) remâne şi el obligat cătră 
noul portor (posesor al eambiei). Dacă al doilea 
porter o transmite la al treilea, devine şi el gi
rant. Astfel acest de al treilea portor sau pro
prietar al cambiei, în cas de neplată, va ave o 
acţiune în contra girantului seu, în contra celui 
de al doilea girant şi în contra trăgătorului. Şi 
tot aşa se urmează, ori care ar fi numărul trans
miterilor, al girurilor.

Regresiune, mişcarea unui corp ceresc în sens 
opus de cum se mişcă soarele, adecă mişcarea 
dela est spre vest; din causa marei inclinaţiuni 
a orbitei satelitului lui Neptun se pare că sa
telitul acesta are o mişcare regresivă; asemenea 
şi cu unele comete.

Regresslv, (lat) ce dă înderet.
Regret, întrebuinţat şi ca verb şi ca substantiv, 

exprimă disposiţia inimei, în virtutea căreia nu 
numai arătăm prin înfăţişare, dar şi prin vor
bire părerea de rău pentru un fapt ce trebuiara 
să-l facem şi nu l-am făcut; pentru un fapt 
comis, despre care aflăm, că nu trebuia făcut; 
pentru întâmplare neplăcută, pe care nu o 
aşteptam şi totuşi a venit.

Regretabil, este atributul celor ce merită a 
fi regretate că s’au întâmplat. [PI.]

Regula se numesce o formulare statornică a 
uniformiţăţilor din sciinţă şi practică. Sunt re- 
gule teoretice, care prescriu ceea ce trebue să 
seim şi cum să seim, şi sunt regule practice, 
care prescriu ceea ce trebue să facem şi cum 
să facem. Formale se numesc R., care slujesc 
de îndreptar voinţei noastre. R. care au caracter 
universal şi necesar, se numesc legi. Sentinţa: 
nu e R. fără excepţiune, se refere la toate 
speciile de regule, afară de legi. [PI.]

Regula de aur, în mechanică legea, că la 
mişcarea unei maşini se pierde din celeritate 
cât se câştigă în putere, dacă e să remână 
aceeaşi lucrare.

itegula barieentrieă, R. matematică, cu aju
torul căreia aflăm volumul, resp. suprafaţa unui 
corp rotativ, înmulţind lungimea liniei rotante, 
resp. mărimea planului rotant ou distanţa de
scrisă de punctul de greutate al aeestei linii, 
resp. plan.

Regula catenară, operaţiunea aritmetică, prin 
oare comparăm doue mărimi, cu ajutorul unor 
mărimi mijlocfi.
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Regula de trI, calcularea membrului al patrulea 

diutr’o proportiune geometrică din ceilalţi trei 
membri, multiplicând membrul al doilea cu al 
treilea şi dividând productul cu membrul dintâiu.

Regulament, ori ce regulă scrisă şi publicată 
de autoritatea competentă pentru respectarea 
ordinei şi a siguranţei publice, pentru desluşirea 
şi aplicarea legilor. B. fiind întocmite de regulă 
de autorităţile administrative, nu sunt aplicabile 
decât numai dacă ele sunt conforme cu legile. 
Ia cari se referesc. B. corpurilor legiuitoare are 
de scop organisarea internă a acestora şi a in
dica procedura de urmat în desbaterea şi vo
tarea legilor. Fiecare dintre adunări, senat şi 
cameră, este în drept de a întocmi şi vota R. 
sou propriu, care trebue să fie conform ou con- 
stituţiunea. [Val. Ui’şianu.]

Begulamentul organic sau Organieescul re
gulament a fost legiuirea dată principatelor ro
mâne în timpul ocupaţiei rusesci dintre anii 1828 
până 1834. Prin pacea dela Adrianopole, 1829, 
Rusia obţinu dela Turcia, ca legile date ţerii 
în timpul ocupaţiei să remână şi după retra
gerea oştirilor rusesci. Sub controlul lui Kiselef 
se făcură doue comisiuni de boieri, ca să alcă
tuiască legile constitutive ale principatelor. In 
Muntenia comisiunea se compunea din banul 
Grigore Băleanu, vornicul Gheorghe Filipescu, 
numiţi de guvernator, din logofătul Ştefan Bă- 
lăceanu, hatmanul Alexandru Yilara, aleşi de 
adunare, cu secretarul Barbu Stirbeiu. In Mol
dova erau vistiernicul Costache Paşoanu, vornicul 
Mihaiu Sturza, numiţi de guvernator, vornicul 
Costache Conache, vistiernicul lordache Catargiu, 
aleşi de adunare, cu secretarul Gheorghe Asachi. 
Ambele lucrări sunt trimise la Petersburg, unde 
mai sufere modificări, întoarse apoi în ţeară, 
unde se discută de adunări şi apoi întărite de 
Poartă, întră în putere la Iulie 1831 în Mun
tenia, la 1 Ian. 1832 în Moldova.

Afară de unele măsuri administrative bune, 
R. organic lua puterea politică în folosul Rusiei 
şi recompensa în schimb pe boieri cu mari pri
vilegii. Boierii erau scutiţi de dări, li-se lăsa 
mare putere asupra muncei ţeranilor de pe mo
şiile lor. Astfel ţeranul era obligat să muncească 
boierului 12 (}ile pe an, dar aceste 4>10 nli erau 
măsurate cu (}iua naturală, ci cu o unitate de 
muncă, pentru care se cereau 4 şi 5 (}ile naturale 
(în 12 prăjini de prăsilă se cuprindea prăsila, adu
natul, căratul la coşar şi oonstniirea lui în cas 
de lipsă). Revoluţia dela 1848 a fost făcută pentru 
desfiinţarea R. organic.

Regular, (sin. călugăr, monach), cel ce spre 
■scopul câştigării perfecţiune! creştinesc! mai mari, 
din voie liberă, prin vot, îmbrăţişează obser
varea consiliilor evangelice (v. ac.), făcendu-se 
membru al vr’unui ord călugăresc, ai cărui 
membri duc viaţă comună, observând regulele 
ordului aprobate de cătră autoritatea supremă 
bisericească (ve(}i mai pe larg la art. Monach).

Regulat, cel ce lucră în conformitate cu regula, 
constant, nestrămutat.

Regulator electric, aparat destinat să ţină ver
gelele de cărbuni ale lampelor electrice cu arc 
voltaic la aceeaşi distanţă. Anume la lampele cu 
arc voltaic, mai ales dela polul positiv, în con
tinuu sar părticele incandescente spre polul cela
lalt. In felul acesta distanţa dintre poli ar cresce

şi lampa s’ar stinge, dar R. apropie polii deo- 
laltă şi lampa continuă a funcţiona mai departe. 
R. se basează pe acţiunea magnetică a curen
tului electric.

Regulus, MareuaAetilius, bărbat politic roman, 
consul în 267 şi 256, unul din tipurile de vechi 
Romani, desinteresat şi punând totul în urma 
iubirii de ţeară. Că(}ut în mâna Cartaginezilor, 
el este liberat de aceştia pe cuvântul seu de 
onoare spre a mijloci pacea cu Roma. Sosit la 
Roma el luptă pentru continuarea resboiului; 
întors în Africa este pedepsit de Cartaginezi şi 
supus chinurilor rafinate ale acestor regiuni.

Regulus, stea de mărimea ântâiu din conste
laţia Leului.

Rehabllltarea, mesura ce are de scop de a re
stitui condamnatului plenitudinea drepturilor 
pierdute prin o condamnaţiune penală. Această 
procedură, cunoscută în Francia, nu există în 
România. R. poate fi cerută de ori ce condamnat 
la o pedeapsă criminală sau corecţională, trebue 
însă să fi făcut pedeapsa sau să fi fost graţiat. 
R. se deosebesce de revisuire, oare presu
pune o eroare de fapt, al cărei efect e sfărî- 
marea condamnării, reducând totul la neant.

Răiiău, (Beho), corn. rur. în Trans., cott. Si- 
biiului, cu 2095 loc. Rom.

Relchardita, mineral, varietate de sulfat de 
magnesiu; se găsesce în zăcăminte de săruri 
potasice.

Relchenbach, 1) R., Ueinrieh Gottlieb Ludwig, 
botanic şi zoolog, n. 8 Ian. 1793 în Lipsoa, 
t 17 Martie 1879. In botanică a creat un sistem 
propriu al plantelor, desvoltat în opurile lui 
•Flora germanica excursoria». Lipsea, 1833, şi 
•Handbuch des natiirlichen Pflanzensystems». 
Dresda şi Lipsea, 1837. Pe terenul zoologiei a 
publicat »Regnum animale* (tom. I. Lipsea, 
1834—36). »Deutschlands Fauna* (2 tom. Lipsea, 
1842) etc.

2) Reichenhach, Karl, nobil de, naturalist şi 
industriaş, n. 12 Febr. 1788 în Stuttgart, f 19 Ian. 
1869 în Lipsea, a descoperit creosotul şi parafinul. 
Şi-a câştigat .'nerite şi cu studiul meteoriţilor.

Reicbenberg, oraş în nordul Boemiei, 30,890 loc. 
(1890), cameră de comerciu şi industrie; însem
nată industrie de lânării, fabrici de covoare, 
ţesetoiii de bumbac.

Relcbenball, (geogr.) orăşel în Bavaria cu 
3436 loc.; are băi sărate şi lăptării, institut or
topedic şi de idroterapie, e aranjat pentru tra
tarea morbilor cordului după sistemul lui Ortel 
(v. ac.); vilegiatură. La R. caută vindecare bol
navii, cari suferde; cataniri cronice de laringe, 
bronchii şi plămâni, tuberculosă pulmonară în 
stadiul iniţial, emphysema, asthma, scrofulosă, 
exsudate a diferitelor organe, reumatism şi morbi 
de cord.

Reicbstadt, Napoleon Francisc losif Carol, 
duce de R., numit de Bonapartişti Napoleon II, 
a fost fiul unic al lui Napoleon I cu Maria Luisa, 
n. 20 Martie 1811, primi la nascere titlul de 
regele Romei. 1814 fu adus la Schonbrunn. Fu 
pus sub îngrijirea împeratului Franz, care îi 
dărui ţinutul Beichstadt în Boemia. Aflase de 
faptele tatălui seu şi doria în zadar să încerce 
câştigarea tronului francez, căci ministrul Met- 
ternich se opunea planurilor lui. Bolnav de ftisie, 
a murit în Aprile 1882.
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Reid, Thomaa, filosof scoţian (1710—96) n. 
în Strachan, studia mai ântăi teologia, apoi filo- 
Bofia; dela 1752—63 prof. în Aberdeen, dela 
1763—87 pvof. de morală în Glasgow. Unul 
dintre principalii adversari ai scepticismului lui 
Hume; el se întemeiază pe bunul simţ sau 
mintea sănătoasă, eommon sense, pe care o 
pune ca principiu al unui însemnat numer de 
adeveruri fundamentale şi prin aceasta deveni 
întemeietorul direcţiei de filosofare a şcoalei 
scoţiane numită Common sense. Vederile sale 
le-a formulat în principalele sale scrieri; Cer
cetări asupra minţii omenesci 1763 şi în Essais 
asupra puterilor minţii, 1785 şi 1788, toate tfa- 
duse şi în limba germ. Cf. Ueberweg, Ist. filos. 
III 182 şi 189. [PI.]

Relecţlunea, (lat.Ja.Tnncs.re, eliminare,lăpădare.
Relmarus, Herm. Samuel, (1694—1765), re

numit literat german, a fost unul din cei mai 
influenţi representanţi ai învăţăturilor positive ale 
deismului (v. ac.). El nu recunoasce altă minune 
a lui D4eu decât singură ci'eaţiunea. Scrierile 
sale au toate de obiect religiunea naturală, pe 
care o pune în faţă cu învăţăturile creştinismului. 
Aplicarea cea mai întinsă a vederilor sale o face 
în aşa numitele fragmente »Wolfenbiittel«, publi
cate de Lessing ca aflate în bibi. »Wolfenbuttel« 
şi care se presintăcao apologie a religiunii naturale. 
Cf. Ueberweg III, 166. [PI.]

Reimplantaţia, operaţiune dentistică, care con- 
si.stă în reimplantarea unui dinte. Executată îu 
anumite condiţiuni, această operaţiune uneori 
reuşesce.

Relms, (Rheims), capitala unui arondisment 
în depărtăm, francez Marne, 106,720 loc. (1896); 
reşedinţa unui arcbiepiscop (primatele Franciei); 
statua equestră a lui Ludovic XIV; bulevarde 
frumoase; catedrală gotică din seci. XIII, dela 
1179 locul de încoronare a regilor Franciei; 
arc triumfal roman; fabricaţie de vin do Cbam- 
pagne, de lânării; comerciu ou vin. Aci s'a bo
tezat Cblovis 496.

Rein, Wilhdm Dr., pedagog german contim
poran, director . al seminariului pedagogic din 
Eisenach şi aderent al direcţiei Zilleriane, în 
şcoala pedagogică a lui Herbart. Fiincipala scriere; 
•Tbeorie und Praxis des Volksschulunterricbts 
naoh Herbartischen Grundsătzen*, o amănunţită 
expunere a metodei do urmat la tratarea tuturor 
materiilor de invăţăment primar, în 8 tomuri, 
lucrate in colaborai'e cu A. Pickel şi E. Scheller, 
apoi lEocyklopăd. Handbucb der Pădagogik<, 
Langensalza.

Reîncepere, (jurispr.) termin de procedură, 
care însamnă redeschiderea unui proces, al cărui 
curs a fost întrerupt din o causă legală.

Relnecke, Cari, virtuos pianist şi compositor 
de valoare, n. la Altoua în 23 Iunie 1824. A stu
diat musica mai cu samă in casă, cu tatăl său, 
a debutat ca concertist în 1843, a funcţionat ca 
profesor sau ca dirijor la Colonia, la Barmen, la 
Breslau, şi la 1860 se stabili în Lipsea ca dirijor 
al concertelor dela Gewandthaus şi ca profesor la 
conservator. A scris multă musică pentru piano, 
apoi instrumentală de cameră şi simfonică, opera 
Kbnig Manfred, mai multe opere comice, oratorii, 
mise, cantate, şi altele.

Reinsberg-Diiringsfeld, v. Diiringsfeld.
Reî's, (sing. Real], inonetă port. v. Milreîs.

Reis Efendi, (turc.) se numia în Turcia până 
la Mabmud II ministrul de esterne.

Reis-ll-Ulema, v. Hoge.
Reissenberger, Ludwig, n. 1819,11665, pro

fesor la liceul săsesc din Sibiiu, archeolog şi 
meteorolog sas de însemnătate. Din însărcinarea 
•Comisiunii centrale c. reg. pentru studiarea şi 
păstrarea monumentelor architectonice din Viena« 
a făcut descrierea bisericei din Curtea de Argeş 
publicată în 1860 la "W. Braumiiller în> Viena. 
t.ucrările lui de cuprins istoric, numismatic, 
geografic, statistic şi meteorologic sunt publi
cate în diferite reviste. (Cf. SchriEtsteller-Lexikon 
der siebb. Deutschen, tom. IV, p. 353.)

Reissmann, Aug., compositor şi celebru mu- 
sicograf germ., n. 14 Nov. 1825 la Franckenstein; 
studia în Breslau şi profesa în Weimar, Halle, 
Leipzig, Wiesbaden şi Berlin. A publicat bio
grafii asupra măiestrilor germani, diferite vo
lume asupra istoriei şi teoriei musicale, a con
tinuat marea lucrare a lui Mendel: Musikalisches 
Konvei'sationslexikon, ş. a. Ca compositor a scris 
opere, oratorii, musică instrumentală, coruri şi 
Lieder, darrenumele său i-l-au făcut mai cu samă 
publicaţiunile sale critice şi istorice.

Rel vindicatio, (lat.) acţiunea proprietarului 
unui lucru, când nu este în posesiune, şi prin 
care cere recunoascerea dreptului său de pro
prietate şi predarea lucrului.

Rejane, Gabr. CarloUa Reju, artistă drama
tică franc., n. 6 Iunie 1857 în Paris. S’a distins 
în roluri de eroine de Sardou, Dumas, Daudet.

Relapsus, (lat) recădere.
Relata refere, (lat.) »spun cele povestite*, 

spun ce am au4it.
Relaţlunea, termin, ce exprimă în genere le

gătura de interese ori de prietinie între două 
persoane; raportul dintre două lucruri sau mai 
multe. Sunt R. simple şi compuse. Căsătoria, 
s. e. e relaţiune simplă, care represintă conexul 
dintre un bărbat şi o femeie legiuit uniţi; fa
milia însă e R. compusă.

In logică se numesce R. şi însuşirea jude
căţilor de a fi categorice, hipotetice. şi disjunctive. 
R. se numesce şi expunerea ce o face cineva 
în scris sau cu graiul viu asupra unui fapt, cu a 
cărui studiare a fost însărcinat. R.-le, cari repre
sintă raportul de reciprocitate dintre două sau 
mai multe noţiuni, când adecă flecare element 
poate să devină subiect al unui nou raport faţă 
de celalalt, se numesc Corelaţiuni, s. e. tată, fiu; 
causă, efect; în dreapta, în stânga. [PI.]

Relativ, este atributul lucrurilor, cari stau 
unele cu altele într’un raport oarecare. In deo
sebire de absolut, se numesce relativ tot ce are 
valoare numai în raport ou altul şi deci numai 
condiţionat. Noţiuni relatiue se numesc, în 
logică, acele, al căror conţinut îl formează re- 
sultatul asemănării obiectului, pe care îl repre
sintă cu altele. In gramat. se numesc pro
nume relative acele, oare se rapoartă la un nume 
precedent şi servă de legătură între două pro- 
posiţiuni. ■ [PI]

Relaxantla, (med.) atâta cât Antispasmodica 
(v. ac.).

Relegaţiunea, (lat.) exil, surghiunire, depăr
tare; R. esohiderea dela universitate a vr’unui 
student pentru transgresiuni mai mari.
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Relevant, important, considerabil, însemnat, 

ce nu se poate trece cu vederea. Relevaţiune, 
înălţare, ridicare.

Relicta, (lat.J remăşiţe.
Relief, (ital. Rilievo), un gen al sculpturei, 

care ţine mijlocul între plastică şi pictură, şi 
presintă figurile mai mult sau mai puţin ridi
cate, ieşite în afară dintr’un plan. După cum 
figurile sunt mai puţin sau mai mult ridicate, 
se deosebesce Bas-R. (ital. Basso-R.), şi Haut-R. 
(ital. Alto-R.), la care forma corpurilor se ri
dică până la jumătate şi mai mult. (v. Sculptura.)

Rellolos, este în genere, atributul tuturor sen
timentelor, vrerilor şi actelor, cari se ţin de re- 
ligiune şi se rapoartă la dînsa. Om religios este 
şi se numesce acela, care ţine ou consoienţiosi- 
tate şi cu stricteţăla religiune, observă prescrip- 
tele şi ceremoniile ei şi fără şovăire le urmează 
atât pentru sine cât şi în public. [PI.]

Religiositate, se numesce virtutea, care de
termină pe om, ca, ţinend cu conscienţiositate 
şi stricteţă la religiunea sa, să-şi practice fără 
şovăire şi fără făţărie actele religioase ce se 
aăvîrşesc întru cinstea lui D(]eu. Efectul reli- 
giosităţii este evlavia. [PI.]

Religiunea, (lat.J raportul viu ce există între 
D(jeu şi om. R. ca unul dinti'e principalii fac
tori ai civilisaţiunei şi culturei omenesci, îşi află 
originea sa întemeiată: natural, în consciinţa 
religioasă a omului, precum o are după dife
ritele grade de civilisaţiune; iar positiv, în 
faptul, că omul, creat fiind de D(}eu, trebue cu 
necesitate să susţină şi legătura cu creatorul seu. 
In conţinutul R. se pot deosebi două puncte de 
vedere: unul obiectiv şi altul subiectiv. Din 
punct de vedere obiectiv R. conţine tot ce D(}eu 
a aflat de bine ca să facă din partea sa spre a 
se pute susţinea şi realisa legătura dintre D4eu 
şi om. Din punct de vedere subiectiv R. conţine 
tot ceea ce face omul din partea sa în acelaş 
scop. R. obiectivă iarăşi este: naturală şi po- 
siţivă (revelată). R. naturală are ca conţinut ade
vărurile, care se întemeiază numai pe revela- 
ţiunea naturală, după natura externă şi din 
organisaţiunea psicliică a omului, şi cari se pot 
înţelege şi cu mintea sănătoasă. R. obiectivă 
positivă cuprinde toate acele adevăruri, pe cari 
Dcjeu le-a descoperit oamenilor prin revelaţiune, 
adecă într’un mod supranatural, fie nemijlocit, 
fie mijlocit. R. studiată după fiinţa, scopul şi 
efectele sale, este obiect atât al filosofiei cât şi 
al teologiei. Clasificarea R. existente se poate 
tace din deosebite puncte de vedere: a) din 
punct de vedere al subiectului este R. creştină, 
şi sunt R. necreştine. Creştină este R. întemeiată 
de lisus Christos. Toate celelalte sunt necreştine; 
b) avend în vedere divinitatea ca obiect al ado- 
raţimiei, se pot deosebi următoarele forme: mo
noteiste, care adoară un singur D(Jeu absolut şi 
personal; henoteiste, oare, adorând un singurDiJeu, 
nu exclud posibilitatea existenţei şi a altor D^ei; 
dualiste, care admit şi cred în două principii, 
unul bun şi altul rău, opuse unul altuia; poli- 
teisie, care adoară mai multe (jeităţi. In sfera 
politeismului (v. ac.) iarăşi sunt diferite forme, 
după natura fiinţelor adorate ca (Jeităţi. Luând nu
mărul oamenilor de pe pănient ou cifra 1423 mi
lioane, dintre aceştia sunt creştini ca la 406 mii., 
iar necreştini 1017 mii. Intre necreştini sunt apro

ximativ 6'1 mii. mosaici, 19.6 mii. mohamedani, 
698‘8 mii. brahmani şi budhişti, iar 119 se ţin de 
alte forme. (Cf. Pletosu, Dogmatica, pag. 7 seq.; 
Drobisch, Religionsphilos., 1840; Drey, Apolo- 
getik, 1844; Hettinger, Apologie des Christen- 
tums, 1863; Max Miiller, Religionswissenschaft, 
1874 ; 0. Pfleiderer, Die Religion und ihre Ge- 
schichte, 1878; Comoroşan, Preleg. academ. I. 
Cernăuţi, 1887.) [PI.]

Rellquli, v. Moaşte.
Relocaţiunea, închiriare din nou; arendare 

repeţită.
Remanlarea, schimbare, îndreptare.
Rămăşag, v. Prinsoare.
Rembrandt, Harmens van Rijn (Ryn), cel 

mai mare pictor olandez, n. 15 Iulie 1606 în 
Leiden ca fiu al unui morar, t 8 Oct. 1669 în 
miserie la Amsterdam. Nu se scie la şcoala cărui 
artist s’a format. Primele picturi datate sunt din 
1627, câţiva ani după aceea era măiestru recu
noscut. R. a fost cel mai mare şi mai original 
pictor al şcoalei olandeze. In operele sale este 
cu neputinţă a deosebi desenul de meşteşugul 
de pictor, căci ele nu pot li descompuse. R. se 
mai distinge printr’o mare naivitate, multă ex- 
presiune în figuri şi mai ales prin o deosebită 
pricepere a clar-obscurului. Cea mai mare şi 
mai vestită operă a lui e »Vigilia de noapte® 
(1642), lângă care se mai adauge »De Staal- 
meester's (1662), »Zaraful« (1627) etc., composi- 
ţiunile biblice «Sfânta familie® (1631), «Jntimpi- 
narea Domnului® (1631), «înălţarea sf. cruci® 
(1633), «Luarea de pe cruce® (1633), «Jertfirea 
lui Isac®, «Parabola despre lucrătorii în viie® 
(1638) etc. Dintre portrete excelează al lui, al 
primei şi al nevestei a doua, aşa numitul «So- 
bieski® (portretul unui boier român) etc. (Cf. N. 
E. Idieru, Istoria artelor frumoase. Bucur., 1898, 
pag. 258—261.)

Remediu, (med.) mijloacele terapeutice sau 
igienice, cari nu au o natură substanţială, precum 
sunt: lumina, electricitatea, magnetismul, căl
dura, gimnastica.

Remenyi, Rdmund, violinist şi compositor, n. 
1829 în Eger. Amestecat şi el în revoluţia din 
1848/9 ca adjutant al lui Gorgey, a fugit în 
străinătate, petrecând mulţi ani în Paris şi Londra, 
unde regina Victoria l-a distins cu titlul de vir
tuos al curţii. Amnestiat fiind, s’a reîntors în 
patrie, făcând apoi turneuri artistice prin Un
garia şi stiăinătate şi obţinând pretutindeni di- 
stincţiuni fără păreohe. Pentru scopuri patriotice 
şi de binefacere a contribuit cu 134,000 cor. 
R. a fost unul dintre cei mai mari apostoli ai 
promovării artei musicale maghiare. Pe lângă 
composiţiile lui sorise în stil maghiar are şi nu
meroase opere de o concepţie mai largă.

Remetea, (magh. Remete = pustnic), nume de 
localităţi, cunoscut mai ales în Banat. După tra- 
diţiune ar fi fost mănăstiri în localităţi cu atare 
nume: a) în valea Sebeşului lângă comuna Laz; 
b) lângă Timişoara, R. domeniul familiei Am- 
brozy; c) în valea Poganioiului; d) în valea Be- 
gheiului. Cu numele R. există o mănăstire şi 
la Sârbi.

Remeţi, (magh. Remecz), împreună cu corn. 
Loro-Ponor formează o corn. politică în cott. 
Bihor, situată în valea romantică «Iad®. Are 
129 case ou 966 loc. Români gr.-or. Teritoriul
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19,253 jug. cat. cu păduri seculare. Loc. culti- 
vează industria de lemn, agricultura, prăsesc vite.

RemiJIa, Dec. (bot.), gen de Rubiacee. R. Pnr- 
dieana şi R. peduculata in Brasilia, dau scoai'ţa 
de China (v. ac.), numită China cuprea.

Remington, Philo, technician, n. 31 Oct. 1816 
in Statul New-Tork; până la 1886 a condus o 
maro fabrică de arme, a construit o puşcă şi o 
maşină de scris.

Reminisoere, (lat), in biserica rom.-cat. adoua 
Duminecă in postul mare, numită după cuvântul 
cu care se începe liturgia (Ps. 25. 6.)

Reminiscenţa, (latj, reamintire.
Remisa, reducerea unei datorii; amânarea ter- 

minului de plată.
Remislunea, (lat), iertarea pedepselor (pica

telor), scăderea simptoamelor de morb în deosebi 
la morburi împreunate cu paroxisme.

Remitent, in drept. camb. acela, la care sau 
la al cărui ordin este a se plăti o cambie în 
sensul disposiţiunilor emitentului.

Remittens, (lat.) Febră remitentă, care scade 
şi apoi iară se urcă la intervale regulate.

Remonsfraţie, v. Representaţiune.
Remont, calul neobicinuit la ham sau la că

lărie. După aducerea sa în casarmă, cel puţin 
după şase luni, capetă dresagiul.

Remontolr, (franc.) întocmirea de a trage 
oroloagele fără ajutorul unei cheiţe.

Remonetraţlunea, contrazicere, (v. şi Repre- 
sentaţiunea.)

Remorca, (marină), manevra de a trage un vas 
pe apă cu un alt vas; această manevră are loc 
in general pentru a băga în port o corabie, care 
nu are vânt favorabil, sau nu are loc destul de 
manevră, ori când sunt curenţi prea mari etc. 
De asemenea când un vas cu aburi are maşina 
stricată, e adus la adăpost prin remorcă. R. se 
numesce şi parâma (fringhia) groasă, ou care 
remoreaiul se leagă de remorcher. [C. B.]

Remorcher, (marină), vapor mic, dar cu maşină 
puternică, destinat a remorca corăbii sau şlepuri; 
pe Dunăre sunt o mulţime de R., cari duc la 
remorcă şlepurile încărcate cu grâne.

Remoulade, (franc), remuladă, sos de muştar.
Remscheid, oraş in guvernam, prus. Du.ssel- 

dorf, 47,283 loc. (1895); însemnate fabrici de 
articole de oţel şi fier: coase (anual se expor- 
tează 400,000 bucăţi), seceri. Breze, etc.

Remurla, la Romani o serbătoare de expiare, 
instituită do Romulus întru amintirea lui Remus 
cel omorît. Se Zice, că sufletul lui Remus adeseori 
i-s’a aretat lui Romulus, şi acesta pentru liniştirea 
sufletului a instituit serbătoarea R., care nu e 
alta, decât Lemuria (v. Lemures.) [Atm.]

Remus, unul din fundatorii Romei, fiu al Rheiei 
Sylvia şi frate al lui Romulus. Luând în rîs şi 
săriud şanţul oraşului Roma, fratele seu l-a ucis. 
R. împreună cu Romulus, ne spune legenda, au 
fost alăptaţi de o lupoaică şi crescuţi apoi de un 
cioban anume Faustulus.

Remusat, (pron. remisa). Francai^ Mărie 
Charles, scriitor şi bărbat de stat frc.; n. 14 Mart. 
1797, t 6 Iunie 1875 în Paris, El a fost de
putat în camera franceză, în 1871 a ajuns mi
nistru de externe în cabinetul lui Thiers. Ope
rele lui »Essais de philosophie» (2 t. Paris, 1842) 
şi »Passe et present» (2 t. Pai is, 1847) i-au câştigat 
un loc în academia de sciinţe morale şi politice.

»Abelard« şi »La philosophie allemande* (1845) 
primirea în Academie. A mai scris »Saint An- 
selme de Cantorbery« (1853), «L’Angleterre au 
XVIII-e siecle« (2 t. 1856), »Bacon, sa vie, son 
temps, sa philosophie* (ed. II, Paris, 1858), »Chan- 
ning, sa vie et ses oeuvres* (ed. II, 1862), ş. a.

Ren sau Târând (Bangifer tarandus), ma
mifer din fam. Cerbilor, subord. Rumegătoarelor, 
ord. Artiodactylelor. Are pe cap coarne foarte 
ramificate, lăţite la basă. Ochii mari, grumazul 
lung cât capul, cu coamă. Picioare relativ scurte 
şi puternice. Coada foarte scurtă. Perul des, 
vara cenuşiu-întunecat sau brun, iarna cenuşiu- 
deschis sau alb. Lung. corp. l-7—2 m., înalt 
l'l m. Trăiesce în ţerile nordice ale lumei vechi 
şi nouă, în cireZi. Se poate domestici şi e foarte 
folo.sitor pentru oamenii din regiunile nordice, 
pentru tras trăsurile, la călărit, apoi pentru lap
tele, perul, carnea, pielea sa, ş. a.

Renaissance, (franc) v. Renascere şi Stil.
Renan, losef Ernest, literat şi ilustru orien

talist franc., n. 1823 în Treguier, a îmbrăţişat 
mai ântâiu cariera teologică specialisându-se în 
limbile orientale. A făcut călătorii sciinţifice în 
Italia şi în Orient, iar cunoscinţele câştigate se 
găsesc în scrieri ca; Averroe şi Averroismul, 
Asupra limbei semitice; Istoria limbei semitice. 
Misiunea în Fenicia. La 1862 a fost numit prof. 
de limb. semitice la College de France. La 1863 
publică opera sa: Viaţa Tui Isus, care a făcut 
mare sensaţie în lumea literară şi in bisericele 
creştine din causa vederilor ce susţine faţă de 
persoana istorică a lui Isus. Pentru aceste ve
deri, din iniţiativa clericalilor a fost suspendat 
din post. Din această pricină se puse cu toată 
energia a studia istoria originei creştinismului 
şi resultatelc studiilor sale le consemnă în opera: 
Istoria originei creştinismului în 7 voi. 1869—82. 
La 1871 iarăşi i-se dete voie a-şi ţine prelegerile 
în College de France şi fu numit membru al 
academiei. Celelalte numeroase scrieri ale sale 
sunt de conţinut istoric, politic, istoric-cultural. 
A murit la 1892. [PI.]

Renascere, reînvierea literară, artistică şi sciin- 
ţifică întâmplată în Europa în seci. XV şi XVI, 
reînviere datorită în primul loc cunoscinţei fă
cute cu vechile literaturi clasice,.cum şi desco
peririi tipografiei, care uşurează popularisarea 
literaturei, şi celei a gravurei, prin care se ])o- 
pularisează operele de artă plastică. R. începu 
în Italia şi avu de protectori pe papii luliu II 
şi Leon X, cari încurajară în toate chipurile pe 
scriitori şi artişti. In această epocă trăiesc scrii
torii Ariosto, Maochiavelli, Bembo, Tasso, pic
torii Giotto, d’Orcogna, Cimabue, Fra Angelico, 
Leonardo da Vinci, Raphael, Michel-Angelo, ar- 
chitectul Bmnelleschi, sculptorii Donatello, Luca 
della Robia, etc. Nici Francia nu rema.se noin- 
fluenţată de această reînviere. Regele Franciso I 
fundează şcoala »College de France* şi încurajază 
literatura. In timpul R. franceze trăiesc Rabelais, 
Mai'ot, Ronsard şi poeţii Pleiadei cum şi deosebiţi 
sculptori, erudiţi, etc. Stilul R.-ei, v. Stil.

Rencontre, (întâlnire), angajarea a două trupe 
inamice fără să se fi preveZut aceasta.

Rendez-vous, (franc) întâlnire sau loc de 
întâlnire.

Rendsburg, oraş în guvernam, prus. Schieswig, 
13,723 loc. (1895); 1848 reşed. guvern, şi a dietei.
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Reni I, (RenatusJ de Anjou, dace de Lota- 

ringia şi Bar, conte de Provenoe, rege titular 
al Neapolului, n. 16 Ian. 1409 în Angers ca al 
doilea Bu al lui Ludovic II de Neapolea, f 10 Iulie 
1480 în Aix. R. a purtat lupte nenorocoase pentin 
de a ajunge în stăpânirea Lotaringiei, zestrea 
femeii lui, apoi pentru regatul Neapole-Sicilia, 
moştenire dela fratele seu. Lovit de continue 
nesucoese, s’a retras în Provenoe, unde s’a ocupat 
cu artele frumoase, reînviind la curtea sa (Jilele 
vechilor trubaduri provensali.

Renegat, care îşi lapedă credinţa, neamul.
Renet, varietate de mere (v. Pirus Malus L.). 

Se distinge R. franceze şi germane, cele din 
urmă numite de Borsdorf (comună în Bohemia) 
şi Maschansker. Merul R. se ţine până în Febr., 
are o coaje fină, lucie, albă-gălbuie ca de ceară, 
pe faţa de cătră soare puţin roşcată, miez fin 
şi tare, de un gust fin, dulce ca vinul. Pe coaje 
are nisce negei galbini-surli.

Reni, oraş în cercul Ismail, Basarabia de sud, 
la vărsarea Prutului în Dunăre, cu 8215 loc. 
(1893). Staţiune a căii ferate Galaţi-Bender, vamă, 
postă, telegraf, oficiu vamal, port fluvial şi co- 
merciu însemnat.

Ren mobilis, Rinichiu mobil. (v. Rinichi.)
Rennes, fosta capitală a Bretagnei, acum a de

partamentului franc. Ille-et-Vilaine, 66,634 loc. 
(1896); archiepiscop; universitate, museu; ar
senal ; fabiici de maşini şi olărîi.

Renta, în general venitul ce-1 aduce averea 
proprie fără cooperarea muncii primitorului; 
aşa este venitul dela pămenturi (rentă foncieră), 
dela case închiriate (rentă de case), dela capi
taluri împrumutate (rentă de interese). Inte
resele perpetue după un capital, pe care debi
torul nu-1 replătesce nici odată, ancă se numesc 
R.; în acest cas creditorul cumpără cu capitalul 
său o R. perpetuă. De această formă de datorie 
se folosesc statele tot mai mult in timpul din 
urmă. Lăţită este şi aşa numita rentă viageră 
cultivată de societăţile de asigurare.

Renta fondară, după unii ar fi acel escedent, 
acel prisos ce obţin proprietarii unor anumite in
strumente de producţiune, aptitudinile extra
ordinare, talentul, fertilitatea mai mare a unor 
pămenturi, care nu e proporţional nici cu munca 
pusă, nici cu capitalul întrebuinţat, ci numai 
graţie calităţilor extraordinare, cu cari sunt în
zestrate acele instrumente şi cari astfel devin 
superioare altor instrumente de aceeaşi natură. 
Această concepţiune fiind prea absolută şi cuprin- 
ijend pe lângă partea de adevăr şi o parte de 
eroare, s’a revenit la una mai exactă şi care con
sistă în a admite că: renta este justa remunerare 
pentru toată munca şi tot capitalul întrebuinţat 
de cătră proprietar şi de cătră predecesorii săi 
pentru a face un păment propriu culturii. După 
teoria economistului englez Ricardo, renta nu 
vine numai dela aceea, că pământul are în sine 
o fertilitate, care procură cultivatorilor recolte su
perioare trebuinţelor lor; ea vine âncă dela aceea, 
că fertilitatea nu este de o potrivă repărţită pe 
toate pământurile. Sunt pămenturi mai mult sau 
mai puţin fertile. Cât timp populaţiunea unei 
ţeri este puţin numeroasă şi nu are trebuinţă să 
cultive pentru hrana sa decât pământurile cele 
mai fertile, nu există nici o rentă, cu alte cu
vinte, dacă proprietarul unei bucăţi do pământ

ar voi să cedeze întrebuinţarea acestui păment 
altuia, uu ar căpăta nici o retribuţiune. Din mo
mentul însă, când populaţiunea începe a cresce 
şi când e nevoită, pentru a pute trăi, să cul
tive şi pământuri de o calitate inferioară, începe 
a se ivi şi renta. (Cf. N. E. Idieru, Op. cit. t. II. 
p. 65—80.)
. Rănunchioara, una din numirile populare ale 
plantei Glechoma bederacea L. (v. ac.)

Renunciarea, (lat. renunciatio), un act de alie- 
naţiune, caie poate fi făcut în mod gratuit sau 
oneros. R. este abandonarea unui drept fără a-1 
transfera la un altul. Prin R. so stinge dreptul 
fără a mai exista în persoana unui succesor 
(art. 696 cod. c. rom.). Se poate renuuoia la ori 
ce drept, ce poate fi obiectul unei traosacţiuni. 
Debitorul va pută deci renuncia la posesiunea, 
proprietatea şi la toate drepturile sale reale, ca 
la servitute, la un usufruct, (art. 562 cod. c. rom.) 
R. la obligaţiuni se face prin remiterea datoriei 
din partea creditorului, care are acelaş efect ca 
şi plata (art. 1091 cod. c. rom.). Dreptul român 
n'a admis R. la o succesiune viitoare, âncă ne- 
deschisă. Se poate însă renuncia la o succesiune 
deschisă (art. 965 cod. c. rom.). Odată însă succe
siunea acceptată, nu se mai poate renuncia la ea.

Reocord, v. Reostat.
Reofor, con ducător de curent electric, de comun 

sîrma prin care trece curentul electric.
Reomeim sau galoanomelru, aparat pentru 

măsurarea intensităţii curentului electric. R. mai 
înseamnă şi aparat pentm măsurarea celerităţii 
de curgere a apei.

Reostat, aparat pentru măsurarea resistenţei 
electrice.

Reotom, aparat pentru întreruperea curen
tului electric.

Reotrop sau comutator, aparat cu ajutorul 
căruia schimbăm direcţiunea curentului electric. 
(V. Comutator.)

Repartiţia, modalitatea de a încassa anumite 
dări, a căror sumă e stabilită dinainte, după 
anumite norme. In Trans. se încassează în modul 
acesta mai ales dările de cult (pentru şcoală şi 
biserică), apoi unele dări comunale.

Repatrlarea, reîntoarcerea în ţeară a celui ce, 
forţat de împrejurări neatîrnătoare de voinţa 
lui, a absentat timp mai îndelungat din patrie.

Repausul de Dumineca instituit, pentru ca 
omul să aibă o (ji, în care sa poată satisface 
trebuinţelor lui religioase şi să se recreeze după 
muuca de preste septămână. In Ungaria R. e in
trodus pentru industrii prin art. de lego XIII din 
1891, în Austria e regulat de nou prin legea din 
16 Ian. 1895, în România de asemenea e instituit. 
Iu toate statele legile fac mai multe sau mai 
puţine excepţiuni faţă de unii râmi industriali.

Repercusiune, reflexiunea sunetelor, a luminei; 
în musică repeţirea aceluiaş ton; în medicină 
acţiunea medicamentelor reperousive (asti'in- 
gente, ghiaţă, apă rece).

Repertoriu, registru în care materiile sunt 
aşezate într’o ordine, care uşurează căutarea 
lor. R. unui teatru, lista pieselor pe care acel 
teatru le represintă.

Repetent, şcolar ţinut a repeta studiile unei 
clase, din causa insuficienţei, dovedită în studii 
ori purtare. Ultima categorie de şcolari clasi
ficaţi (promovaţi, corigenţi şi repetenţi).
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Repetitlunea, în înveţăment însemnează re
venirea la stadiile făcute mai dinainte sau îm
prospătarea cunoscinţelor. Ea servesce ca mijloc 
pentru fortificarea memoriei. '

Bepetiţiunea, figură de stil, când se repetă 
acelaş cuvânt, pentru a insista asupra vr'unui 
adevăr sau pentru deşteptarea pasiunii. R. se 
numesce: 1) Oeminaţie, când se repetă aceeaşi 
vorbă de două ori. 2) Conversiune, când se re
petă aceeaşi vorbă la finea fiecărui period. 3) Com- 
plexiune, când se repetă primul şi ultimul cu
vânt. 4) Traducţiune, când se repetă un cuvânt 
cu înjeles diferit, cu o alteraţie uşoară. 5) Con- 
nexum, la Latini repeţirea sau grămădirea ace
loraşi particule.

Repicare sau Becagiu, rărit, rărire, trans
plantare la distanţă mai mare pentru a desvolta 
mai bine rădăcina tinerelor plantuţe. Se între
buinţează cu deosebire în silvicultură, pe când 
în grădină se (jice rărit.

Repli, despărţeminte de ajutor pentru patrule 
ori posturi înaintate spre inimic, cu decsebite 
în serviciul anteposturilor.

Replica, respuns; în procedura procesuală 
respuns ia excepţinnile contrarului.

„Replica". In 1892 s’a tipărit prin un comitet 
compus din tinerii George Candrea, Victor Roşea, 
Aurel Quint MarcUj Victor Colcer, Nicolae Comşa 
şi Aurel 0. Popovici o publicaţiune întitulată: 
«Chestiunea română în Transilvania şi Ungaria, 
Replica junimii academice române din Transil
vania şi Ungaria la «RespunsuU dat de tinerimea 
academică ma^iară«Memoriului»studenţilor uni
versitari din România, cu o hartă a Austro-Un- 
gariei şi României. Sibiiu, «Institutul tipografic» 
1892». Publicaţiunea a apărut în 21,000 exempl. 
in limba română, italiană, franceză şi germană. 
Pentru cuprinsul calificat agitatoric de procu
rorul leszensky din Cluj s'a intentat lui Aurel 
C. Popovici şi Nicolau Roman, ca respânditori 
ai «Replicei», proces, fiind condamnaţi de curtea 
cu juraţi din Ciuj, primul la 4 ani închisoare 
şi 500 fl. amendă, al doilea 1 an închisoare şi 
300 fi. ameudă. (31 Aug. 1893.)

Report, (engl.) in afaceri de bursă plusul, care 
se adaogă la curs pentru prolongirea transacţi- 
unilor pe termin. Aceste operaţiuni le cultivă 
unele bănci pentru plasarea mai avantagioasă 
a capitalurilor disponibile. Contr. Deport. (v. ac.)

Beport .se mai numesce şi actul, prin care 
coereijii aduc la massa succesiune! bunurile pri
mite dela defunct, pentru a fi cuprinse la îm
părţeală. La R. sunt obligaţi toţi erecţii, fie descen
denţi, ascendenţi sau colaterali, chiar şi când 
s’ar lăpeda do succesiune în folosul creditorilor, 
nu şi legatarii şi erecţii cari au renunţat la suc
cesiune sau au fest dispensaţi de defunctul de 
R. Se înţelege, că în caşul când este numai 
un erede, R. nu poate ave loc. Aceste persoane 
sunt obligate a reporta la massa succesiune! do- 
naţiunile primite (şi cele manuale), chiar şi cele 
făcute prin contractul de căsătorie, ca zestre, 
nu şi cheltuielile făcute pentru educaţiune şi 
întreţinere, legăturile şi datoriile eredelui cătră 
succesiune. R. se face sau în natură, ca la imo
bile, sau prin scăderea valoarei din partea ere
ditară a eredelui obligat, cum ar fi, dacă imobilul 
a pierit casu fortuite sau dacă e vorba de mobile 
sau bani. [Dionisie Olinescu.]

Reporter, (engl.) 4iarist, care ădună informa- 
ţiuni, soiri, noutăţi, pentru a le comunica (ţiarelor.

Reposiţlunea, v. Fractura şi Hernia.
Represalii, ori ce mesuii de severitate sau de 

violenţă, exercitate contra unui stat sau contra 
supuşilor sei din partea altui stat, cu scopul de a 
obţine reparaţiunea unei ofense sau a unei daune.

Representarea. a) Sensaţiunile şi intuiţiunile 
sunt elementele, din care se compune conţinutul 
consciinţei empirice şi din care se desvoaltă toate 
celelalte fenomene psichice. Ca să avem sensa- 
ţiuni şi intuiţiuni, trebue să lucreze asupra sim
ţurilor noastre obiectele lumii din afară. Numai 
câtă vreme acestea lucrează, numai atâta există 
în consciinţa noastră sensaţiuni şi intuiţiuni. 
Dar, deşi sensaţiunile şi intuiţiunile dispar odată 
cu obiectele ce le produc, tot mai remâne în 
consciinţa noastră ceva, care le represintă. Ceea 
ce represintă in consciinţa noastră sensaţiunile 
şi intuiţiunile avute se numesce R. Numim deci 
R.: imaginea psichică, ce o avem despre un obiect 
de gândire (însuşire, obiect, persoană, stare), care 
ne-a fost odată nemijlocit present, dar acum nu 
ne mai este şi prin urmare nu cade imediat sub 
percepţiunea sensibilă. Când R. se referă la obiecte 
singuratice se numesc singulare, dacă se re
feră la specii ori grupe de obiecte de acelaş fel, 
se (ţie generice. Fiecare R. poate fi iarăşi to
tală ori parţială, după cum adecă ne oferă ima
ginea obiectului întreg ori numai a uneia din 
părţile lui. (Cf. Pletosu, Psichol. pag. 26). b) R. 
se mai numesce acţiunea de a juca o piesă tea
trală : representaţiune teatrală, c) Stare, la care o 
persoană distinsă este obligată prin posiţiunea sa.

[PI.]
Representatiunea, termin usitat în diplomaţie, 

prin care se înţeleg obiecţiunile respectuoase, 
consiliile amicale ce un guvern face prin agentul 
seu diplomatic şi le presintă, în modul cel mai 
convenabil şi politicos, suveranului pe lângă care 
este acreditat. Ele se deosebesc de Bemonstranţe, 
cari sunt un fel de avertisment, un blam, şi care 
de regulă nu se pot face decât de cătră un 
superior cătră un inferior. Remonstranţe se mai 
numesc şi demersurile respectuoase, pe cari par
lamentele franceze (înainte de revoluţiune) le 
făceau regilor pentru a justifica refusul lor de 
a înregistra legile şi decretele regosci.

[Val. Ursianu.j
Representaţiunea diplomatică. Unul din atribu

tele statelor suverane este şi acela de a trimite 
şi primi agenţi diplomatici, (ambasadori, miniştri 
plenipotenţiari sau numai residenţi, etc.), cari să 
represinte statul ce-i acreditează pe lângă suve
ranii ţerilor străine. Acest drept îl exercitează 
statele independente fie în basa tractatelor şi a 
reciprocităţii, fie în basa usanţelor tradiţionale ale 
dreptului internaţional public. Misiunea agenţilor 
diplomatici este de a apera interesele politice şi 
comerciale ale ţerii, pe care o represintă, precum 
şi aceea de a menţine buna înţelegere şi amicalele 
relaţiuni între statele respective. Agenţii di
plomatici se bucură de privilegiul exterito- 
rialităţii (v. ac.). In statele monarchice ale
gerea şi desemnarea agentului diplomatic se face 
de regulă de cătră rege, principe sau împerat, 
în republici sau confederaţiuni de preşedinte sau 
de puterea centrală ori federală. Persoana aleasă 
trebue să fie agreată de suveranul sau preşe-
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dintele, pe lângă care se acreditează, pentru ca 
să poată să-şi îndeplinească misiunea cu succes. 
Toţi agenţii diplomatici acreditaţi pe lângă su
veranul unei tori constituiesc corpul diplomaţie 
(v. ac.), ale cărui demersuri diplomatice au o 
mare importantă politică-interoatională.

Representaţlunea naţională, sau după cum iţicea 
Mirabeau, representanfii poporului, sunt aleşii 
acestuia, conform legilor organice ale ftecărei 
teri constituţionale. «Membrii ambelor adunări 
represintă naţiunea, iar nu numai judeţul sau 
localitatea, care i-a numit.» (Art. 38 Constit. rom.) 
Principala misiune a adunării naţionale sau le
gislative, oare se compune din deputaţi şi se
natori, este de a propune legi sau a discuta, 
primi ori respinge pe cele propuse de guvern; 
în al doilea rând a conti'ola, prin anchete şi in
terpelări, conduita politică a guvernului şi ac
tele de administratiune ale puterii executive. 
(Art. 47 şi 49 Constit. rom.) Membrii adunării 
naţionale se bucură de privilegiul inviolabilităţii 
în tot timpul cât exercitează mandatul lor po
litic, şi nu pot fi daţi in judecată decât cu con- 
simtementul corpului, din care fac parte. (Art. 51 
şi 52 Constit. rom.) [Val. Drsianu.]

Representativ, Regimul. Exista un regim (v. ac.) 
vechiu, înainte de revolutiunea franceză, şi altul 
nou, după reformele radicale introduse de dînsa. 
Du]iă vechiul regim, consacrat în toată Europa, 
afară de Anglia şi până la un punct şi de Olanda, 
regele era capul suprem al statului, cu care se 
indentifica; l'Etat c’est moi. Voinţa regelui era 
lege pentru toti supuşii sei, el n’avea să dea 
cont de faptele şi actele sale decât lui Dijeu, de 
care depindea şi dela care ţinea puterea: a Deo 
rex, a rege lex, principiu fundamental al legiti- 
mismului. După revoluţia franceză însă (1789) 
şi desfiinţarea abusivelor privilegiuri ale nobi
lilor, se admise şi se consacră în legile funda
mentale ale statelor (Charte, constituţiune) prin
cipiul R. şi al suveranităţii naţionale; egalitatea 
cetăţenilor înaintea legilor civile şi politice (art. 10 
şi 12 Constit. rom.), precum şi participarea lor, 
in oarecari conditiuni, la afacerile publice ale 
statului. Principiul suveranităţii naţionale, basat 
pe adunarea sau representarea ţerii, deşi nu 
exclude cu totul influenţa divină din afacerile 
omenesci, pentru că: nihil sine Deo, totuşi pu
terile statului toate emanează şi sunt basate pe 
suveranitatea naţională, suveranitate al cărei 
exerciţiu este regulat şi determinat de legile 
fundamentale ale fiecărui stat constituţional.

Publiciştii, în frunte cu Montesquieu, pretind 
că principiul constituţionalităţii şi al regimului 
representativ îl datorăm Angliei, pe când ele se 
pot găsi, sub forme şi condiţiuni deosebite, în 
legile şi instituţiunile poporului roman. Sistemul 
constituţional, practicat mult timp în Anglia 
conform usanţelor tradiţionale, se întemeiază 
în prima linie pe clasica divisiune şi echilibrarea 
celor trei puteri principale ale statului: puterea 
executivă, legislativă, judecătorească. Un alt 
principiu, şi acesta este de origine engleză, este 
că regele planează preste cele trei puteri fără 
a pute exercita în mod legal şi efectiv nici una 
din ele, decât numai cu concursul şi asistenţa 
miniştrilor sei. Ei sunt responsabili de faptele 
şi actele contrasemnate de dînşii înaintea re- 
presentanţilor ţerii, cari au dreptul de a con

trola politica şi administraţiunea lor, pe când 
regele este scos din causă şi se bucură, în in
teresul ordinei şi al siguranţei publice, de pri
vilegiul neresponsabilităţii şi al inviolabilităţii 
constituţionale. Sistemul representativ a luat nas- 
cere şi s’a organisat din causa imposibilităţii în 
oare se găsiau cetăţenii, mai ales în timpnrile 
moderne şi sub marile monarchii, fie din causa 
de depărtare, fie din causa mulţimii extraordi
nare de a se pute reuni într’un singur loc, în 
for de pildă, pentru a face legi sau a delibera 
asupra intereselor publice. Regimul represen
tativ poate să îmbrace deosebite forme şi să fie 
când aristocratic, când democratic, când mixt, 
după cum dreptul de representare este al unei 
clase privilegiate a nobililor sau se dă preva- 
lenţă acesteia, după cum erau patricii la Romani, 
lonjii la Englezi, boierii la Români, după regu
lamentul organic; pe cens, care înseamnă o tre
cere dela aristocraţie la democraţie, după cum 
era simocraţia la Greci şi comiţiile centuriale 
la Romani, burghesia la moderni; pe un sistem 
mixt, cum erau patricii şi plebeii la Romani, 
camera lorcjilor şi a comunelor la Englezi; pe 
număr, după cum erau comiţiile pe triburi la 
Roma, sufragiul universal în epoca noastră, ca 
în Elveţia, Francia, ş. a. Cel mai bun sistem 
representativ ar fi acela, în care s’ar da cetă
ţenilor culţi şi experimentaţi (etatea şi instruc
ţiunea) dreptul do a represintă pe concetăţenii 
lor, altfel sistemul representativ, care pare a fi 
deja bolnav şi usat, numai în scurtul timp de 
un secol, va fi expus la cele mai mari neajun
suri, din care nu se scie cum va ieşi în cele 
din urmă.

Represiunea, oprire, împiedecare, înfrânare.
Represiv, care opresce, împiedecă. Măsurile, 

ce se pot lua pentru împiedecarea săvîrşirii in
fracţiunilor, pot fi de ordin preventiv sau re
presiv. In primul cas se caută a se împiedeca 
comiterea lor, în al doilea se pedepsesc cei ce 
le-au comis. De aici şi divisiunea poliţiei în 
preventivă sau administrativă, şi în represivă 
sau judiciară. Astfel comisarii, poliţaii, gen- 
darmii sunt oficieri de poliţie preventivă, pentru 
că ci nu au dreptul de a pedepsi; pe când pro
curorii sunt oficieri de poliţie represivă, căci ei 
au datoria şi dreptul de a urmări descoperirea 
crimelor şi delictelor deja comise şi a cere pe
depsirea autorilor; nu au insă dreptul a lua 
măsuri, cari să împiedece de a se comite ase
menea fapte, măsuri cari sunt de atribuţiunea 
poliţiei preventive. Tribunalele penale se mai 
numesc şi de represiune, de pedepsire.

Reprimanda, (franc.) dojană, mustrare.
Reprisa, reluare; judecarea din nou a unui 

proces; jucarea din nou a unei piese teatrale; 
repeţirea pieselor musicale.

Reproducerea, în limbagiul psichol. faptul, 
că ori ce stări psichice produse odată şi con
servate în suflet, dar devenite latente (întune
cate), în împrejurări favorabile pot să revină 
iarăşi in cousciinţă fără ca să fie trebuinţă a se 
reînoi şi stimulentul primitiv extern. Formele: 
Din punct de vedere al causei este R. liberă 
sau nemijlocită, când stările de consciinţă îşi 
câştigă gradul de claritate din propria putere; 
prin reînoită intuiţiune; prin asociaţiune, nu
mită şi R. mijlocită. Legile asociaţiunii sunt:
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1. asemeDărif, a contrastului şi a coutiuaităţii in 
spaţiu şi în timp. Din punctul de vedere al par
ticipării voinţei la actele reproducerii, ea este 
involuntară şi intenţionată. (Cf. Fletosu, Psichol. 
pag. 32.) [PI.]

Reproducţiune. Funcţiunea biologică de a re
produce individul peutru asigurarea speciei, fie 
animal, fie vegetal, este de 2 feluri: B. ase
xuată şi R. sexuală. Cea asexuată, când indi
vidul se reproduce, prin: 1) divisiune, adecă 
individul generator se divide în 2, dând astfel 
2 individ! noui, s. e. la animalele şi plantele in
ferioare ; 2) înmugurire, individul generator dă 
UD fel de muguri, cari desvoltându-se reproduc 
un individ asemenea lui, s. e. bureţii, mărgeanul, 
salpele printre animale şi muşchii printre plante; 
3) din o parte d individului generator, care în 
condiţii bune, desvoltându-se dă un individ nou 
asemenea lui, s. e. butaşii la plante; iar la ani
male comparabil cu acesta avem un exemplu la 
rîmă, care deşi tăiată in bucăţele, o părticică 
din ea cresce şi dă un nou individ. R. sexuată 
necesită unirea a 2 elemente, unul mascul şi altul 
femei, la procrearea noului individ, pentru care 
s’au desvoltat organe speciale, organe de reprodu
cere, mascule şi femele. In aceste organe de R. 
iau nascere; în cele mascule Antherozoidul (v. ac.) 
şi Polenul (v. ac.) la plante, şi Spermatozoidul 
(v. ac.) la animale; iu cele femele Ovulul şi la 
plante şi la animale, din unirea cărora nasce oul 
fecundat (v. Fecundaţiune), care e capabil, ca prin 
divisiune să reproducă individul generator. Când 
organele de ambele genuri se găsesc pe acelaş 
individ, se 4ice organ hermafrodit (v. ac.), când 
sunt pe indivizi separaţi avem organe unisexuate 
(v. ac.). La plantele superioare organele de R. se 
numesc floare (v. ac.). [1. P.Yoiteşti.]

Reproducţiune, în artele grafice multiplicarea 
unui original prin presă. Şi cele mai vechi ti
părituri se pot reproduce acum prin transpunere 
pe piatră litografică, folosindu-se o procedură 
specială. R. originalelor fără învoirea autorului 
sau a moştenitorilor lui se urmăresce prin lege.

Reproş, (franc, reproche), imputare.
Repta, 1) R. VasUe Vladimir, mitropolit al 

Bucovinei, n. din părinţi nobili rezeşi în 25 Dec. 
1841 în Bănila rusească în Bucovina, înveţă mai 
ântâiu privat acasă după metoda vechie moldo
venească, apoi absolvă şcoala primară nemţească 
în Sneatin în 1855, iar în Cernăuţ studiile se
cundare in 18t)4, şi pe cele teologice în 1868; 
fu apoi un an suplent de filologia clasică la 
gimnasiul superior din Cernăuţ; se duse după 
aceastalauniversităţiledinYiena, MiiDchen,Bonn 
şi Ziirich spre a se perfecţiona în studiile teo
logice; in 1872 prefect de studii la seminariul 
clerical diecesan diu Cernăuţ, iar în 1873 fu 
numit, prin concurs, profesor de studiul biblic 
şi de esegesa Noului Testament la institutul de 
studii teologice de acolo; în 1875 trecu ca pro
fesor ord. de aceeaşi specialitate la noua facul
tate teologică dela univ. Francisco-Iosefină şi fu 
numit membru în comisiunea i. r. pentru exa
minarea candidaţilor de preoţie din studiile ese- 
Şetice şi istorice. In această calitate râmase până 
in 1896, fiind de patru ori ales decan al facul
tăţii teologice şî odată ca Rector magnificus al 
universităţii. Dela 1876—96 funcţiona şi ca in
spector şcolar pentru şcoalele primare din Cer

năuţ şi suburbii. Se călugări în 1875 sub numele 
de Vladimir; în 1885 se sfinţi în ieromonach; 
în 1886 fii distins cu titlul de protosincel şi în 
1890 cu acela de archimandrit, iar în 1896 fu 
numit consilier consistorial şi vicar general ar- 
chidiecesan, cu dreptul însă de a ţine prele
geri din specialitatea sa ca profesor onorar. Tot 
acum mitropolitul Aroadie Ciupercoviciu îi con
feri dreptul de a purta mitră, şi facultatea teo
logică titlul de doctor în sciinţele teologice ho- 
noris causa, iar consiliul comunal al oraşului 
Cernăuţ titlul de cive onorar pentru merite. In 
Nov. 1898 fu numit episcop de Rădăuţi, iar în 
Oct. 1902 mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei. 
Membru onorar al societăţii pentru cultura şi 
lit. rom. din Bucovina şi vicepreşed. al ei în anii 
1889—96 şi din 1901 representant al marei pro
prietăţi bisericesc! în camera deputaţilor a con
siliului imperial din Viena. R. e de o modestie 
rară şi de un caracter firm şi se bucură de stima 
şî iubirea tuturor confesionalilor sei, precum şi 
de aceea a neconfesionalilor. A publioat până 
acum în Cernăuţ românesce şi nemţesce 1) Psi- 
chologia în însemnătatea ei pentru deşteptarea, 
cultivarea şi înaintarea vieţii religioase, 1888, 
şi 2) Datinele, ceremoniile şi deprinderile reli
gioase în însemnătatea lor pentru desvoltarea 
culturei, iar numai nemţesce 3) cincisprezece 
broşurele sub titlul de >Jahresbericht iiber den 
Zustand der Biirgerschulen und der Volksschulen 
der Landeshauptstadt Cernovitz», 1877—96.

2) Repta, Ştefan, nobil de, profesor gimnasial, 
n. 1844 in Bănila rusească în Bucovina, a studiat 
gimnasiul superior în Cernăuţ şi filologia clasică 
la univ. din Viena, dela 1872 profesor la gim
nasiul gr. or. din Suceava, unde se află acuma 
ca director din 1897 încoace. A publicat în pro
gramul acestui gimnasiu pro 1872: Cicero’s Kampf 
mit den zeitgenossischen Rednern, şi în cel pro 
1877: Zu Schillers "Wallenstein. Abrahams a S. 
Clara Anteil au der Kapuzinerpredigt in Wallen- 
steins Lager. [Dr. I. G. Sbiera.]

Reptilii, clasă de animale vertebrate, numite 
astfel fiind că se tîresc pe pământ în mers, fie 
că sunt fără picioare, fie că sunt cu picioare. 
Această clasă cuprinde 4 ord.: I Chelonienii 
(broasce ţestoase); II Crocodilienii sau Emy- 
dosaurienii (crocodil); III Ofidienii, cuprinde 
toţi şerpii (v. ac.); IV Saurienii, cuprinde şo- 
pârlele. [I. P. Voiteşti ]

Republica, în sensul etimologic însemnează 
lucru public, res publica, şi ca atare ori ce stat 
sau formă de guvern este un lucru public. In 
sensul politic, pe care usul şi tradiţiunea l-a 
consacrat, R. însemnează un guvern colectiv^ şi 
electiv, ai cărui magistraţi sau funcţionari sunt 
aleşi de popor pe timp mărginit; astfel fiind 
putem dar opune guvernul republican unui gu
vern monarchic. Cu toate acestea R. poate să 
fie aristocratică, după cum era vechia R. ro
mană, poate să fie mixtă, după cum devenise 
după introducerea plebeilor în sinul poporului 
roman. R. mai poate să îmbrace şi forme curat 
democratice, după cum este R. franceză, în 
care rolul preşedinţilor este aproape şters, pa 
când în R. federativă a Statelor-Unite rolul pre
şedintelui este ponderativ şi atribuţiunile lui foarte 
însemnate. Forma guvernului republican, deşi 
lăudată de mulţi, nu se prea poate altoi şi con-
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solida decât asupra unu* popor de aceeaşi rassă 
şi credinţă, cu moravuri simple şi austere. Ea 
este incompatibilă cu acele ţeri mari şi de o 
întindere extraordinară, unde populaţiuni nu
meroase de deosebite rasse, moravuri, credinţe 
şi traditiuni se agită şi se frămîntă, trăiesc în 
rivalitate şi antagonism, şi unde numai mâna 
de fier a monarchuluî şi braţul armat al impe
riului poate să le domine şi să le guverneze. 
Forma de guveru a unui stat, dacă poate să 
aibă vr’o influentă, nu poate însă să modifice 
sau să altereze rapoj'turile internaţionale. Ee- 
presentanţii R. franceze au aceeaşi precădere 
şi importantă pe lângă curţile suverane, pe care 
o aveau pe timpul regilor şi al imperiului.

[Val. TJrsianu.]
Republicanul, (PloceusJ, un gen de pasere 

din fam. Ploceidelor, ord. Coracornithelor, cu o 
mulţime de specii. Trăiesce în Asia, Africa şi 
America în societăţi, făcendu-şi cuiburile mai 
multe împreună, din paie şi ierburi, pe cari le 
acoper cu un acoperiş comun atîrnându-le de cră- 
cile copacilor. In cuiburi întră pe partea de jos.

Repudlarea, flat.J lăpedare, refusare.
Repugnant, respingetor, greţos, scârbos.
Repujîneţ, comună rurală, parochie, moşie bo

ierească în căpitănat. Cotmanului şi j. Zastavnei 
în Bucovina, are 1513 loc. (1360 ort.ror., 112rom.- 
cat. şi uniţi, 41 mos.), 1 şcoală primară.

Repulslunea, (fîs.) respingerea ce se manifestă 
între două corpuri electrice cu electricitate 
statică homogenă sau între doi poU magnetici de 
aceeaşi numire.

Reputaţlunea, opiniunea, ce publicul o are de
spre o persoană oarecare. Ea se dă pe faţă in 
recunoascerea valoare! din partea altora şi in 
dreapta judecată, ce publicul priceput şi-o for
mează despre valoarea unei persoane. [PI.]

Requiem, (lat. = repaus, odichnă) e numele dat 
la catolici serviciului funebru, fie la o înmor
mântare, fie la o pomenire, serviciu începând 
prin cuvintele: Requiem aeternam dona eis Do
mine. Pe lângă melodiile tradiţionale ale acestui 
oficiu, dintre cari unele sunt de o putere de ex- 
presiune incomparabilă (mai cu samă Dies irae), 
mulţi ni ăiestri au scris musică corală pentru 
aceste texte, şi unii au creat adevărate capo- 
d’opere-, e de ajuns a cita nume ca Jomelli, 
Cberubini, Mozart, Berlioz. [T. C.j

„Requlescat In pace", (odicbnească în pace), 
cuvinte cu cari se termină serviciul funebral în 
biserica lat., corespunde la frasele, ce se (}ic 
despre morţi: »Dumne(Jeu să-l ierte», »Fie-i ţă- 
rîna uşoară».

Rerunchl, v. Rinichi.
Res, flat.J în sons larg e tot ceea ce ne poate 

căde sub simţuri. In drept E. înseamnă bu
nurile, lucrurile ce pot întră în patrimoniul 
cuiva. De aici distincţiunea: if. corporales, adecă 
cari sunt susceptibile de percepţiune (v. ac.) şi 
incotporales, ca drepturile şi acţiunile. Propriu 
vorbind, R. designă un obiect material, un lucru. 
Lucrurile se împart în: a) res communes, bu
nuri comune, ca apa mării, lumina, aerul, etc.; 
b) rea publicae, adecă lucrurile, cari nu aparţin 
omenirii întregi, ci unei naţiuni, ca porturile, 
fortificaţiunile, fluviile; c) resuniversitatia, adecă 
lucrurile, cari aparţin unei adunări, societăţi de 
persoane. Aşa oraşele pot ave averea lor proprie;

Enciclopedia română. Voi. 111.

d) res nullius, adecă lucrurile nimenui. Romanii 
dădeau diferite accepţiuni acestei expresiuni: 
1) sau un lucru, care fiind în usul comun ori 
public, nu poate aparţine nimenui; 2) sau un 
lucru, care actual nu aparţine nimenui, dar care 
poate fi susceptibil de proprietate privată; 3) sau 
un lucru de drept divin, prin oposiţiune cu lu
crurile de drept uman. Aşa sunt res nullius, 
lucrurile consacrate fieilor superiori; mormin
tele ; e) res singulorum, adecă lucrurile suscep
tibile de proprietate, ca o casă, un cal, etc.

Ees judicata, lucru judecat. E o presumpţiune, 
că ceea ce a judecat judecătorul e adevărat, şi 
aceasta presumpţiune e atât de puternică, încât 
nu poţi dovedi contrarul. Dacă n'ar fi acest prin
cipiu, nu s’ar mai sfîrşi judecăţile, căci le-ai 
pute reîncepe, cum era înainte. Ca să fie lucru 
judecat, trebue ca noul proces să fie între ace
leaşi părţi şi figurând în aceeaşi calitate; litigiul 
să aibă acelaş obiect şi aceeaşi causă. R. j. e 
un principiu atât de esenţial, încât nu se poate 
concepe o bună şi sigură justiţie fără dînsul.

Răsad. Plantele cultivate pentru flori sau zar
zavaturi, cari voim să le avem de vreme, după 
ee s’au semănat şi au resărit, se răresc pentru 
ea să aibă loc de a cresce şi după aceea se 
transplantează (resădesc) pe locurile destinate 
pentru cultura lor definitivă. Planta bună de 
transplantat (de resădit) se numesoe răsad.

Resadniţa se numesce o cutie de lemn, aşe
zată pe bălegar şi acoperită cu geamuri. In acest 
aparat se pune pământ, în care se seamănă 
plantele cultivate pentru flori sau zarzavaturi 
spre a obţine răsaduri.

Resărit, sin. est. Orient; 1) regiunea din cătrău 
resare soarele; 2) ivirea unui lucru, a unui fe
nomen, s. e. R. soarelui, R. grâului; 3) mo
mentul ivirei, s. e. înaintea R.-lui soarelui. 
Soarele resare din causa refracţiunei atmos
ferice înainte de a ajunge pe planul orizontului 
observatorului.

Resbel, ultimul mijloc pentru a decide cu forţa 
o chestie de controversă, între două popoare, 
state, partide, îndată ce acestea nu pot conveni 
la o înţelegere pe cale pacinică. R. presupune 
o situaţie, în care rapoartele de drept, cari 
exclud inimiciţiile şi actele de forţă, au încetat, 
pe lângă restricţiuuile făcute de dreptul ginţilor. 
Starea aceasta de R. poate începe înainte de a 
se fi început duşmăniile şi poate dura şi după 
încetarea lor. O faptă duşmănoasă a unui stat 
faţă de altul duce la R. numai dacă e privită 
drept cas de R. (v. Casua belii). Din punct de 
vedere militar se urmăresce prin R. înfrângerea 
totală a inimicului. Ca să fie succesul cât mai 
sigur, se cere conlucrarea armonică a ccnducă- 
torilor politici, a oomandei operative şi a admi- 
nistraţiunii. Se disting R. interne (R. civil) şi 
externe, R. de cabinet, naţionale, R. pe uscat, 
maritime, ofensive, defensive. [—]

Besbd civil este acela care se face între ce
tăţenii sau deosebitele partide politice ale unuia 
şi aceluiaşi stat, de unde aceste lupte violente 
şi sângeroase se mai numesc şi B. interne. Pu
bliciştii sunt de părere, că luptătorii fiecărui 
partid, organisaţi în corpuri de armată, să se 
recunoască ca beligeranţi (v. ac.). Acest prin
cipiu este greu de aplicat în R. civile, cari au 
caracterul unor resbunări publice şi pasionate,
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când partidele îşi fac un R. crâncen şi fără cru
ţare, şi când fiecare din ele caută să aplice ad
versarului legile penale relative la resvrătiri şi 
la insurecţiune. Se poate susţine, că chiar atunci 
când un stat este compus din mai multe naţio
nalităţi şi R. se face pe basa emancipării na
ţionale, lupta are tot caracterul unui R. civil. 
In caşul acesta însă guvernele celorlalte ţeri 
sunt mai indulgente şi promit a recunoasce cu 
mai multă bunăvoinţă calitatea de beligeranţi 
partidelor în luptă. Fie într’un cas sau altul, 
guvernele străine sunt ţinute de a păstra o im
parţială şi strictă neutralitate faţă de partidele 
în luptă, lucru care nu este tocmai uşor de pus în 
practică din causa si mpatiilor de rassă sau a comu
nităţii de idei şi de credinţe. [Val. Ursianu.]

Beshel maritim. R. purtat pe apă între flo
tele vrăjmaşe, e supus în general Ia aceleaşi 
legi ca şi R. pe uscat. Totuşi proprietatea pri
vată este mai puţin respectată, căci vasele par
ticulare de comerciu pot fi capturate şi vândute 
în folosul beligerantului. Inafară de operaţiunile 
militare propriu (}ise: lupte navale, bombardări, 
debarcări, etc., mai deosebim în R. naval o ope
raţiune foarte importantă, care atinge şi pe 
neutri, şi anume blocus, care constă în a în
chide prin ajutorul vaselor un port sau o lun
gime de coastă, întrerupând astfel ori ce co
municaţie a punctelor blocate cu rostul lumii, 
bine înţeles pe mare. [L. B.]

Resboenl, comună în j. Fiatra-Neamţ, în care 
se află o mănăstire zidită de Ştefan cel Mare 
şi un monument ridicat in memoria bătăliei între 
Ştefan cel Mare şi sultanul Mohamet la 1476. 
In amintirea acestei bătălii Ştefan cel Mare clădi 
la 1495 mănăstirea dela R.

Risbolu, instrument pe care se ţese pânza, 
e făcut din lemn şi are următoarele părţi: tăl
pile sau părţile, pe cari se razimă, sulurile (2), 
unul pe care este adunat tortul sau firele, des
părţite pături-pături de nisce nuele numite ver
gele, iar altul dinainte pe care se adună pânza 
ţesută. Intre suluri se află ifele, instrument făcut 
din fire de lână la margini prinse pe lângă nisce 
nuele numite tfuaceit; înaintea iţelor se află 
spata, care asemonează firele cu dinţişorii ei şi 
e ţinţuită între nisce scândurele numite brâgle, 
cari sunt atîrnate cu un capet do asupra res- 
boiului. Pe lângă spată firele sunt mânate de 
tsuveieăt. Firele înşirate pe R. se numesc »«r- 
^eală^, iar cele trecute de a curmezişul se nu
mesc băteală.

Resbunarea, afectul, care se manifestă în do
rinţa pasionată de a resplăti vr'o ofensă, reală 
sau numai presupusă, prin altă ofensă. Ea poate 
să devină şi patimă. Sub ori ce formă R. ou 
poate fi justificată din punct de vedere moral. 
R. se mai (Jioe şi în loc de >înseninare<, s. e. 
•Ceriul se resbună». [PI.]

Reşca, com. rur. în Rom., j. Romanaţi cu 
769 loc., 1 biserică şi 1 şcoală, v. şi Antina şi 
Romula.

Rescislunea, desfiinţare, (jur.). Dacă nu se plă- 
tesce preţul, vâncjetorul poate cere R. vân4ării. 
Uneori se confundă R. cu anularea. E do notat 
însă, că cuvântul R. se întrebuinţează când des
fiinţarea unui contract e motivată de lesiune sau 
vătămare. Aşa, un minor dacă se împrumută, 
poate cere R. împrumutului şi nu poate fi obligat

să restitue banii decât' dacă se probează că i-au 
profitat.

Rescoala, v. Insurecţiune.
RăscolnicI, v. Rascolnici.
Rescript, botărîre adresată de o autoritate 

superioară cătră una inferioară; R. prineipum, 
respunsurile date de împăraţii romani cu refe
rinţă la caşuri singuratice; respunsul papei dat 
ca decisiune în o chestie teologică.

Reseau, (franc.) dantele, la cari mustrele sunt 
încungiurate de un rociu compus din ochi ân- 
guşti de formă şi aranjare regulată.

Resecţiunea, operaţiune chirurgicală, care se 
practică mai cu samă asupra oaselor mai mari, 
şi consistă în extirparea unor părţi mai mari 
sau mai mici din corpul vr’unui os. R. se prac
tică în timpul mai nou şi asupra organelor moi, 
cum e stomacul, intestinele, ş. a.

Reseda L., (botan.) gen din fam. Resedaceac, 
cuprinde plante erbacee cu frunzele întregi, lo
bate sau pinatisecate; florile dispuse în raceme 
bracteate; calice 4—7 partit; corola ou 4—7 pe
tale inegale; fructul este o capsulă la virf tri
lobată. Acest gen are vr’o 26 specii bine distincte, 
respândite prin Europa, Africa boreală şi prin 
Orient. In păi-ţile noastre cresce: R. Iuţea L., 
numită popular Rechie, Rozetă selbatică, 
R. hiteola L., etc. R. adorata L., originară din 
Africa nordică se cultivă foarte mult prin gră
dini şi este cunoscută poporului nostru sub nu
mirile: Rozetă, Smeuriţă (Bucov. şi nordul 
Transilvaniei), Rezedă, etc. [Z. C. P.j

Resedaceae Endl., (botan.) mică familie de 
plante dicotyledonate-polypetale, cuprinde ier
buri anuale sau perene mai rar frutescente; 
frunzele alterne întregi sau divisate, stipule mici 
glanduliforme; fiori hermafrodite rar unisexuale, 
dispuse în raceme sau spice. Această familie 
are vr’o 6 genuri cu vr’o 60 de specii, respân
dite prin Europa australă, Africa boreală, prin 
Siria, Asia mică şi Persia; puţine ajung până 
la hotarele Indiei, iar 3 cresc rn colonia Capului. 
Resedaceele cuprind următoarele 6 genuri: 1) 
Astrocarpua Neck., 2) Randonia Cosson., 3) 
Cayluaea St. Hil., 4) Reseda L., 5) Oligomeris 
Cambess. şi 6) Ochradenus Delile. [Z. C. P.]

Resentiment şi mai rar Reaens, se numesce 
disposiţia afectivă, pe care cineva o provoacă 
în altul contrar aşteptărilor sau presupunerilor 
noastre. Tot R. se numesce şi aducerea aminte 
de vr’o nedreptate, când este însoţită de dorinţa 
de a se resbuna. [PI.]

Reserva, posiţiunea în care se găsesce mili
tarul după terminarea serviciului de activitate. 
In România serviciul în reservă este de doi ani, 
după care trece în miliţie, în Austro-Ungaria de 
7 ani, trecând soldatul apoi în armata de honveiji.

Reaerve, în sens technic comercial numim 
sumele reţinute din venitul curat al societăţilor 
pe acţiuni sau din premiile încassate la societă
ţile de asigurare, a căror meniţiune este acope
rirea de pierderi nepreve4ute (v. Fond de R.).

Reservation, (engl. pron. riserveşn), ţinut re- 
servat pentru Indianii din Statele-Unite ale Ame- 
ricei de nord, numit şi Teritoriul indian.

Reservatum eccieslasticum, condiţiune pusă 
la încheierea păcii dela Augsburg (1555), între 
catolici şi protestanţi, în sensul căreia dacă vr’un 
prelat, preot ori cleric trecea la protestantism,
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trebuia să fie lipsit de oficiul şi beneficiul avut 
în biserica catolică.

Reservist, militarul care şi-a făcut serviciul în 
activitate trece în reservă (v. ac.), în România 
după 7 ani, şi în această calitate (timp de 2 ani) 
este totdeuna gata a respunde la ori ce chiemare.

Resfăţarea, îmbuibare, încredere prea mare.
Resgâtldire, cumpănire; judecarea temeinică, 

repeţită a unui lucru.
Resident, ministru, agent diplomatic de cl. III 

(V. Diploinatia).
Resldenţa,idomiciliul unei persoane princiare 

sau al unui înalt dignitar bisericesc.
Residuu electric, electricitatea ce remâne în 

maşinile electrice de infiuinţă autoescitătoare.
Reslgnaţlune, renunţare la ceva; retragere 

dintr’o funcţiune; supunere faţă de împrejurări.
Resillare, desfiinţarea unui contract; anularea 

imul act.
Reslna, oraş în prov. ital. Neapole, 13,626 loc., 

situat lângă golful Neapolei pe locul oraşului 
îngropat Herculanum; de aci se pleacă pentru 
a urca Vesuvul.

Reşina, (botan.) produs de excreţiune eliminat 
în mod natural de plantă sau se scoate din ea 
prin incisiuni. R.-le sunt compuşi organici, ce 
provin din oxidarea oleiurilor esenţiale. Unele 
sunt curate (R., masticul de Pistacia lentiseus, 
R. de Aloe); altele amestecate cu esenţe, sunt 
oleo-reşine (terebentina din Conifere, prin desti- 
lare dă esenţă de terebentină, reşină şi saoâz); 
altele cu gume (v. ac.). R. solubile complect în 
alcool sunt: R. sandarac; insolubile B. copal 
dela Hymenaea, ş. a. [S. Şt. R.j
Lt Răşinari,corn. i-ur. înTrans., cott. Sibiiului, cu 

.r)4121oo. rom. R. are trei biserici, şcoală primarăde 
băieţi şi de fete. Ocupaţiunea Reşinărenilor este 
economia vitelor şi a câmpului, negoţul cu piei, 
seu, lână şi lemne de foc şi de lucru. R. a fost 
reşedinţa primilor epi.scopi ortodox! după unire, 
Gedeon Nichitici şi Gherasim Adamovici, înmor- 
mentaţi aici în biserica cea veche. Lângă bise
rica cea nouă e cripta, în care e înmormentat 
mitropolitul Andreiu bar. de Şaguna. (Cf. Libera 
comună reg. Reşinariu. Schiţă istorică compusă 
de Petru Brote. Sibiiu, 1878.)

Resistenţa electrică. Curentul electric nu poate 
trece prin toate corpurile cu aceeaşi uşurinţă. Pede- 
cile, ce i-se opun, se numesc R. R. depinde dela 
natura corpului şi dela dimensiunile lui. In me
tale R. în genere e mai mică, dar nici Ia metale 
nu la toate e de o formă. Mai mică e R. la 
arama roşie. In sîrme R. e drept-proporţională 
ou lungimea şi invers-proporţională cu grosimea. 
Aparatele, ou ajutorul cărora se mesură R., se 
numesc reostate sau reooorde.

Reşiţa, (Resioza), 1) B. montană, corn. în 
Bănat, cott. Caraş-Severin, cu 11,770 loc., 1840 
Rom., 7339 Germ., 1067 Magh., 617 Slovaci. 
Scaunul preturei, oficiu poştal şi telegrafic, bancă 
poporală de credit şi economii, şcoală de meserii. 
R e imul din cele mai mari oraşe industriale 
ale Ungariei, fiind centrul principal ale minelor, 
topitoarelor şi bunurilor bănăţene ale societăţii 
Austro-Ungare de căi ferate, care ocupă în sta
bilimentele ei de aici preste 3000 lucrători.

2) B. română, corn. rur. în Bănatf cott. Caraş- 
Severin cu 3165 loc., 1284 Rom., 1422 Germ., 
229 Magh.

Râşnov (Rozsnyo), corn. rur. în Trans., cott. 
Braşovului, 4801 loc., 2611 Rom., 1848 Saşi, 
223 Magh., staţiune poştală, telegrafică şi ferată. 
Bancă românească şi săsească. Pe dealul de 
lângă comună e cetatea R., care se află în parte 
în stare bună âncă. Fântâna din această cetate 
are o adâncime de 144 m.

Resoluţiunea, sfărmare, desfiinţare. In con
tracte, fiecare parte poate cere R. când cea
laltă nu se ţine de învoială. Astfel, cumper un 
imobil şi apoi constitui un drept de usufruct 
asupra acestui imobil. Mai târziu, vîn(jarea con
simţită în folosul meu este desfiinţată, se re- 
soalvă, din causă că n’am plătit preţul. Această 
E. va ave de efect ca să desfiinţeze şi dreptul 
de usufruct, căci stricându-se vîn4area, eu sunt 
considerat că n’am fost nici odată proprietar 
pe imobil şi, prin urmare, n’am putut să con
stitui un drept de usufruct. R. se numesce şi 
o declaraţiune sau hotărîre a unei adunări.

Resolutoria, Condiţiunea, este acea condi- 
ţiune, care leagă disolvarea sau neexistenţa unui 
act de ivirea unui fapt. Deci dacă faptul se în- 
deplinesce, obligaţiunea se consideră ca cum n’ar 
fi existat de loc. Cât timp condiţiunea E. este 
pendintă, obligaţiunea este pe deplin existentă 
şi este numai nesigur, dacă ea nu se va desfiinţa. 
Doctrina actuală ţine ca şi şcoala veche condi
ţiunea R. de un paetum adjectum sau pactuin co- 
missorium, un pact accesor lângă o convenţiune, 
prin care contractul în cas de neexecutare din 
partea unei părţi, este desfiînţatdelasine. Aceasta 
ar fi de subînţeles totdeuna la contractele sin- 
alagmatice, cari în cas de neexecutare de cătră 
una din părţi sunt desfiinţate de drept în folosul 
celeilalte părţi. Cond. R. este atunci împlinită, 
când ea s’a realisat în felul cum a fost hotărît 
de părţi. [D. Olinescu.]

Resolvenţla, (med.) remedii, cari fac să dis
pară, să se disoalve exsudate patologice. R. sunt 
preparatele mercuriale, iodatul de potasiu, ma- 
sagiul şi cataplasme calde.

Resonament, (Baţioeiniu) sau Demonstra- 
ţiune, operaţiunea intelectuală, în care se arată 
modul cum din adeverul recunoscut a doue ju
decăţi date în mod mijlocit, se derivă una a 
ti'eia, care ca conclusiune va conţine în sine 
elementele principale ale celor de înainte. Acel 
element, oare mijlooesce combinaţiunea între 
elementele celor două judecăţi, se numesce ra
ţiunea R.-lui şi în logică de regulă se înseamnă 
cu M. Cf. Pletosu, Psich. 58. [PI.]

Reaonanţa acustică se numesce întărirea su
netului unui diapason prin aceea, că îl punem 
pe masă, pe o cutie sau la capătul unei columne 
de aer dintr’un tub. Masa întăresce sunetul 
ori cărui diapason, pe când o columnă de aer 
numai atunci, dacă lungimea ei e a patra parte 
din lungimea de undulaţiune a sunetului din 
chestiune.

Resonatori, aparate pentru analisai'ea tonu
rilor. R. sunt sfere goale de metal, prevăzute 
ou două aporturi diametral opuse; una se ter
mină într’uo oilindru scurt, ceealaltă într’un con.

Resorbentia, (med.) atâta cât Resolventia(v. ac.).
Resorclpa, (chim.) C6 H4 (OH)a, metadioxyd- 

benzol. Combinând benzol cu acid sulfuric în 
stare fumegândă, se formează din sărurile ace
stora. dacă se disoalvă cu nalron coro.siv, can-

48*
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tităti mari de R. Din R. se formează cu ajutorul 
acidului pitalic fluoresceina (v. ac.), din care se 
fabrică apoi diferite văpseli roşii.

Resorpţlunea, (Resorlţiunea), un act fîsiologic 
al fiinţelor vii, prin care lichidele şi gazele di- 
fusate in ţesute sau aflate în organe, sunt iarăşi 
resorbite şi readuse în circulaţiunea normală, 
traversând păreţii vaselor respective. Astfel din 
eroare întroducendu-se prin sondă în trachee 
bulion destinat pentru stomac, lichidul s’a re
sorbit fără vr’un accident grav. Exsutatul (apa) 
din cavitatea pleurală, peritoneală (asoita), ar
ticulaţii, etc., se resoarbe în urma unui trata
ment apropiat. Emoragiile subcutanate sau din 
cavităţile închise, pericard, pleură, meninge, pe- 
ritoneu, etc., se resorb. R. se face prin vasele 
limfatice (absorbţiune interstiţială, asimilare), de 
altfel din exemplul sus citat chiar actul respi- 
raţiunei nu este altceva decât o R. gazoasă. Cei 
vechi credeau, că păreţii vaselor limfatice au 
guri, stomate invisibile pentru R., dar rolul 
clasic în R. îl are imbibiţiunea şi forţa fisică, ca- 
racterisată prin osmosă. De altfel R. se face 
prin aceleaşi legi fisiologice ca şi absorbţiunea. 
(V. Absorpţiune.)

Resort, (franc.) întinderea unei jurisdicţiuni, 
B. e. R.-ul unui tribunal; in sens fig. competenţă.

Respântie, punctul unde se încrucişează dru
murile.

Reeper, (Gastrosteus pungitiusj, pesce de rîu 
din ord. Acanthopterygienilor, fam. Gastrostei- 
daelor. El îşi face cuib, în care îşi depune ouele; 
trăiesce mai în toate apele Europei, afară de 
Dunăre.

Resplraţlunea, proces fisiologic, prin care cor
purile organice primesc şi dau dela sine sub
stanţe gazoase, îndeosebi primesc oxygen şi dau 
acid carbonic. Plantele şi animalele inferioare 
nu au organe deosebite pentru R.; majoritatea 
animalelor însă e provecjută cu aparate speciale; 
plămâni (omul şi majoritatea animalelor verte
brate), branhii (pescii), trahee (insectele), de o 
construcţie varie, a căror activitate este îm
preunată cu mişcări. R. la om se face prin plă
mâni (v. ac.) în felul următor: Cu ajutorul 
musculaturei, aşezate între coaste şi pe torace, 
şi al diafragmei cavitatea toracică se lărgesce. 
In urma acesteia se lărgesc şi plămânile, cari 
sunt închise ermetice în piept. Golul, astfel 
produs, imediat se umple cu aer, dat fiind-că 
plămânile stau în legătură directă cu aerul din 
afară prin mijlocirea bronchilor, tracheei, la- 
ryngelui, gurei şi nasului. încetând acţiunea 
musculaturei, cavitatea toracică, prin urmare şi 
plămânile îşi micşorează volumul şi dau dela 
sine un cuant oarecare de aer. Actul lărgirei 
plămânilor şi al primirei de aer din afară se 
numesce inapiraiiune, iar actul micşorării vo
lumului plămânilor se numesce expirafiune. 
Cuantul aerului inspirat sau expirat stă în direct 
raport cu lărgirea şi micşorarea toracelui sau 
plămânilor. Mişcările, cari susţin R., sunt au
tomate, conduse de centrul R.-ei (noeud vital), 
care e situat în medulla oblongata. Distrugerea 
acestui centru este împreunată cu sistarea mo
mentană a R.-ei. Dar mişcările R.-ei se pot re
gula şi prin voinţă. Omul poate accelera, retarda 
şi pentru scurt timp opri R. De obiceiu tăria şi 
freouenţa R.-ei atîmă dela necesitatea schimbării

de gazuri. Omul inspiră şi expiră de 16—20 ori 
la minută; frecuenţa e mai mică în somn, la 
odichnă, mai mare, când corpul face mişcări 
obositoare b. o. urcând un deal. Prin R. cor
purile se desărcinează de acid carbonic şi vapori 
de apă şi iau in schimb oxygen (din aer unele, 
din apă altele), atât de trebuincios pentru pro
cesele vitale. Cuantitatea aerului inspirat şi ex
pirat se poate mesura prin aparate speciale, cum 
e spirometrul lui Hutchinson. Chiar şi după cea 
mai adâncă expiraţiune în plămâni tot se mai 
găsesce un cuant de aer, 1200—1600 cms., care 
rest se numesce aer residual. Prin inspiraţiunea 
simplă a unui om în vîrstă, liniştit, plămânile 
mai primesc cam .600 cm®, aer, iar prin cea mai 
adâncă inspiraţiune 2400—2800 cm®, pe lângă 
cuantul de aer residual. Acel cuaut de aer, ce se 
poate expira după cea mai adâncă inspiraţiune, se 
numesce capacitate vitală. Aerul expirat este mai 
cald decât cel inspirat; el conţine mai mult acid 
carbonic şi vapori de apă, dar mai puţin oxygen. 
Azotul (nitrogenul) din aer nu are nici o im
portanţă pentru R. E un postulat al sănătăţii 
corpului, ca aerul inspirat să fie curat, adecă să 
nu fie amestecat cu gazuri irespirabile, cum e b. o. 
oxydul de carbon, acidul carbonic, etc. Aerul 
curat este de aceeaşi importanţă pentru desvol- 
tarea şi sănătatea corpului, ca şi alimentele. De 
aci urmează, că este necesar a se îngriji de aer 
curat în locuinţe, localuri publice, etc., pretu- 
tindenea unde petrec oameni. Iu această pri
vinţă cf. art. Ventilaţie.

S’a dovedit, că şi plantele respiră, ehalând 
acid carbonic şi primind din aer oxygen. R. 
plantelor nu este a se confunda cu asimilaţiunea, 
în urma căreia plantele iau din aer oxygen şi 
dau în schimb acid carbonic. ţ)iua prevalează 
asimilaţiunea; noaptea însă la intunerec ea nu 
funcţionează. Plantele cu chlorophyllă şi respiră 
şi asimilează, cele fără chlorophyllă respiră numai. 
Fisiologia plantelor mai cunoasce o R. intramo- 
leculară; la acest proces plantele se folosesc do 
oxygenul, ce se găsesce în însăşi substanţa lor.

Aparat de Respiraţiune, aparat ce servă 
pentru scopuri fisiologice, prin care anumit se 
determină cuantitatea oxygenului inspirat şi cuan
titatea acidului carbonic şi a vaporilor de apă 
expiraţi. In esenţă el constă din o ladă, prove- 
(Jută cu uşă, ferestri şi câteva găuri; în această 
ladă întră animalul, cu care se fac experi
mente. Aerul se scoate din ladă prin o pompă. 
Astfel de aparate au construit Regnault, Reiset 
şi Pettenkofer.

Respiraţie bronchială, (med.) sunet gâfăitor 
ce se aude deasupra laryngelui şi tracheei. Când 
R. b. se âude şi deasupra plămânilor, e semnul, 
că substanţa plămănei e condensată prin un proces 
patologic.

Respirator, aparat ce tuberculoşii şi empliyse- 
maticii poartă în timp de iarnă înaintea gurei 
pentru a încălcjl aerul rece. Se construiesc şi 
R.-e pentru inspiraţia permanentă a unor me
dicamente. Primul R. a fost construit de medicul 
englez Jul. Jeffray la 1842.

Respire, Respittage, terminul, în decursul căruia 
acceptantul nu era silit să plătească un cambiu 
expirat, iar proprietarul oambiului nu-1 putea pro
testa. In comun sunt socotite ca (Jiî0 de R., după 
legea cambială, toate Duminecile şi serbătorile.
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Respondent, (lat.) cel ce răspunde; aperătorul 

unei chestiuni de dispută.
Responsabilitatea sau imputaţiuuea: a) în sens 

psichologic, judecată, care aflrniă că o anu
mită faptă a urmat din voinţa determinată a unei 
persoane consciente, oare se face astfel respon
sabilă de dînsa. b) In sens moral R. se nu- 
mesce judecata, care stabilesce că o faptă liber 
săvîrşită stă în relaţie cu ordinea morală şi cu 
meritul sau pedeapsa ce sunt inseparabile de 
această ordine. In ambele înţelesuri R. are doue 
instanţii: una care caută a reduce fapta la o 
holărîtă şi liberă voinţă, alta care caută a reduce 
această voinţă la o anumită persoană şi dacă acea 
persoană în momentul de săvîrşire a faptei s’a 
aflat în deplină libertate. Este R. faptei şi a drep
tului. Cea dintâiu declară cine e autorul, iar a 
doua îi atribue merit ori vină, făcendu-1 respon
sabil pentru faptă şi urmări. (Cf. Pletosu, Psich. 85. 
Mironescu, Teol. morală 121 seq.) [PI.]

Responsabilitatea, (jur.-politic) sau respun- 
derea este un corolar al libertăţii omenesci; ea 
stă în raport cu libertatea, după cum efectul 
stă în raport cu causa. Ori ce om capabil şi care 
se găsesce în plinul exerciţiu al facultăţilor sale 
intelectuale, este respuncjetor de actele şi faptele 
lui. Avem dar o R. morală, care derivă şi se 
basează pe consciinţă; avem R. juridică, oare 
derivă din obligaţiune, precum este o cauţiune, 
un gir sau o garanţie; avem R. politieă sau 
ministerială, care se basează pe un princip con
stituţional. (Cf. art. ,100 şi cele următoare din 
Constit. română). R. ministerială este un corectiv 
al neresponsabilităţii regelui constituţional. Sunt 
unii publicişti şi filosofi, cari neagă existenţa li
berului arbitm şi cari se încearcă a susţine ne- 
responsabilitatea celor născuţi fatalmente crimi
nali (în epoca noastră Lombroso, Garofalo, Ferii, 
Tardieu, Tai'de ş. a.). Dar chiar dacă ar fi adevărată 
această teorie, că unii criminali nu sunt responsa
bili şi vinovaţi de faptele lor, nu este mai puţin 
adevărat, că şi societatea este în drept a lua toate 
măsurile, pe cari le-ar crede necesarii şi folositoare 
pentru liniştea şi apărarea existenţei sale. Aşa că 
neresponsabilitatea nu se poate admite fără a 
causa distrugerea societăţii omenesci. O persoană 
ponte să fie ţinută a respunde nu numai pentru fap
tele sale proprii, dar şi pentru a fiilor şi servitorilor 
săi. Guvernul este de asemenea respunijător în 
principiu de daunele şi abusurile comise de agenţii 
săi contra cetăţenilor şi chiar contra străinilor. 
Această R. devine mult mai serioasă în relaţiu- 
nile internaţionale şi în care guvernul trebue 
să repnreze imediat daunele şi ofensele comise 
în străinătate de agenţii şi funcţionarii săi ci
vili şi militari, şi să pedepsească cu severitate 
pe toţi aceia din supuşii săi, a căror purtare ar 
li censurabilă, pentru a evita complicaţiunile di
plomatice şi pericolele, la cari ar da nascere im- 
imnitatea unei ofense şi daune grave.

[Val. Drsianu.]
Responsoriu, în liturgic o sentenţă scurtă, cu 

oare respunde chorul la ecteniile, binecuvântă
rile şi la rugăciunile, ce le cetesce preotul pe 
timpul serviciului dumnedeesc.

Resputidere, v. Responsabilitate.
Respuns, enunţarea unei gândiri, cu menirea 

de a complecta înţelesul unei întrebări.
Reşt, capitala prov. persane GUan, aproape

de lacul Caspio, 41,000 loc. Centru de comerciu 
ou mătasă brută.

Restaurare, Epoca de, se numesce timpul de 
după căderea lui Napoleon (1814) până la 1830. 
Atunci in Francia şi în statele sudice ale Eu
ropei (Spania, Neapole) s’au restabilit pe tronul 
lor regii burboni, atunci s’au întors vechilor 
regi, alungaţi de Napoleon, statele lor şi s’a în
cercat în Europa revenirea la instituţiile tre
cutului. Popoarele nemulţămite de purtarea prin
ţilor au făcut societăţi secrete (carbonari, eteria, 
societăţile studenţilor germani) şi s au preparat 
la lupta constituţională. Anul 1830, când s’au 
revoltat Francezii contra lui Carol X, Belgienii 
contra Olandezilor, Polonii contra Ruşilor, se 
consideră ca sfîrşitul R.

Restauraţlunea în sens etimologic şi general 
este acţiunea întreprinsă de cineva de a pune 
un lucru în starea lui de mai înainte: R. unui 
monument sau edificiu, R. sănătăţii unui om, 
R. forţelor unei armate sau a unei societăţi. In 
sensul p o 1 i t i c R. însemnează o reaefiune contra 
revoluţiunii; a restaura adecă, a pune din nou 
la loc ceea ce revoluţiunea a resturnat; R. Stu- 
ardilor din Anglia în seci. XVII, aceea a Bur- 
bonilor din Francia în 1815. R. ca şi revoluţia 
poate să afecteze şi să modifice relaţiunile in
ternaţionale. Dar dacă guvernul unei ţeri inde
pendente poate, în virtutea suveranităţii sale, 
să facă ori ce îi place în limitele statului seu, 
nu poate să procedeze cu aceeaşi nqrmă şi liber
tate în raport cu celelalte popoare, a căror su
veranitate este o mărginire şi o condiţionare 
reciprocă a drepturilor lor respective. Dacă nu 
este prudent ca un guvern, fie şi în urma unei 
revoluţiuni, să facă tablă rasă de tot ce s’a făcut 
de regimul precedent şi să dea legilor caracter 
şi putere retroactivă, cu atât mai mult o asemenea 
nu se poate admite în relaţiunile internaţionale.

[Val. Ursianu.]
Restignirea, v. Ci-uce..
Restituţlunea, reaşezare, readucerea stării de 

mai înainte; reparare; restabilire.
Edictul de B.. v. Edict.
Bestitufio în integram, în dreptul roman o 

acţiune, prin .care minorul poate cere repara- 
ţiunea prejudiţiului adus prin un fapt al seu.

Restolclu, (magh. Hosszureo), corn. rnr. în 
Trans., cu 326 loc. Rom.

Resturnarea, în musică e interveifirea ordi
nului de gravitate relativă a sunetelor, cu alte 
cuvinte a resturna e a face ca un sunet, ca era 
mai grav decât altul, să devie mai acut.

Reauflarea, termin poporal pentru respiraţiune 
(v. ac.).

Resultanta se numesce puterea care poate 
înlocui doue, trei sau mai multe puteri mecha- 
nioo, ce lucrează asupra unui punct material 
sau asupra unui corp. R. a doue puteri sau com
ponente, cum se numesc, se află construind pa
ralelogramul puterilor; diagonala dusă din punctul 
de operaţiune a puterilor represintă R. Dacă sunt 
trei puteri, R. primelor se combină cu a treia 
şi căpătăm R. finală, etc.

Resultat, urmare, efect, consequenţă.
Resumat, reproducerea cuprinsului unui text, 

cât se poate pe scurt.
Besumat, (jurisp.) se numesce şi discursul 

preşedintelui tribunalului, în care el resumă
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faptele şi argumentele de acusare aduse de pro
curor, cum şi cele de aperare ale apărătorilor, 
apreciâud la fiecare faptă sau dovadă valoarea sa.

Resunet, v. Ecou.
Reaunătorul Hertzian, v. Hertzian.
Resupinat, (botan.) organ resturnat, î ntors astfel, 

că faţa sa dorsală ori cea superioară devine ven
trală ori inferioară. Florile de Orchidee, dela 
unele leguniinoase, presintă resupinaţiune.

Resurecţiunea, (lat.) reînviare, înviarea(v. ac.) 
din morţi.

Resursa, neol. franc, (ressource, din source = 
isvor), ajutor, mijloc de scăpare într'o stare 
strîmtorată.

Resvrătirea, revoltă, rebeliune (v. ac.).
Retardaţlunea, întâr4iere, zăbavă.
Reteag, (magh. BettegJ, corn. rur. în Trans., 

cott. Solnoc-Dobâca, cu 2278 loc., -1025 Rom., 
1230 Magh.

B., protopopiat gr.-cat., ou 11 parochii şi 
9968 suflete.

Reţea, ţesătură cu ochiuri; împletitura va
selor de sânge, a nervilor; totalitatea şoselelor, 
căilor ferate dintr’o ţeară.

Retenţiunea, dreptul creditorului de a păstra 
un lucru al debitorului, până ce va fi plătit. 
Pentru existenţa R.-ei se cer următoarele con- 
diţiuni: 1) să ai posesiunea obiectului reţinut; 
2) să ai o creanţă în contra proprietarului obiec
tului reţinut; 3) R. să fie expres încuviinţată 
de lege, căci dînsa e o măsură excepţională şi 
atarj. măsuri nu se pot lua decât cu autorisa- 
ţinnea categorică a legii.

Reţeta, (med.) prescripţiunea medicului, ce o 
dă farmacistului, pentru pregătirea unui medi
cament. Fiecare R. se începe cu semnul Rp. 
sau Rec. (Recipe, adecă ia), după care urmează 
numele şi cantitatea medicamentelor, apoi sig
natura M. D. S. (adecă Misceatur, Detur, Sig- 
netur); R. trebue să fie prevăzută cu data (Jilei, 
subscrierea medicului şi numele pacientului, 
pentru care se dă. Aceste formalităţi au să fie 
strict observate, deoarece R. eventual poate 
forma şi un document judecătoresc.

RetevolescI, com. rur. în Rom., j. Muscel, pe 
ţermul drept al rîului Doamna; se compune din 
2 cat. cu 2 biserici şi 1 şcoală.

Retezatul, (2477 m.) în munţii R., cari se în
tind în partea sud-vestică a coltului Hunedoara, 
alăturându-se înspre nord cătră munţii Godea- 
nului, de cari îi desparte Rîu mare, înspre sud 
îl desparte Jiul rom. de munţii Vulcanului.

Râthy, Ldsslâ, etnograf şi scriitor numismat 
magh., n. 1851 în Szarvas. In 1885 a luat parte 
la expediţia scunţifică în Balcani, condusă de 
Andr. Gyorgy, şi ca resultat al studiilor făcute 
acolo a publicat scrierea »Az olâh nyelv es nemzet 
megalakulâsa», operă de o vădită tendinţă poli
tică. El neagă chiar şi romanitatea limbei rom., 
dar în opul său mai nou »Daco-Roumains ou Italo- 
Roumains», Budap., 1897, recunoasce, că limba 
română e un idiom jumătate italic, persistă însă 
în negarea continuităţii istorice în Dacia Traiană.

Reţia, V. Rhaetia.
Reticenţa, figură oratorică, când suprimă ora

torul unele lucruri, adecă încungiură a se ex
plica cu privire la unele lucruri, căci prea ar 
trebui să spună multe, şi astfel trece repede dela 
o idee la alta.

Reticular, în formă de laţ, săculeţ.
Retieni, Alpi, v. Alpii Rhaetici.
Retina, lăţirea în formă de reţea subţire a 

nervului optic (v. Ochiu), care membrană inte
rioară din globul ocular percepe razele luminoase 
şi prin nervul optic le comunică creerului (v. 
Vederea).

Retinacul, (botan.) v. Folînii.
Retinita, inflamaţiunea retinei. Mai comune 

sunt: R. albuminurică, diabetică, leuchemică, 
emoragică, pigmentară, etc.

Retirada, v. Closet.
Retişdorf, (magh. Reten, germ. Retesehdorf), 

com. rur. în Trans., cott. Temava mare, 1056 loc., 
759 Rom., 226 Germ.

Retişoara, (magh. Rethely), com. rur. în Bănat, 
cott. Timiş., cu 1287 loc. rom.

Retivoiul, munte în Rom., j. Prahova, înalt 
de 1718 m.

Retor, cel ce se ocupă cu retorica, predă dis
cursuri oratorice, bine îngrijite, etc.

Retorica, (grec.) în înţeles restrîns înseamnă 
numai teoria eloquenţei, adecă sciinţa regulelor de 
a vorbi frumos, şi cuprinde 4 părţi: invenţiwnea 
sau studiul temei, disposifiunea sau planul ei, 
elocuţiunea sau stilisarea, formularea ideilor, şi 
acţiunea sau modul exprimării prin gesturi şi 
modularea glasului. In înţeles larg R. cuprinde 
cum (jicea Cicero, âncă din anticltate, întreagă 
literatura ca teorie şi tratează ântâiu despre 
regulele generale de composiţiune şi de stil, apoi 
despre regulele speciale pentru felurite genuri 
de literatură. Teoria R., ‘împreunată cu de
prinderile practice, peate desvolta talentul elo
quenţei vorbite sau sciise, însă nu-1 poate da. 
Primele lecţiuni despre R. s’au ţinut în şcoalele 
sofiştilor elini, Isocrate, Gorgias, ş. a. Falsul 
curent al acestora a îndemnat pe Aristotele, să 
scrie primul tratat de R., operă monumentală 
şi modelul tuturor celor următoare. La Ro
mani a scris Cicero De oratore sau teoria elo
quenţei, Orator sau despre idealul oratorului per
fect, şi De Claris oratoribus, istoria eloquenţei; 
Quintilian, Oratoriae institutionis libri 12; şi Tacit 
(sau Pliniu cel Tiner ?), De causis corruptae elo- 
quentiae. Dintre moderni semnalăm; Hugo Blair, 
Lecţiuni de retorică şi literatura frumoasă; Re
torica luiVoltaire; Marmontel; Batteux,Laboulay 
Ad. (Retorica populară); Schleiniger, (jrundziige 
der Beredsamkeit(1883). La Români R. de Molnar 
(1798), de S. Marcovici; D. Guşti; Chr. Nego- 
escu; I. Manhu; G. Adămescu şi M. Strajanu, 
sub titlul Principie de literatură, (premială de 
Academia română).

Reto-Romani, v. Rhaeto-Romani.
Retorsiune, (lat.) exercitarea unor măsuri de 

inechitate faţă ou supuşii unui stat, care a exer
citat aceleaşi mesuri faţă cu supuşii proprii (v. şi 
Represalii şi Comitas genţium).

Retorta, vas, de obiceiu de sticlă, folosit la 
destilaţiune (v. ac)

Retragere, semnal din corn sau trompetă, caro 
indică încetarea serviciilor şi adunarea oameuilor, 
cari au fost învoiţi în oraş. In timpul luptei este 
semnalul, care indică trupei că urmează să cedeze 
terenul.

Retranşament, săpătuii în păment pentru a 
procura trupelor un adăpost contra vederilor ina
micului şi a proiectilelor sale. In principiu se
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compune din o massă acoperitoare numită parapet, 
din un obstacol format de obiceiu din şanţul exte
rior şi din un şanţ interior. Grosimea parape
tului a mers mereu progresând în raport cu 
perfecţionările armelor de resboiu. Astăzi s'a 
ajuns la o grosime de parapet de 12 m. şi chiar 
14 m. în fortificaţiunea permanentă (la cetăţi).

Retribuţiunea, plată, recompensă, salar, resplată.
Retro-, (lat.) înderept, înapoi.
Retrograd, oare meige înapoi; reacţionar.
Retroactiv, ce are efect asupra trecutului.
Retroflexiunea, stare patologică a uterului. Con

sistă într’o îndoitură a acestui organ, spre înapoi.
Retroversiunea, v. Retroflexiune.
Retuşarea, neol. franc, (retouche), îndreptare 

a unei picturi, gravuri, etc.
Rău, în genere este tot aceea ce nu cores

punde scopurilor, pentru cari a fost destinat. 
Sub raport etic reu este tot ce se opune bunului 
moral, adecă toate faptele, cari nu corespund legii 
şi ordinei murale. R. se mai ia şi în înţeles de 
calamitate, [PI.]

RăucescI, sat în Rom. j. Neamţu, cu 262 fam., 
2 biserici şi o şcoală, (v. şi Oglindi.)

Reuchiin, Joh., umanist, n. 22 Febr. 1455 în 
Pforzheim, f 30 Iunie 1522 în Liebenzell; pro
fesor universitar în Heidelberg, Ingolstadt şi 
Tiibingen. Vastele lui cunoscinţe limbistice şi 
veracitatea sciinţifică, ce caracterisează scrierile 
lui, au făcut să 6e considerat drept căpetenia 
umanismului german. Bl a promovat mult studiul 
limbei eline prin publicarea autorilor clasici, tra
duceri şi cărţi elementare. El a spart drumul 
şi pentru limba ebraică. «Rudimenta hebraioai 
(Pforzheim 1506) şi »De accentibus et ortho- 
graphia linquae hebraicae» (Hagenau 1518) au 
fost primele cărţi didactice ebraice, scrise de 
un înveţat creştin. Faţă de reformaţiune a avut 
o atitudine rece.

Reuma, v. Rheumatism.
Reuniune, acţiune de a uni din nou, în unele 

caşuri două lucruri de acelaşi fel şi importanţă, 
în altele de acelaşi fel, dar de o importanţă ine
gală; a reuni un membru la 0013101 din care 
face parte.

Asociaţiunea nu dă idea de o legătură pre
stabilită şi permanentă, R., sau adunarea, de 
ceva spontaneu şi trecător. Cetăţenii pot să se 
adune şi să se reunească ori de câte ori inte
resele politice îi îndeamnă, ca să se consulte 
în oomuu; dar aceste R. sau adunări sunt su
puse legilor de poliţie când sunt făcute în 
loc deschis, (v. şi art. Asooiaţiune şi Societate.) 
Art. 26 din Constituţiunea română recunoasce 
tuturor Românilor dreptul de a se aduna, de a se 
cousulta împreună şi a lua hotărîrile, ce cred 
mai nimerite; pentru aceasta nu e lipsă de nici 
o autorisare prealabilă. Art. 27 dispune, că Ro
mânii au dreptul de a se asocia oonformându-se 
legilor, cari regulează exerciţiul acestui drept. 
(Cf. Drept. publ. rom. de C. G. Dissescu, Bucur. 
1890, pag. 472 et seqq.)

In Ungaria nu este lege de R. şi asociaţiuni, 
ci este a se cere permisie dela ministru pentru 
înfiinţarea şi funcţionarea lor.

Reuniune, Camerele de R., camerele instituite 
de Ludovic XIV, regele Franciei în 1679 şi 1680 
la Metz, Brisach, Tournai şi Besanţon, spre a 
cerceta ce ţinuturi şi localităţi sunt stăpânite de

prinţi străini (împărat, regele Spaniei) şi care 
ar trebui cedate Franciei conform păcilor din 
Vestfalia şi Nimăgue, ca dependenţe ale ţinu
turilor, oraşelor şi dieceselor cedate Franciei 
prin numitele păci. Pe basa hotărîrii lor ocupă 
apoi numeroase ţinuturi ale prinţilor şi comiţilor, 
ocupă Strassburg (1681) şi Luxemburg în 1684.

Reusenii, corn. rur. cu cătunele: Poiana şi 
Poiana Silionului, parochie dimpreună cu co
muna rurală Securicenii, moşie boierească în 
căpit. şi j. Sucevei în Bucovina, cu 596 loc. 
(575 ort.-or., 1 rom.-cat., 20 mos.), o şcoală pri
mară. Aici a fost surprins Bogdan, tatăl lui 
Ştefan cel Mare, de cătră oastea lui Petru Aron 
şi decapitat în 16 Oct. 1450. In amintirea acestei 
întemplări zidi acolo Ştefan cel Mare în 1502 
o biserică.

Reuss, două principate suverane germane, ai 
căror domnitori poartă unul titlul de R., linia 
veche (Reuss-GreizJ, celalalt R., linia mai tinără 
(Reuss - Gera - Schleiz - Lobenstein - Ebersdorf). 
Ambele principate au o suprafaţă de 1142-06 km*, 
şi 182,565 loc. (1890), aproape toţi protestanţi. 
Terenul e oolinos şi deluros. Rîuri; Elster şi 
Saale. Clima e moderată. Solul e productiv. Pe 
lângă economia de vite e de importanţă şi in
dustria, îndeosebi ţesătoriile de lână din Greiz. 
împărţirea ţerii între cele două linii a urmat în 
1616, reservându-şi reciproc fiecare linie dreptul 
de moştenire. Fiecare membru bărbătesc al fa
miliei ti-ebue să poarte numele Heinrich.

Reuss, Heinrich VII, principe, bărbat de stat 
german, general de cavalerie, n. 27 Sept. 1841, 
a fost din 1878—94 ambasador german în Viena 
şi ca atare a subscris contractul de alianţă austro- 
germană din 7 Oct. 1879.

Reuss, Eduard Wilhelm, teolog protestant, 
n. 18 Iulie 1804, ■]• 15 Apr. 1901 în Strassburg, 
din 1836 începând profesor la universitatea de 
acolo. Aplicând metodul istoric-critic, a lucrat 
mult pentru studiul bibliei. Opuri principale: 
uGeschichte der heiligen Schriften des neuen 
Testaments». (Halle, 1842); »Histoire de la theo- 
logie chretienne au siecle apostolique» (2 voi., 
ed. III. Strassburg, 1864); «âeschichte der hei
ligen Schriften des alten Testaments* (ed. II. 
Braunschweig, 1890), etc.

Răutăcios, atributul omului plin de răutate şi 
pornit spre a face rău şi neplăceri doaproapelui 
seu. Sin. maliţios. De aici riutate, însuşirea imo
rală, care caracterisează pe omul răutăcios. R. se 
poate săvîrşi cu cuvântul, cu fapta ori cu în
demnul. [PI.]

Reuter, Frite, scriitor german dialectal, n. 
7 Nov. 1810 în Starenhagen, a luat parte ca 
student univei-sitar la agitaţiuni demagogice, a 
fost arestat 1833 în Berlin, condamnat la moarte, 
apoi graţiat la temniţă de fortăreaţă pe 10 ani. 
In 1840 a fost liberat. In 1853 a apărut prima 
lui lucrare în dialectul german de nord,»Lăuschen 
und Rimels«, căreia i-a urmat, ca mai impor
tante. »Kein Husungt, »Hanne Niite und de liitte 
Pudei», «Schurr-Murr*, »011e Kamellen», etc. 
Intre poeţii germani mai noui, cari au scris în 
dialect, R. e cel mai însemnat.

Reutlingen, oraş în Wiirttemberg, 19,822 loc. 
(1895); gimnasiu, şcoală reală; cameră de co- 
merclu şi industrie; fabrici de postav, industrie 
textilă, laboratorii mechanice, etc.
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Revaoăut, comună tut., atenenţă Ia parochia 
Berhomet pe Prut, moşie boierească în căp. şi 
j. Cotman în Bucovina, are 898 loc.

Revaccinaţia, v. Altoire.
Reval, capitala guveinamentului rusesc Esth- 

land, lângă golfnl Finnic, 64,578 loc. (1897); 
comerciu însemnat şi port bun.

Revanşa, neol. franc, (revanche) = resbunare. 
Ca termin de joc: partidă spre a repara cea perdută.

Reveca, v. Rebeca.
Revellle, (franc., deşteptare), semnal care se 

sună dimineaţa în casarmă pentru scularea trupei 
din somn.

Revelaţlune are aceeaşi însemnare ca şi des
coperire sau destăinuire. In limbagiul teologic 
noţiunea R. se poate lua în doue înţelesuri; 
auiiectiv şi obiectiv. In înţeles subiectiv R. este 
actul liber prin care D(Jon a descoperit oame
nilor voinţa, adevărurile religioase şi cunoscinţele 
necesare oamenilor pentrn ajungerea destina- 
ţiuoei lor finale. In înţeles obiectiv R. este com
plexei tuturor adevărurilor religioase, pe cari 
Dijeu în mod supranatural le-a descoperit oame
nilor. După modul de descoperire R. este na
turală şi supranaturală, iar după modul de 
împărtăşire este nemijlocită, mijlocită şi inspi
rată. Din punct de vedere istoric este R. de 
înainte şi de după Cbristos sau a Test. vechiu 
şi a celui nou. (Cf. Pletosu, Dogmatica, 10; Co- 
moroşanu, Preleg. academ. I; Macariu-Timuş, 
Introducere în teolog.) [PI.]

Mevelafiunea secretelor. După art. 25 din con
stituţia rom., secretul scrisorilor şi al telegra
melor e inviolabil, iar art. 156 din cod. pen. 
pedepsesce pe funcţionarii, cari violează secretul 
lor. De asemenea art. 127 din legea telegr.- 
postală pedepsesce şi pe particularii, cari cu in- 
tenţiune vor viola secretul scrisorilor. Tot aşa 
doctorii, chirurgii, farmaciştii, moaşele şi ori ce 
alte persoane, cari după natura profesiunei lor 
sunt cunoscătoare şi păstrătoare a secretelor ce 
li-se încredinţează, dacă în afară de caşurile 
prevăzute de lege destăinuiesc acele secrete, pot 
fi pedepsiţi după art. 305 din cod. pen. rom. ou 
închisoare dela 1—6 luni şi cu amendă dela 
100—500 lei.

Cod. pen. ung. de asemenea pedepsesce R. 
secretelor, şi anume: ca infidelitate, cu robie până 
la 10 ani, dacă se comunică inimicului un secret 
oficial, prin care s’ar periclita siguranţa statului 
(§ 146, 147); R. secr. prin un funcţionar public, 
advocat, medic, moaşă, etc. se pedepsesce cu în
chisoare până la 3 luni şi amendă până Ia 1000 fi. 
(§ 328, 329). Oficialii de poştă şi telegraf se pe
depsesc pentru R. secr. scrisorilor şi telegramelor 
cu închisoare până la 6 luni (§ 200, 201), iar 
alţi particulari cu închisoare până la 8 (jile şi 
amendă până la 100 fi. In caşul din urmă de- 
hctul se urmăresce numai la cererea părţilor 
interesate (§ 327).

Reveneala, v. timecjala.
Revent, (botan.) se numesce rădăcina de Rbeura 

officinale H. B. şi de Rheum palmatum L. var. 
tanguticum (v. ac.).

Reverberaţiunea, reflexiunea luminei.
Reverenda, flat.) vestmânt clerical, ce acopere 

întreg trupul (talar).
Reverenţa, titlu de onoare ce se dă dignitarilor 

bisericesci.

Reveria, starea psichică în care spiritul şi cu
getarea sunt preocupate de idei vage, de idei 
extravagante şi chimerice asemenea unui vis. 
Disposiţia în R. poate să fie veselă ori tristă.

Revers, adeverinţă în scris, prin care se obligă 
cineva să presteze ceva; partea din dos a unei 
monete; faţa din dos a unei chestiuni.

Beversalii, recuneascerea, ce o făceau dom
nitorii la închiderea dietei, că nu au drept să 
pretindă contribuţiuni, ce li s’au votat in mod 
excepţional; adeverinţa, ce o cerea biserica ca
tolică dela cel căsătorit cu o acatoUcă, că îşi 
va cresce copiii în religia catolieă.

Reviga, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, for
mată din un singur sat, are 1 biserică şi 2 şcoale.

Revindicaţiune, acţiune, prin care proprietarul 
unui lucru, fie imobil sau mobil, cere restituirea 
lui dela posesorul lui. Ea nu poate fi intentată 
contra posesorului, căruia proprietarul e obligat 
a da cauţiune pentru evicţiunea lucrului. R. 
este o acţiune de proprietate, pe care o aperă. 
Obiectul ei poate fi, după dreptul francez, numai 
un imobil, în dreptul român şi cel austriac ea 
este admisă şi contra mobilelor, art. 1598, 1730 
şi 514 din cod. c. rom. Pârâtul este obligat a 
restitui lucrul cum omni causa, şi acel de rea 
credinţă şi fructele ce s’ar fi putut percepe, 
adecă toată dauna causată. Iar reclamantul va fi 
obligat a restitui cheltuielile necesare pentru între
ţinerea lucrului, iar cheltuielile utile, adecă cari 
au sporit valoarea lucrului, numai după măsura 
indicată în art. 494 cod. c. rom., iar nn şi im- 
pensae voluptuariae, din cari pârâtul are dreptul 
de a ridica lucrurile executate. Nu este obligat 
însă de a restitui pârâtului preţul cumpărării, 
afară dacă lucrul a fest cumpărat la un bâlciu, 
tîrg, la o vendare publică sau dela un negustor, 
art. 1910 cod. o. rom. [Dionisie Olinescu.]

Revir, (Renier) un cerc, o împrejurime, un te- 
ritor;în economia silvică R. înseamnă un complex 
de pădure sau teritor venătoresc, administrat de 
un silvicultor sau de un vânător. [I. S. Ş ]

Revirement, v. Virement.
Revista, inspecţiunea trupelor împreunată cu 

exerciţii militare.
Reviste se numesc şi organele presei (v. ac.) 

periodice (v. şi art. Română, literatura).
Revisuire, dreptul de a vede sau examina din 

nou o lege, o socoteală, un proces, etc. R. con- 
stituţiunei, dreptul ce-1 are naţiunea suverană 
de a modifica pactul ei fundamental. (Art. 128 
Constit. rom.). R. listelor electorale, consiliul de 
revisie şi revisuirea listelor de recrutare, pentru 
a se suprima din ele persoanele incapabile .sau 
cari sunt scutite de lege. R. unui proces civil 
sau criminal. După regimul vechiu în România, 
decisiunile domnesc! nu căpătau chiar autoritatea 
lucrului judecat; alt domn avea dreptul de a 
examina procesul din nou şi a da o nouă hotărîre. 
Chiar în ţerile occidentale regii puteau să ordone 
oa procesul să fie revisuit. Astătji însă, atât în 
materie civilă cât şi criminală puterea executivă 
nu are nici un amestec; R. unui proces nu se 
mai poate face decât în caşuri excepţionale şi 
conform legilor de procedura civilă sau criminală.

[Val.Ursianu.]
Revisiunea hotărîrilor judeeătoresci. Hot. jud. 

pot fi atacate pe două căi: ordinare, ca oposi- 
ţiunea şi apelul; extraordinare, ca revisuirea,
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contestaţia, recursul. Aceste căi de reformare a 
unei hotărîri se numesc extraordinare, pentru 
că nu se poate usa de ele decât după terminarea 
eelor ordinare. R. unei hot. se poate cere; a) când 
cuprinde disposiţiuni contradictorii, încât nu poate 
fî executată ;b) dacă s’a pronunţat asupra unor lu
cruri uecerute în instanţă; c) dacă judecătorul a 
dat mai mult decât s’a cerut; d) dacă s’a omis 
a se pronunţa asupra unui punct cerut; e) dacă 
obiectul procesului nu se ailă în fiinţă; f) dacă 
judecata s’a întemeiat pe acte declarate false, etc. 
Revisuirea e admisă şi în materie penală: a) 
când două persoane, prin două diferite hotărîri, 
vor fi fost condamnate pentru o crimă şi acele 
hotărîri sunt incompatibile, nu se pot concilia 
una cu alta, încât a lor coexistenţă probează că 
un condamnat e inocent; b) când persoana pe 
care cineva se (}ice că a omorît-o, şi din care 
causă a fost condamnat, e aflată în vîaţă; c) când 
martorii pe cari s’a întemeiat justiţia când a pro
nunţat condamnarea acusatului, sunt recunoscuţi 
ca mincinoşi. In caşul b), chiar dacă condam
natul a murit, i-se numesce un curator al me
moriei sale, care să poată urmări drepturile con
damnatului pe nedrept.

Revivificaţiune, readucere la viaţă.
Revna, corn. rur. cu căt. Bordeiul şi Vaisniarsca, 

parochie dimpreună cu corn. rur. Cuiul lui Stre- 
leţohi, moşie mănăstirească în căp. şi j. Cernăuţi in 
Bucovina, are 1200 loc. (1101 ort.-or., 26 uniaţi, 
73 mos.), o şcoală primară.

Revocatlo, v. Anadiplosis.
Revolta, resculare contra autorităţilor legitime, 

V. Rebeliune.
Revoluţiune, (lat.). Aristotele şi după dînsul 

Vico cred şi susţin că R. societăţilor omenesci 
şi trecerea lor prin deosebite forme de guvern 
este o stare şi o acţiune naturală, dar în acelaşi 
timp şi un cerc viţios din care nu pot eşl. După 
înţelesul politic modern însă R. ar fi resturnarea, 
bruscă şi violentă, unei stări de lucruri vechie 
şi nesuferită şi înlocuirea ei prin o nouă formă 
de guvern. Deosebirea între R. şi resbelul civil 
este, că în această din urmă situaţiune cetăţeanul 
se devotează şi se luptă pentru un individ sau 
o persoană, abstracţiune făcând de propriile lui 
convingeri, pe când revoluţionarul se devotează 
şi luptă pentru o idee sau o oi-edinţă, din care 
face drapelul seu. Cuvântul de R. ne rechiamă 
mişcările politice cele mai însemnate din tim
purile moderne, precum R. engleză din 1688, cea 
şyedeză din 1772, şi cea mai rodnică şi mai ilustră 
dintre toate, R. franceză din 1789. R -le nu se 
prind nici nu se pot face decât de popoarele cari au 
un temperament vioiu, nestatornic dar inteligent; 
ele par a fi apanagiul popoarelor Indo-europene. 
R. nu se cunosc la popoarele din Asia şi din 
Africa. Singura R. în ordinea morală şi religioasă 
este a mântuitorului Christos la Ovrei. Dar pentru 
ca această R. să se facă şi să producă efectele 
ei salutare a trebuit să intervină popoarele eu
ropene. Starea nouă adusă de R. într’o societate 
nu poate să modifice şi să altereze relaţiunile in
ternaţionale. Ori cari ar fi transformaţiunile aduse 
statului, poporul fiind acelaşi, nu se poate sustrage 
dela obligaţiunile contractate cu celelalte popoare, 
nici a înfrânge sau nesocoti regulele şi usanţele 
dreptului internaţional pe câtă vreme îşi păstrează 
individualitatea lui politică. [Val. Drsianu.J

Besboaiele revoluţionare, (1792—1815) se nu
mesc resboaiele purtate între Francia şi diferite 
coaliţiuni europene dela 1792 până la căderea 
lui Napoleon în 1816. (A se vede Ia istoria fie
cărui stat, mai ales Francia, şi la art. Napoleon I.)

Revoluţiune siderală, timpul necesar unui astru 
mobil de a reveni în dreptul aceleiaşi stele. R. s. 
a soarelui sin. an sideral se face în 365 (jUe m. 
250,638. R. s. a lunei = 27 ijile m. 321,661 (27 (Jilem. 
7 ore, 43 min., 11 sec. 5). Planetele au o R. s. 
mai lungă, cu cât sunt mai departe de soare, şi 
anume; pătratele timpului de R. s. a diferitelor 
planete sunt între ele ca cuburile distanţelor 
medii la soare (legea III a lui Eepler).

Revoluţiunea pămentului, mişcarea pămân
tului pe ecliptică în jurul soarelui stabilită de 
Galileu contra ideilor lui Aristotel. Galileu a su
ferit, se (jice, mult după urma acestui adevăr 
din partea popilor; când era pe rug gata să-l 
ardă ca eretic a spus cuvintele celebre: e pur 
ii muove (şi totuşi se mişcă). R. tropică sin. an 
tropic, timpul necesar revenire! pământului la 
punctul vernal; egal cu 366 (Jile 242, 217.

Revoluţiunea lunei, mişcarea lunei pe oj'bita 
ei în jurul pămentului. B. tropică a lunei e in
tervalul revenirii lunei la aceeaşi longitudine = 
27 (}ile, 321,582.

B. sinodică sin. lună, timpul cuprins între 
două luni pline consecutive sau între ori cari 
două fase de aceeaşi specie = 29 (Jile, ore, 
44 min , 2 sec. 9. R. s. a planetelor, 'intervalul 
de timp cuprins între două oposiţiuni sau con- 
juncţiuni succesive.

Revolver, armă portativă, compusă din o ţeve 
scurtă şi un cilindru cu un diametru mai mare, 
care se învirtesce la capătul ţevei, unde se află 
mânerul. Cilindrul are de obiceiu 6 găuri, unde 
se întroduc cartuşele; acestea pot fi trase pe 
rând, unul după altul, fără a fi nevoie, ca cel 
ce trage să mai umble la mechanisin.

Rewbell, Jean Fr., (pron. rebel), revoluţionar 
francez, n. 8 Oct. 1747, -j- 23 Nov. 1807 în 
Colmar. Advocat, deputat al statelor generale, 
a sprijinit toate măsurile Ipate pentru înteme
ierea republicai. După căderea lui Robespierre 
a ajuns în presidiul conventului. R. a fost se
cretar în consiliul bătrânilor, membru al direc
torului, din care s’a retras 16 Maiu 1799. Prin 
lovitura de stat din 9 Nov. 1799 (18 Brumaire) 
a fost delăturat din viaţa politică.

Rex, rege (v. ac.), în Roma v. până la fun
darea republice! (753—710) şeful statului, ales 
pe viaţă de senat. Era şi preotul suprem.

Rex Nemorensis, preotul de frunte în cultul 
(ţinei Diana, ca 4ină a pădurii şi vânatului.

Rex Sacrorum la Romani, după organisarea 
preoţimii prin regele Numa, a fost preotul su- 
perioi-, care a adus sacrificiu 4eului Janus, iar 
Regina Sacrorum, preoteasa de frunte, care la 
Kalendae sacrifica 4inei Juno Lucina. După oe 
a încetat regatul (v. Regia) în locul regelui 
şi reginei în Regia sacrifica Rex şi Regina 
Sacrorum. [Atm.]

Reybaud, (pron. rebo). Mărie Roche Louise, 
scriitor francez, n. 15 Aug. 1799 in Marsilia, 
t 28 Oct. 1879 în Paris. El a condus »Histoire 
scientifique et militaire de l’expedition franţaise 
en Egypte» (10 tom. 1830—36). Prin studiile 
lui de sciinţă socială adunate şi publicate sub
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titlnl >Etudes sur Ies reformateurs ou sooialistes 
modernes« (2 tom. 1840—43, ed. VII 1864) a 
ajuns membru în academia de sciinţe morale şi 
politice. Popularitate mare şi-a câştigat prin ro
manul «Jeionie Paturot â la recherche d’une po- 
sition sociale» (3 tom., ed. I 1843), prin care 
satirisează societatea franceză de .sub guvernul 
din Iulie.

Rezonville, corn. rur. mică în apropiere de 
Metz (Lotaringia). Mai înainte se numia lupta 
dela Gravelotte (v. ac.) adeseori după această 
comună.

Rha —, V. şi Ba
Rhabdltls, gen de verme nematod din familia 

Anguilulidaeelor (v. ac.), părăsit cu migraţiuni. 
Ca specii sunt: Bh. nigrovermosa în stare li
beră în apă, apoi ajunge părăsit în plămâoile 
broascei şi e numit Ascaris nigrovermosa.

[I. P. Voiteşti.j
Rhachisa, osteomalacia rachitică a craniului 

(occipitalul).
Rhachleagra, (grec.) artrită gutoasă a coloanei 

vertebrale (Wirbelgicht).
Rhachischis, (grec.) spina bi&da, bifurcarea 

şirei spinării.
Rhadamanthys, la Greci un judecător din lumea 

de jos. In Elysion sau pe insulele fericiţilor, la 
capitul pămentului, unde e viaţa cea mai cu
rată în lume, locuiesoe R. cel blând şi dom- 
nesce alăturea cu Kronos. După alt mit R. 
în lumea de jcs e judecător lângă Pluton, îm
preună ou Minos, fratele seu, şi Aeakos, aleşi 
ca cei mai drepţi (v. Radamas).

Rhaetia, la cei vechi teritoriul locuit în Alpii 
centrali (cam între St. Gotthard şi Brenner inel. 
coastele de oătră Lombardia) de Reţi (Rhaeti). 
Din oausa deselor invasiuni făcute de locuitori 
în Italia, Tiberiu şi Drusus au cuprins R. Ia 
15 a. Chr., alăturându-i şi platoul bavarez, şi 
formând provincia R. Cătră finea seci. V R. a 
ajuns sub stăpânirea lui Theodorich, apoi au 
ocupat Bojoarii partea estică, Alemanii pe cea 
vestică din jumetatea nordică; cea sudică a 
că(Jut sub Longobareji. Pe la mijlocul seci. VI se 
înţelegea sub R. numai diecesa de Chur, oare 
aparţinea Alemaniei. Poporaţiunea R. era privită 
de cei vechi ca fiind înrudită cu Etrusoii, deci 
era foarte amestecată cu Celţi şi Iliri.

Rhaeto-Romanii, cel mai mic dintre popoarele 
romanice. Ei locuiesc în Graubiinden în numer 
de 40,000 şi în Tirol vr'o 11,000.

Istoria. După uimicirea imperiului roman de 
vest, R. au ajuns sub stăpânirea diferitelor se
minţii germane, cari i-au înoungiurat de toate 
părţile (v. Rhaetia). Teritoriul muntos, care forma 
patria lor, caracterul lor, comun tuturor locui
torilor munteni, de a ţine ou tenacitate la obi
ceiurile moştenite din betrâni, au făcut de ei 
şi-au păstrat în tot decursul timpurilor un fel 
de independenţă. Când cu împărţirea impenului 
flanc (843) a ajuns Graubiinden, unde trăiesce 
majoritatea absolută a R., la imperiul german, 
fiind stăpânit la început de conţii de Chur, apoi 
de ducii de Schwaben. R. au fost mult timp prada 
tirăniei domnilor aşezaţi între ei. Pentru apă
rarea proprie au întemeiat trei confederaţiuni: 
1396 «Confederaţia casei lui Dtjeu», 1424 «Con
federaţia sură» (Der graue Bund, de unde şi 
numele Graubiinden) şi 1436 «Confederaţia celor

trei judecătorii». Aceste trei confederaţiuni au 
format în 1471 «Republica rhaetică» sau «Cele 
trei confederaţiuni». In resboiul Şvabilor (1499) 
a fost mântuită confederaţia numai prin moartea 
eroului R. Benedict Fontana, căcjut în lupta de 
lângă Calven. Tendinţa Austriei de a anexa te
ritoriul confederaţiei âncă a fost un isvor ne- 
sfîrşit de lupte. Prin introducerea reformaţiunii 
(1528) s’a germanisat o parte bună a poporaţiunii. 
Incepend cu 1565 poporaţiunea e bânţ,uită de 
aşa numitgle turburări confederaţionale, în cari 
fii de acelaşi sânge se sfăşiau între sine. Au- 
striacii şi Francezii vor să profite de această 
împrejurare, sunt însă bătuţi de viteazul Roman 
George Jenaci. Independenţa repubhcei rhaetice 
se recunoasce în pacea de Westfalia. In de
cursul resboaielor lui Napoleon a fost împreu
nată cu republica helvetică.

Constituţia. In fruntea fiecăreia dintre părţile, 
cari au încheiat confederaţia, era o căpetenie. 
Asupra afacerilor confederaţiunii se desbătea în 
dieta ei, care se întrunia alternativ în cele 
trei comune principale. In realitate stăpâniau 
comunele. Toate legile şi hotărîrile trebuiau 
să fie aprobate de acestea. Ele hotărau în pri
vinţa resboiului şi a păcii. Fiecare din cele 
trei părţi constitutive ale confederaţiei se bucura 
de multâ independenţă, avend căpetenig, dietă, 
comandant în resboiu şi statute proprii. De când 
cu alăturarea la republica helvetică (1798) s'a 
afirmat puterea centrală tot mai mult, până ce în 
anul 1874 confederaţiunea helvetică de state s’a 
perschimbat într’un stat federal compus din 
22 cantoane. După constituţia actuală, R. se bu
cură de egalitate completă în faţa legii, liber
tate de religie şi consciinţă; înveţămentul e gratuit, 
cercetarea şcoalei e obligatorie pentru toţi dela 
7—16 ani. Toţi cetăţenii au drept electoral activ 
şi pasiv dela etatea de 20 ani în sus. Poporul are 
în adun. cantonale doue arme temute: referendum 
şi iniţiativa. Administraţia şi justiţia e cea obici
nuită în toate cantoanele Şviţerei. R. sunt îm
părţiţi în doue partide: unul radical-liberal ou 
tendinţe centraliste, altul conservativ-democratic 
cu tendinţe federaliste.

Caracterul, ocwpaţiunea şi cultura. R. au fost 
pururea stăpâniţi de un viu sentiment de liber
tate, ceea ce dovedesc atât necurmatele lor lupte 
contra Austriaoilor, Francezilor şi Italienilor, cât 
şi luptele interne. R. sunt un popor viguros, 
nestricat, resolut şi voios, dar totodată şi glumeţ. 
Sunt foarte ospitali şi prevenitori faţă de străini. 
Potopul de străini, care se revarsă în fiecare 
an preste ţinutul locuit de R., a început să-i 
niveleze şi pe aeeştia.

R. se ocupd cu economia de pământ, deşi 
aceasta e puţin proprie pentru locurile lor, ou 
cea de vite, cultivă vii, tutun, fac comeroiu şi 
trag venite mari dela străinii, cari vin la cură 
în ţeara lor. Fiind solul puţin timp productiv, 
mulţi R. pleacă în ţeri străine, unde fac avere 
ca otelieri, cofetari, cafegii, comercianţi şi fa
bricanţi.

Cântul se cultivă mult, îndeosebi prin tine
rime. Aproape toate satele au coruri. Pentru 
şooale şi reuniuni sunt colecţiuni de cântări în 
1—4 voci, cele mai multe melodii germane şi 
text R. In timpul mai nou s’au ivit şi câţiva 
buni componişti. Din când în când se aran-
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jază concerte canţonale şi cercuale de întrecere. 
Cântăreţii R. sunt foarte apreciaţi de Germanii 
din Şviţera.

Poporul R. e foarte bogat în poesii poporale, 
în cari se cântă cu mult foc libertatea şi amorul. 
Au satire sarcastice, do cuprins politic şi per
sonal. Poesiile acestea păstrate prin tradiţie, au 
fost culese şi publicate în timpul mai nou prin 
Alfons Flugi (Engadinische Volkslieder), Caspar 
Decurtius (Rhaeto-rom. Chrestomatie), C. Muoth,
H. Caviezel, P. Derin (Annalas della societad 
Rhaetoromanşa).

Literatura e mică, tipărindu-se abia câteva 
sute de cărţi în diferitele dialecte R. Prima carte 
tipărită a fost o traducere a catechismului de 
Biffrun (1552). Preste tot, căi-ţile tipărite în 
limba R. sunt mai toate de ouprius religios şi di
dactic. Biblia a fost tradusă în seci. XVI şi XVII, 
dar în mod neajutorat, înglodându-se limba cu 
o mulţime de vorbe germane şi italiene, ceea ce 
a contribuit mult la coruperea celei R. Toate 
traducerile au fost făcute de preoţi protestanţi. 
(Traducetori engadini: I. Biflrun (1560), Ulrich 
Campell (1562), 1. Griti (1640), L. Popa (1613),
I. Salutz (1657), N. Vulpius (1666), ş. a. Tra
ducători surselvici: St. Gabriell (1649), L. Ga- 
briell (1648), I. Grass (1683), etc.).

Jurnalistica R. a înflorit, cu toată micimea 
teritoriului limbistic şi cu toată diversitatea în 
privinţa opiniunilor politice şi religioase. Din 
1836 înooaoe au apărut în dialect surselvic şi 
engadinic mai multe foi, mai toate de caracter 
politic. Astăzi măi apar două dintre cele vechi: 
«Gasetta Romonşa« (în Disentis, din 1856) în 
dialect surselvic şi «Foegl d’Engiadina» (în Sa- 
maden, din 1857). Cele mai mari biblioteci R. 
se află în Chur (bibi. cantonală), Disentis (bibi. 
mănăstirii) şi în Berlin.

Reuniuni. Rbaeto-rom. au următoarele 4 reu
niuni mai mai'i: 1) Societad Rhaeio-romanţa, 
înfiinţată pi'ima oară 1863, reînfiinţată 1885, ou 
600 membri. Scopul: adunarea şi publicarea do
cumentelor vechi şi nouă de limbă, conservarea 
şi desvoltarea Umbei, unificarea, pe cât e posibil, 
a diferitelor dialecte şi apropierea R. întie sine. 
Soc. ac. publică >Annalas della Societad R.<c, 
un volum anual de vr'o 400 pag., pe care îl 
primesce ori ce membru, care a plătit taxa 
anuală de 5 frc. 2) Suselva-Engiadina, înfiin
ţată 1891 de elevii şcoalelor secundare de Chur 
pentru a cultiva limba şi cântecul R. 3) Hi- 
storisch-antiguarische Gesellschaft în Chur, cu 
membri mai ales Germani; se ocupă cu scrutări 
istorice, publică şi un anuar interesant. 4) So- 
delatea de binefacere în Chur, sprijinind toate 
intieprinderile de interes public. Are o ramură, 
comisiunea pentru scrieri poporale, care editează 
cărţi în limba R.

Limba şi-o numesc R. »la ramonş« (romonş, 
romanş), ladină. Ea e o fică a limbei latine, ca 
toate celelalte limbi romanice. Formarea plura
lului, conjugarea, preposiţiunile şi conjunoţiuuile, 
sufixele diminutive şi augmentative, particulele, 
derivarea substantivelor şi a adieotivelor, con- 
sonantismul, vocalismul, scurt întreaga structură 
a acestei limbi dovedesc basa latină a ei. Ce 
privesce materialul lexic, din 100 vorbe 80 se 
pot reduce la limba latină şi cele romanice, 
17 la cea germană şi 3 la altele. Deşi Uraba R.

e vorbită de un popor mic, e împărţită în mai 
multe dialecte: 1) Cel romong, care se vorbesoe 
in cantonul Grişun (GraUbiinden), ou un sunet 
aspru şi puternic. Dialectul acesta se subîmparto 
în cel mrvilan şi cel subailvan. 2) Cel ladin 
sau engadin, usitat în amendoue văile Enga- 
dinului cu subdialectele ladin superior şi ladin 
inferior. Acesta excelează prin o expi’esiune 
mai plăcută şi mai moale din causa multelor vo
cale deschise. 3) Cel rhaeto-tiroliz sau ostladin, 
cu mai multe subdialecte, între cari mai im
portant e cel gardinens. 4) Cel furlan, înrudit 
cu cel vestladin.

(Lit.: Alton L, Die ladinischeti Idiome, etc. 
Innsbruck, 1879; Andeer G. lust., tJberlIrsprung 
und Geschichte der rhaeto-rom. Sprache. Chur, 
1862; Bochner E., Romanisohe Studien. Strass- 
burg und Bonn, 1871—83, broş. 3, 7, 20, 21; 
Gartner Th., Rhaeto-rom. Grammatik, Heilbronn, 
1883; Jeclin D., Volkstumliches aus Graubiinden, 
3 voi. Chur, 1676; Planta P. C. Dr., Geschichte 
Graubiindens. Bern, 1894;RarsohFr., Geschichte 
der Litt. der rhaeto-rom. Sprache, etc. Frank- 
furt, 1870; Ulrich I., Rhaeto-rom. Chrestomatie, 
2 voi. Halle, 1883, etc.). [V. Lazăr.]

Rhagades, fisuri, mici rupturi, crepături super
ficiale ale mucoasei şi pielei, mai ales la anus 
(şecjut) fissuri anale.Tratament: cauterisare, anti- 
sepsie severă, dilataţia forţată a anusului.

Rhakios, în mitol. grec. un profet, care dela 
muierea Manto a avut pe Mopsos, profetul cel 
renumit, în profeţii şi ghicituri învingătorul lui 
Kalchas.

Rhamnacee, (botan.) familie de plante dicotyle 
polypetale din regiunile calde şi temperate ale 
globului. Cuprinde vr’o 430 specii de regulă lem
noase şi erecte, cu flori 5 sau 4 mere şi cu gineceu 
super şi cu disc. Dintre genuri cităm : Paliurus, 
Zizyphus, Rhamnus, Hooenia, Ceanothus şi Col- 
letia remarcabile parte ca plante decorative parte 
ca plante oficiuale şi industriale. [A. Pr.J

Rhamnus L., (botan.) gen de plante lemnoase 
din familia Rhamnaceelor, caracterisat prin drupe 
bacate 2—4 pyrene. Cuprinde vr’o 60 specii din 
ţerile calde şi temperate (în tropi rare, în Au- 
straliaşi Polynesia lipsesc) dintre cari cităm ca mai 
remarcabile: R. cathartica L. »Peru ciutei», 
»Verigariu«, ale cărui fructe se folosesc în 
medicină sau în industrie ca tinctoriale (analog 
se folosesc specii înrudite mediterane). Cărbunele 
ei este cel mai propriu la confeoţionarea prafului 
de puşcă. Coaja de Rh. Frangula L. »Cruşîn«, 
»Paţachină«, etc. are proprietăţi purgative.

Rhamnusia, în mitol. grec. predicatul 4'ne> 
Nemesis (v. ac.) pentru că era venerată în oraşul 
Rhamnus din Attica.

Rhampsinit, numele grec. al regelui egiptean 
Ramses 111 (v. ac.).

Rhaphania,(med.) ergotism cronic. V.Ergotism.
Rhaphe, (anat.) sutură, cusutură, îndeosebi su- 

turele dintre oasele craniului.
Rhapidophyllum Wendl. et Diude, (botan.) gen 

monotip din familia Palmierilor, trib. Corypheae, 
înrudit ou Chamaerops (v. ac.), de care se distinge 
prin albumen neted şi ramii spadicelui cu puţine 
braotee. Singura specie cresce in sud-vestul Sta- 
telor-Unite şi se cultivă adese dimpreună cu pal
mierul mediteran (v. Chamaerops), ou care se 
aseamănă mult în florăriile noastre. [A. Pr.]
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Rhapis L. f., (botan.) gen de palmieri pitici 
din trib. Corypeae, foarte înrudit ou Trachy- 
earpus (v. ao.), de.care se distinge prin flori dioice 
şi ovariile cu oarpofor. Cuprinde 4—5 specii din 
japonia şi China, dintre cari unele se cultivă ca 
plante decorative de florării. [A. Pr.]

Rhăziins, rhaetho-rom. Rhezin, lângă Chur, cant. 
Graubiinden. Un castel foarte vechiu, spaţios şi bine 
păstrat, se 4>ce că e zidit de Rhaetus. Şi a(}i se 
arată âncă »comba de Rhaetus<, camera lui Rhaetus. 
In seci. XVI a ajuns castelul proprietate a liniei 
catolice din casa Hohenzollern. căreia aparţine şi 
regele Carol al României. . [A. Tuor.]

Rhea, la Greci după mitul din Creta a fost 
fata lui Uranos (ceriul) cu Gaea (pământul), soţia 
lui Kronos, care a născut pe (Jeii Poseidon, Hades 
(Aidoneos), Zeus şi pe (Jeiţele Hera, Demeter şi 
Hestia; mai târziu a născut şi alţi 4e'i pentru 
ce ea se numia mama tuturor (joilor, iar dela 
muntele Ida, se numia mama Idaeia, care locuiesce 
sus pe munţi şi între păduri şi care ca (jeiţă a 
pământului e însăşi mama natura, ce toate le 
produce. R. a fost centrul unui cult în Phrygia 
(unde se numia Kybele, v. ac.). Acysia şi Lydia 
şi presto tot în Asia mică. Romanii la 205 a. Cbr., 
la sfatul cărţilor sibyllice (v. ac.), au cerut dela 
regele Attalos din Pergamo idolul vechiu al R.-ei 
şi l-au dus cu pompă mare la Roma, unde R. 
se numia Magna mater deorum, şi cultul ei atât 
de mult se popularisase, încât la 194 a. Cbr. 
i-s’au introdus ludi megalenses, ţinuţi în 4 până 
10 Apr. R. se închipuia ca o regină matroană, 
pe cap cu o cetate, şecjend pe tron, iar lângă 
ea doi lei păzitori. [Atm.]

Rhegium, în antichitate oraş comercial grecesc 
lângă strimtoarea Messina, acum Reggio di Ca- 
labria.

Rheo —, V. Jteo
RhesoB, rege în Thraoia, în resboiul Grecilor 

contra Troiei, a ajutat lui Priamos (v. ac.), dar 
într’o noapte Odysseos şi Diomedes au năvălit 
asupra lui, şi acest din urmă l-a omorît.

Rhetor, v. Retor.
Rheum L., (botau.) gen de plante din fam. 

Polygonaceelor, trib. Rumiceae, înrudit cu Ruinex 
(v. ac.) de care se distinge prin port robust, sta- 
mine 9 şi periant neacrescent. Speciile ce-i aparţin 
vr’o 20 cresc toate în Asia centrală nordică şi 
estică; dintre aceste i2. officinale Baill. şi âncă 
vr'o câteva ne dau «reventul», oare astăcji se 
aplică mai mult în medicina poporală. Specii de 
E. se cultivă uneori ca plante ornamentale rustice.

[A. Pr.]
Rheumatlsmul articulat acut, sau R. articular 

acut e o maladie generală, caracterisată prin 
dureri articulare şi febră. Începutul e prin una 
sau ni.ai multe articulaţiuui, cari sunt cuprinse 
de dureri, adesea foarte vii, tumefiare, tempe
ratură locală ridicată şi roşală, pentru a trece 
subit câte odată la alte articulaţiuui. Eare-ori 
febra precedează durerile, ea poate însăşi lipsi 
câte odată, ou deosebire la copii. De multe ori E. 
e însoţit de o erupţiune pe piele de roşală reu
ni atică sau erytem nodos, care însă poate pre
ceda artropatiei. [n decursul R.-lui pot apăre, 
pe lângă o febră mare şi simptome cerebrale, 
ca delir şi coma, şi cari fac prognosticul grav. 
(E. cerebral.) Mai frecvente sunt endocardita 
şi pericardita în decursul R.-lui, cari trec în stare

cbionică şi dau loc Ia o afecţiune incurabilă a 
inimei (insuficienţe şi stenose, symfisă cardiacă); 
cu deosebire vulnerabilă e inima la copii in de
cursul E.-lui. Pneumonia şi pleuresia se observă 
de asemenea şi sunt adesea mobile şi de o evo
luţie repede. Ca manifestaţie a R.-lui se observă 
la copii şi R. muşchilor (tortioolis) cefei. Un 
acces de R. lasă la individ predisposiţia de a 
recăpăta maladia. Căuşele R.-lui sunt o răceală 
sau o oboseală; probabil însă că e o maladie 
determinată de un microorganism, căci s’a găsit 
în lioidul articular şi sigelele bolnavilor o specie 
de streptococ.

Anatomo-pathologic se constată în articulaţiu- 
nile bolnave o congestie, care cuprinde toate ele
mentele articulaţiunei (sinovială, ligamente) şi 
care adesea dispar complect după însănătoşare, 
altă dată însă lasă în urmă tulburări de nutri- 
ţiune, cu deosebire când E. trece în stare chro- 
nică. Durata e variabilă, dela o săptămână până 
la câteva luni şi poate trece în stare chronică. 
Prognosticul e adesea favorabil; e însă mai 
grav la manifestaţiile cerebrale şi la cele car
diace (şi pentru viitor). Medicaţaunea aproape 
specifică e salicylatul (le sodiu şi preparaţiuni 
salicylice; apoi împachetarea articulaţiunilor în 
vată, unguente calmante, preparate deic(l. In caşuri 
chronice masaj, băi thermale sulfuroase sau saline 
(Mehadia, Călimănesci, Lacul Sărat, Strunga, etc.).

In afară de această formă de R., există şi un 
R. blenoragie, searlatinos puerperal, dureri sau 
infiamaţiuni articulare, ce apar în decursul ble
noragiei, a scarlatinei, a puerperiului şi cari se 
numesc şi R. pseudo-infecţios. R. chronic e sau 
continuarea unui R. subacut repetat, sau un R. 
gutos, un amestec de gută şi R. sau e o afec
ţiune a sistemului nervos cu localisări articulare. 
Tratamentul R.-lui chronic constă în băi termale 
sulfuroase sau saline. [Imerwol ]

Rhinalgia, dureri nasale, fie neoralgice, fie 
produse mai ales de uloeraţiuni de diferite naturi.

Rhineurynter, instrument analog cu Eolpeu- 
rynter, destinat pentru oprirea emoragiilor na
sale puternice, constituit dintr’un săculeţ de 
cauciuc provă(jut cu un tub cu robinet, oare se 
umple cu apă sau cu aer după ce s’a introdus 
în fosele nasale.

Rhlnitla, catar nasal, inflamaţie a nasului ca
racterisată prin iperemia şi tumefacţia mucoasei 
nasale, cu secreţiuue abundentă de mucus şi 
hiperproducţiune de celule epiteliale şi puroiu. 
(v. Coryza)

Rhinoblennorrhoea, rinită blenoragică, catar 
nasal însoţit de producţiune de puroiu. La copii 
coryza neonatorum se întâlnesce adesea în pri
mele (Jile ale vieţei, produsă de infecţiune în 
timpul nascerii prin secreţia blenoragică a va
ginului mamei. R. blenoragică se observă după 
cauterisarea mucoasei nasale, apoi în diferite 
boale infecţioase precum: scarlatina, variola, si
filisul, precum şi în infecţia gonocoocică a mu
coasei nasale. [Eugen Felix.)

Rhinocarclnoma, cancerul nasului, (v. Cancer, 
Carcinom.)

Rhinolalia, rhinofonia, voce nasală. Distingem 
două forme: R. clausă se produce ori de câte 
ori aerul nu poate trece în timpul vorbirei, spre 
partea posterioară a foselor nasale, în tumefao- 
ţiunile faringelui nasal, mai ales în vegetaţiunile
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adenoide Ia copii. B. apertă Re observă oii de 
câte ori în timpul fonaţiuuei faringele nasal nu 
este închis la partea sa inferioară, precum în 
paralisia velului palatin sau ori de câte ori acesta 
este împiedecat de a funcţiona în mod normal.

[Eugen Felix.]
Rhinolith, piatră oasală. Format în cele mai 

multe caşuri din strate de săruri calcaroase şi 
mucus nasal uscat, depuse în junii diferiţilor 
corpi străini introduşi în fosele nasale, uitate 
mult timp acolo. Mai ales la copii, cari introduc 
în nas simburi, fasole, nasturi, etc. R. apare 
foarte rar fără corpi străini. [E. F.]

Rhinoloph, (Nasul mare sau Nasul strâmb, 
Bhinolophus ferrum equinumj, un liliac din ord. 
Cheiropterelor. Are pe nas nisce peliţe de forma 
unei potcoave. Trăiesce prin peşteri, şuri, case 
ruinate ş. a., prin Europa centrală şi sudică. 
Lungimea corp. 9-5 cm., distanţa dintre aripile 
întinse 33 cm.

Rhinophyma, numire pentru ridicăturile sfe
rice produse pe nas în cel de al treilea stadiu 
al acnei rosacee. (v. Acne rosacee.)

Rhlnoplastlca, înlocuirea pe cale chirurgicală 
a defectelor pai'ţiale sau totale ale nasului extern.

Rhlnoscleroma, inflamaţia cronică a nasului şi 
a faringelui nasai sub formă de induraţie proe
minentă, tare, netedă la suprafaţă. R. se în
tinde şi în iaringe şi tracheă, încât poartă nu
mirea de sclerom. Produsă de un bacii, care se 
Bseamenă mult şi este chiar identic, după unii, 
cu pneumobacilul. [E. F.]

Rhlnoscopla, examenul interiorului nasului cu 
ajutorul diferitelor instrumente, specule sau 
oglindi rinoscopice. După cum acest examen se 
face dela partea anterioară a foselor nasale sau 
dela partea posterioară a lor prin faringele nasal, 
poartă numirea de R. anterioară şi R. posterioară.

Rhlpsalls Gaertn., (botan.) gen de plante din 
fam. Cacteelor, trib. Opuntieae, înmdit ou Opuntia 
(v. ac.) de care se distinge prin flori mici, tulpini 
fără sete sau cu sete hliforme şi bace netede. 
Cuprinde 30 specii preponderant tropical-ameri- 
oane, multe din ele introduse la noi ca plante 
de florărie. [A. Pr.]

Rhizine, (botan.) filamente cari fixează de sub
strat thalul Lichenilor, mai ales foliacei.

Rhizocarpee, v. Hydropteridee.
Rhizoctonla D. C., (botan.) gen de ciuperci 

dintre cele neperfecte; n’are mei spori, nici co- 
nidii; se presintă numai în stare de miceliu 
durabil (sclerot). E considerat ca un stadiu al 
altor ciuperci mai superioare.

Rhizoltjl, (botan.) peri filamentoşi fixatori şi 
absorbeaţi dela Muscinee, Algele mai superioar e, 
protalele Pteridofitelor. Sunt uni- sau pluri-celu- 
lari, simpli sau ramificaţi. înlocuiesc în funcţiune 
pe rădăcini, cari lipsesc la plantele cu R., şi sunt 
identici cu perii absorbenţi de pe rădăcini.

Rhlzom, (botan.) tulpină subterană,- seamenă 
cu rădăcina, de oare diferă prin structură şi prin 
frunzele sau urmele de frunze ce se află pe el. 
Pe R. sunt numeroase rădăcini adventive. R. e 
indefinit când se lungesce mereu sub pământ, 
iar in aer ies de pe el ramuri laterale frunzoase 
(Pir, Primula, Sfânjenel); e definit când vîrful 
R.-lui iese afară ca ramură aeriană, iar o ra
mură laterală, formată în apropierea vîrfulni,

continuă crescerea R.-lui în pământ (Coada co
coşului sau Pecetea lui Solomon, Rogoz). Tuber
culii (s. e. de Cartof) caulinari sunt tot R.-e. Prin 
R. devin persistente (vivace, perene) multe plante 
ierboase în afară de cele date ca exemple.

[S. Şt R.j
Rhlzomorpha Roth, (botan.) cordoane miceliale 

groase, semânând cu nisce rădăcini şi represen- 
tând miceliul durabil dela multe Ciuperci Aga- 
ricinee. Strică trunchiurile de copaci bătrâni. 
Aşa, R. dela Armillaria mellea Vahl. atacă Co
niferele, Bravii, Molifţii şi mai ales Pinii. R. 
acestei ciuperci e fosforescentă; se găsesce şi 
în trunchiurile putrede. [S. Şt. R.j

Rhlzophora L., (botan.) gen de plante din fam. 
Rhizophoreae (v. ac.), caracterisatpriu florid mere 
şi embrion fără albumen germinând în fruct (ger
minaţie vivipară). Cele ca. 5 specii (arborii de 
manglier) formează de-alungul literalelor tropice 
pădurile de »mangrove«. [A. Pr.]

Rhizophoreae, (botan.) fam. de plante lemnoase 
dicotyle polypetale cu rădăcini aeriene, foi cori- 
acee simple oposite stipulate, flori axilare cu 
petale şi sepale în număr variabil şi gineoeu infer. 
Cuprinde vr’o 50 specii tropicale ce cresc pe ţer- 
murii oceanelor, distribuite în mai multe triburi. 
Dintre genuri relevăm numai pe cel mai frecuent: 
Rhizophora (v. ac.). [A. Pr.]

Rhizopode, clasă de animale din încrengătura- 
Protozoarelor (v. ac.), ce cuprinde 5 oi-dine: 
Radiolari, Heliozoari, Foramiuiferi, Amoebieni şi 
Monerien; caracterisate prin aceea că au corpul 
unicelular şi se mişcă cu ajutorul unor prelun
giri protoplasmatice numite pseudopode (v. ac.).

Rhlzotrogus solstltiallo, (Gândacul de Iunie), 
insectă din ord. Coleopterelor, seamănă cu Cără
buşul (V. ac.), dar e mai mic, pe corp are peri 
lungi coloraţi galben-deschis, apare în Iunie şi 
e foarte stricăcios.

Rhodan, v. Sulfocyan.
Rhodanus, Rhone (v. ac.).
Rhode-lsland, cel mai mic dintre Statele Uuiuuei 

Nord-Americane, 3240 kms. cu 345,506 loc. (1890); 
sol nu prea roditor, climă domoală; vite frumoase; 
industrie de bumbac, lână şi fier; comerciulitoral; 
pescuit. A fost colonisat 1636 din Massaohusetts, 
1776 stat liber; constituţia dela 1842; în congres 
trimite 2 senatori şi 2 deputaţi. Capitala Newport.

Rhodes, Cedl, om de stat engl, n. 1852, a stu
diat la univ. din Oxford cu gândul de a deveni 
preot, însă la sfatul medicilor, din cause sani
tare, s’a dus în Africa de sud. La început a 
făcut comerciu ou lână, după ce însă descoperi 
pe ţermurii rîului Vaal câmpurile de diamant, 
deveni foarte bogat. De aici viaţa lui ia altă di
recţiune, în scurt timp ajunge ales deputat în 
parlamentul Angliei şi guvernor în Africa su
dică. Dorinţa lui a fost să lăţească dominaţiunea 
Angliei în Africa, de aici şi resboiul cu republi- 
cele Orange şi Transvaal. f în Martie 1902.

Rhodesla, provincie industrială în Africa su
dică. Numele şi l-a luat dela Cecil Rhodes. Pro
vincia s’a format din ţerile indigene ale semin
ţiilor: matabele, masoni, macalaca manie şi din 
ţerile nordice ale besuanilor. Se mai numesce şi 
Zambesia britică.

Rhodeus, pesce de rîu din ord. Physostomi- 
zilor, fam. Cypiinidaelor (Crapi v. ac.), cu va
rietatea B. amarus.
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Rhodiu, Rh., metal descoperit de Wollaston 
1803 în minereui'ile de platină; a primit nu
mele după frumoasa coloare roşie a combina- 
tiuuilor sale. R. e alb, solipicios, fragil, insolubil 
în acide, cu o greutate specifică 12-2; fiind foarte 
rar, nu este întrebuinţat.

Rhodochrosit, mineral, v. Dialogita.
Rhododendron L., (botan.l gen de plante lem

noase de regulă sempervirente din familia Eri- 
caceelor, trib.Rhodoreae. Cuprinde vr’o 130 specii 
boreal-montane, dintre cari multe frumoase ca 
port şi cu flori mari, purpurii, mai rar galbene, 
sunt de importanţă borticoiă. R. Rotschyi Simk., 
singura specie dela noi, respândită şi cai-acte- 
ristică regiunei alpine în Carpaţii dacici, este 
cunoscută sub numirile »bujor«, »cocăzar«, 
»merişor«, etc. [A. Pr.J

Rhodonit, mineral, silicat de manganes, rar 
în cristale tricline, de obiceiu în masse com
pacte de coloare roşa sau brună. Se găsesce cu 
minereuri de mangan, fier şi aur în Piemont, 
Kapnik, în prov. Huelva, aproape de Katarinen- 
burg. Var. frumoase sunt uneori întrebuinţate 
pentru obiecte de ornament.

Rhodope, munţi in vechea Ti acia, acum Dea- 
poio-Pianina, piscul cel mai înalt Skomios(Vitoş) 
2290 m.

Rhodophycee, (botan.) alge roşii (v. Floridee).
Rhodus, insulă turc. în Marea Egeică 1400 km9, 

cu 30,000 loc. în majoritate Greci; insula e tra
versată de un şir de munţi păduroşi; sol foarte 
roditor, clima domoală; se exportează vin, stafide, 
fructe sudice, bureţi (sponghii). In antichitate 
R. a fost o republică dorică înfloritoare cu pu
tere maritimă însemnată. 1310—1522 în pose- 
siunealoaniţilor, de atunci aTurcilor. Capitala B., 
11,300 loc.; archiepiScop grec; port, şantiere. 
In vechime era renumit «colosul dela R.«, adecă 
colosala statuă de metal a lui Helios, una din 
cele 7 minuni ale lumii, ruinată la 223 a. Chr. 
prin cutremur de pămeiit.

Rhombus, (Pleuronectea vulgarisj, Calcan, 
pesce din ord. Teleosteilor, fam. Pleuronecti, are 
corp turtit, astfel că amendoi ochii stau pe aceeaşi 
parte. Trăiesoe pe lângăţermurii mărilor, în locuri 
adânci şi năsipoase, precum şi în fluvii mari. 
Carnea e bună de mâncat. Lung. corp. .30—200 cm. 
In mările Europei până la al 70° lat. nordică.

Rhone, (Bhodanus), rîu în Europa, isvoresce 
în Elveţia la înălţime de 1753 m. preste nivelul 
mării, la poalele pasului Furka, curge prin can
tonul Wallis printre Alpii pennini şi herniei, 
trece prin lacul de Geneva (Genf), trecend în 
Francia taie munţii Jura, la Lecluse formează 
o repegiune interesantă (La Perte du R.), curge 
spre vest până la Lyou, apoi spre sud prin 
Vienne, Avignon, Arles şi se varsă în Medite- 
rana (Golfe du 'Lyon), formând o deltă, parte 
mocirloasă, parte stâncoasă (insula Camargue). 
Lungime 812 km., basinul 98,885 km*. Afluenţi 
pe dreapta: Saone, Ardeuhe, Gard; pe stânga: 
Arve, Isere, Durance. R. e legat prin canale cu 
Rinul, Seine şi Loire. După R. s'a numit: 1) De
partamentul R., 2859 km*, cu 839,329 loc. (1890), 
capitala Lyon. 2) Depart. Bouches-du-B. (Gu
rile R.-lui), 5247 km», cu 673,820 loc. (1896), 
capitala Mareeille.

Rhopaioeeri, numire ce se dă fluturilor de (ji 
(v. ac.), pentru că au antenele în formă de

măciucă, cum sunt la: Fluturele alb de 
pom (Pieris crataegi). Albi li ţa sau Flu- 
turul de varză (Pieris brassieaej. Coada 
rândunelei (Papilio Machaon), Ochiul 
păunului de 4i (Vaneaaa Io), ele.

Rhus L., (botan.) gen de plante lemnoase din 
familia Anaoardiaceelor cu foi alterne simple, 
1—3 foliate sau imparipenate, ou flori mici şi 
cu ovar unilocular. Cuprinde vr’o 120 specii din 
ţerile calde cu deosebire extratropicale,1 dintre 
cari cităm ca unica specie dela noi pe R. Co- 
tinua L. »scumpia«, apoi şi B. Goriaria L. o 
plantă mediterană, ambele cu aplicări technice 
din causa abundanţei în tanină, analog se fo- 
losesce R. aemialata Murr. în China. Ele sunt, 
precum şi R. typhina L. «oţetaruU, dintre cele 
mai fiecuente plante decorative rustice. R. toxi- 
eodendron Mehx. din America boreală este cu
noscută prin proprietăţile sale toxico-vesicante şi 
se aplica odinioară în medicină. [A. Fr.] 

Rhynchites, insecte din ord. Coleopterelor(v. ac.) 
cu speciile: R. betuleti (viarul) lung de un om., 
cu un plisc alungit, cu puncte mici pe torace 
şi cu dungi şi puncte pe elitre şi de coloare 
albastră ca oţelul. Femeiuşcă depune ouăle pe 
faţa inferioară a frunzelor de vie, tăiându-le pe- 
ţiolul pe jumătate, care după ce se resucesc, 
cad moarte păgubind astfel viei; R. cupreua 
(prun arul) a cărui femeiuşcă depune ouăle 
prin înţepături în prune, zarzăne, pere, mere, etc. 
tăiându-le pe jumetate cozile şi făcendn-le să pice 
înainte de coacere. [I. P. Voiteşti.]

Rhynchocephalidae, familie creată pentru rep- 
tilul găsit în N. Zelanda Hatteria punctata 
(v. ac.), ce are caractere comune între reptile 
şi paseri. [I. P. V.]

Rhynchote, numire ce naturalistul Fabricius 
dă insectelor Hemiptere (v. ac.).

Rhytidom, (botan.) complex de ţesături moarte 
dela exteriorul tulpinilor lemnoase mai bătrâne; 
e aşezat înafară celui mai recent periderm (v. ac.), 
şi e format din liber şi plută (suber) moarto. 
R. sau se îngroaşe în fiecare an, când persistă 
ia suprafaţa trunchiului ca scoarţă crepată in 
mai multe suprafeţe rombice (Stejar, Salcâm), ori 
e neted; sau R. se desface în fiecare an în plăci 
(Platan), fâşii lungi (Viţă), fâşii circulaie (Vişin, 
Cireş). [S. Şt. R.]

Ri —, V. şi Rhi — şi Râ —.
Ri, măsură de drum în Jap'an, = 2160 keng 

= 12,960 şaku = 3985 m., după contractul din 
24 Ian. 1861 cu Prusia = 3910 m.

Riâd, capitala statului Vachabiţilor în Neged 
(interiorul Arabiei), 20,000 loc.

Riala-Bel, (turc.) al treilea rang în marina 
turcească; corespunde tit. contreadmiral.

Rialto, (ital.J Ponte di Rialto, podul cel mai 
însemnat din Veneţia.

Ribar, (zool.) rândunică de mare.
Rlbe, (RipenJ, comitat danez 3033 km9., ou 

78,623 loc. (1890); oraşul R., 4135 loc.; epis
copie; cea mai veche biserică din Danemarca.

Ribes L., (botan.) gen de plante lemnoase fru- 
tescente din fam. Saxifragaceelor, trib. Ribesieae, 
cu foi peţiolate alterne simple adese palmate, 
cu inflorescenţă de regulă raceinoasă, ovarul 
infer. 1 locular, 2 mer, fructul o bacă. Cuprinde 
preste 50 specii boreal-temperate. B. rubrum L., 
Coacăza, Pomuşoara, Păltinelele şi Jf’
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grossulariah., Agrişul, se cultivă adese pentru 
fructele lor; alte specii (mai ales nord-americane) 
ca plante ornamentale. [A. Pr.]

Ribiţa, (Gohio fluviatilis Cuv.), pesce apar- 
ţinetor familiei Crapilor, ajunge o lungime de 
12 cm. Carnea lui e gustoasă. El trăiesce în 
apele dulci dela noi.

Ribot, Alexandre Felix Joseph, om politic 
franc., n. 7 Febr. 1842 în St. Omer, advocat, 
deputat, orator temut, ministru de externe în 
cabinetul Freycinet-Constans (Febr. 1892), apoi 
în cel format de el (Dec. 1892), în 1893 mi
nistru de interne, în 1895 a format un nou 
minister. In 1902 ministm de finanţe în cabi
netul Combes.

RIcardo, David, economist englez, n. 1772 la 
Londra, dintr'o familie mosaică, făcu studii co
merciale în Olanda. Făcend cunoscinţă cu Adam 
Smith, în 1799, R. se dete cu totul la studiile eco
nomice. Primul uvragiu al lui R. datează dela 
1810 şi este întitulat: Ridicarea preţului Lin
goului, proba deprecierii biletelor de bancă. In 
1816, el dete la lumină: Principii de economie 
politică şi de imposit. In 1819, R. întră în par
lament. R. a contribuit într'un mod puternic 
pentru progresul şi respândirea cunoscinţelor 
economice în Anglia. El este unul din princi
palii fundatori ai sciinţei noue. Economia politică. 
111 Sept. 1823 la Gatcom-Park. [I. I. Nacian.)

Riccia Mich., (botan.) gen de Hepatice, fam. 
Eicoiacee, cu thal mic, dichotom, fixat prin rhi- 
zoiijii eşiţi de pe faţa sa inferioară, ori plutesce 
pe lacuri. Ca specii cari trăiesc pe păment umed, 
prin câmpii, grădini, pe marginea băltoacelor 
sunt: R. glauca L., R bifurca Hoff.; pe apa la
curilor plutesce R. fluitans L. [S. Şt. R.]

Ricciaceae, (botan.) fam. de Hepatice, seria 
Marchanţiale; genurile sale au thal dorsiventral 
în interior ou camere aerifere, însă aci nu sunt 
filamente asimîlătoare; organele roproductoare 
închise în thal; sporogonm sesil produce în el 
numai spori, nu şi elatere şi când e matur se 
deschide prin ruperea pereţilor sei subţiri. Ge
nuri: Riccia (v. ac.), Ricciocarpus Corda, Tes- 
aelina Dum. [S. Şt. R.]

Rlocoboni, Lodovico, numit Le li o, reforma
torul teatnilui itaUan, n. 1674 în Modena, f 5 Dec. 
1753 în Paris. Bl a ridicat teatrul italian la o 
treaptă superioară, formându-1 după cel francez, 
îndepărtând pe arlechîn de pe scenă şi repre- 
sentând cu trupa sa drame remarcabile. Nisu- 
inţele lui nu fură înţelese de publicul italian, de 
aceea se duse 1816 la Paris, unde obţinu cu teatrul 
seu italian succese mari. El a scris între altele: 
>Deir arte representativa* (Londra, 1727) şi »Hi- 
stoire du theâtre italien* (2 tom. Paris, 1728—31).

Rlohard, conte de Cornwallis ţi Poiton, rege 
german pe timpul interregnului (1257—72) n. 
1209, j- 2 Apr. 1272, n’a ajuns să domnească 
rn Germania, fiind recunoscut numai de partea 
vestică a imperiului. R. a fost un caracter, care 
se distingea prin multe însuşiri înalte. A fost 
cel mai bogat principe al timpului seu.

RIchard, Regi ai Angliei. 1) R., Inimă-de-leu, 
regele Angliei (1189—99), n. 1157, f 6 Apr. 1199, 
a fost un principe viteaz, dar dur, care a trăit 
tot în certe şi lupte selbatioe purtate prin Francia 
şi Orient. A întreprins o cruciată, bogată în fapte 
vitejesci, dar fără succes durabil. La reîntoarcere

a fost făcut prisonîer de Leopold V, ducele 
Austriei, pentru o vătămare făcută de R. stin
dardului austriac. A stat în temniţă 2 ani, până 
s’a adunat suma de rescumperare. Reîntors în 
patrie, a avut lupte continue cu baronii ţerii şi 
cu regele Franciei. La asediul castelului Chaluz 
lângă Limoges a fost rănit de moarte (1199).

2) Richard II, rege al Angliei (1377—99), 
n. 7 Ian. 1367. Sub el s’a întărit tot mai mult 
puterea parlamentului englez. Luptele contra 
Franciei şi Scoţiei reclamând cheltuieli mari, a 
fost silit să impună dări noue, cum a fost darea 
de cap, îngreunătoare îndeosebi pentru clasele 
inferioare, cari s’au resculat sub conducerea lui- 
Wat Tyler (v. ac.). Unele concesiuni făcute re- 
sculaţilor au potolit rescoala, dar R. a trebuit 
să retragă concesiunile în urma nemulţămirii 
claselor representate în parlament. Luând de 
soţie pe fioa lui Carol VI (1396), a încetat res- 
boiul cu Francia. După 8 ani au erupt noue 
nerândueli în Anglia, mai ales, că R. voia să 
se elibereze de parlament. El căiţu în mâna 
duşmanilor lui, fu silit să abdice de domnie şi 
muri în mod misterios în Pontefract Castle 
(14 Febr. 1400).

3) Richard III, rege al Angliei (1483 —85), 
n. 2 Oct. 1452, a ocupat tronul prin cruejimi, 
omorând sau întemniţând pe toţi cei ce păreau 
a-i fi contrari. îndată după încoronare a ucis pe 
nepoţii lui, Eduard V şi Richard de York. O 
rescoală condusă de Enric Tudor, conte de Rich- 
mond, i-a răpit tronul şi viaţa (22 Aug. 1485).

Richard I, Fără-teamă, conte al Normandiei, 
n. 935, a purtat multe lupte cu regii Franciei 
chiar pe timpul, când tronul Franciei ave să 
treacă dela Carolingi la Capetingi.

Richardia Kth., sin. Zantedechta Spr., (botan.) 
gen de plante herbacee din fam. Aroideelor, trib. 
Philodendreae, de aoelaş habit ou Calla (v. ac.), 
dar de care se distinge foarte mult şi se poate 
deosebi uşor prin ovarul 2—5 locular. Cuprinde 
vr’o 5 specii sudafrioane, dintre cari R. africana 
Kth. »oala« e una dintre cele mai respândite 
plante horticole de apartament. [A. Pr.]

Richardson, (pron. riniardsn), 1) R., James, 
călător englez, n. 1809 în Borton, f 1851 în 
Ngumta (Africa). R. a făcut o călătorie din Tri- 
polis direct preste Sahara la centrul Africei. No
tiţele şi (Jiarele lui fură publicate sub titlul-» Nar- 
rative of a mission to Central Africa* (2 tom. 
Londra, 1853) şi »Travels in Marocco* (2 tom. 
Londra, 1859).

2) Richardson, SirJohn, călător la polul nordic, 
n. 1783, t 1865; a petrecut pe Franclin în o 
expediţie polară (1825—27), a întreprins însuşi 
(1848—1849) două expediţii pentru aflarea lui 
Franclin. Scrierile lui mai însemnate: »Fauna 
boreali americana*, 4 tom. Londra, 1829—37, 
»The Polar region*. Londra 1861, etc.

3) Richardson, Samueî, romancier engl. n. 1689, 
f 4 Iulie 1761 în Londra. R. e întemeietorul 
romanului englez de familie. Dintre romanele 
lui, cari sunt de importanţă epocală în literatura 
lumii, însemnăm: Pamela (2 tom. Londra, 1740), 
Clarissa.Harlowe (8 tom.), Sir Charles, Gran- 
dison (6 tom.), etc.

Richelieu, 1) R-, Armând Jean du Plessis, 
duce, cardinal, om de stat franc., n. 5 Sept. 1585, 
-j- 4 Dec. 1642. In 1624 a ajuns în fruntea gu-
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veinului. întreaga Iui niâuinţă era îndreptată 
spre împreunarea catolicismului cu bunăstarea 
naţională. El a luptat contra Spaniei, primind 
chiar ajutor dela Englezii şi Olandezii protestanţi, 
duşmanii interni, hughenoţii şi catolicii se res- 
coală, dar sunt bătuţi. Rochelle, citadela hughe- 
noţilor, cade în manile lui R. El se îndreaptă 
cu succes contra Spaniei, înăbuşe o nouă res- 
coală îndreptată contra lui şi îşi asigură liniscea 
în lăuntrul Franciei. întreaga lui activitate e 
îndreptată contra casei de Habsburg, aliâudu-se 
cu protestanţii din Germania. Trupele franceze 
întră în Alsaţia şi cuceresc uu şir de cetăţi şi 
castele. Se îndreaptă contra Spaniei şi scie să 
o încurce într’o revoluţiune mare. In timpul 
acesta se mai fac încercări de rescoale în Francia, 
dar ele sîtut în curând înăbuşite, autorii lor 
mor pe eşafod. Cardinalul R. a fost cel mai 
mare om de stat al Franciei vechi. Fără scru- 
puli şi cu o energie de fler, a sciut să facă 
Francia mare în afară şi să întărească în lăuntru 
absolutismul, centralisând tot mai mult admi
nistraţia provincială. (Cf. «Testament politiquc 
du cardinal de R.«, 2 tom. Amsterdam, 1687—96; 
•Lettres, instructions diplomatique, eto.«, adu
nate de Avenel, 8 tom. Paris 1853—77, etc.)

2) Richelieu, (pron. rişiio). Armând Emanuel 
du Plessis, duce, om de stat franc., n. 25 Sept. 
1766, t 17 Maiu 1822 în Paris. Isbucnind re
voluţia franc. 1789 a trecut în Rusia, unde a 
ajuns general-locotenent în armată. A fost şi 
guvernator al Odesei. După reîntoarcerea Bur- 
bonilor, fu uumit Pair şi primul camerier al re
gelui, apoi în doue rânduri ministru.

RlchepIn (pron. rişpen), Jean, poet franc., 
n. 4 Febr. 1849 în Medeah, (Algiria). El a în- 
trocţus naturalismul în lirică prin volumul seu 
de poesii «Chanson des gueux« (Paris, 1876), la 
început confiscat de guvern, apoi iară liberat. 
Acestuia i-au urmat »(3aresses«, (1877), cari au 
şi versuri frumoase, romanul »La glu« (1881), 
apoi »Les blasphemes« (1884), o colecţie de în
jurături la adresa lui Dcjeu, a raţiunii, naturei, 
progresului, etc. Romanele lui au puţină valoare. 
El s’a încercat şi în dramă, dintre cari «Par la 
gloire« a fost representată în «Comedie franşaise«.

Rlohişdorf, magh. Biomfalva, corn. rur. în 
Trans., cott. Ternavamare, cu 1170 loc., 319 Rom., 
829 Germ.

Rlchmann, Regula lui, o formulă stabilită de 
fisicianul Georg Wilh. Richmann (n. 23 Iulie 
1711 în Pernau, t 6 Aug. 1753 ca membru al 
academiei de sciinţe din Petersburg), pentru 
calcularea temperaturei unui amestec, din doue 
fluidităţi omogene, dar ou temperatură deosebită.

Rlchmond, l) R., oraş în comitatul engl. Surrey, 
22,684 loc. (1891), parc mare, cercetat de Lon
donezi. 2) R.,oraş înTorkshire ( Anglia), 4216 loc. 
3) R., capitala statului Virginia (America nor
dică), 81,388 loc. (1890); statua equestră a lui 
Washington, numeroase fabrici, oomerciu în
semnat; 1861—65 aci a residat guvernul sta
telor sudice. 4) R., oraş în statul nordainerican 
Indiana, 16,608 loc. 5) R., oraş în colonia engl. 
Cap (Africa sud.), 1236 loc.

Richter, 1) iî., Jean Paul, literat (1763—1825), 
celebru scriitor umoristic german, n. la Vunsiedl 
lângă Beireuth din o sărmană familie protestantă, 
studia teologia, dar se ocupă în special cu lite

ratura. Se luptă continuu cu lipsa până când, în 
1809, prinţul Dalberg îi dete o pensie de 1000 fl., 
făcendu-1 consilier de delegaţiune. Fu doctor al 
academiei de Heidelberg şi membru al celei din 
Miinchen. In 1825 pierdu vederea, şi moartea 
unicului seu fiu îi grăbi sfîrşitul. Satira şi umorul, 
de multeori căutat şi mai totdeuna în serviciul 
ideilor religioase şi morale, caracterisează toate 
romanele şi alte scrieri ale sale, din cari sem
nalăm: Estract din hârtiile diavolului’ (1788); 
Logea invisibilă, 2 voi. (1788); Hesperus, 4 voi., 
schiţe de femei; Flori, fructe şi spini, 4 voi. 
(1796—7); Valea Carapană sau despre nemurirea 
sufletului, mult apreciată de Herder; Titan, opera 
cea mai desăvîrşită şi cea mai înaltă expresiune 
a concepţiunilor sale, 4 voi. (1800—03); tradusă 
în franc, de Th. Chasles; Levana sau teoria edu- 
caţiunii (1807); Introducere la estetică, scriere 
dogmatică despre poesie, 3 voi. (1804); Mici 
scrieri, 2 voi. (1801—16). S’a făcut şi o Cresto
maţie din principalele pasagie ale scrierilor sale. 
Literatură; Srazier; I. P. R., Ein philosophischor 
Commentar zu dessen Werke, 5 voi. Leipzig, 1823; 
Dna de Stael in L’AIlemagne; Th. Chasles în 
Etudes sur TAIlemagne.

2) Richter, Ernst-Pried.-Ed., oorapositor şi 
renumit teorician de musică german, n. la Gross- 
schonau (24 Oct. 1808), f la Leipzig (9 Apr. 1879). 
Autodidact a profesat şi a funcţionat ca dirijor 
în Leipzig. A scris musică instrumentală de ca
meră şi mai cu seamă musică bisericească, psalmi, 
motete, mise, un oratoriu, ş. a. Principalul seu 
titlu de glorie e însă tratatul seu de composiţie, 
în 3 părţi (Armonie, Contrapunct, Fugă) care 
se bucură de un renume universal şi a fost tradus 
în toate limbile.

3) Richter, Hans, unul din cei mai renumiţi 
şefi de orchestră a timpului; e născut la Raab 
în Ungaria (4 Apr. 1843) şi a studiat în conserva
torul din Viena.

Ricimer, general roman de origine suevă, 
nepot al regelui got Wallia. Consul în 459, de
tronează pe Avitus, asasinează pe Majorienus 
şi ridică la tron pe Libius Severus, ginere al 
acestuia dar îl omoară şi îl înloouiesce cu Oly- 
brius. t 472.

Ricina, oleiu de R., cleiul stors din sămânţa 
plantei Rioinus communis L. (v. ac.). E incolor 
sau gălbiu, lichid gros, sgărie puţin. Se între
buinţează în medicină ca purgativ şi ca adaus 
la diferite oleiuri pentru per şi la pomăcji, în 
industrie la fabricaţiunea săpunului.

Ricinus L., (botau.) gen de plante anuale (în 
patrie arborescente) din fam. Euphorbiaceelor, trib. 
Crotoneae, cu flori monoice: cele mascule cu sta- 
mine numeroase, cele femele 3 mere, capsule 3 ooce 
şi foi peltat-palmat-lobate. Cuprinde o singură 
specie R. communis L. cu o mulţime de varietăţi 
(după alţii specii proprii, introduse în hortioul- 
tură) origiuară din Africa, din ale cărei seminţe 
«căpuşe» «ricin» se extrageoleiul întrebuinţat 
în medicină, ca unul din cele mai eficace pur
gative. [A. Pr.J

Ridul de câmpie, (magh. Mezâ-RUcsJ, com. rur. 
în Trans., cott. Mureş-Turda, 1477 loc., 1311 Rom., 
152 Magh.

Ricoşet, ridicarea din nou a proiectilului după 
ce a lovit un obstacol şi descrierea unei nque 
curbe, mai mică însă ca cea dintâiu (traiectoria).
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Ridichea, v. Raphanus.
RIdIcul, ceva urît sau umil în contrast cu 

frumosul sau sublimul. Acest contrast, faptic 
sau numai subtinteles şi deşteptat instinctiv după 
legea asociatiunii ideilor, explică plăcerea estetică, 
ce ne-o face R. In faţa R.-lui, o parte din acti
vitatea sufletească, deşteptată prin ideia frumo
sului sau sublimului, şi considerată ca un curent 
nervos, asemenea unui curent electric, devine 
liberă, fiind îndreptată asupra unui lucru a căruia 
înţelegere n’are trebuinţă de întreagă această 
activitate şi, reversăndu-se asupra nervilor simţirii 
şi mişcăni, produce prin cei dintâiu veselia sau 
simţul înălţat al vieţii, prin cei de al doilea me
canismul rîsului. R. e de mai multe feluri, după 
modul cum ni se presentă şi după contrastul cu 
felurite specii ale frumosului sau sublimului. 
Astfel sunt gluma, satira, umoristicul, naivul, bi
zarul, barocul, comicul, eroicomicul, burlescul, 
grotescul (v. acestea).

Rieger, Francisc Ladislaus, om politic, ceh,
n. 10 Dec. 1818 în Semil, după ce a părăsit.ca
riera judecătorească fiind încurcat într’un proces 
politic, s’a făcut publicist. In 1848 a fost ales 
deputat în şapte cercuri. In parlamentul austriac 
a fost oratorul principal al partidei slave. După 
apariţia diplomei din Octobre (1800), s’a pus în 
fmntea partidei naţionale cehe şi stabili un pro
gram federalistio. Din 1863—1879 Cehii au ob
servat pasivitate faţă de dieta provincială şi par
lamentul austriac. Sub Taafe au intrat din nou 
in dietă şi parlament, unde a fost unul din 
conducetorii majorităţii. In 1891 a suferit o în
frângere partidul Cehilor .bătrâni, aşa că nici R. 
n’a mai fost ales deputat. De atunci s’a retras 
din viaţa politică.

RlehI, Wilhelm Heinrich, de, novelist german,
o. 6 Maiu, 1823 în Biebrich. La început (jiarist, 
fu numit 1853 profesor la univ. din Miinchen, 
in )862 membru al Academiei de sciinţe de acolo, 
1885 director al museului naţional şi conservator 
general al monumentelor de artă şi al anticită- 
ţilor din Bavaria. El a publicat o »Naturgeschichte 
des Volkes» (1853—1869), »Kulturgeschichtliche 
Novellen«(Stuttgart, 1856),»Geschichten aus alter 
Zeit« (1862—64), »Kulturstudien aus drei Jahr- 
hunderten» (2 tom. Stuttgart, 1859), »Kultur- 
geschichtliche Charakterk6pfe«, (1891—92)etc.

RlenzI (BienzoJ, Cola di, cu adevăratul nume 
Nicola Lorenzo Gabrini, a restabilit republica 
în Roma în 1347, n. 1313. Din 1344—47 a cercat 
să aţiţe poporul contra nobilimii, ceea ce i-a 
succes numai în urma unei foamete. In 20 Maiu 
1347 şi-a cetit, în capitol, între aclamaţiunile 
poporului, cele 13 legi constituţionale. Senatorii 
fură alungaţi, nobilimea surprinsă fugi la ţeară. 
El îşi dete titlul de tribun şi îşi luă de tovarăş 
pe legatul papal. Orbit de succesele obţinute, 
a declarat, că poporul roman are să aleagă pe 
împărat, ceea ce l-a lipsit de sprijinul papei dela 
Avignon. El a trebuit să fugă. Retrecend câţiva 
ani în singurătate, a mers la împ. Carol IV în 
Praga(1350), acesta însă l-a arestat şi l-a predat 
papei Clemens VI. Urmaşul acestuia, Inocenţiu VI, 
l-a liberat şi l-a trimis în Italia, ca să lucreze 
pentru puterea papală. R. recuceresce Roma şi 
întemeiază un regim de teroare. Poporul se unesce 
cu nobilii şi R. este ucis, cadavrul lui batjocorit 
şi ars. (Cf. Eortifiocca, Vita di R., Brescia, 1624;

Eaoiolopedia româna. Voi. 111.

G. Paolucci, Appunti storici sopra Cola di R. 
Bari, 1883; Auriac, Etudes historiques sur Nicola 
R. (Amiens, 1885), etc.

Riese, Adam, (1489—1559), impiegat monta- 
nistic şi contabil la Annaberg, în munţii metalici 
ai Saxoniei. Autorul celei dintâiu îndrumări me
todice în arta aritmeticei practice, apărută în 
Germania.

Rlesllng, o varietate de struguri cu boabe 
vercji, mici, cari sunt puţin gustoase, dar dau 
un vin excelent, cu un miros plăcut.

Riga, capitala guvernamentului rusesc Liviand, 
lângă Diioa, al doilea oraş comercial al Rusiei, 
282,943 loc. (1897); biserică gotică, bis. Sf. Petru 
cu turn de 140 m. înalt; castel; fabrici de ra
chiu, tutun, oleu, fier, etc., însemnat comerciu 
maritim.

Rigas, Constantin, poet neogrec şi martir al 
patriotismului, n. la Velestino (vechia Pherae) 
în Tesalia, 1753. Entusiasmat de spiritul revo- 
luţiunii franceze din 1793, concepu planul de a 
libera Grecia de Turci şi, pentru acest scop, 
spera sprijinul lui Napoleon I, care i-se şi pro
mise prin Bernadotte, ambasadorul francez la 
Viena. In 1797, voind a vorbi cu Bonaparte 
în Veneţia, părăsi serviciul său dela curtea dom
nului Munteniei, M. Şuţu, şi plecă la Triest; aci 
fu prins, adus la Vicna şi, în 1798, dat cu mai 
mulţi soţi comandantului turc din Belgrad, care-i 
spânzură. Prin poesiile sale contribui mult la 
deşteptarea consciinţei naţionale a Grecilor.

Rigaudon, (franc.) vechiu dans, de origine 
provensală, în măsură binară, mişcare vivace 
şi de un caracter vesel. Numele pare a-i veni 
dela un măiestru de dans, Rigaud, care l-a pus 
în modă. Musica e formată din 3 reluări de câte 
8 tacte, a treia contrastând mult cu cele două 
anterioare. In partiţiunile măiestrilor francezi 
şi italieni din seci. XVIII se văd multe arii de 
balet în această formă, şi chiar coruri. [T. C.]

Rigel, stea de mărimea ântâiu din constela- 
ţiunea lui Orion, sin. Piciorul stâng al lui Orion.

Rigi, munte isolat în Elveţia între lacurile 
Vierwaldstadt, Zug şi Lowerz, piscul R.-Kulm 
de 1800 m. înalt; cel mai cercetat munte în 
Elveţia din causa admirabilei privelişti de pe 
vîrful lui. Pe munte se atla hoteluri grandioase 
şi de jos până sus duc şi trenuri.

Rigla, instrument pentm trasul liniilor drepte.
Rigorism, în genere este un termin, ce de

notă observaţia prea strictă şi literală a pre- 
scriptelor legii. In etică se numesce R. doctrina 
sau teoria ce are de principiu rigoarea prescrip- 
telor legii şi rigidă lor observare până chiar şi 
în amănunte. [Pi.]

Riia, Scabia omului, este o boală parasitară 
şi contagioasă a pielei, caracterisată prin niân- 
cărime şi prin erupţiuni eczematoase. R. este o 
boală foarte veche, respândită preste tot pă- 
mentul; in România ea este cunoscută de mult, 
precum probează scrierile folkloriste, descânte- 
cile vechi, doctoriile poporale vechi. R. apare 
câte odată în unele sate în mod epidemic. Ca 
părăsiţi ai R.-ei cunoascem trei araohnide: Sar- 
coptes, Dermatodectes şi Symbiotes. Cel mai 
important este Sarcoptes, care a fost descris de 
Linne în 1748 ca Acarus Scabiei, de Latreille 
în 1806 ca Sarcoptes Scabiei. Numai Sarcoptele 
îşi sapă canale în piele, în care depune ouăle

49



770 Rîjnica — Rîma.

fc

lui, Dermatodectele şi Symbiotele se fixează pe 
pielea omului într'un mod mai trecător, se găsesc 
adeseori în folioulele pielei ale auinialelor do
mestice. Toate trei Arachnidele mai trăiesc sep- 
temăni întregi după depărtarea lor dela pielea 
e care au crescut, dar atât ele precum şi ouăle 
or mor curând într’un aer uscat şi cald de 

65—100° C. O influenţă locală asupra acestor 
părăsite, aflate pe piele, o exercită creosotul, 
Boluţiunea de potasă, oleiul de terebentină, ca
tranul, petroleul, acetul tare, acidul carbolic, 
benzina, săpunul de potasă cu pucioasă. Nu este 
de ajuns ca să vindecăm R. prin uciderea pără
siţilor ei, ci trebue să prevenim şi recidiva prin 
desinfectarea pânzeturilor, veştmintelor, aşter
nutului bolnavului într’un cuptor încăl(Jit la 80° 
sau cu apă fierbinte. Ocasiunea pentru multi
plicarea R. omenesci se nasce prin durmirea 
de două sau mai multe persoane într’un pat în 
familie, în hanuri, pensionate, închisori, prin 
întrebuinţarea aşternutului de care s’au servit 
alţii în casarme, oteluri, aresturi, în casele par
ticulare, în camerile destinate pentru servitori, 
lucrători, ucenici, prin contactul intim, prin con
tactul copiilor în şcoală şi la jocuri. [1. Felix.]

Rîia animalelor este datorită unor mici pă
răsite numite Acarieni; unii se ţin de tribul Sar- 
coptinelor, alţii do familia Domodicidelor. Aceste 
două categorii de Acarieni se deosebesc şi prin 
caracterele zoologice şi prin sediul lor; Sarcop- 
tidele psorice trăiesc în epiderm, la diferite adân
cimi; Demodicidele se află mai numai în glandele 
sebacee. Boala aceasta de piele este cunoscută 
de mult. Moise exclude sacrificarea animalelor 
rîioase. Grecii şi agronomii latini, cunosceau cât 
de molipsitoare este această boală şi pagubele 
ce turpis scabies aducea în turme. Cel dintâiu 
care a indicat existenţa unui aninialcul în rîie 
a fost medicul Arab Avenzoar.

Riia cailor. Calul, măgarul şi catîrul sunt 
atinşi de R. sarcoptică, psoroptică şi simbiotică. 
R. sarcoptică are de caracter generalisarea re
pede, contagiu mai mobil, locaiisarea pe toată 
suprafaţa corpului. R. psoroptică se localisează 
pe partea de sus a gâtului, în crescet, la coadă ; 
R. simbiotică apare pe picioare şi contagiunea 
e înceată. Este însă bine să ţinem minte că 
toate aceste forme de R. pot să existe împreună 
pe acelaşi animal.

Bîia vitelor cornute este datorită Acarienilor 
psoropţi şi sirabioţi. R. sarcoptică, din câte se 
scie până acum, nu se produce la bovine. R. 
bovinelor când este datorită psoroptului se poate 
confunda cu alte câteva boale de piele; micro
scopul însă ne ajută a diagnostica psoroptul. 
Simbiotul produce o R. la baza coadei şi mân- 
cărimea e mai potolită; aceasta este mai puţin 
contagioasă ca cea psoroptică.

Riia oilor. Aci avem cele trei forme de R. 
R. sarcoptică îşi are sediul pe cap; începe la 
buze, în jurul nărilor, mai rar la pleoape şi 
urechi, apoi cuprinde tot capul; ea pare a res
pecta păi-ţile acoperite de lână. R. psoroptică 
este spaima turmelor; părăsitul se desvoaltă şi 
se înmulţesce tocmai pe părţile acoperite de 
lână şi fuge de pe oile tunse pe cele cu lână 
netunsă. R. simbiotică se desvoaltă pe picioare, 
pe uger, pe serat; trunchiul, gâtul şi capul nu 
sunt nici odată atinse.

Riia caprelor. Nus’a observat nici odată forma 
psoroptică ci numai cea sarcoptică care începe 
dela cap şi cuprinde apoi tot corpul şi cea psorop
tică care apare pe laturile gâtului şi se întinde 
dealungul spinării şi mai rar pe laturile pieptului.

Riia pescilor este datorită numai unui sarcopt 
varietate suină, şi este contagioasă pentru om.

Riia cânilor. Pe lângă R. demodectică, cânii 
mai au o R. obicinuită, sarcoptică, şi o alta 
simbiotică sau auriculară. Confusiune «e poate 
face între R. demodectică, care este foarte greu 
de vindecat şi foarte gravă, şi între cea sarcop
tică. O deosebire este că cea foliculară ocupă o 
suprafaţă uscată, pe când cea sarcoptică este 
acoperită de cruste mici galbene.

Riia pisicilor, este datorită sarcopţilor şi sim- 
bioţilor. Cea dintâiu începe la ceafă, apoi trece la 
urechi, frunte, cap, rar la partea dinainte a gâ
tului. H. simbiotică, şi la pisici, tot la ureche apare.

Simptomele. Toate R. au ca prim şi inevitabil 
simptom roâncărimea. La început redusă la un 
punct, apoi întinsă la o suprafaţă mai mult sau 
mai puţin largă. Aceasta trebue să ne atragă 
atenţia şi să ne hotărască a chiema pe medicul ve
terinar iar pe de alta să însciinţăm primăria 
locului unde ne aflăm pentru R. cailor, vitelor 
cornute mari şi mărunte, şi pentru R. porcilor. 
Deşf rar, unele R. ale animalelor se transmit 
la om.

Tratament: animalele bolnave se deosebesc 
cu totul de cele sănătoase. Perul locului atins se 
tunde. Se săpunesce animalul cu săpun de po
tasă, se freacă puternic cu peria; săpunul re- 
mâne pe loc câteva ore. Se fac spălători şi pielea 
se uscă. Se aplică apoi: petrol, benzină, creozot, 
(creozot şi alcool 10 părţi, apă 25 păi'ţi), tutun, 
sulf ură de potasiu, pucioasă (1 parte, untură 
3 părţi) poniada Helmerich (pucioasă pisată 
2 părţi, carbonat de potasă 1 parte, grăsime 
8 părţi). Pentru oi dă resultate mai însemnate: 
păcură cu săpun verde, părţi egale.

Riia demodectică se întâlnesce la toate ani
malele şi este cea mai greu de vindecat chiar 
de cătră medicii veterinari, din causă că pără
situl este situat profund. fl. St. Furtuna.]

Rîjnica, numele popular al plantei Cardamine 
impatiens L. (v. ac.).

Rlksdaler, talerul şvedez de până acum = 
100 ore = 1 coroană scand. = 1'32 K.

Rilasclando, (ital.) termin întrebuinţat în mu- 
sică şi implicând în sine idea de micşorare a 
intensităţii şi de rărire a mişcării.

Rllo-Dag, şir de munţi în Peninsula Balca
nică, se întind dela Sar-Dag spre sud-est, for
mând culmea apelor între Dunăre şi Archipelag; 
piscul principal ajunge înălţime de 3000 metri.

Rim, numele archaic şi popular al Romei, s. e. 
împăratul R.-lui, papa de R.

Rima, armonia silabelor finale din versurile 
unei poesii. Cele mai frumoase R. se produc, 
când silabele finale, ce rimează, sunt în armonie 
şi după accent, deşi cuvintele sunt diferite.

Rima, (Lumbricus agricola), verme inelat 
(80—120 inele), clasa Annelidelor, subcl. Chaeto- 
podelor, ord. Oligochaetelor, corp rotund, extrem, 
anterioară ascuţită în forma de rît, având sub 
ea orif. bucal. In treimea anter. a corpului sunt 
câteva inele mai groase, formând aşa 4iail ţi00. 
Ochi n’ai'e, dar poate percepe lumina. Are pe
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corp 4 serii de câte 2 peri mici în piele, vi- 
(Jibili numai cu microscopul. Se înmulţesce prin 
oue, şi când e tăiată în bucăţi (prin săparea pă
mântului în care trăiesce), fiecare parte se pre
face într’un individ nou. E foarte folositoare 
pentru agricultură, căci mâncând pământ, tre- 
cându-1 prin tubul seu digestiv. îl dă afară bine 
măcinat şi mai gras, depunându-1 la suprafaţa 
solului arabil. [I. P. Voiteşti.]

Rimaszombat, oraş în Ungaria, cott. Gdmor, 
5849 loc., 5424 Magh., 322 Slov., tribunal şi ju
decătorie de mine, liceu protest,, şcoală oomerc. 
comerciu însemnat. Pe teritoriul oraşului s’au 
aflat arme de bronz, monete romane, etc. Numele 
vechiu a fost Gross-Stephelsdorf (Villa Stephani), 
comună locuită de mineri, de sigur germani.
, RImesa, (ital., franc. Remise, retrimitere), tri

miterea de bani, mai ales de cambii sau alte 
efecte în scopul acoperirii unei pretensiuni. În
deosebi se numesce R. în comerciu cambia ce 
o primesce cineva drept plată sau pe care o 
vinde spre a-şi procura numerar.

Rlmeţ, (magh. RemeteJ, corn. rur. în Trans., 
cott. Albei infer., 1911 loc. Rom.

RiminI, (vechiul Ariminum), oraş în prov. ital. 
Forli (Emilia), 10,838 loc. (ca comună 37,078 loc.); 
episcopie; catedrală, arcul triumfal al lui August, 
pod antic de marmoră.

RImniceanu, v. Romniceanu.
RimnIcenI, corn. rur. în Rom., j. R.-Sărat, com

pusă din 2 căt. cu 1523 loc., 1 biserică şi 1 şcoală. 
(M. Dicţ. geogr, al Rom.)

Rîmnicul, (Riul-Mm-ilor), rîuîn Rom., j. Vâlcea, 
format din două braţe, ce se unesc la corn. Sără- 
cinesci şi apoi curg sub numele Rîul-R. şi se varsă 
in Olt pe malul drept, în dreapta oraşului R.

Rimnicul-Sărat, rîu în Rom., ce isvoresce în 
j. Buzău dintre munţii Curcubăta-Mare şi Curcu- 
bela-Mică, străbate j. R.-Sărat, întrăîn j. Putna şi 
apei se varsă în Şiret. Lungimea e de ca, 150 km.

Rimnicul-Sărat, corn. urb. în Rom. şi capitala 
j.-lui cu acelaşi nume, aşezată pe un platou dintre 
rîul Rîmnic şi părăul Valea-Coţatcul, şi având 
13,134 loc. (1899), între cari 10,947 Rom., 1590 
Ovrei, iar restul de alte naţionalităţi, 117 strade 
şi 2114 oase, 8 biserici ort. şi 3 sinagoge. Bise
ricile ort. cele mai principale sunt: Bis. Piatra 
sau Domnească, zidită din temelie de Ştefan 
cel Mare pe la 1474; biserica catedrală, zidită 
la 1097 de Constantin Basarah-Voevod şi Michail 
Cantacuzino, vel-spătar; bis. Robească şi bis. 
Bagdad. Instnicţiunea numără un gimnasiu, ce 
poartă numele lui Vasile Boerescu. 2 şcoale pri
mare urb. de băieţi şi 2 de fete, 1 şoală mixtă şi 
2 şcoale private. Industria numără câteva fabrici 
mai mici de săpun şi luminări. Comeroiul este 
activ şi constă în cumpărări şi vâmţeri de lemne, 
vite, cereale, vin, rachiu şi manufacturi, fiind 
2 pieţe: a Halelor şi a Libertăţii. Bâlciuri anuale 
se fac la Sf. George (23 Apr.), Drăgaica (24 Iunie) 
şi la Ispas. Locuri de plimbare sunt: Calea Vic
toriei şi Grădina publică. Zidirile publice mai în
semnate sunt: palatul administrativ, gimn.»Vasile 
Boerescu», prefectura, spitalul judeţean, spitalul 
Bagdad. (M. Dicţ. geogr. al Rom.) [nt.j

Rimnioul-Sărat, judeţ în Rom., numit astfel 
după riul R.-Sărat, care-1 udă prin mijloc, şi 
cuprins între j.-le Putna, Buzău, Brăila, Tecuciu 
şi Covui'luiu, având o întindere de 3340 kms. şi

136,407 loc. (1899), din cari 133,135 Rom. Marca 
j.-lui e un armăsar. Partea de vest a-j.-lui (cam a 
Va parte din întinderea aceluia) se ţine de regiunea 
muntoasă, regiunea dealurilor ocupă partea de 
mijloc, iar a câmpului partea de est a j.-lui. Apele 
mai însemnate sunt: Mîlcovul la nord, Rîmna, 
Slîmnicul şi Rîmnicul la mijloc, Câlnăul la vest 
şi Buzăul la sud. Afară de aceste ape curgătoare, 
în partea de sud se mai găsesc şi câteva lacuri 
cu ape minerale, cum e: Balta-Albă, Boldu şi 
Balta-Amară. In privinţa administrativă j.-ul este 
împărţit în patru plăsi: Marginea de jos—Oraşul, 
Rîmnicul de sus—plaiul Rîmnicul, Marginea de 
sus. Grădiştea—Rîmnicul de jos, numărând în 
total 85 comune rur. Capitala j.-lui e Rimnicul- 
Sărat. In privinţa politică j.-ul R.-Sărat dă 3 se
natori şi 4 deputaţi; în ordinea eclesiastică face 
parte din eparchia Buzăului. Instrucţiunea se face 
în 1 gimnasiu, 5 şcoale primare urb. de băieţi 
şi fete, I şcoală primară rurală, 101 şcoale rur. 
mixte şi 11 şcoale de cătun. In ordinea judi
ciară j.-ul numeră 82 judecătorii comunale, 3 ju- 
decătoi-ii de ocol şi 1 tribunal, care dopinde de 
curtea de apel din Galaţi. J.-ul R.-S. produce tot 
soiul de cereale, fiind agricultura îndeletnicirea 
de căpetenie a locuitorilor; viile ocupă o supra
faţă de 9052 ha. Dintre minerale se găsesce: 
pirită la Argintăria-Veche, la Malul-Negru, la 
Sări şi pe albia rîului Câlnăul; sarea gemă for
mează munţi de sare: Dealul-Sârii pe valea Rîm- 
nicului, La-Sări pe valea Sărăţelului şi La-Sări 
în Munţii Sării; lignită la Pliscul, în dealul Hîrjea, 
la Modreni, pe valea Câlnăului; petroleu la Valea- 
Rea şi la Scropuş. Afară de Balta-Albă, lac salin, 
se mai găsesc isvoare de apă sulfuroasă, din cari 
cele mai importante sunt: la Bisoca, Poiana-Mă- 
rului. Mănăstirea lui Bârsache, pe părăul Turul, 
între munţii Purcelul şi Carîmbul. Industria şi 
comerciul sunt concentrate în capitala j.-lui. Căile 
de comunicaţiune sunt: calea ferată şi calea na
ţională Buzeu-Focşani, mai multe căi judeţene 
şi comunale. (Cf. M. Dicţ. geogr. al Rom.) [nt.J 

Rîmnicul şi Noul Severin, episcopie. După pi
sania pusă pe amvonul catedralei, episcopia R. 
datează din timpul mitropolitului Eftimie al 8e- 
verinului şi al lui Mihail, ântâiul episcop de 
Rîmnic. Decarece la 1380 găsim âncă pe ântâiul 
mitropolit al Severinului, Antim, înfiinţarea epis
copiei R. cade mai în urmă şi pare a fi existat 
sub mitropolia ţerii între 1500—1507, împreună 
cu episcopia Buzăului. Circumscripţia ei va fi 
fost cam aceeaşi ca a mitropoliei Severinului; 
din această causă s’a şi numit a Noului Severin. 
In timpul resboiului între Nemţi şi Turci, la 
1735, catedrala a ars. Atunci a rezidit-o cel mai 
de frunte episcop al acestei eparchîi. Clement. 
Tot dînsul a clădit paraclisul Sf Grigore în 1745 
şi bolniţa în 1748. Tocmai un secol în urmă, 
cu prilejul unui mare pojar din oraş, catedrala 
a aia din nou, astfel încât chiar reşedinţa epis
copală s’a mutat la Craiova. Biserica actuală 
este zidită de episcopul Calinic în 1856, şi de 
atunci este iarăşi scaun. Clopotul mare este 
de abia din 1848. Pe lângă episcopie fiinţa o 
şcoală de candidaţi la preoţie, mai tărejiu pre
făcută în tipografie. Seria episcopilor şi biografia 
lor nu este stabilită, deoarece âncă nu s’a găsit 
nimeni, care să se folosească de archiva epis
copiei pentru a compila o operă aşa de meri-
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torie, ca cea făcută de episcopul Melchisedec 
pentru Roman şi Huşi. (Cf. Tocilescu, Raport 
asupra câtorva mănăstiri şi biserici. Bucuresci, 
1886; Bileiurescu, Măn. şi biser. din România. 
Bucur., 1890.)

Rîmnioul-Vâlcea, com. urb. în România, ca
pitala j.-lui Vâlcea şi reşedinţa episcopiei Rîm- 
nicul-Noul-Severin; staţiune de cale ferată; e 
situată sub poalele dealului Capela la conQuenţa 
rîurilor Rîmnicul şi Oltul. Are 7317 loc. (1899), 
între cari 5704 Rom., 1409 supuşi străini şi 
204 Ovrei. Biserici, pe lângă catedrala episco
piei zidită la 1856, mai sunt 7: Cuv. Paraschiva, 
începută din temelie de loan Petraşcu-Voevod 
Ia 1557 şi terminată de fiul seu Mibaiu Bravul, 
banul Craiovei în anul următor; Maica Dom
nului, fundată de Mircea cel Bătrân la 1388; 
Toţi Sfinţii, zidită între anii 1762—64; Sf. Du
mitru, Sf. George, Sf. loan Botezătorul şi capela 
Cetăţuia. In centrul oraşului e mănăstirea (Bă- 
răţia) Franciscanilor. Instrucţiunea publică nu- 
meră: 1 gimnasiu, 1 seminariu de gradul 1 pentru 
candidaţii de preoţie, 2 şcoale primare urbane, 
una de băieţi şi alta de fete, 1 şcoală prim. rur. 
şi 1 şcoală de meserii, întreţinută de judeţ. O 
şcoală primară mixtă întreţine şi comunitatea 
catolică. Industria numeră: 2 fabrici de che
restea, 1 fabrică de frînghii, 1 fabrică de pielărie 
şi 1 moară. Bâlciuri anuale se fac la Sf. Petru 
şi la VimM'ia mare, iar tîrg septemfinal în fiecare 
Marţi. Oraşul are 2 pieţe şi 1 gradină publica, 
numita Zăvoiul. Se mai găsesc câteva isvuare 
de apă sulfuroasă, 1 stabiliment de băi şi 1 spital 
judeţean. (Cf. M. Dicţ. geogr. al Rom.) [nt]

Rin, (lat. Bhenus, germ. Rhein), rîul principal 
al Germaniei şi o însemnată arteră a ei; isvo- 
resce în Elveţia, cantonul Grison, din 2 resp. 3 is- 
voare: R. anterior, R. de Medels şi R. posterior, 
toate se împreună la Reichenau, la Rheineck se 
varsă în lacul de Constanţa, la Stein iese din 
lac, curge spre vest până la Basel, la Schaff- 
baiisen formează renumitul cataract (24 m. înalt, 
170 m. lat), curge apoi spre nord pe la Mann- 
heim, Worms, Mainz până la Bingen (până aci 
R. superior), apoi spre nord-vest până la Bonn 
(R. de mijloc), de aci încolo iese la şes'curgând 
spre noid până la Emmerich, apoi spre vest şi 
se varsă în Marea Nordului (R. interior) for
mând o deltă cu 5 braţe. Lungimea 1225 km., 
basmul 196,303 km1. Afluenţi pe dreapta: Neckar, 
Maina, Labn, etc.; pe stânga: Tbur, Aare, 111, 
Mosel, Ahr, etc. Navigaţia e foarte desvoltata 
pe R., cu deosebire dela Basel resp. Strassburg 
in jos. Mai multe societăţi de navigaţie au vase 
pe R. Conform actului de navigaţie pe R. dela 
17 Oct. 1868 vasele tuturor naţiunilor pot întră 
pe Rin până la Basel.

Provincia renană, (Rheinprovinz, Bheinland), 
pi'ov. prus. lângă Rin, 26,992 km*, cu 5.106,002 loc. 
(1895). Excelentă viticultură (Rin, Mosel, Ahr), 
industrie desvoltată: mine de fier, plumb, zinc, 
mangan, cărbuni, lignit, etc.; fabrici de hârtie, 
pielării, chimicalii, sticlă, obiecte de fier, oţel, 
alamă, ţesetorii de pănuri, bumbac şi mătasă, etc. 
Provincia e împărţită în 5 guvernamente. Ca
pitala şi reşedinţa presidiului suprem e Koblenz.

RîncezI, com. rur. în Rom., j. Prahova, com
pusă din 2 căt. cu 1760 loc., 3 biserici şi 1 şcoală. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rindera Pali. sin. Mattia Scbult., (botan.) gen 
de plante perene din fam. Boragineelor, tnb. 
Borageae, înrudit cu Gynoglossum (v. ac.), de 
care diferă prin stamine exerte şi mai ales nu
cule neglocbidiate. Cuprinde vr’o 15 specii res- 
pândite din mediterana până în Asia centrală. 
Singura specie dela noi M. umbellata Scbult., 
o frumoasă plantă arenarie, a căreia inflores
cenţă are un port umbeliform, se cultivă ca şi 
vr’o câteva specii înrudite ca plante decorative 
rustice. [A. Pr.l

Ringala sau Maria, sora regelui polon Vla- 
dislav, fu a doua soţie a lui Alexandru-Vodă 
cel Bun domnului Moldovei (1411). Din ea se 
născu fiul lui Alexandru, Ştefan sau Steţeu. In 
1421, adecă preste 10 ani R. e lăsată de domn, 
care îi dă pentru susţinere venitul a doue oraşe 
şi o pensie în bani. Relaţiunile moldo-polone nu 
se înăspriră prin această desfacere.

Rînghilesol, com. rur. în Rom., j. Botoşani, 
compusa din 9 căt., cu 3407 loc., 3 biserici şi 
3 şcoale. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Ringkiobing,comit, danez în liitlanda, 4529 km*., 
cu 98,623 loc. (1890). Capitala B., lângă sinul 
cu acelaşi nume, are 2290 loc.

Rinichii, (anat.) formează aparatul (glanda) de 
filtraţiune pentru debaresarea organismului de 
dejecţiunile solubile ale combustiunei ţesutelor. 
Ei sunt situaţi lângă coloana vertebrală susţi
nuţi de peritoneu, un ţesut adipos dens şi de un 
pachet vascular puternic şi .scurt numit hil. Un 
R. are 12 cm. lungime, 7 cm. lăţime şt 3 gro
sime; forma este cea a unei fasole. La extre
mităţile superioare se găsesc capsulele supra
renale. In substanţa R.-lor distingem: 1) un 
înveliş, o capsulă fibroasă uşor detaşabilă; 
2) o substauţă corticulă cu coloanele lui 
Bertin; 3) o substanţă medulară cu pyra- 
midele lui Malpighi; 4) bassineţii cu ure- 
terele.

In subst. medul, sunt 10—12 pyramide cu 
vîrful în basinet, vîrfurile se cbiamă papile, 
fiecare papilă e ciuruită ca o rosetă de stropi
toare, în care se deschide câte un tub urinifer 
alui Bellini. Subst. corticală gălbuie formând 
coloande lui Bertin, încungiură pe cea medu
lară, in ea se găsesc glomerulii lui Malpighi 
cam */• milion la un R. Din flecare glomerul 
pornesce câte un tub flexuos (oontorţi) uri
nifer, formează ansa lui Herle, devine iarăşi 
flexuos, apoi remâne drept ca să se termine in 
papila din subst. medulară, să se verse în bas- 
sinet, iar acesta prin uretare conduc urina în 
băfica urinară. R. sunt foarte vasculari. In 
stare embrionară R. nasc din corpul lui Wolff. 
Importanţa R.-lor este foarte însemnată, cel 
puţin un R. este indispensabil vieţii. Suprimarea 
ambilor R. aduce moarte în câteva oare. Prin 
glomeruli trece o cantitate enormă de sânge şi prin 
el se filtrează neîncetat urina (1'200—1-500 gr. 
pe 4i), Urca este materie azotată principală gă
sită în urină. Funcţiunile renale sunt foarte com
plexe. Permeabilitatea renală se poate pune in 
evidenţă injectând în sânge albastru de Metbylen, 
colorându-se urina deja după */, oră în verde- 
albăstrui. Toxinele bacteriene şi ale organelor 
se filtrează prin urină. Impermeabilitatea R.-lor 
o găsim în nefritele interstiţiale, nefritele pa- 
renchimatuare, presintă R. în parte permeabili.
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Despre boalele de R. v. art. Nephrita, Lithiasis 
renală, Hydronephrosis, Tuberculosa. Neoplasme, 
Sypbilis, Nephrectomie. [Dr. Tălăşescu.]

Rinocerul, (Bhinoccroa), mamifer din ord. Pe- 
rissodactyleior, fam. Nasicornia, cu două specii: 
R. indic (Rb. indicus), are un corn pe nas, de 
60—65 cm., pielea groasă, coloarea brună-cenuşie. 
Lung. corpului 3-15 m., a codii 60 cm., greu
tatea 2000 kg. Trăiesce în India şi China sudică, 
prin locuri mlăştinoase. Se hrăoesce cu rădă
cini, ierburi, frunze. Pe duşman îl atacă numai 
când a fost întărîtat. Pielea lui cea groasă se 
folosesce la facerea de bastoane şi scuturi. R. 
african (Rh. africanus), are două coame pe nas, 
cel dinainte de vr’o 60 cm., mai lung de cât cel 
dinapoi. Lung. corpului 3'4 m. Trăiesce în Africa 
centrală.

Rlo, (Rjoo), monetă de aur şi măsură japoneză 
de greutate.

Rio-Bermejo, (VermejoJ, rîu în America de 
sud, afluent pe dreapta al rîului Paraguay, 
1224 km. lung.

Rlo de Janelro, capitala Brasiliei şi primul ei 
oraş comercial, oraş bine întărit, situat lângă fm- 
mosul golf cu acelaşi nume, 522,651 loc. (1895); 
archiepiscop, catedrală şi âncă 50 biserici; şcoală 
de medicină şi politechnic, academia artelor fra- 
moase, de medicină, conservatoriu de musică, 
muzeu naţional, bibliotecă naţională, obsorvatoriu 
astronomic, grădină botanică; 10 teatre, apaduct 
grandios; industrie de 6er, maşini, bumbac, etc. 
R. mijlocesce cam jumătate din exportul şi im
portul Brasiliei. Se exportează cafea, zahăr, tutun, 
piei; se importează producte industriale. Statul R. 
(afară de oraş şi împrejurime) 68,982 km*, cu 
876,884 loc. (1890).

Rlo Grande, 1) rîu în Africa nord-vestică, se 
varsă în Atlantic sub numele Rio de Bolola în 
faţa insulelor Bissagos; 750 kmr lung. 2) (Sao 
Pedro do R. do Sul), oraş în statul brasilian Rio 
Grande do Sul (America sud.), 20,000 loc.

Rlo Grande doi Norte, riu în America nor
dică, isvoresce in munţii Stâncoşi, formează gra
niţă între Texas şi Mexico, se varsă în Golful 
Mexicului; 2800 km. lung.

Rlo Grande del Norte, stat în nord-vestul Bra
siliei, 57,485 km*., 168,273 loc. (1890). Capi
tala Natal.

Rio Grande do Sul, stat în sudul Brasiliei, 
236,553 km*., 897,455 loc. (1890). Export de 
piei şi carne de vită. Capitala Porto Allegre.

Riollte, roce eruptive moderne efusive ce co
respund cu totul porfirelor.

Rlo Negro, afluent pe stânga al fluviului Ama- 
zonas (America de sud), 2151 km. lung; prin 
Cassiquiare e legat cu Orinoco.

Rlotact, lege de sub George 1 al Angliei, în 
virtutea căreia anumiţi funcţionari erau îndato
raţi să cetească o proclamaţiune, când 12 sau 
mai multe persoane ţineau o adunare nepermisă, 
făcând gălăgie. Cel ce vrea să oprească cetirea 
sau mai participă după trecerea unui timp de 
o oi'ă la o astfel de adunare, e pedepsit cu temniţă. 
Până la 1837 se putea pronunţa şi sentinţa de 
moarte faţă de o astfel de nesupunere.

RIpida, (grec.) Requisit bisericesc cu care, la 
actul consacrării liturgice, diaconul stând lângă 
masa altarului apără sf. daruri. Apărarea aceasta 
prin mişcarea R. simbolisează presenţa ângerului.

RIpIdollt, mineral, varietate de clorit^ rar în 
lamele hexagonale, de obiceiu în mici solzi în 
şisturi cristaline.

Rlpleno, (ital.) se 4ice în musică despre vocile 
sau instrumentele, cari într’un ansamblu nu fac 
decât a dubla partidele altor voci sau instrumente 
obligate, sau au partidele lor, dar de un in
teres cu totul secundar servind mai mult pentru 
a întări sonoritatea.

Rîplle, corn. rur. în Rom., j. Bacău, compusă 
din 7 cât. cu 2774 loc., 6 biserici şi 1 şcoală. 
E străbătută de calea ferată Adjud-Tîrgul-Ocna.

RIpresa, (ital.) în musică, reluare, repetare 
a unei părţi deja executate.

Rips, stofă de mătasă, formând creţe fine în 
relief; R. se imitează şi in stofe de lână.

Rlpuarl, (lat) locuitori dela ţermuri. R. se 
numiau Francii estici (rhenani).

Rlrla, (Cornelia (Jratovschi, n. Bibiri), origi
nară din o familie română din Basarabia, născută 
acolo în 1867 şi trăitoare în Iaşi, şi-a făcut stu
diile în pensioane din Iaşi, luând bacalaureatul, 
completându-şi cunoscinţele prin studii proprii. 
Scrie de mult, din copilărie chiar, până la 1893, 
când din oare care împrejurări a întrerupt scrie
rile ei până la 1901, când reîncependu-le a apărut 
pentru prima oară în publicitate, inminunând pe 
toată lumea prin neasemănata ei poemă dialogată 
«Ultima rază din viaţa lui Eminiscu». Apoi a in
serat în revista »Archiva«din Iaşi un şir de poeme : 
«Inspirarea şi poetul sărac», »La mormânt», «Sta
vilă şi avânt», «Vedenii I şi II», «Dochia», «La 
stele», «Vrăjitoarea», toate de o neîntrecută frum- 
seţă. Acum de curând a publicat o tragedie în 
5 acte «El vira», de o putere dramatică extra
ordinară, care are meritul de a reda un colţ din 
viaţa naţională şi totodată îndrumează în versul 
dramatic o formă nouă şi absolut originală. însu
şirile literare ale Ririei sunt: o bogăţie foarte 
mare de idei măreţe şi adânci, aşa că poemele 
şi drama ei par a fi un lanţ neîntrerupt de pre
cepte, flecare stătător pentru sine, pe a căror in- 
şirare se ţese acţiunea povestită sau reprodusă. 
Graiul este plin de imagini noue şi neaşteptate 
şi limba de o curăţenie şi de o frumseţă fără 
seamăn. Trăind la ţară timp de vr’o 4eu6 ani din 
viaţa ei mai coaptă, şi-a însuşit graiul poporului 
intr’un chip desăvîrşit. B una din cele mai mari 
măiestre ale poesiei române. Nici un literat nu s’a 
înălţat aşa deodată şi pe neaşteptate la o înăl
ţime aşa de mare dela prima apariţie in publici
tate. Caracterul poesiilor sale, deşi cam pesimist, 
este temperat prin marea înălţare a cugetării şi 
prin sănătoasele maxime de conducere in viaţă. 
(Cf. Xenopol,«Un nou poet do frunte» în «Archiva» 
nrii 7—8, 1902.) [A. D. Xenopol.]

RÎS, expiraţiune puternică, sacadată, împreu
nată cu un sunet mai mult sau mai puţin pro
nunţat, după care urmează'o inspiraţiune adâncă 
şi scurta; deodată cu aceasta se contrage şi mus
culatura mimică a obrazului, lărgind gura şi ri
dicând unghiurile acesteia. R. se produce prin 
reflex şi e provocat de stimuli psichici sau corpo
rali (gâdilire). R natural iu parte e supus vninţei.

Rîs convulsiv, rîs puternic, nemotivat, ce iiu 
poate fi stăpânit de voinţă. Se observă mai ales 
la isterici.

Rîs sardonic, rîsul batjocoritor sau năcăjit al 
unui om mănios sau desperat. Numirea sa derivă
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dela planta Sardonia herba, despre oare cei 
vechi susţineau, că poate provoca acest rîs.

Rîs, (Felia lynx), mamifer din ord. Carni- 
voarelor, la partea de sus a urechilor are ciucuri 
de per negru. Acoperit cu per roşu-cenuşiu cu 
pete albe şi brune, pe burtă alb. Faţa cu per 
roşu. Coada la vîrf neagră. Lungimea corpului 
1—1'3 m., a oo(Jii 15—'lO cm. Trăiesce în Car- 
paţi, Alpi, Rusia nordică, Seaedinavia şi Siberia.

R. I. S. A. prescurtare pentru «Romani Im
perii semper auctor» (pururea măritor al impe
riului roman), titlu dat împeraţilor germani din 
imperiul vechiu.

Risallt, (lat.) în arebiteotură partea avansată 
a unei faţade, care parcurge citirea în direc
ţiune verticală.

Risc, îndrăzneala şi pericolul împreunat cu 
aceasta; a pune ceva în joc. In afaceri de asi
gurare obiectul expus la un pericol.

Rişca, mănăstire de călugări în j. Suceava, 
corn. Bogdănesci, aşezată pe malul drept al pă- 
răulni cu acelaş nume, sub poalele munţilor, într’o 
posiţie foarte frumoasă. S'a zidit în seci. XVI 
de Macarie, episcopul de Roman. (M. Dicţ. geogr. 
al Rom.)

RIşcov, V. Agaricus (deliciosus).
RIşciillţa, corn. rur. în Trans., cott. Hune

doarei, cu 1165 loc. rom.
Rlsic, V. Rish.
Risipa, întrebuinţarea averii materiale fără 

rânduială şi înfruntând prescripţiile minţii să
nătoase şi ale moralităţii, precum şi cheltuirea 
făcută pentru lucruri de prisos, netrebnice sau 
chiar rele. R. poate să se nască din sumeţie, 
din iubire de plăceri, din rivalitate şi ambiţiune, 
ori preste tot dintr’un gând uşor. [PI.]

Risipiţi, corn. rur. în Rom., j. Dolj, cu 3482 loc., 
1 biserică şi 1 şcoală. (Dicţ. geogr. 1896).

Risotto, mâncare italiană, preparată din urez 
şi brânză de Parmezan.

Ristlă, lovan, om de stat .şerb, n. 1831 în 
Craguievaţ. 1868 ministru al afacerilor externe 
şi membru al regenţei, ce s'a instituit pentru 
principele Milan; în anii 1872—73, 1876—80 şi 
1887—88 prim-ministru; 1889—93 membru al 
regenţei instituite pentru regele Alexandru, că
reia i-a pus regele capet în 14—15 Apr. 1893. 
1893—96 a trăit în străinătate. R. a fost şeful 
partidului radical din Serbia, t ^ Sept. 1899. A 
scris in nemţesce: Kurze Charakteristik des 
geistigen und sittlicben Zustandes von Serbien, 
1850; Die neuere Litteratur der Serben, 1852; 
în serbesce: Spoljni odnoSaji Srbje, 1887.

RistorI, Adelaida, tragediană ital., n. 1818 în 
Cividale, măritată 1847 după marchisul G. del 
Grillo; dela 1850 a debutat pe scenele mai mari 
ale Europei, Amerioei şi Australiei. S’a distins mai 
ales în roluri tragice. Ser.: Ricordi e studi artistici.

RIstorno, v. Storno.
RIstretto, (ital.) extras, cuprins principal, 

preţul ultim.
Rlsvegliato, (ital.) deştept, vesel; în musică se 

întrebuinţează ca termin de expresiune.
Rit, totalitatea ceremoniilor religioase (v. ac.) 

prescrise la săvîrşirea outărei funcţiuni a cul
tului divin. Se (ţice R., fiindcă arată cum să se 
administreze sau săvîrşească o funcţiune corect 
(rite). Rit se (}ice şi explicarea acţiunilor sacre 
şi a ceremoniilor prescrise ia serviciul divin.

Rit, câmpie verde sau pajişte (în Transilvania).
Rit, numire ce se dă în popor la partea lăţită 

a nasului porcului.
Rltardando, (Hal.) întârijiiud; se întrebuinţează 

în musică în acelaş sens cu ralentando, rărind 
mişcarea.

Rite, V. Rit.
Rltenuto, (ital.) reţinut, în musică, indicând 

o mişcare mai moderată, mai reţinută.
Ritm, îu poetică, variaţia tonului în versurile 

unei poesii. Se produce după cum se succed si
labele intonate cu cele neintonate. Versurile 
astfel întocmite se numesc ritmice.

Ritornela, (ital.) strofă compusă din trei ver
suri, de obiceiu de câte cinci tâcte iambice. Versul 
1 rimează cu al 3-lea, al 2-lea se găsesce şi 
fără rimă. Versul 1 uneori e înjuraetăţit, când 
de comun exprimă un nume de floare. Proce
dură originară versificaţiei italiene. R. pare că 
la început era o formă poetică de origină pro
vensală. In musică de pe la începutul seci. XVII 
s’a dat această numire unor frase instrumen
tale, ce se execută între diferitele strofe ale unei 
composiţiuni vocale, pentru a-i întări oarecum 
expresiunea şi a da cântăreţului timpul de a se 
repausa, la început ca întroducere, preparând 
tonul şi chiar la sfîrşit, ca încheiere. R. e usi- 
tată atât în simple romanţe, cât şi în arii de 
operă, unde câte odată se dă numele de R. şi unor 
frase corale urmând alternativ unui solo vocal.

Ritschi, Fried., filolog germ., n. 6 Apr. 1806, 
t 9 Nov. 1879, profesor la univ. din Breslan şi 
Bonn, pe urmă Lipsea. Lucrarea principală e 
prelucrarea critică a lui Plautus (3 voi.. Bonn şi 
Elberf., 1848—54). Un merit şi-a câştigat R. prin 
tractarea şi folosirea metodică a inscripţiunilor 
pentru istoria limbei latine.

Ritual, colecţiunea prescriselor referitoare la 
cultul divin (v. Tipicon); carte, care tractează 
despre rit şi explicând însemnarea acţiunilor şi 
a ceremoniilor religioase. Explicarea ceremoniilor 
din biserica grec. se cuprinde pe larg în Eucho- 
logion.Graecorum publicate de lacob Goor (Paris, 
1645) (Cf. şi Boroş, Ritual. Lugoş, 1881); în bis. 
latină se cuprind R. in «Rituale roraanum».

Ritualişti, cei ce cunosc ritiil şi se ocupă cu 
ritul şi urgitează observarea lui; în biserica an
glicană o direcţiune, care ţine la ceremonia bis.

Rîu, curs de apă care se varsă în un fluviu 
(v. ac.) ori într’un alt R. v. şi art. Bifurcarea R.-lor.

Riul-Alb, corn. mr. în Rom., j. Dâmboviţa cu 
1098 loc., 1 biserică şi 1 şcoală. Femeile de aici 
pregătesc tot felul de costume naţionale. (M. Dicţ 
geogr. al Rom.)

Rîul de moară, (magh. Malomvie), corn. rur. 
în Trans., cott. Hunedoarei, 1028 loc. rom.

Rîul Doamnei, v. Doamna.
Rîul-Vadulul, 1) B.-V., rîu în Rom., j. Vâlcea, 

afiuent al Oltului; isvoresce din muntele Vîrful 
mare, curge dela vest spre est priutr’o vale ân- 
gustă şi se varsă în Olt pe ţermul drept, aproape 
de vama cu acelaş nume. Acest rîu formează 
frontiera în această parte a ţerii, la vărsarea sa 
în Olt. Lungimea lui e de 40 km. 2) B.-V., 
vamă în j. Vâlcea, corn. Câineni, cu un frumos 
edificiu şi birou telegrafo-postal. Pe aici trece 
calea naţională şi calea ferată în Ardeal. 3) B.-V., 
trecătoare în Transilvania, v. Turnul roşu. (M, 
Dicţ. geogr. al Rom.)
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Riuna, comună rurală cu cătunul Rahucul, 

atenenţă la parochia Vijenca, moşie boierească 
în căpit. şi j. Vijniţa în Bucovina; are 515 loc. 
(431 ort.-or., 13 rom.-cat., 71 mos.).

Rîurean, loan, M., pedagog rom., n. 1832. A 
fost inginer, apoi profesor şi primul director de 
internat la liceul Mateiu Basarab din Bucuresci, 
după ce mai ântâiu conduse câţiva ani primul 
institut particular românesc de băieţi din ţeară, 
fundat de fratele seu lorgu R., împreună cu 
Maxim şi Creţescu. La 1857 începu publicarea 
«Bibliotecii tinerimei de ambele sexe«, conţinend 
mai multe scrieri instructive şi moralisătoare, 
pe cari le-a completat mai târziu, fiind numit 
inspector şcolar. La 1887 s’a retras din func
ţiunile publice, trăind în cercul familiei sale.

„Rîureana", institut de credit şi de economii, 
societate pe acţiuni în Capolnoc-Mănăstur(Trans.), 
înfiinţată la 1808 cu un capital social do 100,000 cor. 
împărţit în 1000 acţiuni â 100 cor. Împrumuturi 
pe oblig. (1900) 147,200 cor., deposite spre fruc
tificare 41,000 cor., revirement 365,000 cor., 
profit 10.500 cor., dividendă 8%.

Rîureni, localitate în Rom., j. Vâlcea, la 6 km. 
spre sud de Rîmnic, cunoscută prin însemnatul 
bâlciu,cese ţine aici in fiecare an laSf. Mariamică.

RIva, oraş în Tirolul sudic, portul principal al 
lacului Garda; 5052 loc. (1890); se cultivă vermi 
de mâtasă.

Rival, om care aspiră în acelaş timp cu altul 
să ajungă la unul şi acelaş lucru. Sin. concurent.

Rivalitate se numesce starea în care se află 
şi care caracterisează pe rivali; disposiţia su
fletească do care sunt cuprinşi întmcât sunt 
rivali. [PI.]

Riviera, ţinutul litoral din jurul golfului de 
Genua, dela Nizza până la Spezia; oraşul Genua 
îl divide în doue: R. di Ponente, spre vest, şi 
R. di Levante spre est. Mult cercetate locuri 
de cură climaterică.

Rîvna, stăruinţa înfocată pentru săvirşirea 
vr’unui lucru sau pentru împlinirea chemării; 
apoi aspiraţiunea nedomolită spre a ajunge pe 
ori şi ce cale la obiectul dorinţelor. [PI.]

RIvoli, 1) R; sat în prov. ital. Veiona, lângă 
Adige. Aci a bătut Bonaparte pe Austrieci la 
14 şi 15 lan. 1797. Massena primi titlul unui 
duce de R. 2) R., oraş în prov. italiană Turin, 
5314 loc.; castel regal.

Rizo —, v. Ehizo
Rizzio, fRiccioJ, om de încredere al reginei 

Maria Stuart, Piemontez, venit ca secretar de 
legaţie al Savoiei, trecut apoi ca secretar în 
serviciul Măriei Stuart. A avut parte ia înche
ierea căsătoriei reginei ou Dornley. Acesta vecju 
în R. causa recirei Măriei faţă de sine, şi îl 
ucise în presenţa reginei (9 Martie 1506).

Rjasan, guvernam. în Rusia mare, 42,099 km9., 
cu 1.827,539 loc. (1897), Sol roditor, bogat în 
cărbuni de piatră. Capitala R., 44,552 loc.; ar- 
chiepiscop, ţesetorii de bumbac; comorciu viu 
cu vite, bucate şi lemne.

Ro —, V. şi Rho —.
Roanoke, oraş industrial în statul Virginia 

(America nprd.), lângă rîul R., 16,159 loc. (1890).
Roastbeef, (engl., pron. rosbif), carne de vită 

friptă repede, remânend la mijloc sângeroasă.
Rob, V. Sclav.
Roba, haină lungă purtată de magistraţi şi de

preoţi; de asemenea se înţelege sub numele de 
R. rochia damelor.

Robber, v. Whist.
Robert, 1) R , Viteazul, tulpina, din care se trag 

Robertinii, numiţi mai tânjiu Capeţieni (v. ac.), 
a fost fiul unui Saxon emigrat în Prancia de 
nord, numit de.Carol Câlvul marchis de Anjou. 
A avut doi fii; Robert şi Odo. 2) Robert, rege 
al Franciei, fiul lui Odo, învingetor al Norman
zilor în 921, dar ucis în lupta contra lui Carol 
cel Simplu în 923. 3) Robert, rege al Frau- 
ciei, numit înţeleptul sau Piosul, fiul lui Hugo 
Capet. A domnit dela 996—1031. 4) Robert de 
Anjou, regele Neapolului (1309—1343), inimic 
norocos al puterii germane în Italia. 5) Robert 
de Normandia, duce cuuoscut sub numele de 
R. diavolul, tatăl lui Wilhelm Cuceritorul. El a 
întreprins un vestit pelerinagiu la Ierusalim şi 
a murit la întoarcere 1035 în Nicea. 6) Robert, 
fiul cel mai mare al lui Wilhelm Cuceritorul, 
duce în Normandia, luă parte la prima expediţie 
cruciată cu distincţiune (Dorylaeum, Antiochia, 
Ierusalim) şi întorcendu-se în Europa începu 
cu fratele seu Henric lupta pentru Anglia, dar fu 
învins şi prins (1106). f 1134. 7) Robert, Bruce, 
rege al Scoţiei, fiul lui Bruce, resturnâ domnia 
engleză şi se urcă pe tron 1306. învinse pe 
Eduard II la Bannokburn 1314, şi constrinse pe 
Englezi să-l recunoască, f 1329. Cel dintâiu care 
a chiemat pe comune în adunarea statelor. 
R. Guiscard, v. Guiscard.

Robert, nume de regi scoţieni: 1) R. I (1306 
până 1329). 2) R II (1371—96), primul rege 
scoţian din casa Stuart. 3) R. III (1396—1406).

Robert Fleury, Joseph Nicolas, pictor istoric 
franc., n. 8 Aug. 1797 în Koln, t 6 Mşiu 1890 
în Paris. In picturile lui se arată o concepţie 
vie dramatică, simţ puternic pentru colori şi ca
racteristică precisă. Opuri mai însemnate; Tasso 
în mănăstirea San Onofrio (1827), Carol V în 
San Juste, Coudamnarea lanei Shore în Londra.

Roberts, Frederik Sleigh, general englez, n. 
30 Sept. 1832 în Irlanda, a luat parte la mai 
multe resboaie (1867 — 68 în Abissinia), mai 
tâi'4iu în India ca comandant suprem. In 1881 
fu numit comandant şi comisar guvernial în 
Africa sudică (Natal-Transvaal). In resboiul din 
urmă neputend suprima resboiul de indepen
denţă al Burilor, fu înlocuit in comandă cu 
lordul Kitschener, care fu chiemat aici din Sudan, 
unde a sdrobit armata Mahdiştilor.

Robescu, C. F., om politic rom., membru coresp. 
al Acad. rom., n. 1839. Şi-a făcut studiile su
perioare la Paris şi întors în ţeară fu numit 
profesor la liceul «Mateiu Basarab*, unde func
ţiona până la 1896. A fost deputat în toate ca
merele liberale, director general al poştelor în 
1880 şi primar al capitalei 1895—99 si dela 1902.

Robespierre, 1) R-, Maximilian Mărie Isidor, 
unul din cei mai însemnaţi oameni ai revoluţiei 
franceze, n. 6 Maiu 1758. Advocat în Arras, 
ales în adunarea constituantă, cu idei extreme. 
Cerea libertatea presei, votul univemal, desfiin
ţarea sclăviei în colonii, a pedepsei ou moarte, 
desfiinţarea privilegiilor clerului, şi era luat în 
rîs. încet însă îndrăzneala şi numele de inco
ruptibil îi atraseră stima generală. 1790 presi- 
dent al clubului Iacobinilor, şi propunerea lui 
de a nu se alege nici un constituţional în adu-
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narea legislativă, fu primită. Locuia la un tâmplar 
şi se logodise cu Leonora fata lui. Ales in con- 
ventiune ajunse unul din capii Muntenilor. A 
decis execuţiunea regelui, condamnarea Giron
dinilor, şi prin comitetul mântuirii publice ajunse 
un adevărat dictator. Ca să realiseze renascerea 
Franciei şi domnia virtuţii nu se intimida a ucide 
pe inimici, apoi pe amici, Hebert, Danton, Cor- 
delierii. Voind a exercita demnitatea unui mare 
preot declară existenţa fiinţei supreme şi ce
lebră o serbătoare vestită. Contra lui se ridică 
însă o parte din adunare în frunte cu Tallien şi R. 
împreună cu mai mulţi fu executat 28 Iulie 1794.

2) R; Auguslin Bon Joseph, frate mai mic 
al lui Maximilian, ucis împreună cu el.

Robia, V. închisoare.
R. babilonică şi R. assiriană, v. la art. Ovrei.
Roblgalia, la Romani serbătoare, ţinută în 

25 Apr. întni venerarea 4aulu' Robigus sau a 
dinei Robigo, care aproape de Roma a avut o 
dumbravă sfântă. Rugăciunea se făcea in contra 
rujinei (lat. rubigo) sau tăciunelui, ca să nu strice, 
roşească bucatele, anume grânele de pe câmp.

[Atm.]
Robilant, Carlo Felice NicoKs, Conte, diplomat 

ital., n. 1826 în Turino, 1849 pierduse la Novara 
mâna stângă, 1867 director al academiei de resbel, 
1876 ambasador la Viena, 188.5—7 ministru de 
externe. Binemeritat pentru alianţa cu Germania 
şi Austria, f 1888 ca ambasador la Londra.

Robinet, ţeavă pentru scurgerea unui licbid 
sau gaz, care se poate închide sau deschide după 
trebuinţă.

Robinia L., (botan.) gen de plante lemnoase 
din fam. Leguminoaselor, trib. Galegeae cu foi 
imparinenate, racemi axilari şi fiori albe sau 
rosee. Cuprinde vr’o 6 specii preponderant boreal- 
americane introduse aproape toate ca plante de
corative rustice. Dintre aceste B. pseudacacia 
L. «salcâmul» este de mare importanţă silvică, el 
este un arbore nepretenţios mulţămindu-se cu 
terenuri mai sterile la un climat continental 
(în patria sa arborele ce pătrunde mai adânc în 
preriij, de aceea el se aplică adesea la fixarea 
dunelor. Crescerea lui rapidă, o viguroasă pro
pagare vegetativă prin lăstari îl recomandă ca 
cea mai proprie esenţă spre împădurirea bara- 
ganelor, căci chiar la evoluţie scurtă procură 
curând acolo unde lipsesc pădurile un combu
stibil lemnos, iar la evoluţie mai lungă un lemn 
de calităţi extraordinare, unul din cele mai exce
lente la construcţii sub pământ (de aceea lemnul 
lui e cel mai preferat în minele nordamericane). 
Resultatele favorabile de până acum obţinute 
în Ungaria şi România ar trebui să atraga aten
ţiunea generală şi să îndemne la o cultură ra
ţională intensivă şi extensivă a acestei esenţe 
de calităţi atât de remarcabile. [A. Pr.]

Robinson, v. Defoe.
Robinson, Edward, savant, n. 1794, dela 1837 

prof. de teol. în New-York. 1863 Cunoscut mai 
ales prin două călătorii în Palestina. Soţie-sa 
TeresaAlbertina Luisa R. (pseud. Taloj), n. 1797, 
romancieră, binemeritată pentru literatura slavă, 
t 1870. Ser.; Cântece popor, ale Sârbilor (ed. 2. 
1850).

Roboala, schit în Rom., j. Argeş în satul cu 
acelaş nume, însemnat prin una din cele mai 
mari şi mai interesante colecţii de cărţi vechi

şi manuscripte românesci ce se găsesce acolo. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Roboam, rege al ludeei, fiul şi următorul lui 
Solomon. Sub R. s'a făcut ruptura definitivă 
între seminţiile jidovesc!, alegându-şi cele ne- 
mulţămite alt rege. v. Ovreii.

Roborantia, (med.) medicamente, cari întăresc 
şi hrănesc organismul slăbit. Astfel de remedii 
sunt preparatele de fier, arsenul şi altele, precum 
şi toate alimentele de valoare. '

Robota, recte clacă (v. ac.), se numiau dilele 
de lucru, ce aveau să le facă foştii iobagi dom
nilor (nobilimei), anume cei ce aveau vite, 52 de 
dile cu trăsura, iar ceilalţi 104 dile de lucru cu 
mâna. Un jeler cu casă avea să lucre cu mâna 
18 dile, cei fără casă 12 d>le- In Moldova R. 
se numia boieresc, (v. şi lobagiu.) [I. S. Ş.J

Roburit, explosiv format din Dinitroohlor- 
benzol, nitrită de amoniu şi din sulf; puţin sen
sibil la lovitură; mai puţin energic decât Di
namita (V. ac.).

Robust, Clat.J tare, puternic, ferm.
Roca, Cabo da, punctul cel mai vestic al Portu

galiei, totodată şi al continentului Europei.
Roca, (petrogr.) ori ce massă minerală care 

contribue în mod simţitor la formaţiunea cojii 
globului. Din punct de vedere al composiţi- 
unii R. se împart în simple sau omogene, for
mate dintr’o singură substanţă minerală, şi com
puse sau heterogene, formate din mai multe feluri 
de substanţe minerale.

Din punct do vedere al origine! se deose
besc: 1) B. sedimentare, numite şi stratificate 
sau neptunice, cari s’au depus în fundul unui 
lichid îu care se aflau disolvate sau în suspen- 
siune; 2) R. eruptive (sau cristaline, plutonice 
sau ignoase), cari au eşit din interiorul pămân
tului în stare de fusiune, au cristalisat prin 
răcire şi nu cuprind nici odată resturi organice; 
şi în fine 3) B. meiamorfice, a căror origine a 
fost sedimentară, dar cari (prin căldură, presiune, 
umiditate, etc.) s’au metamorfosat, adecă şi-au 
schimbat structura, devenind cristaline, însă fără 
a-şi pierde disposiţiunea lor stratificată.

Boce acide, se numesc R. eruptive bogate in 
silicie, al cărei exces cristalisează ca quai-ţ. Aci
ditatea minimă admisă e de 60% silicie. R. a. 
sunt graniţe, porfiri, etc.

Boce băşice, R. eruptive, cari sunt sărace în 
silicie şi cari nu conţin silicie liberă (quarţ) decât 
accidental. De obiceiu se admite ea aciditate ma
ximă 50—55% silicie (basalt. gabro, etc.).

Boca cornoasă, R. silicioasăîn nodule şi lentile, 
mai rar în straturi. Coloarea lor e închisă, struc
tura fin cristalină sau amorfă; conţin adeseori 
resturi organice.

Boce sUicioase, de obiceiu R. sedimentare 
formate exclusiv de silicie, care în parte poate 
să fie amorfă, s. e. quarţite, gresii silicioase, 
deposite de silicie din isvoare, etc.

Rocada, v. Roche.
Rocambole, (franc.) un fel de aiu, consumat cu 

plăcere de poporaţiuneă Italiei, Spaniei şi Frauciei 
de sud. Sin. Allium scorodoprasum (v. ac.).

Roccella D. C., (botan.) gen de Licheni cu 
, thal fmeticulos şi apotecii rotunde ori alungite. 
In thalul lor sunt substanţe cromogene (aoidţ 

I erythrici, orcelici, roocellici), cari la căldură şi
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cu alcali dau or cină; aceasta la aer şi cu amo
niac dă orceină albastră, orseille sau turnesol 
albastru (laemus pe nemţesce). El se extrage 
din B. tinctoria Ach, ce cresce pe coastele şi stân
cile din Azore, Canare, din Jî. fueiformis Ach. de 
pe coastele Europei vestice. [S. Şt. R.]

Rochdale, oraş în Anglia (Lancaster), 16 ktn. 
ia nord dela Manchester, pe rîul Roch, aQuent 
al rîului Irwel; oraş aşezat pe canalul R., la 1891 
cu 70,000 loc. Este centrul comerciului cu flanele. 
In oraş şi împrejur se găsesc preste 150 fa
brici, cari dau de lucra unui numer de aproape 
20,000 muncitori. Canalul, căruia acest oraş îi 
dă numele, favorisează comerciul seu şi con- 
tribue mult la prosperitatea în care se găsesce. 
Aci la R. s’a fundat prima asociajiune uvrieră 
(cooperative societyj, care a servit ca model 
celor mai multe dintre instituţiunile de acelaş 
fel din Anglia şi care îucependu-şi activitatea 
cu un capital de o modioitate extremă, ajunse 
în curând la o mare bogăţie, numai prin stă
ruinţa inflexibilă a membrilor acestei asociaţiuni, 
cunoscuţi fincă sub numele de echitabilii pio- 
neri dela B.

Roche, (dela persic. ruch, franc, roc), bastionul 
la şao; de aci: rocada, adecă a muta regele 
şi bastionul deodată astfel, ca bastionul să vină 
lângă rege, iar regele lângă bastion în partea 
de unde s’a fost mutat bastionul (turnul).

Rochefort, oraş fortificat, capitală de aron- 
disment în depărtăm, franc. Charente infer., 
lângă Charente, aproape de Atlantic, 83,364 loc. 
(1896); port militar şi comercial; staţiune de 
flotilă, cu magazine mari, şantiere, fabrici pentru 
utensilii nautice, mare spital de mariuă; şcoală 
navală; comerciu maritim. Aci s’a îmbarcat Na
poleon I pe Bellerophon pentru St. Helena.

Rochefort-Lu9ay, (pron. Roşfor Lilsă), Victor 
Henri, marebis, jurnalist şi om politic franc., 
n. 29 Iul. 1832 în Paris. La început colaborator 
la »Charivari«, apoi în redacţia lui »Figaro«, de 
unde a fost dimis în urma unui ordin mini
sterial, a întemeiat 1868 foaia septemânală »La 
Lanterne», in care ataca şi persifla fără milă 
guvern, miniştri, camere şi imperiu. Pedepsele 
dictate l-au îndemnat să fugă la Belgia, de undo 
se reîntoarce 1869, fiind ales deputat. Foaia lui 
cea nouă, >Marseillaise«, continuând cu atacurile, 
e condamnat la temniţă, din care îl scapă că
derea lui Napoleon (1870). El ajunge ministru 
fără portofoliu, apoi membru în comitetul de 
salut publio al comunei din Paris. După nimi
cirea acesteia a fost prins, condamnat la depor- 
ţaţiune, dar scapă şi e mai târziu amnestiat. S’a 
întovăreşit şi cu Boulanger (1887—89), a fost 
condamnat, dar a fugit din nou. Amnestiat de 
Faure s’a reîntors la Paris (1895), unde îşi con
tinuă meseria de jurnalist temut. A scris mai 
multe romane, apoi »Retour de la Nouvelle Ca- 
ledonie», »Farces ameres», «Fantasia», etc.

Rochelle, La, fortăreaţă şi capitala depărtăm, 
franc. Charente infer., lângă Atlantic, 25,181 loc. 
(1896); academie de sciinţe; renumit arsenal; 
port sigur; elegante băi de mare. Locul natal 
al lui Reaumur. In seci. XVI şi XVII însemnat 
centru al Hugheuoţilor.

Rochester, 1) R., oraş în cott. engl. Kent, 
26,290 loc. (1891); castel vechiu; port. 2) R., 
oraş ou port în statul nordamerican New-Tork,

133,896 loo. (1890); universitate, fabrioi de vest
minte, făină, maşini; comerciu, navigaţie.

Rochetum, (lat. n.; ital. rocchetto; franc, ro- 
chet din germ. Rock), veştment făcut din pânză 
fină, cu dantele, purtat de episcopi şi stareţi în 
bis. cat. când servesc.

Rochia, V. Fusta.
[{(ieilami,FriedrichEherhard, de, pedagogfilan- 

tropist german (1734—1805), înfiinţă o şcoală nor
mală de model pe proprietăţile sale din Reckahn 
şi promova foarte mult instrucţia populaţiunii 
rurale.

Rochus, sfânt cat., n. 1295 la Montpellier, s’a 
distins prin îngrijirea bolnavilor de ciumă, f 1327. 
piua coniem. 16 August.

Roclu, împletitură în ochiuri, de aţe tari, fo
losită la prinderea pescilor şi a animalelor sel- 
batice. In desemn e R. un sistem de linii, cari 
se încrucişează în diferite moduri. R. trigono
metric, totalitatea punctelor hotărîte după lun
gime şi lăţime geografică prin triangularea unei 
părţi din suprafaţa pămeutului.

Rocky Mountalns, (Munţii Stâncoşi), mare 
sistem de munţi în partea vestică a Amerioei 
de nord, compus din şiruri paralele, cari se în
tind până pe la cercul polar în lungime de ca. 
5500 km., avend piscuri înalte până la 4800 m. 
Coastele vestice sunt mai puţin precipitate ca 
cele estice. Se împarte în 4 părţi principale: 
1) Cordilleriile din New-Mexico; 2) munţii Co
lorado sau Park (cu Pike’s Peak 4322 m., Blanca 
Peak 4409 m.); 3) grupa din Wyoming-Montana 
(cu Fremonts Peak 4203 m. spre nord de aci 
parcul Yellowstone); 4) Munţii stâncoşi din Ame
rica de nord engleză (ou Hooker 4785 m., Brown 
4880 m.). B. formează o puternică bariera între 
estul şi vestul Amerîcei de nord, atât în privinţa 
comunicaţiei, cât şi a florei şi faunei. Căile fe
rate Pacific îi strătaie prin mai multe locuri.

Rococo, Stilul, V. Stil.
Rocolna sau Rocovină, numiri populare ale 

plantelor: Anagallis arvensis L. (v. ac.), Stellaria 
graminea L. şi Stellaria media Vili. (v. ac.).

Rod —, v. şi Rhod —.
Rod, Rodirea, producere de fructe (v. ac.); 

fructificaţi a. N
Rod, corn. rar. în Trans., cott. Sibiiului, cu 

1227 loc. rom.
Rodenberg, luliu, poetgerm., n. 1831,dela 1871 

redactează în Berlin revista «Deutsche Rund
schau» A pubhcat poesii şi romane.

Roderich, ultimul rege visigot în Spania, urcat 
pe tron în 710 prin omori rea lui Witiza. Fiii 
acestuia şi corniţele Iulian cerură ajutor dela 
Arabi, contra cărora pierdu bătălia dela Jeres 
dela Frontera (19—25 Iulie 711) şi în fugă se 
înecă în rîul Guadalete. Dela el începe domnia 
Arabilor în Spania.

Roijetoarele, (Rodentia sau GliresJ, formează 
un ordin mare din clasa mamiferelor. Au în 
amendoue fălcile câte 2 dinţi incisivi, lungi, numai 
la partea dinainte cu şmalţ (dinţi ro4etori), cari 

I cresc continuu, numai fam. Iepurilor mai are 
âncă 2 dinţi mici incisivi. Dinţi canini n’au. Mă
selele sunt în numer dela 2—6. Intre incisivi şi 
măsele e un loc gol. Degete au 5, cu ghiare. Ţi- 
ţele sunt sau numai pe burtă sau pe burtă şi 
piept. R. sunt animale mici şi se deosebesc prin 
forma corpului şi a felului de traiu. Nutrementul
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Iot e vegetal. Fug, sar, se caţără şi unele înoată 
foarte bine. Multe îşi fac locuinţe în păment, 
unde petreo preste iarnă în somn. Mai mult de 
a treia parte din toate mamiferele aparţin ord. 
B.-lor. Sunt respândite pe întreg pămentul; 
cele mai multe, mai mari şi mai frumoase sunt 
în America de nord. Se înmulţesc foarte tare. 
Unele sunt folositoare, cele mai multe strică- 
cioase, multe admirabile prin măiestria locuinţei 
lor. Specii mai însemnate: veveriţa, marmota, 
şuitul, şoarecii, şobolanii, lemul, ciuriciul (hărciog, 
tîncul păment.); iepurii, castorul, porcul ghimpos, 
purcelul de mare, ş. a.

Rodich, Gahriel, general austr., n. 1813, 1866 
la Custozza comandantul corpului 5 de armată; 
1869 suprimă rescoala in Bocche di Cattaro; 
1870—81 locţiitor în Dalmaţia, f 1890 în Yiena.

Rodine, daruri (de regulă de ale mâncării) aduse 
unei femei lăuze de neamuri şi vecine.

Rodiu se numesce planta Punica Granatum L. 
(v. ac.); fructele comestibile ale acestui arbust 
se numesc: Rodii. (v. şi Rhodiu.)

Rodna, Munţii, o ramură (50 km.) a munţilor din 
nordul Ardealului, între comitatele Maramureş şi 
Bistriţa-Năseud. De munţii Cibleşului ii desparte 
dealul Săcelului,de ai Bărgăului pasul E.-ei. Vîrful 
cel mai înalt e Peti osul mare (2305 m.), apoi Ineu 
(2280 m.), Gargaleu (2160 m.), Vîrful repede 
(2977 m.), eto.

1) Rodna-veche, corn. lur. în Trans., oott. Bi- 
striţa-Năseud cu 4350 loc. (2945 Rom., 332 Germ., 
1060 Magh.,-298 Ovrei.) Aici îşi are sediul o pre
tură şi o judecătorie cercuală; erariul posede 
mine de aur, argint şi plumb. De R, v. se ţine 
staţiunea balneară Valea vinului, proprietate a 
societăţii carpatine maghiare din Cluj, cu apă 
minerală feruginoasă de 10° C, la o înălţime de 
700 m. deasupra mării.

2) Rodna nouă fUj-RodnaJ, corn. rur. înTrans., 
cott. Bistrita-Năseud, cu 2139 loc., 1802 Rom., 
154 Germ., 130 Magh.

3) Rodna, district vicariat gr.-cat. român, cu 
31 parochii şi 43,143 suflete (1898).

Rododafln, (bot.) oleandru, v. Nerium.
Rodomontada, lăudăroşie, cuvânt derivat din 

Rodomonie, un erou păgân in >Rolando furioso» 
al lui Ariosto.

Rodonita, un membru triclin în grupul mine- 
ralic al pyroxeuului (v. ac.), care se află de re
gulă numai în masse mai mari de o structură 
granuloasă, de coloare trandafirie sau roşie-sură, 
cu luciu de sticlă, densitatea 5—5'5, greut. spec. 
3 5—3'63. Din E. se fac vase şi obiecte deco
rative. Se află la Capnic în Trans., Katerinen- 
burg în Ural, Pajsberg în Şvedia, etc. Pe cale 
artificială se produce topind la un loc maogan- 
superoxid şi acid silicic.

Rodope, V. Eliodope.
Rodos, V. Rhodos.
Rodosto, oraş la Marea Marmara, 18,600 loc., 

residenţa unui archiepiscop grec.
Rodozahăr, dulceaţă de trandafiri.
Rodul pămentulul, (bot.) numele vulgar al plantei 

Arum maculatum (v. ac.).
Roemer, Olaus, astronom danez, n. 25 Febr. 

1644 în Aarhus, -j- 19 Sept. 1710 în Copenhaga. 
R. e renumit pentni determinarea celerităţii de 
propagare a luminei. îndemn pentru determi
narea celerităţii de propagare o lunţipei i-a dat

neregularitatea eclipselor observate la trabanţii 
lui Jupiter.

Roesol, corn. rur. în Rom., j. Vâlcea, com
pusă din 2 cat. cu 1276 loc.

Rogate se numesce a cincia Duminecă după 
Pasci în biserica latină, fiindcă evangelia se în
cepe cu cuvântul «rogate» (loan 16, 23).

Rogaţiune, rugare, cerere; rugăciune peutru 
cei morţi. In Roma v. şi proiect de lege.

Rogatorlu, cerere, îndeosebi cererea unui jude
cător cătră un altul, ca să facă la faţa locului 
vr’un act de instrucţiune. (Comisiune rogatorie.)

Roger, 1) R. I, conte de Sîcilia, n. 1031, a cu
cerit 1061 Messino şi 1071 Palermo, aluat 1090 
Malta dela Saraceni. Papa Urban II i-a dat dig- 
nitatea de Legatus natus. f 1101 în Mileto. 
2) R. II, rege al Siciliei, fiul celui de mai nainte, 
n. 1097, încoronat rege al Siciliei 1130, iar 1139 
primesce dela papa luocenţiu II Apulia, Calabria 
şi Capua. t H54. Cu fica sa Constantia, mări
tată după împ. Henric IV (1186) tronul Siciliei 
trece 1190 la Casa Hohenstaufen.

Rogerius, un călugăr altfel necunoscut, a remas 
celebru în istorie pentru descrierea năvălirii Tă
tarilor din 1241, al cărei martor ocular fusese. 
El căzuse chiar ca prisonier în mâna lor, dar 
scăpând străbătu ca fugar prin toată Transilvania 
şi găsi adăpost pentru o lună la nisce refugiaţi 
de pe un munte lângă un sat Frata. (Cf. Xe- 
nopol. Ist. Rom. Bucur., 1888, voi. I, pag. 337).

Rogier, Charles, om de stat belg., n. 1800, la 
1830 membru al guvernului provisor şi unul 
dintre fundatorii monarchiei belgiano; liberal. 
Intre 1832—57 mai de multe ori ministru, 
1861—68 ministru-president. f 1885.

Rogojeni, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, si
tuată pe malul Prutului; e compusă din 3 căt. 
cu 2299 loc., 3 biserici şi 3 şcoale. (M. Dicţ. 
geogr. al Rom.)

Rogojeştii, comună rurală cu cătunele Gura 
Molniţd sau Gălineţtii pe Molniţa, parochie, 
moşie boierească în căpit. şi j. Şiret în Buco
vina, are 1900 loc. (1817 ort.-or., 50 rom.-cat, 
33 mos.), 1 şcoală primară.

Rogojina, ţesătură ori împletitură făcută din 
papură ori din pipirig, care servă de coviltir, 
dar şi de acoperit bucate şi diferite obiecte. 
R.-le se fac în industria mică de casă, şi con
fecţionarea lor este foarte lăţită la câmp şi mai 
cu samă la Baltă. Ca urzeală se întrebuinţează 
coaje de teiu netopit, iar ca băteală papură ori 
pipirig.

Rogoz, Rogoj sau Răgoz, numirile populare 
ale plantelor: Carex hirta L., Carex riparia Curt. 
şi Carex vulpina L. (v. ac.), Scirpus Holo- 
schoenus L., Scirpus lacustris L. şi Scirpus ma- 
ritimus L. (v. ac).

Rogoz, comună rur. în Trans., cott. Solnoo- 
Dobâca, cu 1134 loc. români.

Rohan, familie franc., de origine din Bretagne, 
în seci. XVI—XVII anteluptătorii Hughenoţilor. 
Linia R. Guemenie, cărei aparţinea şi cardi
nalul R. (n. 1734, f 1802, v. art. Colier), lo- 
cuiesce acum în Austria. Linia R. Soubise s’a 
stins 1787.

Rohatca, bariera oraşului.
Rohii, bube dulci. (v. Crusta).
Rohitsch-Sauerbrunn, loc de cură în Stins, 

cu surse min. vestite,
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Rohlfs, Gerhard, explorator german, n. 18.S2 

în Vegesack; a studiat medicina; 1855—60 a 
luat parte ca medic la resboaiele franceze din 
Algeria. Dela 1860 începând a făcut mai multe 
călătorii de explorare în mai toată Africa de 
nord şi centrală, făcând un record mai mare 
decât Livingstone şi Stanley. Călătoriile sale sunt 
descrise în operele: Reise durch Marokko, ed. II 
1869; Quer durch Afrika, 1874—75; Expedition 
zur Erforschung der Libyschen Wiiste, 1876; 
Quid novi ex Africa, 1886, ş. a. R. a murit in 
etate de 64 ani.

Rohozna, comună rur., parochie, moşie boie
rească în căpit. Cernăuţ şi ]. Sadagura în Bu
covina, are 3553 loc. (1626 ort.-or., 605 rom.-cat. 
şi uniţi, 1322 mos.), 1 şcoală primară.

Roita, roşatio. Roiba, plantă ce dă o văpsea roşie.
Roi-Solell, (Rege-Soare), nume dat lui Louis XIV 

al Franciei.
Rolo, o societate de albine, care sporindu-se 

tare părăsesce coşniţa matră şi sub conducerea 
unei sau a mai multor matce îşi caută altă lo
cuinţă spre a forma o familie independentă în 
urma instinctului de sporire. R. prim este condus 
de matca sau regina veche cu albinele aparţi
nătoare partidei sale, remânând în coşniţă matce 
tinere în desvoltare. Aceste, fiind timp favorabil 
şi stupul abundant în miere şi albine, după 
6—10 c)il0 ies ca R. al 2-lea, iar după 3 (ţile 
dela acesta R. al 3-lea, al 4-lea şi chiar al 5-lea. 
Bacă R. din anul acela a dimis şi el alt R., 
acesta se numesce: ^paroiut. Sunt R. naturale 
şi artificiale, prin intervenirea stuparului în mai 
multe moduri. R. nefiind prins în coşniţă, se 
aşează în arborii scorburoşi din păduri sau în 
crepăturile stâncilor, (v. Apis mellifica.)

[E. Câmpeanu.]
Rolo, (milit.) e în armata austro-ungară a patra 

parte din o secţiune, şi constă din 8—15 soldaţi. 
Linia de R. se formează din luptătorii R.-lor 
resfirate şi are menirea a duce lupta cu arma 
de foc.

Rojdanicul sau Zodiile, una din produsele li
teraturii poporane scrise. E tradus din slavo- 
nesce şi cuprinde învăţături astrologice despre 
înrîurirea planetelor asupra vieţii omenesci.

Rokitansky, Carol, baron de, întemeietorul 
şcoalei patologice-anatomice germane, n. 1804 
în Xoniggrătz; a studiat în Viena şi Fraga. 1834 
prof. extraordinar, 1844 prot. ordinar ia univ. 
din Viena pentru anatomia patologică. Scrierea 
sa cea mai însemnată e «Handbuch der patho- 
logischen Anatomie», 3 voi., apărută în 1842—46. 
t 1878 în Viena.

Rol, partea din o piesă teatrală, ce un actor 
trebue să o vorbească sau să o exprime prin 
mimică, faţă cu ceilalţi actori, cari iau parte la 
representarea piesei. Nu este de ajuns ca ac
torul să scie să reciteze r olul său, el trebue să 
se identifice cu personajul, po caro îl represintă. 
R.-le se împart în diferite caractere: eroi, amo- 
resaţi, intriganţi, tragici, comici, etc. Sunt R. 
mici, cari se exprimă numai prin mimică. R. se 
mai (}ice şi la partidele de comptabilitate, în 
cari se înscriu diferite articole de impunere sau 
de cheltuieli. [T. T. B.]

Roland, cel mai însemnat erou din ciclul epic 
al lui Carol cel Mare, din oare trubadurii au 
făcut idealul cavalerismului inedieyal. Existenţa

Ini istorică e bănuită, fiind pomenit o singnră 
dată de Eginhard în «Vita Caroli Magni», unde 
spune, că la reîntoarcerea lui Carol din expe- 
diţiunea în Spania, în contra Saracenilor (Ara
bilor), un Hruodlandus, Britannici limitis prae- 
fectus, a cădut în lupta dela Ronceval, în Pirenei; 
şi âncă acest nume nu se afiă in toate manu
scrisele numitei biografii. Legenda face din R. 
un nepot de soră al lui Carol cel Mare, îi atribue 
mai multe expediţiuni şi aventuri, din cari cea 
mai vestită este cea dela Ronceval sau Ron- 
cevaux (valea Mărăcinilor), în 478 d. Chr. Ea 
formează cuprinsul cântecelor populare, fran
ceze, din cari, în seci. XI, un Turpinus a scris 
o cronică, iar un cântăreţ necunoscut a compus 
epopea populară «Chanson de R.« sau de Ron- 
cevaux (Cântecul lui R.), prelucrat mai de multe 
ori. Cea mai bună ediţiune e a lui Gautier, 1871 
şi a lui Th. Miiller, ediţ. II, 1878, şi cu felurite 
redacţiuni, a lui Forster 1883. In limba germană 
a fost prelucrat de Konrad, preot al lui Henric 
Superbul, 1131, sub titlul Ruolandes liet, editat 
cu o erudită introducere de Grimm, 1838, şi de 
Bartsch, 1874; asemenea de Stricker, ş. a. Un 
R. se află în limba latină, engleză, spaniolă (Pri- 
mavera de Romances, ed. Wolf şi Hofmann, 
1856.) Insă cea mai frumoasă desvoltare i-au 
dat-o poeţii ital. Puici, Boiardo, ş. a., dar mai 
ales Ariosto (v. ac.).

Rollo, V. Robert.
Rom, V. Rum.
Roma, odinioară capitala imperiului roman, 

acum capitala Italiei şi reşedinţa papei.
Roma veche, după tradiţie, a fost întemeiată 

de Romulus la 21 Aprile 753 a. Chr.; oraşul 
era aşezat pe şapte coline în stânga rîului Tibru: 
Palatinus (partea cea mai veche), Capitolinus, 
Quirinalis, Aventinus, Caelius, Esquilinus şi Vi- 
minalis. Regele Servius încungiură oraşul cu un 
zid. După invasiunea Galilor, 390 a. Chr. oraşul 
se rezidi mai frumos, se făcură strade şi dru
muri frumoase, apaducte, canalisare (cloace), etc. 
(Via Appia, Aqua Appia, Anio vetus, etc.); în
cepând cu Sulla se înfrumseţează repede (primul 
teatru al lui Pompeiu, forul lui Cesar), cu deose
bire sub August, care împărţi oraşul în 14 di
stricte. După marele incendiu sub Nero (64 d. Chr.) 
R. se rezidi admirabil. Sub Aurelian se îucun- 
giură oraşul cu un zid nou, care, afară de cele 
7 coline, mai cuprindea şi pe Pincius şi Campus 
Martius, iar dincolo de Tibru o parte din lani- 
culus. Pe timpul migraţiunii popoarelor R. fu 
prădată şi pustiită grozav, cu deosebire de Alaric 
(410), Genseric (455) şi mai târdiu de Normani sub 
Robert Guiscard (1084); cătră sfîişitul seci. XIV 
oraşul era ca şi pustiu. Pe la mijlocul seci. XV 
incepu restaurarea oraşului sub papii Eugen IV 
şi Nicolae V. In direcţia înfrumseţării oraşului şi 
a conservării monumentelor antice şi-au câştigat 
merite cu deosebire papii Sixt V, Benedict XIV, 
Clemens XIV, Pius VI şi Pius VII.

Roma nouă dela 1871 e capitala regatului 
Italia, reşedinţa papei şi capitala provinciei R. 
(12,081 km*, cu 1.035,731 loc, [1897]), situată 
pe ambele laturi ale Tibrului in interiorul zidului 
lui Aurelian, pe 12 coline (afară de cele numite 
âncă Vaticanus şi Monte (îitorio), 284,544 loc. 
(1881), ca comună 487,066 loc. (1897), intre cari 
vr’o 8000 preoţi şi călugări, 5000 Ovrei. R. mo-
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deToă e situată la nordul R.-ei antice, cu deose
bire pe Câmpul lui Marte. R. are 17 porţi (Porta 
Angelica, P. del Popolo, P. Pia, P. S. Lorenzo, 
P. Maggiore, P. S. Giovanni, P. S. Sebastiano, 
P. S. Paolo, P. Portese, P. S. Pancratis, etc.l, 
10 poduri preste Tibru (Ponte Margherita, P. 
Ripetta, P. tjmberto, P. Sant’Angelo, P. Vittorio 
Emanuele, P. ai Florentini, P. Sisto, P. Gari- 
baldi, P. Fabricio şi Cestio, P. Nuovo Palatino), 
150 pieţe oblice, cele mai multe cu fântâni 
săritoare; Piaţa Sf. Petru, (cu obelisc de25-5 m., 
şi porticul de columne al lui Bernini), Piazza 
Navona sau Cireo agonale, P. del Popolo cu 
obelisc egiptean de 24 m., P. di Monte Citorio 
(obelisc), P. Colonna cu columna lui Marc Aurel, 
P. del Quirinale cu colosul Dioscurilor, P. di 
Spagna, P. Capitoliului cu statua equestră aurită a 
lui Marc Aurel, P. dei Cinquecento (obelisc), etc.; 
50 fântâni mari publice (Fontana di Trevi, F. 
dell’AquaPaola, AquaVergine, etc.); 5(X)strade: 
Corso (vechea Via Flaminia, 1500 m. lungă), 
Coreo Vittorio Emanuele şi Via Nazionale, Strada 
di Ripetta, Strada del Babuino, Via Sistina, Via 
delle quattro Fontane, V. Quirinale, V. Venti 
Settembre, etc. şi 275 strade laterale. Biserici 350 
(multe sunt bogate în picturi şi sculpturi pre
ţioase); bis. S. Petru (San Pietro in Vaticano, 
zidită 1506—1626, cea mai mare biserică din lume, 
187 m. lungă, 137 m. largă, cupolă de Michel- 
angelo aşezată pe patru pilaştri colosali, 117 m. 
înaltă), bis. 8. Giovanni in Laterano (fundată 
în seci. IV, cea mai veche bis. a R.-ei şi bis. 
episcopală a papei; lângă ea Baptisterium S. Gio
vanni in Fonte), Santa Maria Maggiore (cu 36 co
lumne antice ionice de marmoră albă, mosai- 
curi vechi, capele splendide), S. Paolo fuori le 
Mura (fundată în seci. V) şi San Lorenzo fuori le 
Mura (seci. V şi VI), Sta Maria la Rotonda (ve
chiul Panteon, templu roman, deja la 609 bise
rică creştină, portic în stil corintic, mormintele 
multor oameni renumiţi s. e. Raffael), Sta Maria 
in Araceli (în locul templului lui Jupiter Capi- 
tolinul). Sta Maria in Trastevere (cu 22 columne 
antice de granit). Sta Maria in Cosmedin, Sta Maria 
sopra Minerva, Sta Maria del Popolo, Sta Maiia 
deU’Anima, S. Pietro in Vincoli (cu Mojse al iui 
Michelangelo), Sta Maria della Pace (sibillele lui 
Raffael), Sta Cecilia, Sant’Onofrio (mormentul 
lui Tasso), S. Pietro in Montorio, San Gioachino 
ai Ponţi, etc. Alte edificii însemnate; Vati
canul (început în seci. VI, aproape toti papii 
l-au lărgit şi înfrumsetat, un oblong uriaş cu 
20 curţi şi 11,000 odăi; reşedinţa papei, cu ca
pela sixtină, cu loggiile şi stanţele lui Raffael, 
bibliotecă renumită cu 25,600 manuscripte pre
ţioase, nepreţuite colectiuni de artă, ca Museo 
Pio Clementino şi Chiaramonti, Braccio Nuovo, 
museu egiptean şi etrusc, etc.); Mausoleul lui 
Adrian sau Cetatea Angerilor (un edificiu rotund, 
acum citadelă, închisoare de stat, etc.); Qui- 
rinal, zidit 1574—1608, odinioară reşedinţa de 
vară a papilor, acum reşedinţa regelui Italiei (cu 
frescuri şi pânze pretioa.se); palatul Lateran 
(până la 1304 reşedinţa papilor, edificiul de acum 
e dela 1586 cu renumit cabinet de sculpturi şi 
Museo Christiauo; pe piaţa dinaintea lui e un 
obelisc egiptean de 47'5 m. înalt); pe locul ve
chiului Capitoliu e; palatul senatorilor cu admira
bile scări duple de Michelangelo, palatul Conser

vatorilor şi Museo Capitolino, ambele conţinend 
colectiuni bogate de antichităţi şi picturi; Can- 
cellaria, Palazzo di Venezia; edificii publice mai 
noui; Ministeriul de finanţe şi de resboiu. Banca 
naţională, palatul Justiţiei, etc.; admirabile pa
late private: Palazzo Barberini (cabinet de an
tichităţi, bibliotecă), Torlonia, Corsini (bibliotecă 
mare, colecţie de picturi), Farnese (frescuri), Co
lonna (bogată colecţie de picturi), Rospigliosi (cu 
Aurora lui Guido Reni) Spada, ş. a. m. Numeroase 
vile splendide; Villa Albani, V. Borghese (dela 
1892 cu pinacoteca din palatul Borghese), V. Doria- 
Pamfili (toate cu antichităţi), V. Farnesina (cu fres
curi de Raffael), V. Massimi (frescuri moderne), 
V. Buoncompagni-Piombino (cu museu), etc. Be- 
sturileRomei antice: ForumRomanum cu ruinele 
sale (Templul lui Vespasian şi al lui Saturn, arcul 
lui Sever, columna lui Phoca, templul lui Castor 
şi Pollux, al lui Antonin şi Faustinei, etc.), lângă 
el basilica lui Constantin, arcul lui Tit şi al lui 
Constantin, amfiteatru (Coloseul, zidit de Vespa- 
sian şi Tit pentru 82,000 privitori. Va parte e con
servat) ; băile lui Caracalla, Titus, Diocletian, etc.; 
palate imperiale pe Palatin; columna lui Marc 
Aurel (acum cu statua San Paul), columna lui 
Traian (27 m. înaltă cu statua S. Petru) pe forul 
lui Traian; 12 obeliscuri; mormentul lui August, 
ale Scipionilor, diverse columbarii, piramida lui 
Cestius; teatrul lui Marcel; templul Minervei 
medica; aquaducte grandioase, etc. Desgropările 
se continuă sootend mereu la iveală edificii şi 
antichităţi. Instituţiuni culturale: Universitate, 
fundată 1303, Collegio Romano (cu observatoriu 
renumit, museu şi bibliotecă), Collegio de pro
paganda Fide (pentru misionari, cu tipografie 
pentru preste 30 limbi), 33 colegii şi seminare 
preotesei; societăţi culturale; Academia 
de sciinte (mai nainte Aceademia dei Lincei), so
cietatea Arcadienilor, asociaţia artiştilor (în Pan
teon), soc. artiştilor germani, institut archeologio 
germ., institute istorice ale Austriei şi Prusiei; 
academie de arte şi şcoală archeologică franceze; 
Academia di San Luca pentru arte frumoase, mai 
multe şcoale de arte, etc.; numeroase şcoale po
porale ; bogate institute de binefacere (Ospedale 
di S. Spirite, dela 1200, cu preste 1600 paturi; 
Ospizio di S. Michele, dela 1686, cu 800 pacienţi). 
Cultivându-se mult artele, s’a desvoltat mult şi 
comerciul cu obiecte de artă. Industria nu e des- 
voltâtă. Comerciul e ajutat de Banca naţională 
(capital 210 milioane lire) şi alte bănci, bursă, 
cameră de comeroiu şi numeroase căi ferate. Dela 
1870 R. a început a fi. împrejmuită cu o serie 
de torturi (până acum 15). Lângă R. sunt cata
combele ce se întind în depărtări de miliiri. 
împrejurimea mai depărtată a R.-ei (Campagna 
di Roma) e puţin cultivată şi bântuită vara de 
malaria, dar e bogată în ruine antice, ca mor
mântul Ceciliei Metella, Via Appia, etc. Cărţi 
asupra Romei s'au scris şi mai de mult (Nardiui, 
Venuti, Piranesi) şi în timpul cel mai nou aproape 
în toate limbile culte.

Istoria R.-ei, v. Roman, Imperiul.
Roma Dea, 1) la Greci; In mitol. grecă Roma 

a fost fata lui Ares, (Jeu al resboiului, o femeia 
eroină şi nobilă din Troia, care cu Aeneas a 
venit în Italia şi dela Latinus, regele Aborige
nilor a născut pe Romulus şi Reraos (Remus). 
Grecii apoi au personificat cetatea Roma cu o
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însuşire ca Tyche (v. ac.). In Asia mică pentru 
Roma Dea mai multe oraşe au ridicat temple, 
au introdus cult şi ludi anuali, numiţi Mamaia, 
şi au representat-o cu cornul plinirii în mână.

2) la Romani cetatea Roma a fost personi
ficată ca o eroină militară, şi mai ales pe numi 
era representată când ca o amazoană, când ca 
Minerva, de regulă şe4end pe o grămadă de spolii 
(obiecte şi armaturi luate dela duşmani în luptă), 
iar la dreapta ei, cu (}ina Victoria. R. D. ancă 
din seci. II a. Chr. a fost venerată în tot im
periul roman şi cultul ei se împreuna cu al lui 
August, introducendu-se ludi Momae et Augusti, 
la Greci numiţi Romaia Sebasta, Hadrian îm- 
peratul a zidit templu comun pentru Roma şi 
Venus. [Atm.]

Romagna, parte din Emilia (Italia) cuprin- 
(Jend prov. Bologna, Ravenna, Ferrara, Forli, 
10,104 km»., cu 1.259,582 loc. (1897); până la 
1860 parte a statului papal.

Romaia Sebasta la Greci, ludi Momae et Augusti 
la Romani, (v. Roma Dea).

Romaic, ce privesce pe Grecii moderni.
Romaiea, dans grec, de origine modernă; limba 

elină modernă.
Romain, (frâne.) numire franceză pentm carac

terele tipogr. latine (antiqua).
„Roma locuta (est) eausa finita (est)*, (lat.) 

Roma (adecă curia Romană sau Pontificele) a 
vorbit; prin urmare >causa e terminată.»

Roman, Imperiul. Statul roman este cea mai 
puteruiua orgauisare sociala, ce a ve4ut ome
nirea. Au existat şi există a4i state mai întinse 
şi mai populate decât cel roman, ceea ce a făcut 
însă mărirea fără seamen a aceluia, a fost în
semnătatea regiunilor ce-1 constituiau, încât pro
vincii de ale lui, ca Franci a, Britania, sunt a4i 
puteri mondiale; a mai fost apoi organisarea po
litică, încât Romanii au apărut pe lume ca să 
o î.uveţe cum se formează un stat mare şi cum 
se guvernează (regere populos).

începuturile imperiului roman au fost atât 
de mici, încât nici Romanii de mai tâi'4iu ne- 
putend înţelege ridicarea lui, l-au închipuit ca un 
resultat al intervenirii imediate a 4eilor romani.

T>in legenda întemeierii Romei se poate ajunge 
la câteva resultate, că cetatea a fost o creatiune 
comercială lângă rîul Tibru, al cărui vechiu nume 
(Ruraon) l-a luat, că făcea parte dintr’o confe
deraţie de cetăti latine sub conducerea Albei- 
Longa, că mulţămită positiei fericite lângă Tibru 
şi aproape de mare s’a mărit în bogăţie şi pu
tere până ce a luat locul Albei-Longa in capul 
cetăţilor latine, că era mai veche decât spune 
legenda (754) şi că era condusă de regi aleşi. 
Inlluenţe orientale şi motive superstiţioase au 
făcut pe Romani să admită numai 7 regi ai ora
şului lor: Romulus, întemeietorul oraşului, Numa 
Pompilius, organisatorul religiei, Tullus Hostilius, 
învingetorul cetăţii Alba-Longa, Ancus Marcius, 
învingetorul Latinilor, Tarquinius Priscus, con
structor, Servius Tullius, legiuitor şi Tarquinius, 
Superbus, tiran. Acesta domni (564—510) cu mare 
putere în afară şi cu mare asprime în lăuntru, 
din care pricină fu resturnat printr’o revoluţie 
făcută contra sa de patricieni aliaţi cu plebeii, 
cari schimbară forma guvernului şi in locul re
gelui ales pe viaţă aleseră doi magistraţi numiţi 
consuli pe câte un an cam cu aceleaşi drepturi

ca regii, numai cu mai modestă pompă şi cu 
îndatorirea ca la sfîrşitul anului să-şi dea so
coteală de administraţiunea lor. Astfel a început 
(510) republica romană, sub care s’a întemeiat 
statul universal roman.

întemeierea repuhlicei şi cucerirea Italiei 
(510—264). Tinera republică avu de luptat contra 
regelui alungat, care încercă să reocupe tronul 
mai âotâiu prin complot şi neisbutind, veni cu 
armată etruscă (Veienţii şi Tarquinii învinşi la 
Arsia, Porsena înfricoşat de încercarea lui Mucius 
Scaevola de a-1 omorî încheie pace), apoi cu ar
mată latină (Regillus), dar fără succes. In urma 
bătăliei cu Latinii Romanii făcură cu ei o con
federaţie, spre a se ajuta în resboiu şi confe
deraţia se mări cu flecare succes roman. Primul 
secol al republice! a fost plin de lupte cu vecinii, 
dar Roma nu se ridică deasupra celoralalte ce
tăţi şi cu deveni cuceritoai'e decât după cuce
rirea oraşului Veji (405—395) cuprins şi derîmat 
de M. Furius Camillus, care ântâia oară dete 
soldă ostaşilor şi îi ţinu permanent în armată. 
Cucerirea oraşului Veji şi a cetăţilor din Etruria 
sudică a fost îulesnită prin atacul ce il suferiau din 
nord Etruscii din partea Galilor. In lăuntru re
publica folosise numai patricienilor şi plebeilor 
bogaţi, căci consulii se alegeau numai dintre pa
tricieni, cari prin ocuparea pămentului public, 
prin carnete şi prin privilegii apăsau pe plebeii 
săraci cari se deosebiau de cei bogaţi. In 494 ple
beii se retrag din Roma pe un deal vecin (se- 
cessio in montem sacrum), ca să-şi facă acolo 
o cetate, patricienii că4ură la învoială cu ei ca 
să se întoarcă în cetate şi să aibă apărători 
(tribuni plebis), cari cu vorba veto, puteau să-i 
sustragă dela pedeapsă, să împiedece aplicarea 
legilor vătămătoare şi mai târ4iu (448) puteau 
să adune pe plebei într’o adunare proprie, ale 
cărei hotărîri aveau putere de lege. Alături cu 
lupta economică (ager publicus) tribunii duceau 
contra patricienilor lupta politică pentru drep
turile plebeilor. In 450 isbutesc să obţină De
cemviri (D. legibus conscribendis) pentru pu
blicarea de legi scrise, în 448 provoacă a doua 
secesiune ca respuns contra tirăniei Decemvi
rilor şi obţin dreptul de a legifera in comi
ţiile tribute, în 445 obţin dreptul de căsătorie 
între patricieni şi plebei şi în locul consulilor 
se institue tribuni militari cu putere de consuli 
şi se institue censuia. In 390 Roma încercă cea 
mai mare crisă din istoria ei, invasiunea Galilor, 
cari după ce ruinară Etruria şi o pregătiră pentru 
jugul roman, înaintară asupra cetăţii, sfărîmară 
armata romană la Alia (16 Iulie dies ater), cu- 
prinseră cetatea şi după c versiune se depărtară 
cumpăraţi cu o mare sumă de bani. Restabi
lirea puterii se datori unui mare general şi om 
de stat, lui Camillus. Reformele interne ale tri
bunilor Gaius Licinius Stolo şi L. Sextius, prin 
cari plebeii câştigară dreptul de a fl consuli şi 
se regulau datoriile şi pământul public, dete Ro
manilor unirea, prin care supuseră Italia în res- 
boaiele cu Samniţii (343-341, 326—304 şi 298 
până 290), în care Romanii învinseră separat 
pe Samniti, apoi pe Latini, Lucani, Apuli, Pi- 
centini, Peligni, Herniei, Etrusci şi Umbri, în 
flne pe toţi Italicii aliaţi chiar cu Galii în mai'ea 
bătălie dela Sentinum la 295, un secol după cu
cerirea oraşului Veji. Cel din urmă mare resboiu
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pentru Italia fu resboiul ou Tarentul (280—272) 
şi regele Pyrrhos, care învinse pe Romani la 
Heraclea (280) şi Asculum (279) şi fii învins la 
Beneventum 275.

întemeierea domniei universale a Bornei [264 
până 133). Cu toate aceste resboaie Roma putea 
ave 700,000 de luptători, cari vor întinde pu
terea ei de jur împrejurul Mării Mediterane. 
Primul resboiu pentru Sicilia îl purtă cu Car- 
tagina(264—241). Invingetori în Sicilia, Romanii 
atacară Cartagina pe apa (Mylae 260, Ecnomos 
256) şi debarcară în Africa, unde suferiră o 
mare înfrângere, căci Regulus fu prins şi ar
mata nimicită. Victoria finală remase Romanilor 
în urma bătăliei dela insulele Aegatae. Romanii 
câştigară Sicilia (241), apoi profitând de neno
rocirile interne ale Cartaginei luară Sardinia 
(238) şi prin doue exiiediţiuni în lllyria ocupară 
coastele acelei regiuni (229—228 şi 219), po când 
Italia nordică o cuceriau în lupte crâncene cu 
Galii (225—222). Şi după atâtea lupte trebui să 
facă cea mai puternică sforţare din istoria lor, 
să se lupte cu cel mai mare general al vechime! 
în al doilea resboiu punic (218—201). Hannibal 
(V. ac.) învingător la Tioiiius, la Trebia (218), 
la lacul Trasimen (217), apoi la Cannae (216), 
fu învins prin fidelitatea, cu care confederaţii 
stăruiau împrejurul Romei, prin stăruinţa ace
steia. întâlniri cu Hannibal fură evitate, dar pre
tutindeni generalii cartaginezi erau învinşi, până 
când capul lui Asdrubal aruncat în lagărul lui 
Hannibal îi arătă acestuia ce soarte va ave Car
tagina. Atacată în Africa de P. Cornelius Scipio, 
aceasta rechiemă pe Hannibal din Italia şi la Zaina 
marele general fu invius de Romani (202). Pu
terea Cartaginei fu distrusă, Romanii se simţiau 
stăpânii lumii.

Filip V, regele Macedoniei, aliatul lui Hannibal 
fu învins la Cynoscepbalae (197) şi obligat să 
lase liberi pe Greoi, apoi 10 ani după marele 
resboiu începe resboiul cu descendentul marelui 
rege şi Antioh III este învins la Magnesia Sipyli 
şi constrins Ia o pace' umilitoare (190). Acum 
începe transformarea ţerilor în provincii. Car
tagina în urma unui resboiu greu, al treilea res
boiu punic (149—146), Macedonia, mai ântâiu slă
bită în urma înfrângerii lui Perseu la Pydna, 
(168) este declarată în cele din urmă provincie 
(146), după o rescoală Grecia, care abusa de li
berarea ei dela Macedonia, fu de asemenea fă
cută provincie sub numele de Achaia (146). In 
Asia prima provincie fu făcută în 133 din re
gatul Pergamum. Spania luată dela Cartaginezi 
fu supusă ou mai multă greutate şi dela 206 
resboiul era acolo permanent. După moartea lui 
Viriat (148—140) şi după cucerirea Numantiei 
(143—133) şi Spania era supusă.

Luptele interne gr resboaiele civile (133—131). 
Cuceririle externe grămădiseră mari averi în 
Roma şi averile schimbară obiceiurile romane. 
Cei bogaţi formară o clasă privilegiată, care dis
punea de magistraturi şi se separa de grosul po
porului. Proprietarii mici dispăreau, parte în
ghiţiţi de marii proprietari, parte pentru că nu 
aveau unde vinde produsele lor agricole, căci 
grâul se trimetea fără bani din provincii. Cetă
ţenii fără alt mijloc de traiu începură a-şi vinde 
singura lor avere, votul şi a se pune in ser
viciul capilor de partide. Inzădar încercară fraţii

Grachii (v. ac.) să restabilească proprietatea ru
rală prin împărţirea pămenturilor statului, căci 
încercarea lor nu isbuti (133—122). Stricăciunea 
nobililor se v6(}u în resboiul Jugurtin (111—106). 
Un om din popor Gaius Marius prinse pe Ju- 
gurta şi mântui Roma de 'Teutoni la Aquae 
Sextiae (102) de Cimbri la Vercellae (101). Lup
tele din interior se complicară apoi cu luptele 
Italicilor pentru egalisare cu Romanii (resboiul 
social 90—88). Italicilor li-se dete dreptul de 
cetăţenie, însă începe resboiul civil între cei 
doi mai mari generali, Marius şi Sulla. Alungat 
mai ântâiu diu Roma, Marius revine, pe când 
Sulla purta resboiu cu Mithridates şi ucide pe 
inimicii sei; în 83 se întoarce Sulla din Asia, 
învinge armatele mariane, ia dictatura pe viaţă, 
ucide pe adversari, micşorează puterea tribunilor, 
măresce puterea senatului, începe un regim ari
stocratic, apoi se retrage (79). După el se ridică 
mai mulţi generali, M. Aemilius Lepidus (78), 
apoi Gnaeus Pompeius, care prin luptele contra 
lui Sertorius (80—72), contra Sclavilor (73—71), 
Piraţilor (67) şi Mithridates (63) credea că va 
conduce statul fără să întrebuinţeze puterea mi
litară. înşelat in speranţele sale formă primul 
triumvirat cu Gaius lulius Cesar şi cu M. Lici- 
nius Crassus (60) şi împreună conduseră statul 
şi împărţiră ţerile. Cesar supuse Galia, întră 
apoi în luptă cu Pompeius, pe care îl învinsa 
la Pharsalos (48). Învinse apoi pe pompeiani la 
Thapsos şi la Muuda şi conduse statul ca un 
rege. Ucis la 44, se formează un al doilea trium
virat între Gaius Octavianus, M. Antonius şi M. 
Aemilius Lepidus în 43. Partidul republican 
condus de M. Brutus şi Gaius Cassius este în
vins la Philippi (42) şi triumvirii îşi împart pro
vinciile. Octavian depărtează pe Lepidus, începe 
resboiul cu Antonius şi-l învinge la Actium (31). 
Octavian deveni singurul cap al statului roman. 
Republica romană devine imperiul roman.

Imperiul roman sub familia lulia (31 a. Chr. 
68 d. Chr.). Octavian conduse statul după voinţa 
sa, deşi lăsă toate magistraturile şi instituţiunile 
republicane. I-se dete numele de Augustus. 
Pentru siguranţa sa creă o gardă de soldaţi nu
miţi Pretorieni. El fu pacinic, şi prin liniştea ce 
o asigură statului câştigă în partea sa pe toţi. 
Purtă resboaie mici şi pentru siguranţa impe
riului. Tiberius (14 d. Chr. până la 37), fiul seu 
adoptiv avea eminente calităţi, dar şi uii mare 
dispreţ de oameni. A fost crud, a sfărîmat ori ce 
spirit de independenţă. Gaius Caligula (37—41), 
strănepotul seu, a înebunit şi a făcut crudimi 
de nebun până a fost omorît. Tiberius Claudius 
(41—54), unchiul lui Caligula, avea bunăvoinţă, 
era însă slab, condus de femei stricate şi de 
liberţi, cari au pricinuit multe crucţimi, până 
ce Agrippina îl făcu să adopteze pe fiul ei Nero, 
apoi il otrăvi. Nero(54—68)înebunişiel de marea 
şi nemărginita putere ce simţia că are. Comise 
crudimi şi fapte de smintit, până ce se omorî 
singur, când vedu succesul unei revolte contra sa.

Imperiul sub Flavii şi Antonini (68—180). 
Dintre împăraţii proclamaţi de armată (Galbn, 
Otho, A Vitellius, T. Flavius Vespasianus), Ves- 
pasian remase biruitor şi conduse statul (69—79) 
cu pricepere şi energie. Sub el se completă cu
cerirea Britanici, se sufocă rescoala Iudeilor şi 
a Galiei. Fiul seu cel mare Titus (79—81) a fost
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dat ca model de bunătate, pe când cu cel mic, 
Domitianus (81—96) înviară iarăşi timpurile lui 
Caligula şi Nero. După omorirea lui, senatul 
alese împărat pe senatorul M. Cocoeius Nerva 
(96—98), bun împărat, care alese ca moştenitor 
pe un distins general M. UlpiusTrajanus (98—117), 
unul din cei mai mari împăraţi. Supuse Dacia 
şi o colonisă, supuse Armenia, Mesopotamia şi 
ridică imperiul roman la cea mai mare întindere 
cu preste 150 milioane locuitori. P. Aelius Ha- 
drianus (117—138) fu tot atât de distins în ad
ministrarea imperiului, dar mai puţin priceput 
la apărarea lui. Urmaşul său Antouius Fius 
(138—161) a fost pacinic, respectat în afară, 
fericit în lăuntru şi a dat numele său tuturor 
acestor împăraţi ridicaţi la imperiu prin adop
ţiune. Fiul său adoptiv Marcus Aurelius Anto- 
ninus (161—180), cu toate strălucitele calităţi de 
împărat şi cu toată inteligenţa şi fllosofia sa, nu 
putu împiedeca de ase arăta semnele decadenţei. 
Germanii atacau imperiul şi el muri la Viena 
în castre.

Căderea imperiului. Fiul lui Marcu Aureliu 
numit Commodus (180—192) fu un nou Cali
gula, până ce fu ucis de cei dimprejurul său. Se
natul alese apoi pe Pertinax, dar acesta fu ucis. 
de Pretorieni, cari puseră imperiul la licitaţie, şi 
îl cumpără bogatul senator Didius lulianus, dând 
câte 6000 lei la flecare Pretorian. Dar contra lui 
se ridicară de armate alţi trei, Pescenius Niger, 
Clodius Albinus şi Septimius Severus. Acesta 
învinse pe ceilalţi şi remase singur împărat (193 
până 211). A fost sever, muncitor (vorba lui era 
•laboremus»), a murit la Edinburg în Scoţia, 
luptându-se contra barbarilor. Fiul său Caracalla 
(211—217), om crud, care însă a dat drept de 
cetăţean roman tuturor oamenilor liberi din im
periu. Macrinus (217—218), ucicjetorul lui Ca
racalla, fu ucis de trupe, cari ridicară la imperiu 
pe un copil de 14 ani, Heliogabalus, nebun furios. 
Fiind ucis şi el, Pretorienii urcară pe Alexander 
Severus (222—235), nepot al lui Septimius. Deşi 
tinăr, el a fost bine condus de mama sa. Un 
trac, Maximinus (235—238), îl ucise şi conduse 
statul cu energie, învingând pe Germani şi pe 
Sarmaţi. Se ridicară mai mulţi împăraţi, şi Ma- 
ximinus fiind ucis de trupe se ridică împărat 
Gordianus III (238—244), numit astfel, căci doi 
ou acelaş nume luaseră titlul în acelaş timp, dar 
pieriseră în lupte. Gordianus 111 fu ucis de pre
fectul Pretorienilor, Philippus (244—249), re- 
sturnat şi el de Decius (249—251), distins ge
neral, mort în lupta cu Goţii. Gallus (251—264), 
Valerianus (254—260), Galienus (254—268) au 
domnit în acelaş timp, pe când diferitele pro
vincii proclamară de împăraţi pe generalii lor, 
încât erau în acelaş timp 19 impăraţi. In acest 
timp năvăliau Francii, Alemanii, Goţii, Perşii, şi 
o ciumă teribilă a secerat timp de 15 aui (251 
până 265). Valerian fu învins şi prins de Pei'şi. 
împăraţii Claudius (268—270), Aurelianus (270 
până 275), Tacitus (275—276), Probus (276—282) 
restabiliră autoritatea imperială, deşi Aurelian 
părăsi Dacia, retrăgând legiunile cari o păziau. 
Carus (282—283) învinse pe Perşi, Numerianus 
(283—284), flul său, muri la întoarcerea din ex- 
pediţiune, şi armata proclamă împărat pe Gaius 
Aurelius Valerius Diocletianus.

Beorganisarea imperiului. Diocletianus (284

până 305) a fost unul din marii împăraţi. Ca să 
poată apăra imperiul în toată întinderea lui, el 
îl împărţi cu trei amici (Maximianus, Galerius 
şi Constantius Cblorus). El şi Maximianus se 
numiau Augusti, ceilalţi doi Cesari. Se stabili 
el îu Nicomedia, de unde supraveghiă tot im
periul, iar Maximianus se aşeză la Milan (Me- 
diolanum), ca să fie departe de senat. El purtă 
diademă şi cerea să fie numit Dominus, nume 
cu care sclavii numiau pe stăpâni. Cu el începe 
propriu, ca statul romau să fie imperiu, până la 
el so numesce mai potrivit principat (=piinceps, 
presidentul senatului). Diocletian şi Maximian se 
retraseră spre a vede cum funcţionează sistemul 
lor, dar se ivi ambiţiosul, care ou se putea mul- 
ţămi cu 'fragment de putere, era Constantinus, 
fiul lui Constantius. El omorî în 310 pe Maxi
mian, care voia să revină la imperiu, învinse 
în 312 la puntea Milvină pe Maxentius, alt îm
părat, şi învinse pe Licinius, cu care se împăcă 
in 314. începu din nou resboiu cu Licinius în 
323 şi îl învinse în mai multe locuri. Licinius 
se dete în mânile lui Constantin, după ce i-se 
promise respectarea vieţii, dar fu omorit în 324.

Constantin, numit obicinuitcel Mare (324—337), 
este însemnat prin mutarea capitalei la Bizanţiu, 
numit dela el Constantinopole, prin impăi'ţirea 
imperiului în 4 prefecturi şi acestea îu diecese, 
dar mai ales este însemnat prin faptul, că a 
tolerat în imperiu religiunea creştină. Se con
sidera pe sine ca episcop io afacerile externe 
ale bisericei, a presidat sinodul dela Nicea (325), 
deşi s’a botezat numai aproape de moarte. După 
Constantin urmară fiii săi Constantinus, Con- 
stantius şi Constans (337). Constantinus muri 
(340) în luptă cu Constans şi acesta în luptă 
ou Magnentius (350), revoltat contra lui. Con
stantius învinge însă pe Magnentius şi remase 
singur împărat, până ce armata proclamă îm
părat pe vărul său lulianus (360). Prin moartea 
(361) lui Constantius, Iulian remase singur îm
părat, şi a fost un nobil împărat. Dorind să redea 
imperiului vecliea lui mărire, el încercă să re
stabilească vechea religie pe cale blândă, şi purtă 
resboaie strălucite cu Perşii, cărora le cuprinse 
capitala Ctesifon. încercarea de a restabili poli- 
teismul remase fără succes, iar când se retrăgea 
din Persia fu lovit de o săgeată venită nu se 
scie de unde (26 Iunie 363). lovianus (363—364) 
încheie cu Perşii o pace ruşinoasă, Valentinianus I 
(364—375) işi asociă pe fratele său Valens (364 
până 378), căruia îi lăsă Orientul. In dilele lui 
Valens s‘au aşezat Yisigoţii la sudul Dunărei, 
fiind împinşi de Huni. Ei se revoltară apoi contra 
împăratului, îl învinsei'ă şi îl uniseră în lupta 
dela Adrianopole (378) şi prădară întreaga pen
insulă. Gratianus, fiul şi urmaşul lui Yalentinian, 
numi ca împerat în est pe Spaniolul Teodosiu, 
numit cel Mare, care isbuti prin lupte şi ne
gocieri să împace pe Visigoţi, cari în 382 se 
aşezară în Moesia şi Tracia. El supuse apoi şi 
vestul (394), încât remase pentru puţin timp 
singur împărat. La moarte el împărţi imperiul 
roman între cei doi fii ai săi şi de atunci s’a 
format un imperiu de est şi altul de vest, cari 
nu s'au mai reunit (395). [I. S. F.]

Imperiul roman de vest, partea vestică a im
periului romau dată de Teodosiu cel Mare la 395 
fiului său mai mic, căci se credea că este mai
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neînsemnată şi mai greu de aperat, cuprindea 
provinciile Italia, Galia, Britania, Spania, Africa, 
Dalmaţia, Noricul, Panonia, Reţia. Iliria o stă- 
puniau împreună împăraţii de vest cu cei din est. 
istoria imperiului de vest este o luptă neînce
tată contra barbarilor năvălitori. Ca să le poată 
resista capitala imperiului se mută la Ravena în
tărită prin lagnne şi prin meşteşug. Sub Honorius 
(895—423) rolul principal îl împlini Stilicho, care 
învinse pe Visigoţi la Pollentia şi Verona şi în- 
frânse pe Radagais. După ce Stilicho fu ucis, 
Visigoţii cu Alaric veniră asupra Romei şi mai 
ântaiu o cruţară pentru bani (408), apoi o cuprin- 
seră şi o jefuiră. După un usurpator loan urmă 
Valentinian III (425—455), nepotul lui Honorius, 
copil de 12 ani. Sub el Vandalii cuprinseră Africa, 
Hunii năvăliră în Galia, unde fură învinşi de 
Aetius la Catalaunum (451), şi în Italia (452). 
El fu ucis în 455 de Petronius Maximus, care 
se urcă pe tron, dar Vandalii veniră, îl uciseră 
şi jefuiră Roma. Se făcură împăraţi apoi Avitus 
(456), Majorianus (457—461), Libius Severus 
(461—465), urmară apoi doi ani de interegu, apoi 
Anthemius (467—472), Olybdius (472), puşi de 
şeful mercenarilor Ricimer, Împăratul real. După 
Anthemius (473), lulius Nepos (474—475), şeful 
mercenarilor Orestes puse împărat pe hui său 
Romulus Augustulus (475), pe care il detronă 
apoi Odoacru şi luă titlul de regele Italiei. Cu 
Romulus Augustulus încetează imp. rom. de vest.

Imperiul roman oriental. Imperiul bizantin, 
grecesc. Partea orientală a imperiului roman dată 
de Teodosiu cel Mare la 395 fiului său mai mare 
Arcadius (395—408) cuprindea provinciile din 
Asia, in Africa cuprindea Cirenaica, Egiptul, 
in Europa Tracia, Muesia, Dacia, Macedonia şi 
Ahaia cu Constantinopole capitală. Arcadius a fost 
condus de alţii toată viaţa lui (RuGnus, Eutro- 
pius, împărăteasa Eudoxia). Imperiul se înstrăi
nează necontenit de cel din apus, se transformă 
în imperiu oriental, cu timpul devine grec în 
limbă şi în tradiţiuni. Teodosiu II (408—460) 
condus de sora sa Pulcheria, se exercita la ca- 
ligraGe necontenit şi astfel ne-a lăsat Codex 
Theodosianus, cât pentru inimicii din afară le 
plătea bani (Hunilor). Sora sa Pulcheria urmă 
la imperiu având de soţ pe Marcian (450—457), 
care fu demn de a impărăţi. împăraţii următori, 
Leo (457 —474) bătut de Vandali, Zeno (474—491) 
în lupte cu rudele sale, Anastasius (491—518) 
şi Iustin I (518—527) sunt însemnaţi numai 
pentru că au fostîmpăraţi. lustinian 1 (527—565), 
nepotul lui Iustin, a fost un mare tiran în po
litica internă. A nimicit ultimele libertăţi repu
blicane, a închis şcoalele GlosoGce, a persecutat 
pe eretici, s’a amestecat în disouţiuni teologice, 
în afară a purtat resboaie norocoase, a supus 
Italia, Africa şi Spania. Nepotul său Iustin II 
(565—578) nu putu resista Longobarzilor nici 
Perşilor şi îşi asociă pe un viteaz general Ti- 
berius, t 682. Acesta bătu pe Perşi şi adoptă 
pe viteazul Maurikios (582—603), contra căruia 
se revoltară îusă soldaţii şi proclamară pe tirauul 
Foeas (603—610), care fu resturnat de 6ul gu
vernatorului Africei Heracliu (610—641). El bate 
cumplit pe Perşi şi pregătesce, astfel, cuceriri 
Arabilor, cari îi cuprind şi lui Siria, Palestina, 
Fenioia. Fiul său Constantin III muri repede 
urmandu-i Costans II (641—668), care revoltă

poporul în contra sa şi fugi în Siracusa, unde 
este omorît. Fiul său Constantin IV Pdgonatul 
(bărbosul) 668—685, respinge pe Arabi dela Con
stantinopole, după un asediu de 7 ani, prin focul 
grecesc. lustinian II (685—695) este alungat 
de Leontios (695—698), el însuşi resturnat de 
un general al său, Tiberius III (698—705), care 
însă este răsturnat de lustinian II a doua oară 
(705—711). Cruzimile acestuia amintesc pe ale 
celor mai cruzi tirani. Urmează apoi repede Phi- 
lippicus (711—713), Anastasius II (713—716), 
’leodosiu II (716—718) până când Leon III 
(718—741) începe dinastia Isaurilor. Leon res
pinse pe Arabi dela Constantinopole, începu însă 
a distruge icoanele din biserică sub cuvânt că 
sunt un rest de idololatrie. Poporul şi călugării 
erau contra lui şi astfel pierdu exarchatul Ra- 
venei şi autoritatea lui asupra papilor începu 
a scădea. Lupta o duse mai departe şi cura- 
giosul său Gu, Constantin V (741—775). Apoi 
urmă Leo IV(775—780) şi Gul său Constantin VI 
Porfirogenetul, în al cărui nume soţia lui Leo, 
Irena, conduse statul până la 797, în care timp 
restabili cultul icoanelor (Sept. şi Oct. 787), apoi 
scoase ochii Gului său şi sprijinită de partida 
icoanelor împărăţi singură până la 802. Nice- 
phoros alungăpe Irena, ocupă tronul (802—811) şi 
muri în resboiu cu Bulgarii. Mihaill(81l—813) fii 
neînsemnat, pe când Leo V Armeanul (813—820) 
bătu po Bulgari şi reîncepu lupta contra icoa
nelor, însă fu înlăturat de partidul inimic, care ri
dică pe Mihail II (821—829). Acesta pierdu Creta 
şi Sicilia luate de Saraceni. Fiul său Teofil (829 până 
842) asigură pace internă supuşilor săi. După el, 
soţia sa Teodora conduse imperiul 13 ani, în nu
mele Gului său Mihail 111, insă Teodora fu de
părtată de fratele ei Bardas, care în numele 
aceluiaş Mihail conduse statul rău tocmai când 
Arabii şi Ruşii atacau imperiul. Bardas fu însă 
ucis de Mihail şi acesta de favoritul său Vasile 
Macedonicul 867—886), care întemeiă dinastia 
macedonică. Fiul său Leo VI, numit şi Glosoful 
(886—911), dete legile basilicie prelucrate după 
Codex Jiistinianeus. Bulgarii sub Simeon şi 
Arabii ameninţau imperiul mai mult ca ori când. 
Fiul seu Constantin VII Porfirogenetul (919 
până 959) păstră numai numele do împărat, căci 
puterea o exercitau alţii, mai ales Bomanos La- 
cajie»os(919-944). Romonosi/(959—963), Gul 
lui C.VII, domni puţin şi văduva sa Teofana ridică 
la demnitatea împărătească pe Nikephoros II 
(963—969), un general viteaz. Teofana înlătură 
şi pe acesta şi ridică împărat pe loan Zemisces, 
care mântui imperiul de Ruşi, de Bulgari şi de 
Arabi, muri însă otrăvit 976. Urmă apoi Va
sile II, Gul lui Romanos II (976—1025). El a 
desGinţat regatul Bulgarilor şi s’a numit »uci- 
(jător de Bulgari». Zoe, o nepoată de frate, ridică 
apoi 4 împăraţi pe tron: Romanos III (1025—34), 
Mihail IV (1034—41), Mihail V Calaphates 
(1041—42), Constantin IX Monomahul (1042 
până 1054), când imperiul era atacat de Normauiji, 
de Pecenegi şi de Selgiuciiji. Teodora (1054—56), 
soră cu Zoe, ridică la imperiu pe Mihail VI Stra- 
tioticos (1056—57), apoi armata ridică pe un om 
capabil Isac I Comnen, care abdică 1059. Urmaşii 
lui. Constantin XDizcas (1059-67), Bomanos IV 
Diogenes (1067 — 71), Mihail VII Dueas (1071 
până 1078), NikeforosIIl {\Q18—8Q), pierd ui’ă mai
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toată Asia. Armata ridică pe Alexios I Comnen, 
(1081—1118), nepotul lui Isac, care învinse pe 
inimici şi duse faţă de cruciaţi o politică supe
rioară. Fiul seu loan (1118—43) întinse cuce
ririle în Asia. Şi mai strălucită a fost domnia 
lui Manuel 1 (1143—80), împeratul cavaler. 
Alexios JI (1180—83) fu ucis de epitropul seu 
Andronicos, restumat şi el de Isac Angelos la 
1185. Acesta fu bătut de Asaneşti, pierdu Cipru, 
apoi în 1195 fu resturnatde fratele seaAlexiosIII, 
oare îl orbi şi îl băgă la închisoare. Cruciaţii 
expediţiunei IV voiră să restabilească pe Isac şi îl 
restabiliră. Isac şi fiul seu Alexios IV nu putură 
să-şi îndeplinească promisiunile cătră cruciaţi 
şi aceştia atacară şi luară capitala, o arseră mai 
mult de jumătate, distruseră unele monumente 
şi răpiră altele (caii de bronz şi uşa bisericii 
Sta Sofia la Veneţia), aleseră împărat pe Balduin 
de Flandra, fundară Imperiul iarin (1204—61). In 
Asia se întemeiă la Trapezunt un imperiu grec 
şi altul la Nicea sub Teodor Lascaris, t T222. 
loan Vataces (1222—54) dela Nicea cuprinse 
mai toate posesiunile imperiului latin în afară 
de Constantinopole, iar Mihail Paleologul, epi
tropul fiului lui Bataces şi apoi împărat, isbuti 
cu ajutorul Genovesilor să ia capitala (1261—82). 
El încercă, în zadar, unirea bisericilor şi nu re
stabili nici unitatea imperiului, nici buna stare 
a locuitorilor. Andronic II (1282—1328), fiul 
său, fu răsturnat de nepotul său Andronic III, 
care la moarte, 1341, lăsă pe fiul său loan sub 
tutela amicului său loan Cantacuzen. începe un 
lung resboiu (v. Cantacuzen) cu loan Paleologu, 
terminat 1347. loan Paleologu moare 1391, după 
ce văcjuse pe Turci în Galipole (1356), Audriano- 
pole (1361) şi după ce căutase în zadar să unească 
Euroi)a creştină contra Turcilor. Urmaşul său 
Manuel II (1391—1425) era închis de Turci în 
Constantinopole, loan VII Paleologu (1425 — 48) 
merse la Florenţa şi primi unirea spre a avea 
ajutor, dar în zadar. Urmaşul său Constantin XI 
Dragades căiju, ca un viteaz, apărând cetatea 
luată în 29 Maiu 1453 de sultanul Mohamed U. 
Imperiul dela Trapezunt fu cuprins de Turci la 
1461.

Roman-german, Imperiu, numit şi Sfântul Im
periu. împăraţii germani dela Oto cel Mare 962 
aveau titlul de împărat romau până în 6 Aug. 
1806, când împ. Francisc II îl părăsi, în urma 
creării imperiului francez de Napoleon I. In 
25 Dec. 800, când Carol cel Mare a fost înco
ronat la Roma ca împărat, creştinătatea a vă(}ut 
nu nascerea unui imperiu nou, ci restabilirea 
vechiului imperiu roman, căci după profeţia lui 
Daniel numai 4 împărăţii trebuiau să fie, şi cel 
de al^ patrulea, cel roman, trebuia să ţină până 
la sfîrşitul lumii. Se numia sfânt, pentru că 
împăraţii germani erau asemănaţi cu regii ve
chiului Testament, cari erau şi pontifici, (v. şi 
Germani.)

Roman, vechiu. Stilul, (archit.) este o unire 
a boitei etrusce cu colonada grecească. La în
ceput prevala bolta etruscă în clădirile romane. 
Cu supunerea Grecilor, Romanii adoptaseră şi 
colonada grecească, şi mai ales cea dela Corint. 
Timpul înfloririi acestui stil începu sub August 
(t 14 d. Chr.) şi ţinu până la Hadrian (130 d. Chr.); 
clădirile cele mai frumoase sunt din domnia îm
păratului Traian. Architectul lui a fost Apollodorus 
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dela Damasc. Din bolta etruscă se desvoltă cu
pola, ca la Panteonul zidit de M. Agrippa la 
Roma, clădirea cea mai frumoasă romană, care 
apoi a dat nascerea stilului bizantin. Din colo
nada corintifLiană Romanii au desvoltat prin unirea 
ei cu cea dorică, aşa numitul capitol composit 
sau capitol roman. Cicloanele servesc nu numai 
spre întărirea clădirei, ca în stilul grecesc, ci 
şi ca decoraţiune a păreţilor. In genere archi- 
tectura romană n’a creat deci nouă forme, oi a 
prelucrat numai bolţile şi colonadele existente. 
Cloacele din Roma fac serviciul lor âncă şi astătji, 
fiind de o trăinicie rară. Drumurile romane au 
fost ridicate în multe locuri pe bolţi, din cari 
unele, ca via Appia spre sud şi via Flaminia spre 
nord dela Roma sunt practicabile în multe lo
curi şi astătji. Clădirile romane erau ornate de 
obiceiu cu picturi şi alte ornamente, ca foile 
Acanthus în formă de luger, cu flori, figuri de 
frunze, de oameni şi animale diferite. Stilul R. 
cuprindea clădirile publice, ca forum, basiUca, 
arcurile triumfale, coloanele de onoare, teatrele, 
amfiteatrele, circurile, templele, podurile, via
ductele, băile sau termele, cum şi clădirile par
ticulare, ca monumente de morminte, mausolee, 
columbarie şi casele particulare. Casa particulară, 
de obiceiu în două rânduri, constă din vestibulum 
(antreul), atrium sau cavum (curtea, un loc liber, 
neacoperit şi încungiurat cu coloane) cu impluvium 
(locul unde se scurgea ploaia), odăile cari se grupau 
pe de amândouă laturile ale atriului şi se îm- 
părţiau în cubicula (odăile de dormit), triclinia 
(sala de mâncare), cenacula, cellae penariae (ma
gazinele) şi peristilul (hala de coloane), cu o gră- 
dinuţă Sute de aceste case s’au descoperit laPom- 
peji; cele mai frumoase case şi palate sunt în 
strada di Noia şi strada di Mercurio. Basilica era 
destinată pentru pertractările judiciare şi co- 
merciu. Basilica era despărţită în lungimea ei prin 
două şiruri de coloane în trei despărţituri şi se ter
mina întro absidă (tribuna magistratului). Des- 
părţitura de mijloc era mai lată, fiind aici centrul 
adunării şi comerciului. Acoperişul basilicei a 
fost ântâiu plan, mai târfliu boltit.

Stilul roman creştinesc vechiu este acela, care 
s’a desvoltat din basilica romană şi a fost practicat 
până la anul 1000 şi în Roma până în seci. XIII. 
BasUica romană creştină constă dintr'un rectan
gular rotunjit la un capăt într'o absidă, care prin 
două şiruri de coloane era împărţit în trei despăr
ţituri, din care cea de mijloc era mai înaltă. La 
întiare se află un atrium sprijinit de coloane, care 
dă în uartex, un spaţ îngust, unde steteau păcă
toşii. In absidă se afla de obiceiu o capelă cu mor- 
mentul unui martir. Biserica romană creştinească 
vechiă se deosebia deci de basilică prin înălţarea 
despărţiturei de mijloc, împreunarea coloanelor 
între olaltă cu arcuri şi aşezarea unui părete trans- 
versal. (v. şi Romanic, stilul.) [D. Olinescu.]

Roman I, domn al Moldovei, 1391—94 şi 1399 
până 1400 (v. Muşat, unde domnia a doua este 
atribuită altui R., care nu este adeverit). Prin 
căsătoria lui R., fiul lui Costea Muşat, cu Anastasia, 
fica lui Latsco (v. ac.), noua dinastie Muşat, origi
nară probabil din partea meridională a Moldovei 
(unde pare a fi venit din Ţeara Românească), s’a 
înrudit cu dinastia Maramureşeană, care în linie 
bărbătească s’a stins cu Latsco. Deşi R. era prin 
căsătorie moştenitorul vechei dinastii, totuşi fra-
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tele seu mai mare Petru l-a precedat în domnie, 
după dreptul senioratului. Ca domn R. recu
noscu suzeranitatea regelui Poloniei, precum o 
recunoscuse mai ântâiu fratele seu Petru (1387). 
Dar în 1393 el ajuta pe principele lituan Tepdor 
Koriatovici în contra ducelui lituan Witold, în 
lupta lor pentru cetatea Caineniţa şi teritoriul 
ei. Fiind învinşi Ia Bratziaw, Teodor Koriatovici 
se refugia în Ungaria, iar R. pierdu curând 
domnia şi fu înlocuit prin fratele (?) seu Ştefan 1 
(v. ac.), care luă domnia ou ajutorul Polonilor, 
în 1399,după nenorocita bătălie de lângă'Worskla 
(12 August 1399), la care Ştefan luă parte ca 
aliat al lui Witold în contra Tătarilor şi unde 
oastea creştină fu bătută, R. isbutl să ia domnia 
pentru a doua oară, resturnând pe Ştefan. Dar 
curând după aceasta el fu prins de Swidrygiello, 
fratele regelui Poloniei şi guvernatorul Podoliei, 
şi înlocuit prin luga Koriatovici (v. ac.), care cu 
ajutorul vărului seu Swidrygiello luă a doua 
oară domnia Moldovei. R. este înmormântat în 
vechia biserică episcopală din Rădăuţi (în Bu
covina), care înainte de înfiinţarea episcopiei 
exista ca mănăstire. (D. Onciul, Geschîchte der 
Bukowina, în »Die bsterreichisch-ungarische Mo- 
narchie in Wort nnd Bild«. Wien, 1899. I. Ursu, 
Relaţiunile Moldovei cu Polonia până la moartea 
lui Ştefan cel Mare. Piatra-N. 1900.) [D.On.j

Roman II, fiul lui Iliaş I, domn al Moldovei, 
1447—1448. El luă domnia în luptă cu unchiul 
seu Ştefan II şi o pierdu în luptă cu unchiul 
seu Petru II.

Roman, corn. urb. în Rom., capitala j.-lui şi 
reşedinţa episcopiei cu acelaş nume, situată pe 
loc înalt pe malul stâng al riului Moldova, la 
3 km. de vărsarea acestui rîu in Şiret. Are o 
populaţie de 14,019 suflete (1899), locuind în 
vr’o 2500 case; populaţia se împarte in 7141 Rom., 
6261 Ovrei şi in 617 de alte naţionalităţi. Are 
seminariu infer. (cu 4 clase), 1 gimnasiu, 1 şcoală 
profesională de băieţi şi 1 de fete, 3 şcoale pri
mare de băieţi şi 2 de fete, 1 pensionat de băieţi 
şi 2 de fete, 1 şcoală primară de băieţi şi 1 de 
fete ale comunităţii armene din localitate. Bi
serici ort. sunt 6, şi anume: episcopia, începută 
la 1642 de Petru Kareş şi terminată la 1550 de 
fiul său Iliaş-Vodă. Aceasta este biserica cea mai 
veche şi cea mai frumoasă; aici se păstrează 
felonuL Sf. loan Chrisostom într’o cutie de sticlă. 
Bis. Precista mare, zidită la 1569 de Ruxandra, 
soţia lui Alexandru Lăpuşneaqu. Biserica albă. 
zidită la 1695 de vel-spătarul Vasile Cantacuzino. 
Biserica Sf. Nicolae, bis. Precista de sus şi bis. 
Sf. George. Pe lângă acestea mai este şi o bi
serică armeană, zidită la 1609. Oraşul are un 
spital mare şi frumos, care depinde de epitropia 
Sf. Spiridon din Iaşi. Aproximativ ‘/a din lo
cuitorii oraşului se ocupă cu agricultura şi pră
sirea vitelor, ceilalţi se ocupă cu industria de 
prima necesitate şi cu comerciul. Iarmaroc anual 
se face la 6 Aug., iar tîrg septămânal în fiecare 
Marţi. Data sigură şi cea mai veche despre exi
stenţa acestui oraş este anul 1392. La 7 Dec. 
1467 oraşul a fost ars de cătră Mateiu Corvinul, 
regele Ungariei, în mersul său cătră Baia contra 
lui Ştefan cel Mare, domn al Moldovei, iar la 
1845 a ars âncă odată. In Dec. 1691 pe una din 
pieţele acestui oraş a fost tăiat cronicarul Miron 
Costin din ordinul domnului Moldovei C. Can-

temir. (Cf. Melchisedec, Cronica Romanului şi 
a episcopiei de Roman, 2 voi. Bucur., 1874—75, 
şi Marele Dicţ. geogr. al Rom.) [nt.]

Roman, judeţ în Rom., situat pe ambele maluri 
ale Şiretului, mărgimndu-se la nord cu j. Su
ceava, la sud cu j. Bacău şi Tutova, la est şi 
nord-est cu j. laşi şi Vaslui şi la vest cu j. 
Neamţu. Suprafaţa j.-lui e de 2091 km*., iar 
populaţia de 108,704 suflete (1899), între cari 
99,695 Rom., 7996 Ovrei şi 1013 supuşi străini. 
Teritoriul j.-lui R. în partea din dreapta Şire
tului e aproape tot şes, iar în partea stângă a 
acestui rîu e mai deluros. Rîurile principale 
sunt: Şiretul, Moldova şi Bârladul. Mai’ca j.-lui 
sunt >trei spice de grâu«, semn, că produce ce
reale în abundanţă şi în special grâu. In pri
vinţa administrativă j. este împărţit în 4 plăşi; 
Moldova, Şiretul de sus. Şiretul de jos şi Fundul, 
numerând in total 1 corn. urb.: R., capitala 
j.-lui, şi 59 corn. rur. In privinţa politică j. dă 
3 senatori şi 6 deputaţi; în ordinea judiţială are 
un tribunal în oraşul R., care depinde de curtea 
de apel din Iaşi, şi 3 judecătorii de ocol: una 
în oraşul R., a doua îu tîrguşorul Bîra şi a treia 
în tîrguşorul Dămienesci. In privinţa bisericească 
j. face parte din eparchia episcopiei R.-lui nu
merând 121 biserici ort. Afară de bisericile 
acestea mai sunt 30 bis. cat. In anul 1899/900 
au funcţionat în j. fi. 75 şcoale rurale şi au fost 
frecuentate* de 3019 copii. Pe teritoriul corn. 
Elisabeta Doamna şi pe moşia statului Pincesci- 
Dragomiresci, la 6 km. spre sud de oraşul R., 
este o şcoală practică de agricultură. Ocupaţia 
principală a locuitorilor este agricultura. Pă
durile acoper aproape toată marginea de vest şi 
cea de est a j.-lui, precum şi culmea Dealului- 
Mărului-Golani cu toate ramificaţiunile ei. Viia 
se cultivă în multe localităţi. Industria e mai 
mult domestică, iar comerciul constă mai ales 
in desfacerea cerealelor în oraşul R. şi tîrgu- 
şorul Băcesci; vite se vând mai cu samă tot pe 
piaţa oraşului R. Se mai face comerciu cu spirt 
şi cu pesce. Ape minerale sulfuroase se găsesc la 
Strunga, unde este şi un stabiliment balnear. 
Căile principale de comunicaţie sunt: linia ferată 
şi şoseaua naţională Bacău-Roman-Păşcani, cari 
străbat j. prin mijloc, apoi mai multe şosele ju
deţene, ce străbat j. în diferite direcţiuni. (M. 
Dicţ. geogr. al Rom.) [ntj

Roman, Episcopie. La 1408 se amintesce lu- 
tr’un hrisov biserica Sf. Paraschiva la Roman, 
care apoi se găsesce servind de episcopie. Este 
însă nedumeritor, că nu se menţionează acolo 
scaunul episcopal, căci după unele indicii pare 
să fie existat deja pe atunci eparchia R. Ori cum 
ar fi, ântâiul episcop cunoscut este Calist la 1444. 
De acum încplo seria episcopilor este următoarea:
Calist . . . . 1444 Grigorie . . . 1589 - 91
Visorion . . . t 1466 Agatoa, a2-aoară 1697—606
Tarasie. . . . 1466 Atanas. llCrimea 1600-10
Vasile . . . . 1488 Mitrofan I. . . 1612
Macarie I . . . 1514 Pavel .... 1613
Dorotei. . . . 1628-31 Anastasie I . . 1616-30
Macarie 11. . . 1631—68 Dionisie . . . 1630-33
Atanasie I. . . 1668-72 Mitrofan 11 . . 1633- 41
George I . Benedict . . . 1642
Eotimie Eologie . . . 1642-48
Eastratie . . . 1677-78 Anastasie 111 1661—67
Agatoa. . . . 1684-86 Sava I. . . . 1668
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Dositei .
Teodosie 
loaQ. .
Sava U 
Misail . 
Laorenţie 
Fahomie 
Sava III 
George II 
Atanasie II 
Daniil . . 
Atan.II,a2-aoara 
Gedeon .... 
TeofU .... 
loanîchie I . .

1669-71
1673- 74
1674— 86 

1686
1686—700 
1701-06 
1707—14 
1714—18 
1718-24 
1724-29 
1729—33 

1733 
1734r—43
1746- 47
1747- 69

Leon .... 1769—86 
lacov Grecul. . 1786— 87 
Antonie . . . 1787—96 
Veniam.Costachi 1796—803 
Gerasim . .
Meletie. . .
Locoteoenţu, .
Veniamm Boset 
Locotenentă .
Atanasie Iii .
Locotenenta .
Isaia . , .
Melchisedec .
Inocenţie . . 
loanichîe II .

. 1803—26 
, 1826-42 
. 1842-44 
. 1844-61 
. 1851-66 
. 1865-68 
. 1868 -73 
. 1873-79 
. 1879-92 
. 1892-96 

1896
Fasele istorice ale episcopiei R. nu presiută 

decât puţin interes deosebit. Intre 1542 şi 1550 
se restaura catedrala. Ea este un model al ve
chiului stil moldovenesc: corp bizantin cu amă
nunte gotice. Este regretabil, că s’a făcut la dinsa 
o reconstrucţie banală în 1805. Intre 1659 şi 1671 
era pe scaunul episcopal vestitul Dositeiu (v. ac.), 
în urmă mitropclit, cu numele de familie Du
mitra Barilevici. Cunoscând limbile latină, grecă, 
polonă şi română, el începu âncă la R. psaltirea 
lui în versuri, publicată de abia în 1673. Dela 
episcopul Laurenţiu a rămas (1704) un document 
interesant .catastiful breslei mişeilor, (cerşito- 
rilor), cel mai vechiu în materie de bresle din 
ţorile române. Cu 20 de ani mai în urmă, epis
copul Atanasie reînnoi şi catastiful breslelor de 
meseriaşi din R., alt document de valoare isto
rică. In 1747 se deschise şi la episcopia de R. 
o şcoală de limba română şi slavonă. Meritosul 
episcop loanichie (1747—69) s’a îngrijit de co- 
piarea documentelor episcopiei într'o condică spe
cială, care ne-a rămas. Cu toate că nu se cu
prind într’însa toate actele episcopiei, unele fiind 
chiar nimicite în rîul Bistriţa cu ocasia unui 
transport în 1722, totuşi condica pretjisă aduce 
istoriei multă lumină. Episcopul Leon (1769—86) 
a început a clădi pe catedrală un tnrn, care a 
rămas neisprăvit până a(Ji. Urmaşul lui era un 
grec, care se ridică pe scaun în contra pro
testului general şi aduse îutr’un singur an, cât 
a păstorit, episcopia într’o stare deplorabilă prin 
stoarcerile săvîrşite şi prin datoriile lăsate. In 
1796 veni în scaun Veniamin Costachi, celebrai 
mitropolit de mai în urmă. El zidi la R. un 
spital, ce îl întreţinea din venitnrile lui. Urmaşul 
său Gerasim fugind din ţeară cu prilegiul revo
luţiei, Turcii puseră do episcop pe Meletie, oare 
apoi rămase pe tron după moartea lui Gerasim 
la 1826. Sub Veniamin Roset, în 1846, se în- 
fiinţă seminarnl din R. snb numele de «şcoală 
catechetică». Acest episcop a fost închis într’o 
mănăstire de Sturdza Vodă, deoarece Inase parte 
la revoluţie, dar fu restabilit cu un an mai în 
urmă de noul Domn Grigorie Ghica. Fala de 
căpetenie a scaunului episcopal a fost însă Mel
chisedec (v. ac.), care i-a şi scris cronica.

Statistica din 1893 a constatat în episcopia 
de R.: 4 judeţe ou 22 parochii urbane, 260 rn- 
rale, 31,790 sufiete în oraşe, 332,837 în sate, 
67 biserici în oraşe, 641 în sate, 359 preoţi, 
12 diaconi, 1091 cântăreţi şi paracliseri. (Cronica 
Romanului, de Melchisedec. Bucur., 1874. Alman. 
Cultelor pe 1893. Bucur., pag. 88.)

Roman, 1.) R. Alexandru, publicist şi prof.

rom., n. 26 Nov. 1826 în Auşeu (magh. 6si, 
Bihor), a studiat la gimn. din Beiuş şi la acad. 
de drepturi din Orade, unde a înfiinţat societatea 
de lectură a studenţilor români. Apoi a studiat 
teologia la institutul Sta Barbara în Viena până 
la 1848, când a fost numit profesor la gimn. din 
Beinş. Aici a fost primul profesor, care a ţinut 
prelegeri în hmba română. La 1850 a fost numit 
prof. de limba rom. la academia din Orade, iar 
la 1857 translator de limba rom. la consiliul reg. 
din Bnda, în care calitate a fost şi redactor al 
foii legilor guverniale în limba rom. La 1861 a în
fiinţat în Budapesta împreună cu Sig. Pop (v. ac.) 
ziarul politic «Concordia», iar în 1862 fu numit 
prof. de limba rom. la univ. din Budapesta. La 
1865 a fost ales deputat în parlamentul Ungariei 
în cercul Ceica, păstrând acest mandat 22 ani, până 
la 1888. Academia rom. l-a ales membru ordinar 
la 1866, iar la 1867 a fost distins cu med. Bene- 
merenti. La 1868 a înfiinţat în Budapesta (Jiarul 
«Federaţinnea», susţinut până la 1876. Ca re
dactor al acestei foi a avnt mai mnlte procese 
de presă, şi la 1868 fu condamnat la 1 an în
chisoare de stat (suferită la Vaţ) şi 500 fi. amendă, 
t 27' Sept. 1897 în Sebeşul săsesc.

2} Roman,!. N., publicist şi poet. A publicat; 
In contra direcţiunii literare dela Contempo
ranul. Iaşi, 1887. Un răspuns dini loan Gherea. 
1889. Chestiunea apei la Iaşi. 1893. Poesii. Bucu- 
resci, 1895.

3) Roman, losif, frate ou Alex. R., n. 1829 
în Auşeu, Bihor, a studiat gimn. la Beinş şi 
dreptnl la Orade, în 1849 a fost colaborator la 
«Amicul poporului» şi «Democraţia» editate în 
Bndapesta de Sigism. Pap; după revoluţiune a 
ocupat oficii judecătoresci şi administrative, fiind 
ales 1865 viceoomite în cott. Bihor. Dela 1866 
advocat în Orade, unde casa sa a devenit un 
centra al vieţii soc. rom., mai ales pentiv tine
rimea rom. dela academia de drept. R. a cola
borat la mai mnlte foi rom. şi a fost presidentnl 
comitetului fundatorilor băncii «Bihoreana».

4) Roman, Miron, v. Romanul.
5) Roman, Ronetli, poet, de origine Ovreu. A pu

blicat : Radu (poemă), Bucuresci, 1878. Două mă
suri. 1898. Manasse (dramă). 1900.

6) Roman, Visarion, n. 5 Iulie 1833 în co
muna Şeuca, Trans., a studiat în Mediaş, Murăş- 
Oşorheiu, Sibiiu, absolvând în locul din urmă 
teologia. A fost profesor snplent la institutul 
pedagogic, redacta câtva timp «Telegraful Român», 
«Amicul şcoalei», şi edita «Albina Carpaţilor» 
(v. ac.). A publicat şi multe traduceri de cărţi 
didactice, şi a compus o «Carte de cetire». Prin
cipala lui operă a fost crearea primului institut 
român de credit şi economii, «Albina» (v. ac.) _ 
din Sibiiu. A fost şi membru corespondent al 
Academiei române, t îî Maiu 1885 în Sibiiu.

Roman, o lungă naraţiune poetică, asemenea 
epopeei, de care se deosebesce mai mult prin 
fond decât prin formă. Epopea ne oglindesce 
mai mult viaţa publică a unui popor, R. mai 
mult pe cea particulară. R. âncă ne dă un ta
blou al epocei eroului său, însă mai mult în 
parte, a unei clase a societăţii, şi atât cât trebue 
pentru a completa imaginea eroului şi a ne ex
plica ideile, moravurile, faptele şi modul său de 
viaţă. R., ca întreagă poesia, e un înteresant 
complement şi isvor al istoriei. In R. ca şi iu

50*
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epopee şi dramă, e necesară alegerea caracte
relor şi situatiunilor potrivite de a deştepta pa
siunile şi a provoca acţiunea. După cuprins R. 
poate fi; de moravuri (Filemon, Goethe), psi- 
chologic sau de caracter (ale lui P. Bourget); mo- 
soflc (Volt ai re); pedagogic (J. J. Rousseau) social 
(GutzKov); istoric (W. Scott, Manzcni); satiric 
(Quevedo, Lesage); Jules Verne crea R. scien- 
ţifio, ş. a. In antichitate, afară de poveştile orien
tale, R. a fost puţin cultivat. Semnalăm; Ciro- 
pedia lui Xenofonte; Daphnis şi Chloe a lui 
Longus, Istorii etiopice de Heliodor, şi altele 
din epoca alexandrină (v. ac.); Asinul de aur al 
lui Apuleius. In evul mediu, până la 1000, R. 
se numia ori ce scriere, în versuri ori în prosă, 
în limba romană din sudul Franciei, spre deo
sebire de cele latine; mai târcţiu R. se (Jiceau 
numai naraţiunile în presă. O mare desvoltare 
lua R. în literaturele moderne, mai ales în cu
rentele romantic şi naturalist din seci. XIX. 
El e un însemnat mijloc pentru vulgarisarea 
ideilor şi, când e bine scris, pentru educaţiune.

Român, în înţeles politic cetăţean al României, 
în înţeles etnic membru al naţiunii române 
(v. Români), locuitoare în România, Ungaria 
(Transilvania, Bănat, Maramureş),' Bucovina şi 
Basarabia. Cei din Macedonia se 4>c Arămâni 
(v. ac.), cei din Istria Rumeri şi Ciribiri. (v. 
Istro-Români.) Dintre toate popoarele neolatine 
numai R. au păstrat numele poporului străbun, 
din care s’au născut.

Român de origine în înţeles pclitic este 
cel născut din părinţi români, fie chiar şi în 
străinătate, căci nu impoartă locul nascerii. Prin 
o binefacere a legii, sunt consideraţi ca R. copiii 
găsiţi pe teritoriul român, fără tată şi mamă 
cunoscuţi. Fiindcă copilul urmează condiţiunea 
tatălui seu, şi dacă acesta îşi va fi pierdnt ca
litatea de R., copilul va fi tot R., dacă mama 
lui e remână. Când părinţii sunt de naţionali
tăţi (polit.) diferite, copilul va ave naţionalitatea 
tatălui. Copilul recunoscut are naţionalitatea pă
rintelui, care l-a recunoscut. In ce privesce na
ţionalitatea copilului, trebue să ne uităm ce 
naţionalitate au avut părinţii în momentul con- 
cepţiunii lui, căci aceasta va fi naţionalitatea sa, 
el avend un drept câştigat în această privinţă.

Poporul român, v. Români.
Romana, nume dat de I. Mureşanu din Braşov 

la o specie de cadril, ale cărui figuri de dans şi 
musică au fost întocmite după dansuri şi cân
tece naţionale. Jucat pentru prima oai'ă pe la 
1850, figurile acestui dans poartă numele de Roşa, 
Octavia, Mureşiana, Augusta, Nimfa şi Amata; 
musica lor şi o descriere mai detailată se poate 
vede în fasc. 6 (Iunie) din 1888 al foii »Musa 
română». [T. C.]

Romana, Literatura. Scrierea a fost cunoscută 
în Roma âncă de pe timpul regilor, cu toate 
acestea au trecut secol! până s’a ivit şi la Romani 
o literatură adevărată. Dintre documentele mai 
vechi în limba latină (v. ac.) sunt cunoscute 
numai fragmente de formule religioase şi cântece 
(ale fraţilor Arsalici şi ale Şahilor), apoi legi 
(Legea celor 12 table); mai sunt urmele unei 
cronici a oraşului (Annales maximi), contracte, 
cărţi oficiale şi cronici private de ale familiilor 
nobile, panegirice, inscripţii sepulcrale, etc. Pe 
la începutul seci. III se ivesce prima mişcare

a unei activităţi literare, publicându-se o vorbire 
politică şi o colecţiune de sentinţe în versuri prin 
censorul Appius Claudius Caeous (312 a. Chr.). 
Adevărata literatură s’a desvoltat însă la Romani 
sub influenţa elină. Elinul din Tarent, Livius 
Andronicus, a representat prima oară (240) în 
Roma o dramă tradusă din grecesce, tot el a 
tradus şi Odisea. Cu el se şi începe istoria lit. R., 
care se împarte în 3 epoce; cea anterioară cla
sicismului (240—78 a. Chr.), cea clasică (78 a. Chr. 
până la 14 d. Chr.) şi cea posterioară celei clasice 
(14 d. Chr. până în seci. V).

In epoca primă, lui L. Andronicus i-a 
urmatiVoewW, care a lucrate mulţime de tragedii 
şi comedii, parte cu subiect elin, parte roman. 
Plautus e representantul cel mai productiv al co
mediei luate după cea atică, dar potnvită cu spiritul 
gustului roman. Ennius a introdus prima oară 
hexametrul dactilic în epopee, continuând tot
odată cu representarea tragediilor eline. Terentius 
a continuat activitatea lui Ennius, silindu-se să 
producă opere, cari să fie accesibile şi pentru urechi 
mai fine. Cătră sfirşitul acestei epoce se observă 
o tendenţă naţionalistă, care voia să introducă 
elemente naţionale în lit. R. Representanţii di
recţiei noue au fost Afraniue şi Lucilius. In 
prosă merită amintire »Origines« (istoria Romei 
şi a altor oi'aşe italiene), scrisă de Cato cel bă
trân, apoi Începuturi de gramatică, jurisprudenţă 
şi o carte despre agricultură tot de Cato.

In epoca clasică presa ajunge culmeaper- 
fecţiunii în Cicero. Ea se distinge prin corec- 
titate stabilă, încungiurarea celor neobicinuite, 
armonie retorică şi claritate în expunere. Preste 
tot eloquenţa artistică, prelucrată după cea elină 
în scrierile retorice ale lui Cicero, întovărăşit 
de Hortensius şi Caeaar, a întrecut toate cele
lalte ramuri. Istoriografia a fost representată în 
periodul republican al acestei epoce prin Caesar, 
SaUustiua, Cornelius Nepos, Pomponius At- 
ticus, ş. a. Punctul de splendoare l-a ajuns isto
riografia în Livius. Stilul epistolar a ajuns la o 
desvoltare înaltă, după cum dovedesce cores
pondenţa lui Cicero. Monarchia a fost priincioasă 
desvoltării liniştite a sciinţelor. ilustrându-se pe 
terenul gramaticei şi al studiului anticităţii Hy- 
ginus şi Verrius Flaceus, în jurisprudenţă An- 
tistius Laheo şi Atejus Capito, în geografie 
Agrippa. In poesie lirica şi epopea au avut la 
început câte un singur representant, prima pe 
Gatullus, poetul amorului şi al plăcerilor, ceea- 
laltă pe Lucretius, care tălmăcesce în epopea 
lui didactică «Despre firea lucrurilor» filosofia 
epicureică. La clasicitate a ajuns însă epepea şi 
lirica rom. numai după adoptarea necondiţionată 
a legilor stabilite de arta poetică elină. La ce| 
mai înalt grad de înflorire a ajuns în Eneida lui 
Virgilius, odele lui Horatius, care a fost şi re
presentantul teoretic al direcţiei noue în «Ars 
poetica», apoi în elegia lui Tibullus, Propertiua 
şi Ovidiua. Cel din urmă a fost în mănuirea 
formei cel mai mare artist, sciindu-se acomoda 
tuturor genurilor. 'V'irgilius a excelat şi în idil, 
Horatius în satiră, amândoi şi în poesia didac
tică, primul în «Georgica», al doilea în «Ars poe
tica» şi în «Epistolae». In dramă s'a produs moi 
puţin în periodul acesta.

Epoca a treia e împărţită în două periode; 
cel de argint, dela Tiberiu până la Traian, şi cel
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de aramă, dela acesta până Ia începutul seci. TI. 
Literatura periodei de argint e âncă bogată în 
conţinut şi frumseţă formală, se observă însă 
deja toate greşelile unei societăţi corupte. Elo- 
quenţa se preface in declamare, arta în manie, 
energia caracterului devine patos, efectul literar 
scop pentru sine. In istoriografie represintă Ta- 
citus istoria timpului şi trecutul apropiat, precum 
şi biografia. Panegiiicul lui Plinius jun. e un 
exemplu caracteristic pentru eloquenţa acestei 
epoce. Retorica îşi are pe Seneca sen., pe Quin- 
tiliamia şi Tacitua, fllosofia pe Seneca jun. şi 
pe Plinius jun. La dramă merită amintire tra
gediile filosofului Seneca, în epopeă Silim Ita- 
licua, Lucanus, Valerim Flaccus, Statius, în 
satiră Persius şi luvenalia, în epigrame Mar- 
iialis, în fabula poetică Phaedrus.

In periodul de aramă al acestei epoce se ob
servă o decadenţă pe toate terenele literaturei. 
Numai în seci. IV şi V se constată ceva avent, 
produs de studiul şi imitarea literaturei clasice. 
Aveutul acesta se observă la istoriografii Eutro- 
pius, Aurelius Victor, Ammianm Marcellinus, 
creştinul Loctantius, apoi la poeţii Ausonius şi 
Glaudianua. Intre oratori se relevează Eume- 
nius, Sidonim Apollinaria, scriitorii bisericesci 
Hieronyrmis şi Augustinua. Boethius încheie în 
mod demn liter. veche rom. cu opul seu »Con- 
solatio philosophiaei, care excelează şi ca formă 
şi ca conţinut. (Cf. Băhr, Geschichte der rom. 
Lit., 4 voi. Karlsruhe, 1837—73; Munk, Ge
schichte der j'bmischen Lit., 2 voi. Berlin, 1875 
până 1877, etc.; Copăcineanu C. şi Caianu D., 
Comentariile lui O. I. Cesar. Bucur., 1872 şi 
1877 ; A. Demetriescu, Istoria romană a lui Dione 
Cassiu C. Bucur., 1878; Munteanu Gavr. I., «Agri
cola» de Tacit, ediţ. II. Braşov, 1861; «Germania» 
de Tacit. Braşov, 1863; «Viaţa celor 12 impe- 
ratori» de C. Suetoniu T. Braşov, 1867; Opurile lui 
C. Corn. Tacit. Sibiiu, 1871; Moşoiu, Panegiricul 
lui Plinius II, 1902; G. Coşbuc, Eneida lui Virgil. 
Bucur., 1898; Popilian D. L, Operile lui C. Corn. 
Tacit. Craiova, 1876; Teodorescu G. D., Tractat 
de versificare latină. Bucur., 1880; Zanne Al., 
Catilinarele sau oraţiunile Iui Cicero contra lui 
Catilina. Bucur., 1875; etc.) (V. şi art. Latina 
limba, şi titlii citaţi în acest articol).

Română, biserica, întru cât cuprinde unitatea 
bisericească a tuturor Românilor nord-dunăreni, 
este strîns legată de ohestiunea primatului ei. 
La început încreştinarea coloniştilor lui Traian 
pornind fără îndoială din Iliric, primatul sau ar- 
chiepiscopul Daciei Traiane va fi fost cel apropiat 
din Sirmiu, capitala Iliricului, fiindcă aici undeva 
cată să fi fost mitropolia, care trimitea misionari 
îii Dacia, şi care era supusă exarchului sau pri
matului din Sirmiu. Distrugendu-se acest oraş de 
Huni pe la 460, exarchatul Iliricului trecu la Te- 
salonica, la care remase până la 535, când împă
ratul lustinian puse în Iliric doi primaţi: unul, 
cel din Tesalonica, presto părţile sudice, iar altul, 
în Prima lustiniaua (Tauresium, a(Ji Procoplie 
în Serbia), preste regiunile nord-vestice, şi prin 
urmare indirect şi preste Dacia Traiană, unde 
creştinismul âncă nu era destul de generalisat 
şi de aceea nu avea episcopie proprie. La în
ceputul seci. VII, Prima lustiniana dispăru fără 
urme, şi primatul iliricului se găsesce iarăşi la 
Tesalonica. Un contact oarecare între Dacia şi

acest scaun nu pare însă a mai fi fost cu pu
tinţă. In adevăr. Bulgaria de a4ii fiind ocupată 
de barbarii Slavi pe la 602, este anevoie de în
ţeles, cum s’ar fi putut întreţine relaţiuni pri- 
maţiale cu Tesalonica. De altmintrelea asemenea 
relaţiuni nici nu erau necesare, fiindcă în Dacia 
âncă nu erau episcopi, şi de aceea era îndestu
lătoare jurisdicţiunea vr'unei diecese mărginaşe 
dela Dunăre, care trimitea între Români pe preoţii 
necesari. Deoarece găsim Vidinul (antica Bononia) 
in acest raport cu Temeşiana pe la 1003, se poate 
presupune, că această episcopie a fost totdeuna 
mitropolia Daciei. Relaţiuni primaţiale se con
stată de abia cu înfiinţarea archiepiscopiei bul- 
găresci din Ohrida pe la sfirşitul seci. IX. Toate 
ţerile locuite de Români fiind pe atunci supuse 
Bulgarilor, şi biserica română era supusă celei 
bulgăresci, şi anume direct Ohridei, fără mij
locirea vr’unui episcop român. Causa, pentru 
care Bulgarii nu acordau Românilor un episcop 
propriu, era, că Bulgarii le impuseseră cu forţă 
limba slavonă în liturgie, şi voiau să împiedece 
ori ce reacţiune, lăsându-i sub jurisdicţiunea di
rectă a primatului bulgăresc. In această depen
denţă remaseră Românii până în seci. XV, când 
ei se supuseră, prin mijlocirea principatelor din 
Muntenia şi Moldova, nemijlocit patriarchului 
din Constantinopolo, care le hirotonia pe mitro- 
poliţii. Afară de Ohrida, se găsesce şi mitropolia 
ruteană a Haliciului din Galiţia ca avend rang 
de primat asupra Maramureşului şi a Moldovei. 
Cu descălecarea principatului Moldovei, această 
ţeară se adresă de câteva ori cătră Ohrida pentru 
chirotonirea mitropoliţilor ei, până când se plecă 
şi dînsa sub Constantinopole.

Pe lângă primat, unitatea bisericească a Ro
mânilor era menţinută şi de patiiarchia, de care 
se ţineau. Această patriarchie nu era alta decât 
Roma. Prin canonul 28 al conciliului ecumenic 
din Calcedon lângă Bizanţ (451) se supuse pa- 
triarchiei grecesci şi Tracia cu episcopiile în
vecinate ale barbarilor. După termini! acestui 
canon. Bulgaria, Dobrogea şi litoralul Mării Negre 
până în Crimea că4ură sub patriarchia din Con
stantinopole. Cât pentru România actuală, nu se 
scie de era cuprinsă în acel canon, ignorându-se, 
dacă existau creştini între barbarii de aici (pro
babil Slavi). Atâta este sigur, că Dacia Traiană 
cea colonisată nu făcea parte din Tracia, ci so 
ţinea de Iliric, astfel încât remase în urmă ca 
şi înainte sub patriarchia Romei. Cu înfiin
ţarea Primei lustiniane, situaţiunea iarăşi nu se 
schimbă, deoarece noii archiepiscopi se afiă nu
miţi vicari apostolici (papali). Cu atât mai puţin 
se făcu vr’o schimbare în jurisdicţiunea patriar- 
chală cu ocasia dispariţiuniî Primei lustiniane. 
împăratul Leon Isauricul şi iconoclastul, furios 
pe scaunul papal, care nu înceta să-l mustre 
pentru mania lui de a stîrpi icoanele, ocupă po
sesiunile papale din Calabria şi Sicilia, şi supuse 
(732) patriarchului bizantin şi Iliricul. Dar dis- 
posiţinnea lui nu putea să aibă efect decât cel 
mult până la sudul Balcanilor, căci regiunile 
dela nordul acestor munţi erau ocupate şi stă
pânite de Bnlgari, vrăşmaşi aprigi ai Grecilor. 
Românii din Dacia Traiană au remas deci tot 
sub patriarchia Romei. De abia la 870 Boris, 
stăpânitor preste ţerile bulgăresoi şi românesci, 
supuse patriai’ohului din Constantinopole întinsul
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seu teritoriu, alungând dintr’însul pe episcopul 
latin Formosus Imai târziu papă între 891 şi 
896) şi pe clerul lui. Prin această supunere sub 
Bizanţ s’au tras şi Românii în biserica grecească, 
care tocmai atunci se îndruma. Aceasta o con
firmă şi tradiţia poporană română, după care 
•străbunii Românilor s’au despărţit de Latini, 
când Formos papa a trecut dela pravosiavio la 
latinie<. Dela 870 încolo, primatul ohriiian şi 
patriarchatul bizantin prinseră rădăcini aşa de 
adânci în poporul român, încât nu s’au mai 
putut înlătura cu toate şovăirile posterioare, da
torite însă mai vîrtos politicei şi limitate în 
cercurile dirigente. Numai Ia 1700 o parte în
semnată a Românilor s’a întors la vechia pa- 
triarchie dela Roma, prin unirea cu scaunul 
papal. (Cf. Le Quien, Oriens christianus. Paris, 
1740, pag. 1 nu. Xenopol, Ist. Românilor, voi. I 
şi II. Iaşi, 1888—89, pag. 438 uu., resp. pag. 
236 uu. D. Onciul, Originile principatelor române. 
Bucur., 1899, notele dela fine, passim.)

Româna, Limba fi Literatura.
A) Limba Română.

Originea ei e latină rustică, vorbită de po
porul şi legionarii romani şi respândită în toate 
provinciile imperiului, împreună cu moravurile 
şi cultura romană, prin colonii civile şi mili
tare. Latina vulgară începuse a se respândi în 
resăritul Europei ăncă cu 300 de ani înainte de 
cucerirea Daciei. Aci la 107 d. Chr. Traian aduce 
cele mai numeroase colonii din tot imperiul. La 
274 Dacia încetează de a fi provincie romană, 
dar urmaşii coloniilor rămân aci; şi presto Du
năre, dela 219 a. Chr. până la 330 d. Chr., ele
mentul roman cresoe şi se întăresce mereu. 
Numai Grecii şi în parte Albanezii (v. ac. sub 
Albania^ resistă infiuenţei de romanisare. Restul 
devine o întinsă poporaţiune romană dela Euxin 
până Ia Adriatica. Insă dela ridicarea Bizanţiului 
(v. ac.) la reşedinţă şi capitală a imperiului, ele
mentul roman începe a decădea şi a se greciza. 
Majoritatea locuitorilor vorbind grecesoe, limba 
latină începe a fi înlocuită şi în viaţa publică 
prin cea greacă, care la 602 d. Chr. împăratul 
Foca o decretă printr’un edict ca limbă oficială 
în tribunale, în şcoalele juridice şi în biserică, 
in locul celei latine. Imperiul de răsărit încetă 
de atunci a fi roman; el deveni greo sau bizantin, 
şi limba romană sau latină vulgară urmă a se 
desvolta sub influenţa celei grecesci.

începutul existenţei de sine a limbei R. datează 
dela acest eveniment şi dela năvălirea treptată 
a Slavilor pe ambele maluri ale Dunării, şi mai 
ales în Moesia, începând âncă din seci. VI; 
ba âncă în Dacia Traiană ea rămâne liberă de 
influenţa latinei literare dela 274. Âncă în starea 
sa de limbă romană ea a trebuit să primească 
oarecari modificări prin limbile popoarelor cu
cerite, cum arată unele cuvinte proprie limbei 
române, cari nu se scie de ce origine sunt, şi 
unele forme, cum sunt asemănarea genitivului 
şi dativului, formarea număralelor dela 11—19 
cu spră, formarea viitorului verbelor cu voiu; 
forme în cari limba R. se deosebesce de cele
lalte limbi neolatine şi cari îi sunt comune cu 
cea albaneză, singura cunoscută aiji dintre ve
chile idiome ale popoarelor traco-ilirice, de cari 
ţineau şi Dacii. Dar din toate limbile, cu cari

Românii au venit în atingere, cea mai mare influ- 
inţă asupra limbei lor a avut-o hmba slavonă, din 
care a primit câteva forme şi foarte multe cu
vinte. Influenţa slavonă a ţinut până în seci. XVII. 
Slavonismele primite în limba R. se disting în 
două categorii: stratul cel vechiu, introdus prin 
relaţiunile sociale între Români şi Slavi şi în
rădăcinat în limbă, adecă întrebuinţat de întreg 
poporul, cum sunt: milă, nădejde, plug, 
mai ales o mare parte din nomenclatura agri
colă, în locul cărora n’avem vorbe de origine 
latină; şi un strat mai superficial, introdus îm
preună cu organisarea politică şi religioasă, odată 
cu limba slavonă ca oficială în stat şi în biserică, 
şi mare parte mai tftr(jiu prin traducătorii căr
ţilor religioase în limba R.

Mai bine de 10 secoli influenţa slavonă a în- 
năbuşit desvoltarea limbei R. şi a geniului na
ţional. Urme de limba R. din acest timp nu se 
află decât puţine la scriitorii bizantini şi în ac
tele publice, slavone şi latine. Cele mai vechi 
urme de limba R. se află în tablele cerate 
(v. ac.) do pe la 160 d. Chr., ca secondo segnai, 
domno, domnae, remasisse, ş. a. In inscripţiunea 
unei statue a lui Amor dela 448, aflată la Partoş 
în Transilvania, e vorba primavera. Cronicarii 
greci, Teofane Bizantinul şi Teofilact Simocata 
(v. ac.), reproduc vorbele unui militar din ar
mata bizantină, dela 679, toima, terna, fratre, 
(}ise »în limba părintească» sau »în limba ţinu
tului» de sub Balcani. C. Porfirogenitul(912—969) 
(v. ac.), în cartea sa despre administraţiunea 
imperiului, citează serbii, serbula, ânger, ş. a. 
In alţi scriitori bizantini, în hrisoavele slavone 
ale domnilor români, în diplomele latine ale 
principilor Transilvaniei şi regilor Ungariei, în 
scrierile lui Miklosich Fr. »Die Wanderungen 
der Rumunen» ş. a., se află multe nume geo
grafice şi de persoane, reproduse din graiul po
porului R. înainte de 1500. Amintiri de limba 
R. se află de prin seci. IV şi V d. Chr., în 
prefaţa bibliei lui Ulfila (v. ac.) vorba Romon; 
în cânteoul Niebelungilor (v. ac.); în viaţa sf. Teo- 
dosiilţ de Flechier, în limba franc., în care se 
spune, că sf. Niceta (v. ac.) reuşind a creştina 
pe Besi, ridică în Moesia 3 temple, în cari ser- 
viau Besii, Grecii şi Românii, fiecare în limba 
lor. Documente scrise în limba R. există de abia 
din seci. XVI, când încep a se traduce cărţile 
religioase în R.

Năvălirea Slavilor în imperiul de resărit şi 
mai târziu a Ungurilor a slăbit poporaţiunea ro
mână şi a despărţit-o în 3 grupe. Limba R. s'a 
desvoltat astfel, sub influenţe deosebite, în 3 dia- 
leote: dialectul daco-român, raacedo-român şi 
rumer sau istro-român. Deosebirea fundamen
tală între ele o formează vocabularul (v. Arămâu, 
Istro-român. Cf. Maioresou I., Miklosich Fr.) 
Dialectul daco-român, devenit a4i limbă literară 
a tuturor Românilor, deşi vorbit de presto 8 mi
lioane de Români, despărţiţi de sute de ani prin 
frontiere fisice şi politice şi trăind împreună cu 
felurite popoare străine, ne înfăţişează o unitate 
fără exemplu în istoria limbilor; căci micile 
deosebiri provinciale de sunete şi cuvinte sunt 
prea mici ca să formeze subdialecte. Şi din toate 
limbile neolatine a noastră e mai asenionea cu 
vechea latină rustică. Probă sunt unele sunete 
proprie ei, ca p din qu: apa, patru, ca şi în vechile
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dialecte ital., lat. aqua, quatuor, ş. a.; pronuncia 
lui s între 2 vocale ca s curat: casa, vasul, visul, 
(ital. casa, vaso, franc, case, vase cu s moale); 
vocabularul usual al limbei R., care îi dă o fisio- 
nomie cu deosebire latină rustică, şi mai presus 
de toate gramatica sa.

Căuşele lipsei de dialecte şi subdialecte în 
limba R. dela Carpaţi sunt: 1) unitatea latinei 
vulgare, din care s’a născut; 2) ângustimea terito
riului locuit de Români în timpul năvălirilor bar
bare, (Oltenia, Ţeai’a Haţegului şi Munţii Apuseni 
ai Transilvaniei); 3) desele migratiuni dintr’un 
ţinut în altul după încetarea năvălirilor; 4) oausa 
cea mai cunoscută, traducerea cărţilor biseri- 
cesci într'o limbă pe cât s’a putut uniformă, ca 
să poată fi înţeleasă de toţi Românii, cum ni se 
spune în prefaţa bibliei dela Alba-Iulia, din 1648; 
5) mândria naţională şi ţinerea poporului român 
Ia limba şi legea (religiunea) sa. «Limba era pentru 
ei un titlu de nobleţă în mijlocul barbarilor», 
cjice Ed. Quinet în »Les Roumains»; iar Bonfiniu 
spune, că «Românii par a se fi luptat mai mult 
pentru limbă decât pentru viaţă».

Din unitatea şi bogăţia de expresiuni în graiul 
poporului R., în care se ved urmele unei vechi 
culturi, urmează şi o asemănare între limba 
R. literară şi cea poporană, cum nu se află 
în alte limbi. O mai mare deosebire între 
limba scrisă şi cea vorbită ameninţa a produce 
curentul latinist, italienist şi francez, (v. Latinist, 
Klein S., Şincai, Maior P., Cipariu, Bliade, Lau- 
rianu), născut din lupta pasionată a erudiţilor R. 
din Transilvania pentru apărarea originei latine 
a limbei şi poporului R., atacată de străini; ase
menea curentul purist, mai puţin influent, al lui 
Pumnul Ar. (v. ac.). Criticele lui T. Maiorescu 
în contra acestor curente au restabilit şi au în
temeiat în mod sciinţific direcţiunea cea ade
vărată în cultivarea limbei literare. A(}i e re
cunoscut în general principiul, că nu se pot 
înlătura cuvintele înrădăcinate în limbă şi cari 
fac parte din vocabularul ei usual, ori de ce 
origine ar fi, fără a crea dificultăţi culturei na
ţionale; şi că pentru ideile şi nuanţele de idei 
noue. Intrate prin cultură în viaţa noastră in
telectuală şi pentru cari nu se află cuvinte in 
graiul poporului, trebue să primim neologismele 
întrebuinţate şi în alte limbi, din latină şi elină 
şi din limbile neolatine. (Cf. «In contra neolo
gismelor», «Limba română», în «Critice» de T. 
Maiorescu; «Teoria oirculaţiunei cuvintelor» de 
B. P. Haşdeu, în «Principii de filologie compa
rativă» ş. a.; şi un resumat al acestora în «Prin
cipii de literatură» de M. Strajanu, 5, 17.)

Prin schimbări analoage, de când a început 
a se scrie cu litere latine, a trecut şi ortografia 
R. (v. ac. şi Alfabet). Astăzi şi aici a început 
a fi recunoscută ca cea mai bună sistema fone
tică, întemeiată pe principiul, că scopul scriere! 
este de a ne arăta, nu originea, ci formele ac
tuale şi corecte ale limbei. Deci ortografia cea 
mai bună ar fi de a însemna fiecare sunet corect 
şi necesar pentru deosebirea rădăcinelor şi for
melor flexionare prin câte o singură literă, fără 
alte semne. Insă în alfabetul latin ne lipsesc 
literele pentru cele 6 sunete, totdeuna derivate, 
ă, î, ce, ge, ş, ţ; prin urmare toată problema 
ortografică se reduce Ia întrebarea, cum trebue 
să scriem aceste sunete? Fericitul întru po

menire I. Maiorescu, partisan al sistemei fone
tice, propunea pentru ele crearea de litere noue. 
(v. şi Romanisare).

«Historie de la langue roumaine» de Ov. Den- 
Buşianu resumă, în cele 2 broşuri apărute până 
acum, toate scrierile relative la istoria limbei R. 
şi promite a ne da o expunere' completă a ei, 
întemeiată pe datele actuale ale istoriei şi filo
logiei. Pentru deosebitele sisteme gramaticale 
şi ortografice ale limbei R. cf. âncă Braşoveanul 
D., Văcărescu E., Tempea, lorgovici P., Alexi, 
Molnar, Golescu lordache, Lambrior A. şi autorii 
citaţi în acest articol. Dintre filologii' anteriori, 
cel mai mare merit pentru istoria limbei R. îl are 
Cipariu, întemeietorul ei. [M. Strajan.]

B. Literatura Rouană.
Literatura R. se împarte în poperană şi cultă. 

Literatura poporană (v. ac.) nescrisă e cea mai 
veche şi a(}i e privită ca punctul de plecare şi 
piedestalul literaturei culte. Insă do abia de pe 
la 1840—50 a început a fi adunată şi studiată. 
Cei mai vechi folMorişti R. sunt Asachi, Alecu 
Ruso, V. Alexandri, după cari urmează mai mulţi 
alţii (v. Folklor). Cea mai frumoasă coleoţiune 
de poesii poporane, făcută din punct de vedere 
literar, este a lui V. Alexandri, iar de basme a 
lui Ispirescu şi a lui Creangă; celelalte sunt fă
cute mai mult din punct de vedere sciinţific.

Literatura cultă sau cărturărească începe 
în seci. XVI prin cărţi religioase şi cronice. 
Până atunci literatura noastră religioasă, actele 
oficiale şi particulare, şi chiar unele cronice ca: 
«Letopiseţul dela Bistriţa», «Cronica şi analele 
putnene», «Cronica lui Macarie şi a Iui Eftimie», 
«Cronica anon. msească» (v. Bogdan I.), erau 
scrise în limba slavonă, limba oficială a statului 
şi a bisericei. De pe la 1540 au început a se 
traduce în rom. cărţile bisericesc!, mai ăntâi în 
Transilvania. îndemnul şi ajutorul pentru aceasta 
li l-au dat Românilor protestanţii (v. Benkner I. 
şi Hirscher L.), iar în seci. XVlI principii cal
vini ai Transilvaniei (v. Râkoczy G.). Scrierile 
R. din seci. XVI sunt unele manuscrise, altele 
tipărite. Manuscrise sunt: 1) «Codicele Voro- 
neţian», nisce fragmente din «Apostol», aflate la 
mănăstirea Voroneţ de Gr. Creţu (v. ac.) şi con
siderate ca cea mai veche scriere R., cu vorbele 
lipite unele de altele şi fără interpuneţiune, cu 
multe archaisme. 2) Tot aşa de veohe, ca formă 
şi vocabular, e «Psaltirea scheiană», publicată de 
I. Bianu. 3) «Leviticul», fragment dela 1560, aflat 
în bibliot. din Belgrad şi publicat de Haşdeu. 
4) «Evangelierul» lui Radu Gramaticul, om de 
casă al lui Petru Cercel, copie dela 1574 de pe 
un alt manuscris. 5) «Codex sturdzanus», studiat 
şi publicat de Haşdeu în «Cărţile poporane», cu
legere de scrieri de pe la 1550—1619, unele 
dogmatice ca: «întrebarea creştinească», presu
pusă a fi un fragment din cateohismul cel mic 
al lui Luther, tipărit la Braşov în 1560 şi ne mai 
existent, şi «Un fragment liturgio»; cele mai 
multe de origine bogomilică (v. Bogorailism şi 
Grigorie din Măhaciu). O deosebită importanţă 
istorică au actele publice şi private dintre 1550 
şi 1620, culese din archivele statului şi studiate 
de Haşdeu in «Cuvente den botrăni». Ele ne arată 
vocabularul, fonetica şi morfologia limbei R. de 
atunci mai bine decât cărţile biserioesci, în cari
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se află cuvinte iji forme mai archaice, ceea ce 
presupune o mai mare vechime a lor. Tipărite 
sunt: Cărţile lui Coresi (v. ac.); »Palia» dela 
Oreştie, 1582, cuprin(jend primele doue cărţi din 
Pentateuch; şi un fragment dintr’o evangelie 
slavo-română.

Seci. XVII e însemnat prin trei fapte mari 
culturale: 1) înlocuirea limbei slavone cu cea R. 
în stat şi în biserică, prin Mateiu Basarab şi 
Vasile Lupul (v. ac.) în Muntenia şi Moldova, 
şi prin G. Răkoozy în Transilvania (aci numai 
în biserică). 2) înfiinţarea primelor tipografii R., 
prin aceşti principi şi traducerea cărţilor bise- 
ricesoi în limba R., şi 3) In legătură cu acestea, 
tipărirea primelor condici de legi R., «Pravila 
mică«, «îndreptarea legii* şi «Pravila împără
tească* (v. Harmenopol C.). Cărţile religioase, 
tipărite in acest secol, sunt: 1) «Cazania* dela 
Govora, trad. de ieromonachul Silvestru..2) «Noul 
testament* sau «Biblia dela Alba-Iulia«, 1648, de 
mitropolitul S. Ştefan, cu o interesantă prefaţă. 
3) «Diaconar* pentru instrucţiunea preoţilor; 
«Sicriul de aur*, predici funebre; «Cărare pe 
scurt*, un mic tratat de morală cu întrebări şi 
respuDSuri; «Molităvnic*, traduse toate de loan 
Popa din Vinţ. 4) «Catechismul calvinesc*, re
tipărit de Academia română, cu o prefaţă de G. 
Bariţ, despre reforma religioasă în Transilvania. 
Dela 1610 există o colecţiune de manuscrise: 
Alexandria, Floarea darurilor (maxime morale) 
şi Rojdauicul sau Zodiile (prevestirea viitorului 
după zodii), copiate de loan Popa din Sânpetru 
şi publicate de I. Bianu în «Columna Iui Traian*. 
in Muntenia şi Moldova s’au tipărit: «Cazania 
dela mănăstirea Dealului* de Meletie Macedo
neanul, 1644; «învăţături preste toate (Jilele* de 
ieromon. Melcbisedec, în Câmpulung, 1642; «Po
vestea lui Varlam şi loasaf*, trad. din slav. de 
Odrişte Năsturel, eruditul cumnat al lui M. Ba
sarab, 1648, un fel de roman religios al Sf. Da- 
mascbin, imitat după o biografie a lui Budha. 
(Cf. M. Miiller, Mythologie comparee, p. 456) 
cu scop de a dovedi triumful creştinismului; 
«Evangelia* şi «Apostolul*, o «Liturgie* slavo-ro
mână, tip. sub mitrop. Teodosie; «Cheia înţe
lesului*, «Albina* (maxime morale); «Carte de 
lumină*, fragment din istoria bisericei de Maxim 
Peloponesianul; «Psaltirea cu tâlc* de Al. Das
călul (v. ac.); «Catechismul* lui Vito Piluzio. 
Roma, 1677, fost misionar catolic în Moldova ş. a. 
(Cf. Analecte de Cipariu). Dar cele mai însem
nate cărţi relig. din acest secol sunt «Biblia lui 
Şerban* sau «Biblia de Bucuresci*, 1688, consi
derată ca temelia limbei literare R.; «Pravo
slavnica mărturisire* a lui P. Movilă (v. ac.), 
primită în sinodul dela Iaşi, 1642, ca adevărată 
confesiune ortodoxă, şi tradusă de Radu Gre- 
oeanu ş. a.; scrierile lui Varlam, mitrop. Mol
dovei şi ale lui Dosofteiu (v. ac.), sub care ântâia 
oară se servi liturgia întreagă în limba R.

Tot din seci. XVlLdatează şi primele cronice 
R. de autori cunoscuţi. Cele mai vechi cronice 
R. sunt anonime, unele înainte de 1600, stând 
din însemnări scurte despre cele mai însemnate 
evenimente, scrise mai ales prin mănăstiri, unde 
se păstrau «vieţile* şi «pomelnieele* domnilor şi 
ctitorilor; altele după 1600, mai desvoltate, scrise 
într’o limbă uşoară. Afară de cronicele slavone, 
menţionate mai sus, şi de unele latine ca Cro

nica Făgăraşului, publicată de N. Densuşianu ; 
Letopiseţul latinesc, citat de Urechiă; Cronica 
mănăstirii catolice din Tîrgovişte, publicată cu 
traducere română în «Arohiva istorică*, tom. I, 
pag. 1 de Haşdău; se amintesc âncă următoarele 
cronice anonime, scrise românesce: Viaţa pa- 
triarchului Nifon şi a lui Neagoe-Vodă, în o 
limbă mai archaică, publicate în «Arcbiva isto
rică* de Haşdău; Viaţa lui Mihaiu Viteazul, în 
«Tesanr de monumente istorice* de A. H Papiu, 
tom. I, pag. 1, după o traducere germ. aluiWalther 
Balthasar; Istoria Ţerii-Românesci de când au 
descălecat Romanii, în «Magazinul istoric*, t. IV 
şi V, cuprinde introducere, însemnări scurte dela 
Radu cei Mare, viaţa lui Nifon, Neagoe-Vodă, 
Mihaiu Viteazul ş. a. până la 1688; Cronica ano
nimă II, publicată de Cogălniceanu in ediţ. II 
a «Cronicelor române* sub titlul «Fragment dintr’o 
cronică*, atribuită lui N. Milescu Cârnul (v. ac ), 
o redacţiune mai completă descoperită de Urechiă 
din 1781, superioară prin cunoscinţele ce cu
prinde despre hrisoave, tradiţiuni, poesia popo
rană şi alte isvoare istorice, prin părerile, că 
Dacii n’au pierit cu toţii, că sub Aurelian (au
torul (Jice Galian) coloniştii n’au părăsit Dacia 
şi prin faptul, că până la Şincai e singura cro
nică, care vorbesce âncă amănunţit despre Ro
mânii din Macedonia. Alte cronice anonime sunt: 
una atribuită lui N. Muntean (v. ac.) şi alta tra
dusă în grec. de A. Amiras, publicată de Co
gălniceanu, voi. III; Domnia lui Hangerliu, pu
blicată în «Albina Pindului* pe 1869; o mică 
cronică rimată, scrisă la mănăstirea Prislop, la 
Silvaşul de sus în Ţeara-Haţegului, publicată în 
«Buciumul* pe 1863 ş. a. Cronicari cunoscuţi din 
seci. XVII sunt: Urechiă, Miron şi N. Costin, 
Axente Urecariul, R. Greceanu, M. Moxa, Con
stantin Căpitanul (v. ac. şi Cronica). Din toţi 
aceştia cel mai însemnat prin ideile şi cunos
cinţele sale e M. Costin. Dela el datează de
şteptarea conscienţei naţionale despre originea 
latină şi unitatea genetică a poporului R. din 
toate ţerile carpatice. Ca să dovedească aceasta 
şi să combată rătăcita părere a celor 3 anotatori 
ai lui Urechiă, că Românii s’ar trage din tâlharii 
Romei trimişi de Traian, ca ajutor în contra 
Tătarilor, lui Laslău, regelui Ungariei, a scris 
cronica despre ântâiul descălecat, o epigramă 
cătră mitropolitul Dosofteiu şi o epopee în limba 
polonă despre originea Românilor.

In seci. XVIII elementul grec, care începu.se 
a se înmulţi în ţerile dunărene âncă înainte de 
MihaiuViteazul, devenise atotputernic prin domnia 
Fanarioţilor (v. ac.), şi înăbuşi frumosul avent 
ce luase literatura R. Limba R., de abia resta
bilită în drepturile sale, fu din nou înlocuită cu 
cea greacă. Un singur cronicar însemnat avem 
în acest secol, în Moldova, pe I. Neculcea, şi 
altul în Transilvania, G. Şincai (v. ac.) superior 
tuturora atât prin erudiţiunea, cât şi prin întin
derea cronicei sale. Eruditul Canteinir D. (v. ac.) 
a scris cele mai însemnate opere în limba la
tină; «Istoria ieroglifică*, povestire istorică in 
formă de fabulă, bogată de proverbe şi maxime 
morale, şi celelalte scrieri ale sale în limba R. 
au o sintaxă asemenea celei latine. Văcărescii B. 
A. şi N. (v. ac.) sunt mai renumiţi prin patrio
tismul decât prin scrierile lor. Cele 4 versuri 
ale lui E. Văcărescu, lăsate ca devisă familiei
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sale; «Urmaşilor mei Văcăresci, Las voue moşte
nire Crescerea linibei romanesci Şi-a patriei cin
stire», pretuesc mai mult decât cronica şi gra
matica sa. O asemenea durere de neam, cu 
deosebire de poporul apăsat, întâlnim în cronica 
lui Dionisie Eclesiarchul (v. ac.). Cronicele lui
I. Canta (v. ac.), Enaohe Cogălniceanu, publ. 
de M. Cogălniceanu, a lui Gheorgache, care scrie 
despre obiceiurile curţii domnesci, a lui Radu 
Popescu (V. ac.) şi Biv-vel Stolnicul Dumitrache 
(17ti9—74), presintă puţin interes. Mai impor
tantă e cronica lui Zilot Românul (v. ac.) şi îu- 
oâtva a Pitariului Hristache, care scrie la 1817 
«Istoria faptelor lui Mavrogheni-vodă şi a reş- 
miriţei din timpul lui, pe la 1790».

Intre scriitorii religioşi s’au distins în acest 
secol Antim Ivereanul; Cbesarie, episcopul Rîm- 
nicului; Damaschin, al Buzăului; Grigorie, mi- 
tropolihil Munteniei, 1760—1787; lacob I Put- 
neanul, lacob II Stamati, mitropoliţi ai Moldovei, 
(v. ac.).

Pe când în principatele dunărene, sub con
tinua apăsare a despotismului, spiritul şi carac
terul naţional slăbiau tot mai mult; o vie mişcare 
naţională şi literară începu la Românii din Tran
silvania şi Bănat, după ce, în urma unirii cu 
biserica Romei, la 1700, li-s’au deschis şi lor 
uşile şcoalolor, cari până acî n’aveau voie a le 
cerceta. Mai ântâiu prin activitatea culturală şi 
politică a marilor prelaţi Inocenţiu Micul, P. P. 
Aron, Grigorie Maior, cărora le-a urmat mai 
tânjiu S. Vulcan, Şaguna, A. Şt. Şuluţ, 1. Vancea, 
Mihail Pavel, ş. a.; apoi prin stăruinţele şi scrie
rile lui S. Micul, Şincai, P. Maior, C. Biaconovich- 
Loga, Paul lorgovici, D. Ţichindeal, I. Molnar, 
Budai Deleanul, (v. toţi ac.) ş. a., începuse acolo 
o frumoasă epocă de regenerare naţională, prin 
studiul istoriei şi limbei R. şi prin înttinţai'ea de 
şcoale. Insă spiritul reacţionar, oare se lăţise 
dela 1815 preste toată Europa, dacă nu putu 
stinge puternica suflare naţională, deşteptată prin 
marii apostoli dela începutul seci. XIX, dar o 
slăbi înăbuşindu-o. (Of. Bariţ, «Părţi alese» voi. II, 
§ 100.) l)e abia dela 1838, de când Bariţ în
fiinţa în Braşov «Gazeta Transilvaniei» şi o foaie 
literară, începu să licureascâ din nou lumina 
reînvierii naţionale. Deşteptarea poporului prin 
evenimentele din 1848, înmulţirea şcoalelor pri
mare şi secundare, ca gimnasiile din Braşov, 
Nâseud, Brad, ş. a., Astra (v. ac.) înfiinţată la 
1860, au respândit şi continuă a respândi tot 
mai mult cultura în massele poporaţiunii. Dar 
lipsa de libertate, lipsa bunăstării materiale, de 
vreme ce aristocraţia română de acolo parte şi-a 
părăsit naţionalitatea împreună cu legea, parte 
a fost redusă la sapă de lemn, şi alte piedeci 
puse de străini sunt căuşele, pentru cari în 
Transilvania, Ungaria, Bucovina şi Basarabia li
teratura R. nu s’a desvoltat şi nu se jtoate des- 
volta. Cipariuîn filologie, Bariţ, Mureşanii, Cristea, 
Roman, Babeş, şi tinerii redactori ai «Tribunei», 
în (Jiaristică şi istorie; Şaguna, I. M. Moldovan,
II. Puşcariu, A. Bunea, Raţ, Grama, S. Micul, 
Gr.Silaşi, în literatura bisericească; A. Mureşanu, 
I. Lăpădat, I. Vulcanu, şi în timpul mai nou 
Bărsanu, Oniţ, Popovici Bănăţeanul, Bosco, M. 
Ciobanu, R. Buticescu, în literatura estetică; iar 
in Bucovina Pumnul, Hurmuzachi, mai târcjiu 
Sbiera, Petrino, S. El. Marianu, Porumbeşou,

Bumbac; în Basarabia Stamati, I. Şerb, sunt 
aproape singurii cari au scris acolo câte ceva 
de valoare. Alte talente, ca Haşdeu, Bărnuţ, 
Laurianu, Papiu Ilarianu, D. Marţianu, ş. a., în
cepând dela G. Lazar, au trebuit să treacă pe 
pământul ospitalier şi liber al României, ca să 
se poată desvolta. (v. ţerile şi autorii citaţi.)

Aici desvoltarea literaturei a fost ajutată de 
evenimente şi împrejurări mai favorabile. Astfel 
sunt: eliberarea de sub jugul Fanarioţilor şi re
introducerea guvernelor naţionale; existenţaunei 
puternice partide liberale âncă dela 1821, care 
luptă cu devotament pentru înlăturarea protec
toratului rusesc, pentru desfiinţarea censurei şi 
monopolului tipografiei, pentru ştergerea privi
legiilor şi o reorganisare mai dreaptă a societăţii, 
pentru unirea celor două ţeri într’un singur stat 
şi pentru o întinsă libertate de cugetare şi ex- 
presiune. Tendinţele marilor patrioţi, cari con
stituiau partida naţională, şi ale iniţiatorilor li
teraturei şi culturei prin şcoale, ca Eliade, Asachi, 
V. Costache, I. Văcărescu, fură puternic ajutate 
de pleiada tinerilor ca M. Cogălniceanu, Alexandri, 
Negri, Ghica, ş. a., trimişi să-şi facă educaţiunea 
în ţerile apusene, de unde aduseră un nou spirit 
şi deteră un puternic impuls literaturei şi re
formelor sociale. Mult contribuiră la aceasta şi 
deosebitele societăţi literare ca cea dela 1827, 
1829, 1843, mişcarea din 1848, societatea aca
demică dela 1867, care deveni Academia română, 
şi mai mult decât toate, societatea Junimea din 
Iaşi, care dete o nouă direcţiune culturei şi litera
turei. Astfel, de unde până la sfîrşitul seci. XVIII 
n’aveam decât literatura bisericească şi cea âncă 
nescoasă la lumină a cronicarilor şi a popo
rului, a4i avem un frumos început de literatură 
şi artă în toate ramurile: în istorie, filologie şi 
în general în literatura prozaică, Bălcescu, Lau
rianu, Cogălniceanu, Odobescu, Haşdeu, Melchi- 
sedec, I. Maiorescu, V. Maniu, Urechiă, Tocilescu, 
Xenopol; în filosofic, jurisprudenţă, eloquenţă, 
Bărnuţ, T. Maiorescu, P. P. Carp, Anast. Panu, 
C. Negri, B. Catargiu, Brătienii; în economia 
politică, D. Marţianu, I. Ghica, Aurelianu, Strat; 
în poesie. Alexandri, Negruzzi, Alexandrescu, 
Bolintineanu, Sion, Donici, ş. a., începând dela 
Cârlova şi Momuleanu până la Sihleanu, Depara- 
ţcanu, Creţeanu, Grandea, Zamfirescu; iar între 
cei mai noui Eminescu, Carmen Sylva, Slavici, 
Gane, Caragiale, Şerbănescu, Bengescu, M. Poni, 
Veron. Micle; în (jiaristică, Eliade, Asachi, Ro- 
setti, Boliac, N. lonescu; mai noui D. Laurianu, 
N. Filipescu, 6. Panu, ş. a.

Dela început se disting două curente literare, 
unul de liter. populară, început âncă în secolii 
trecuţi prin scrieri apocrife, mai ales bogomilice, 
prin Alexandria, Esop, şi continuat prin V. Aron, 
1. Barac, A. Pann, şi a(}i prin folklorişti (v. ac.) 
şi prin «bibliotecile populai'e». Din nefericire aci 
se tac multe falsificări, mai ales în literatura 
haiducească (v. Haiduc) prin scriitori de speculă. 
Un alt curent este acela al literaturei culte, des
voltat la început sub Influenţa clasicilor greci şi 
francezi, mai târcjiu a şcoalei romantice şi, în
cepând dela Alexandri, a poesiei poporane. In 
acest curent putem distinge iar trei epoce. Prima, 
de pe la 1830—66, se poate numi epoca entu- 
siasmului naţional. (Cf. «Entusiasmul în trecuta 
generaţie» de Gion, 1888), caracterisat prin un
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nobil avent al aspiraţinnilor naţionale şi umani
tare, prin o cultură superficială, câştigată în pripă 
şi prin lipsa spiritului critic, ceea ce avu ca efect 
în urmă, mai ales după realisarea ideilor naţio
nale şi politice ale acelui timp, o fraseologie goală, 
nimerit botezată de criticul Junimei »bepa de cu
vinte»; iar în formă, stricarea liinbei prin barba
risme latine, italiane, franceze şi germane. Aceste 
defecte provooară epoca de reacţiune a societăţii 
«Junimea» (v. ac.), de pe la 1863. De atunci 
literatura prosaică se scrie într’un spirit mai 
obiectiv şi mai sciinţific şi într’o limbă mai ro
mânească, pe cât se poate mai apropiată de graiul 
popoiTilui; iar în poosie predomină un simţement 
de tristeţă, de oboseală intelectuală şi de scepti
cism. Poetul acestei epoce este Eminescu (v. ac.). 
El a format un curent. (Cf. «Curentul Eminescu» 
de Ylăhuţă). In ultimele decenii literatura poetică 
a luat o pornire mai înviorată, mai sănătoasă şi 
mai corespuncjetoare geniului naţional, mulţămită 
poeţilor mai tineri, Coşbuc, Ylăhuţă, Delavrancea, 
losif («Patriarchale»), Duiliu Zamfirescu ş. a. 
(Pentruamănunte ve^i numele citate). Literatura: 
«Revista critică literară» şi «Istoria limbei şi lite- 
raturei R.« de Ar. Densuşianu, G. Adameseu, 
A. Philippide. Monografii: «Yiaţa şi operele lui 
Şincai» de A. Papiu llarianu; «Yiaţa şi operele 
lui P. Maior» de At. Marienesou; «Viaţa, timpul 
şi operele lui Bălcescu» de Gr. Tocilescu; «V. 
Alexandri» de Ollanesou; »C. Negruzzi» de Ale
xandri; »S. Micul» de I. Bianu; «Andreiu Mure- 
şanu» de I. Haţ, prof.; «Eminescu», «Coşbuc», ş. a. 
de Gherea în «Literatură şi Critică.»

[M. Strajanu.]
Romanaţi, judeţ în Rom., situat în unghiul, 

ce se formează prin vărsarea Oltului în Dunăre, 
întincjendu-se pe malul drept al Oltului şi pe cel 
stâng al Dunării şi mărginindu-se la nord cu 
j.-ul Vâlcea, la est cu j.-ul Olt şi Teleorman, la 
sud cu principatul Bulgariei şi la vest cu j.-ul 
Dolj. Întinderea j.-lni e de 4577 km*., iar nu
mărul locuitorilor e de 202,439 (1899), între cari 
199,647 Rom., 2386 supuşi străini şi 406 Ovrei. 
R. este un district de câmp, format din o mică 
parte deluroasă spre nord şi din câmpie vastă, 
ce face parte din regiunea Dunării. Apele prin
cipale ale j.-lui sunt cele amintite mai sus şi 
Beica (Beiha), Olteţul şi Tesluiul, afluenţi pe 
dreapta ai Oltului, şi afluenţii Olteţului: Frăţia 
şi Geamartaluiul. Balta principală este Potelul, 
care se întinde dela Dăbuleni până la Corabia, 
pe malul Dunării, fiind presărată cu 4 insule. 
Marca j.-lui este un snop de grâu, semn, că 
el este foarte bogat în cereale. In privinţa ad
ministrativă j.-ul este împărţit în 3 plăşi: Ocolul, 
Oltul de jos până la Balta şi Olteţul până la Oltul 
de sus, cuprincjend 110 corn. rur. şi 2 corn. ur
bane: Caracalul, capitala j.-lui şi Corabia, port 
la Dunăi'e. In privinţa politică j.-ul dă 4 se
natori şi 4 deputaţi. In ordinea judiţiară j.-ul 
are un tribunal, de resortul Curţii de apel din 
Craiova, o curte cu juraţi şi 3 judecătorii de 
ocol şi una de oraş, în Balş, Ocolul, Corabia 
şi Caracal. In privinţa eclesiastică j.-ul face 
pai'te din eparchia Rîmnicuhii Noul Severin, nu
mărând 149 paroohfi cu 216 biserici. Instruc
ţiunea publică numără: 1 gimnasiu şi 1 şcoală 
de meserii în Caracal; 3 şcoale primare urb. 
de băieţi şi 2 de fete în Caracal; 2 de băieţi

şi 1 de fete în Corabia; 113 şcoale primare rur. 
şi 11 şcoale de cătun. Spitale sunt trei, în Ca
racal, Corabia şi Balş. Principala ocupaţiune a 
locuitorilor este agricultura şi prăsirea vitelor. 
Câmpiile spaţioase şi foarte fecunde formează 
bogăţia j.-lui prin recoltele admirabile, ce dau. 
Comerciul are două pieţe de desfacere mai în
semnate; Caracalul şi Corabia. Căile principale de 
comunicaţiuue sunt; liniile ferate şi şoselele na
ţionale: Corabia—R.-Yâlcea şi Slatina—Craiova, 
calea fluvială a Dunării şi mai multe şosele jude
ţene. J.-ul R. e unul din cele mai interesante prin 
rămăşiţele aşezămintelor romane: la Recica, Ho- 
tărani, Slăveni, Rusănesei şi Celeiu; prin aşe- 
zămiutele preistorice la Vădastra; prin valul 
de păment, numit Brazda lui Novac, ca şi prin 
şoselele romane, ce se văd ancă pe unele locuri. 
La Celeiu se observă şi urmele podului preste Du
năre restaurat de Constantin cel Mare. (M. Dicţ. 
geogr. al Rom.) [nt.]

Romancero însemna la început pe aeela, care 
făcea romanţe, pe urmă o colecţiune de astfel 
de cântece, spre deosebire de cancioniero, colec
ţiune de poesii de ale poeţilor literaţi. Romanje 
se numiau la început ori ee poeme compuse in 
limba romană; mai târziu însemnau numai cân
tece poporane spaniole, relative la evenimentele 
şi eroii naţionali. După ce fură un bogat isvor 
de subiecte pentru literatura cultă, erau aproape 
uitate în seci. XVIII, când Hei'der (v. ac.) atrase 
luarea aminte asupra lor. In 1815 I. Grimm pu
blică o altă colecţiune. Silva de romances viejos; 
Depping şi Bohl făcură altele în 1817 şi 1821. 
Atunci, în 1822, făcu şi spaniolul Augustin Durând 
bogatul R., adaus şi reformat mai târziu, adevărată 
epopee poporană, căreia nu-i lipsesce decât uni
tatea de formă. E tradus în limba franceză de 
Damas-Hinard, cu o întroducere şi note; şi de 
Ferd. Denis, 4 voi.; în ital. de Giov. Berchet, 
Yeccbie romanze espagnole, şi de P. Monti, 
Romanze storiche e moresche. In limba germ. 
suut traduceri de Herder, Diez, Geibel, P. Heyse, 
Duttenhoffer, Eitner, ş. a. Un însemnat studiu, 
liber die Romanzpoesie der Spanier, 1847, şi o 
ediţiune critică a celor mai vechi şi mai adevărate 
romanţe a publicat F. Wolf, 1850. [M. S.]

Romancier, neol. franc (romancier), autor do 
romane.

Roman de la Rose, poemă franceză celebră din 
evul mediu. E o alegorie savantă şi lungă de mai 
bine de 22 mii de versuri, unde e vorba, dacă eroul 
va reuşf să culeagă un trandafir dintr’o grădină, 
pe care o păzesc 20 de abstracţii personificate 
(avariţia, clevetirea, ura, etc.). Poetul Guillaume 
de Lorris (f 1260) a scris prima parte a poemei; 
iar Jean de Meung sfîrşitul. Acest din urmă e 
contemporan cu Dante, care dădu şi el poemei 
sale forma unei visiuni.

Românească, Ţeara, v. Muntenia.
Romanesc, ce’se ţine de roman (naraţiune), 

ce e romantic, (v. ac.)
Românesc, ce se ţine de Români, (v. ac.).
Românesci, 1) R-, corn. rur. în Rom., j. Dâm- 

boviţa, cu 1500 loc., 1 biserică şi 1 şcoală. (M. 
Dicţ. geogr. al Rom.)

2) Romănesci, comună rurală în Bucovina, 
cu cătunul Bacova, parochie dimpreună cu micele 
corn. rur.: Găurenii, lacobeştii, Sloboijia I’run- 
cpluj sau Milişăuţul de jos, moşie boierească în
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căp. şi j. Suceava; are ca comună 693 loc. 
(609 ort.-or., 46 rom.-cat. şi uniaţi, 38 mos.), iar 
ca parochie 2198loc. (1871 ort.-or., 240 rom.-cat. 
şi uniaţi, 67 mos.), 1 şcoală primară, staţiune de 
cale ferată. R. se numesce şi un cătun la co
muna Poiana Stampei.

Romanescu, ArisHţa, artistă dramatică, n. 
24 Dec. 1854 în Craiova din o familie de ar
tişti. A fost crescută în familia Teodorini. In 
1874 debuta la teatrul din Craiova, apoi fu an
gajată în trupa Millo-Dimitriadi, la 1860 întră 
la teatrul naţional din Bucuresci, mergend mai 
târziu la Paiis, unde îşi termină studiile sub di
recţiunea lui Delaunay. Reîntră apoi la teatrul 
naţional, creând roluri însemnate (Fântâna Blan- 
dusiei, Ovidiu, Onoarea, Ruy-Blas, etc.). In 1894 
a fost. numită şi profesoară de dicţiune pentru 
cursul de declamaţii la conservatorul din Bu- 
curesci. Excelează îndeosebi în piesele de salon, 
distingendu-se prin atitudine elegantă, conver- 
saţiune naturală şi o dicţiune românească ne
întrecută.

Roman), v. art. Roma, Roman (Imperiul).
Români, (Naţiunea română), popor latin, care 

locuiesce în ţerile dunărene dela sud şi în Pen
insula Balcanică, (v. Harta ţerilor locuite de R.)
EomÂnd în Dacia. TeaianI pană la întemeierea 

p'rincipatelor.
(Chestiunea Română.)

Dela cele dintâi mărturii despre Românii din 
Dacia Traiană, tradiţia istorică era că ei suut 
aci din timpul domiuaţiunii romane. Deja în 
seci. XI scriitorul bizantin Kekavmenos pune 
originea *Vlachilor« la cucerirea Daciei de cătră 
împăratul Traian, considerându-i ca urmaşi ai 
Dacilor supuşi de acest împărat; iar în seci. XII 
cronicarul bizantin Einnamos numesce pe Vlachii 
din nordul Dunării ca «urmaşi ai vechilor co
lon! din Italian. In cronicele unguresc! ei sunt 
arătaţi ca «coloni ai Romanilor., soire luată din- 
tr’un isvor comun, anterior seci. XIII. Această 
tradiţie istorică, cunoscută în Ungaria, uma
nistul Bonfin, istoriograf al Ungariei la curtea 
regelui Mateiu Corvin, a precisat-o după soirile 
scriitoribr antici despre cuceiirea şi colonisarea 
Daciei, arătând pe Români ca urmaşi ai colo
niilor romane, aduse în Dacia de Traian. Pe 
basa tradiţiei istorice, precisată de Bonfin, stau 
apoi, până în seci. XVIII istoriografii următori, 
cari s’au ocupat de această chestiune. In isto
riografia română, cele dintâiu cronice au numai 
o amintire vagă şi întunecată despre originea 
romană a Românilor, cari »au venit dela Râm» 
(= Roma) sau cari «s’au despărţit de Romani». 
Abia- Miron Costin (f 1692), în «Cartea pentru 
descălecatul dintâiu», a dat, pe urmele lui Bonfin, 
acestei tradiţiuni naţionale o formă precisă, cu 
expunerea istorică a cuceririi şi colonisării ro
mane a Daciei. După el, fiul său Nicolae Costin
glartea pentru descălecatul dintâiu) şi mai ales 

iniitrie Cantemir (Chronicul Romauo-Moldo- 
Vlachilor) au completat, în direcţia dată, cunos- 
oinţele istorice despre începutul Românilor în 
Dacia. Mai puţin cunoscută a remas «Istoria Ţerii- 
Românesci dintru început» (fragment), scrisă în 
acelaşi spirit, probabil de stolnicul Constantin 
Cantacuzino (ţ 1716).

Vechea tradiţie istorică, desvoltată în direcţia

dată de Bonfin, a fost general admisă în isto
riografie până în a doua jumătate a seci. XVIII. 
Cel dintâiu, care se abate dela tradiţie, în mod 
critic, este Thunmann (Untereuchungen iiber die 
Geschichte der ostlichen europăischen Volker. 
Leipzig, 1774); el susţine că Daco-Românii sunt 
urmaşii Dacilor romanisaţi sub dominaţiunea ro
mană, precum Macedo-Românii urmaşii Thracilor 
romanisaţi din Peninsula Balcanică. Prin această 
publicaţie s’a atras atenţia mai ales asupra Ma- 
cedo-Românilor, până atunci lăsaţi aproape în 
afară de discuţie în scrierile -relative la originea 
Românilor. Sulzer (Geschichte dea Transalpi- 
nischen Daciens. Wien, 1781—82) caută apoi 
originea tuturor Românilor în Peninsula Balca
nică, unde admite că ei s’au format ca popor 
omogen şi de unde ei ar fi venit în nordul Du
nării abia în seci. XII şi XIII. Argumentele 
principale ale acestei ipotese sunt: 1) mărturia 
scriitorilor antici despre strămutarea presle Du
năre a provincialilor romani din Dacia Traiană, 
la părăsirea acestei provincii sub Aurelian (270 
până 274); 2) lipsa de mărturii sigure despre exi
stenţa Românilor în nordul Dunării înainte de 
seci. XII, pe când în sudul Dunării ei se află 
numeroşi şi respândiţi; 3) unitatea limbei Daco- 
Românilor şi a Macedo-Românilor, care presu
pune o anterioară unitate teritorială; 4) religia 
Românilor, devotaţi bisericei resăritene, care nu 
s’a putut forma în Dacia, unde sub stăpânirile 
păgâne nu exista organisaţie bisericească, iar 
după creştinarea Ungurilor predomina catoli
cismul ; 5) starea politică a Românilor în Tran
silvania, unde ei erau lipsiţi de drepturi politice 
faţă cu celelalte trei naţiuni (Unguri, Secui şi 
Saşi), ceea ce nu s’ar putea admite la un popor 
autochton. Această ipotesă a fost primită în 
parte de Eugel (Commentatio de expeditionibus 
Trajani ad Danubium et origine Valachoruin, 
Vindebonae 1794; Geschichte der Moldau und 
"Walachei. Halle, 1804), care însă pune imi
grarea în seci. IX înainte de venirea Ungurilor, 
pe când ambele maluri ale Dunării erau sub stă
pânire bulgară. Nouele teorii despre originea Ro
mânilor, mai ales cele ale lui Sulzer şi Engel, 
n’au aflat la început aderenţi în istoriografe; 
totuşi ipotesa lui Sulzer a fost pusă numai decât 
în serviciul luptelor politice, spre a contesta 
Românilor din Transilvania dreptul istoric, pe 
care ei îl invocară într’o petiţie cătră împeratul 
Leopold II. (Supplex libellus Valachorum Tran- 
silvaniae cum notis historico-criticis I. L. E[der] 
civis Transilvani. Cluj, 1791). In contra lor se 
îndreaptă scrierea lui Maior; «Istoria pentru în
ceputul Românilor în Dachia» (Buda 1812), sus
ţinând continuitatea şi puritatea elementului 
roman; în acelaşi spirit sunt şi scrierile isto
rice ale contemporanilor sei Şincai (Chronica 
Românilor, tipărită mai târziu; Respuns lui Eder, 
nepublicat) şi Clain (nepubicate). Un mod de a 
vedea deosebit de cel al istoricilor transilvăneni 
se află în principate, în publicaţiunile apărute 
la începutul seci. XIX în limba grecească asupra 
istoriei române: Fraţii Tunusli, Istoria Ţerii-Ro- 
niânesci (Viena 1806), Philippide, Istoria României 
(Lipsea 1816), Fotino, Istoria Daciei (Viena 1818). 
In Istoria Tunuslilor (tradusă după un manuscript 
românesc al familiei Cantacuzino dela finea se
colului XVIII), tradiţia cronicei Ţerii-Românesci
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despre originea vechiului banat al Basarabilor 
în Oltenia, aretat ca fiind descălecat de Romani 
veniţi de preste Dunăre »multă vreme* înainte 
de întemeierea principatului, este interpretată 
(independent de Sulzer) în înţelesul unei imi
grări române din Dacia Aureliană, ca întoarcere 
la Românii remaşi iu Dacia Ti'aiană, pusă după 
600. Această interpretare a fost primită şi de 
Fotino, care pune imigrarea pe la începutul 
seci. VIL Phiîippide se abate dela istoriografia 
naţională de până atunci, admiţând romanisarea 
Dacilor, pe lângă alte vederi noue asupra istoriei 
vechi a Românilor. Murgu (Beweis dass die 
Walachen der Romer unbezweifelte Naohkomm- 
linge sind. Buda, 1830) apără ideile susţinute do 
Maior, combătând unele scrieri contrare, de alt- 
mintrea fără importanţă. Cogălniceanu (Histoire 
de la Valaohie et de la Moldavie. Berlin, 1837, 
ediţ. 111854), dând tradiţiei despre descălecatul de 
preste Dunăre al banatului oltenesc al Basara
bilor acelaşi înţeles ca la Tunusli şi Fotino, ad
mite o admigrare română din Dacia Aureliană, 
pe care o pune pe la finea seci. Vil. Continui
tatea elementului roman, susţinută şi prin au
toritatea lui Gibbon (The History of the Decline 
and Fall of the Roman Empire, 1776, ş. a.), a 
urmat să fie menţinută şi în istoriografia străină, 
fie în concepţia veche, fie în înţelesul teoriei 
lui Thunmann. Mai mult sau mai puţin în în
ţelesul acestei teorii, ea a fost admisă şi de filo
logi. (Kopitar. Albanische, walachisohe und bul- 
garischeSprache, Jalirbiicherder Literator. Wien, 
1829. Schuller, Argumentorum pro latinitate Un- 
guae valachicae sive rumunae epicrisis. Sibiiu, 
1831; Zur Frage liber den Ursprung der Ro- 
mănen und ihrer Sprache. Sibiiu, 1855. Diez, 
Grammatik der romanischen Sprachen. Bonn, 
1836, ş. a. Fuchs, Die romanischen Sprachen in 
ihrem Verhăltnis zum Lateinischen. Halle, 1849).

Intre filologi, cel dintâiu, care a susţinut o teorie 
contrară continuităţii, este slavistul Miklosich 
(Die slavischen Elemente im Rumunischen. 
Wien, 1862). El se deosebesce de Sulzer şi Engel, 
punând emigrarea din Dacia Aureliană ca urmare 
a aşezării Slavilor în sudul Dunării, prin care 
elementul roman de acolo a fost împins parte 
spre mează-(Ji (Macedo-Românii), parte spre 
mează-noapte (Daco-Românii). In scrierile sale 
mai din urmă (Wanderungen der Rumunen. 
Wien, 1879; Beitrăge zur Lautlehre de rumu- 
nischen Dialekte. Wien, 1881—82), în oare dă 
atenţie şi Românilor din Istria; el n’a modificat 
prima sa părere decât în ce privesce începutul 
formaţiune! poporului român, punându-1 înainte 
de cucerirea Daciei, deja la cucerirea Iliricului, 
unde Românii s'ar fi format mai ales prin ro
manisarea llirilor, străbunii Albanezilor de 
astăcji. Astfel teoria migraţiunei, după Sulzer şi 
Engel, neadmisă nici de istorici, nici de filologi, 
a fost reluată de Miklosich, mai ales din con- 
sideraţiuni linguistice, cari reclamă ca necesară 
o unitate teritorială pentru formarea limbei ro- 
mâuesci înainte de separarea celor trei dialecte 
principale (daco-român, macedo-român şi istro
român). Insă ea a fost respândită mai ales prin 
Roeslei (Romănische Studten. Leipzig, 1871), care 
a susţinut-o cu aparatul critic al istoriografiei 
moderne. Teoria lui Roesler este în fond ipotesa 
lui Sulzer, expusă în formă mai sciinţifică şi

completată în datele privitoare la argumentele 
istorice şi linguistice. In noua sa înfăţişare ea 
găsi mai mult resunet în istoriografie şi mai ales 
in cercurile filologice. Dar şi consideraţiuni de 
ordine politică n’au lipsit să contribue la pro
pagarea ei, mai ales în Ungaria, unde în luptele 
naţionale se caută şi arme din arsenalul istoriei: 
astfel teoria lui Roesler a devenit o «axiomă* a 
istoriografiei unguresc! din (jH0)6 noastre. In 
afară de scrierile militante din acest >punct de 
vedere, lipsite de seninătatea sciinţifică, teoria 
migraţiunei u’a aflat, după Miklosich şi Roesler, 
decât un singur aperător între învăţaţii, cari i-au 
dat o specială atenţie (pe lângă cei cari numai 
s'au pronunţat în favoarea ei), anume Tomaschuk 
(Zur Kunde der Haemus-Halbinsel. Wien, 1882), 
mai înainte adversar al ei. Ca argument nou, 
Tomaschek aduce probe pentru originea romană 
a creştinismului la Români, desvoltat în imperiul 
roman dela Constantin M. încoace. Eli pune imi
grarea în seci. XI şi XII, socotind dela mijlocul 
seci. XII cele dintâi sciri sigure despre Români 
io nordul Dunării, fără să ţină samă de tradiţia 
cunoscută chiar pe atunci lui Xekavmenos (pe 
care îl interpretează pe dos în sensul teoriei 
susţinute) şi lui Einnamos despre originea şi ve
chimea lor.

Continuitatea elementului roman în Dacia a 
găsit apărători îndeosebi în: Jung (Die Anfăoge 
der Rumănen. Wien, 1876; Romer und Romanen 
in den Donaulăndern. Innsbruck, 1877, ed. II, 
1887 ; Die romanisehen Landschaften des romi- 
schen Reiches. innsbruck, 1881); Pi6 (Uber die 
Abstammung der Rumănen. Leipzig, 1880; Der 
naţionale Kampf gegen das ungarische Staatsrccht. 
Leipzig, 1882; Zur rumănisch-ungarischen Streit- 
frage. Leipzig, 1886) şi Tamm (tlber den Ur
sprung der Rumănen. Bonn, 1891). Jung, ple
când dela colonisaţiunea şi romanisarea Daciei 
Traiane, pentru a căror intensitate aduce probe 
din inscripţiuni şi alte mărturii antice, arată 
imposibilitatea unei strămutări complete a nu
meroasei populaţiuni ce vorbia limba romană ; 
cei remaşi pe loc, mai ales poporul de jos şi 
elementul autochton romanisat, sunt străbunii 
Daco-Românilor, iai- Macedo-Românii sunt ur
maşii elementului roman şi romanisat din dreapta 
Dunării. PiS invocă în sprijinul continuităţii, 
pe lângă mărturiile cronicarilor despre vechimea 
Românilor în Daeia, mai ales starea lor politică 
din evul mediu în regatul ungar, unde ei se 
bucurau de oarecare autonomie naţională, cu drejit 
propriu românesc (jus valachicum), recunoscut 
din vechime, iar nu acordat prin privilegii, precum 
naţionalităţilor imigrate. Pe teritoriul coloni.sa- 
ţiuuei romane mai intense, în partea sud-vestică 
ă tei'itoriului daco-român, el constată la Rumâni 
existenţa tipului roman (observat şi de alţi scrii
tori), o probă mai mult pentru continuitatea ele
mentului roman în această parte. Tamm, cum
pănind argumentele pro şi contra, se declară 
pentru continuitate, în sprijinul căreia mai pune 
şi faptul istoric al expansiune! românesc! din 
părţile muntoase şi centrale ale Daciei în câmpia 
din resârit de Carpaţi. Pentru continuitate s'au 
declarat foarte hotărît şi marii istorici Ranke 
(Weltgeschichte III. Leipzig, 1883) şi Mommseri 
(Romische Geschichte V. Berlin, 1885), cum şi 
geograful istoric Kiepert (Alte Geographie. Berlin,
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1878; Zur Ethnographie der Donaulânder, în 
Globus, 1878) şi etnograful Diefenbach (Volker- 
kunde Oat-Europas. Darmstadt, 1880), acesta din 
urmă admiţând numai o admigraxe din sudul 
Dunării la vechiul element mai numeros şi fun
damental din Dacia Ti'aiană. In cercurile fllo- 
logioe însă, părerile inclină mai mult spre teoria 
oiigiuei Românilor în sudul Dunării.

In istoriografia naţională, scrierile relative la 
chestiune, în fasa din urină dela Miklosich şi 
Roesler încoace, se apropie, în deosebire de cele 
anterioare, mai mult sau mai puţin de nouele 
teorii. Astfel teoria despre elementul autochton 
romanisat, ca părtaş la formarea poporului român 
pe lângă elementul roman colonisat, combătută 
de Maior şi contemporanii sei, este astăzi, după 
precedentul dat de B. P. Haşdeu în mai multe 
scrieri istorice şi filologice, general admisă. De 
asemenea şi pentru teoria migraţiunii s’au pro
nunţat multe voci, între cari mai întâiu Hurmu- 
zachi (Fragmente zur Geschichte der Rumănen, 
publicaţie postumă, 1878 ş. u.), admiţendu-o pe 
lângă continuitatea unui rest de element roman. 
Studii speciale asupra chestiunii inseşi au pu
blicat Xenopol (Teoria lui Roesler. laşi, 1884; Une 
enigme historique. Les Roumains au moyen-âge. 
Paris, 1885) şi scriitorul acestor rânduri (On- 
ciul: Teoria lui Roesler, în «Convorbiri Lite
rare», 1885; Zur rumânischen Streitfrage, în 
Mitteilungen des Instituts fiir bsterreicbische 
Geschichtsforschung, 1887; Originile Principa
telor române. Bucur., 1899). Xenopol stă mai 
ales pe basa resultatelor lui Jung şi Pi6, la care 
mai adaugă în sprijinul continuităţii doue ar
gumente noue: Ij din toponimie, arătând că în 
munţii Daciei predomină nomenclatura româ
nească, probă pentru vechimea Românilor in 
păţile muntoase; 2) din elementele unguresc! ale 
limbei lomâne, cari sunt aproape aceleaşi la toţi 
Daco-Românii, probă că în câmpia resăriteană 
ei au venit din regatul ungar, de unde au adus 
aceste elemente. Onciul, susţinând continuitatea 
pe teritoriul colonisaţiunii romane (Oltenia cu 
partea resăriteană a Banatului şi Transilvania), 
admite o admigrare din sudul Dunării, după aşe
zarea Slavilor şi Bulgarilor în părţile de miază
noapte ale Peninsulei Balcanice în seci. VIL, 
până atunci locuite de populaţiune romanică. In 
unitate teritorială pe ambele maluri ale Dunării 
s'a format până atunci limba română cu cele 
trei dialecte principale, separate apoi prin inva- 
siunea slavă, de cătră caro vechea populaţiune 
romanică s’a retras mai ales spre miazâ-cji, dar 
parte şi spre miază-noapte. Prin admigrarea din 
niiază-4i se explică diferitele elemente de in
contestabilă origine transdanubiană, cum şi ame
stecul celor trei dialecte ce se constată pe pă
mântul Daciei, amestec urmat în aşa mod, că 
pe teritoriul colonisaţiunii romane mai intense 
s’a păstrat mai curat dialectul daco-român, pe 
când în celelalte părţi se află unele particu
larităţi caracteristice de ale dialectelor trans- 
danubiane (macedo-român şi istro-romnii). Din 
punct de vedere linguistic, chestiunea a fost 
tratată de Haşdeu (Strat şi Substrat. Genealogia 
popoarelor balcanice, în Analele Acad. Rom. 1892; 
Românii Bănăţeni din punctul de vedere al con
servatismului dialectal şi teritorial, în Analele 
Acad. Rom. 1896) şi de 0. Densuşianu (Histoire

de la langue ronmaine. Paris, 1901, âncă neter
minată). Haşdeu pune formarea limbei românesci, 
cu cele trei dialecte ale ei, în Oltenia, Banat 
şi partea snd-vestică a Transilvaniei, în unitate 
teritorială cu elementul roman din Moesia (Moeso- 
Latinii) şi Iliria (Iliro-Latinii); Macedo-Românii 
şi Istro-Roinânii ar fi emigrat din Dacia Tra- 
iană după venirea Ungurilor (finea seci. IX), 
iar Moeso-Latinii şi Iliro-Latinii ar fi dispărut 
între Bulgari şi Sârbi, fiind slavisaţi. Densuşianu 
pune formarea limbei românesci în Peninsula 
Balcanică, mai ales în Iliria, în vecinătate cu 
Albanezii, unde ea a primit elementele de ori
gine sau afinitate albaneză; dinsul admite şi 
«conservarea unui oarecare element roman în 
Dacia după părăsirea acestei provincii de cătră 
legiunile romane», fără să arate (până acum) 
importanţa lui pentru formarea limbei. Aşa cum 
chestiunea se presintă a4i, ea nu poate fi con
siderată ca resolvată definitiv într’un sens sau 
în altul. In lipsă de mărturii istorice indiscu
tabile ca probe sigure, o soluţie decisivă nu se 
poate aştepta (până la eventuale descoperiri noue) 
decât dela studiul limbei şi al toponomiei. Până 
atunci însă tradiţia istorică, aşa cum e consta
tată dela cele dintâi mărturii asupra Românilor 
din Dacia, decide pentru continuitate, remânând 
probabilă numai o admigrare din sudul Dunării, 
suficientă spre a explica tot ce s’a invocat mai 
ou temeiu pentru teoria migraţiunii.

Formarea poporului român a început negreşit 
în Peninsula Balcanică, prin cucerirea Iliri- 
cului, începută pe timpul republice! la ţermul 
adriatic şi terminată sub August la Dunăre. Până 
la cucerirea Daciei (106), provinciile ilirice. Dal
maţia (între Adriatică şi Sava i>ână la Drina), 
Panonia meridională (între Sava şi Drava) şi 
Moesia superioară (pe ambele maluri ale Mo
ravei), au fost in mare parte romanisate, aşa 
că ele au putut să dea un contingent însemnat 
pentru colonisarea ei: între coloniile cunoscute 
după patria lor, elementul iliric se presintă ca 
relativ cel mai numeros in Dacia. Prin mijlo
cirea elementului iliro-latin dintre Dunăre şi 
Adriatică, elementul roman din Dacia a urmat 
să se desvoalte în neîntreruptă legătură terito
rială cu lumea latină, iar în această unitate 
etnică s’a format la Dunăre, pe o parte şi pe 
alta, elementul omogen, care a dat nascere po
porului român. Dar acest popor ou s’a făcut şi 
nu s’ar fi făcut fără de cucerirea şi romanisarea 
Daciei, prin care mai ales s’a îndeplinit înte
meierea lui şi s’a asigurat existenţa lui. Teri
toriul colonisaţiunii romane în Dacia cuprindea 
Oltenia cu partea resăriteană a Banatului şi Tran
silvania. Pe acest teritoriu, elementul autochton 
a fost, după mărturiile din anticitate, foarte 
redus, parte prin resboiul de exterminare al lui 
Traian, parte prin retragerea dinaintea cucerito
rului; cei remaşi au dispărut curând intre coloni, 
fiind romanisaţi. Aci s’a desvoltat o viaţă ro
mană foai'te intensă, în colonii, municipii, sta
ţiuni mititare şi alte aşezări mai mici, cari um
pleau reţeaua căilor aşternute. Aceste căi plecau 
dela Dunăre pe cinci linii (Olt, Jiiu, dela Turnu- 
Severin, dela gura Cernei şi dela gura Caraşului), 
unindu-se la Ulpia Traiană (lângă Haţeg) şi la 
Apulum (Alba-lulia) şi continuându-se pe la Po- 
taissa (Turda) şi Napoca (Cluj) până la Porolissum
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(Moghigrad) în valea Someşului; alte linii du
ceau spre resârit (pe Olt, Ternava mare, Mureş 
şi Someş) până în munţi, iar spre apus în re
giunea minelor de aur şi pe Mureş până la Tisa. 
Im reţeaua acestor căi, civilisaţiunea şi limba 
romană, plantate prin »inbnitele cete de oameni», 
pe cari Traian le aduse spre a colonisa ţeara 
•sleită de bărbaţi» în urma resboiului (cum spun 
scriitorii antici), au ajuns curând la cea mai în
floritoare respândire, despre care numeroasele 
inscripţiuni şi descoperiri archeologice dan elo- 
cuentă mărturie. In celelalte părţi ale ţerei însă, 
elementul dac s’a conservat, pe cât se vede, ne- 
desnaţionalisat sub dominaţiunea romană, spre 
a dispare apoi în potopul năvălirilor. Elementul 
roman al părţilor oolonisate, cu desăvîrşire ro- 
manisate în curs de mai bine de un secol şi 
jumetate de dominaţiune romană, nu putea să 
fiu desfiinţat prin un ordin de strămutare a pro
vincialilor, odată cu retragerea legiunilor sub Au- 
relian (271). Cea mai mare parte a provinciei 
era deja pierdută în manile barbarilor din timpul 
lui Gallien (260—268); iar cele două legiuni ale 
ei, mai înainte avend cartierele lor generale la 
Apulum Şl Napoca, se află concentrate, în timpul 
din urmă, aproape de Dunăre în Banat. Ordinul 
de strămutare nu se putea executa decât în partea 
remasă ancă imperiului, şi chiar acolo o strămu
tare completă era, după natura lucrului, nerea- 
lisabilă. Dacia Aureliană (între Yid şi Timoc), 
provincia nou înfiinţată în amintirea celei pier
dute, drept în faţa Olteniei şi aproximativ ca şi 
aceasta de mare, unde au fost aşezaţi provincialii 
ce au plecat cu legiunile, nu putea să adăpo
stească, pe lângă populaţiunea sa proprie, tot 
elementul roman de pe întinsul teritoriu roma- 
nisat al Daciei Traiane. De altminteri, mărtu
riile scriitorilor antici nici n’au, după textul lor, 
acest inţeles. Stăruinţa unui rest destul de în
semnat al vechilor locuitori o arată, mai înainte 
de toate, vechea nomenclatură geografică ce s’a 
păstrat. Deşi numele oraşelor, prefăcute în ruine şi 
cenuşe, au dispărut în veacurile de barbarie, totuşi 
riurile au păstrat vechile lor nume: Olt (Alutus), 
Motru (staţiunea Amutria sau ’Apouxptov = Ad- 
Mutiîumj, Cerna (Tsierna), Bârsava (staţiunea 
Bersovia), Timiş (Tibiscus, la Jordanes Tibisia), 
Mureş (Marisus, la Jord. Marisia), Ampoiu (loca
litatea Ampelum), Criş (la Jord. Crisia), Someş 
(regio Samus). Aceste nume (unele constatate şi 
înainte de Romani) n’au putut să fie transmise 
decât prin vechii locuitori; iar faptul că ele s’au 
păstrat chiar pe teritoriul colonisat (deşi cu unele 
modificări fonetice de altă natură decât la ele
mentele latine ale limbei române, fie ca nume 
dace, fie sub infiuinţa celorlalte neamuri) vor- 
besce pentru continuitatea elementului roman în 
această parte. Că unele resturi de populaţiune 
romanică au remas după părăsirea provinciei, 
admit şi adversarii continuităţii; dar aceste re
sturi, susţin ei, au trebuit să piară în "timpul 
năvălirilor. Această părere nu e sprijinită prin 
mărturiile istorice. Chiar părţile cari au fost mai 
intensiv colonisate şi romanisate nu se găsesc 
locuite de barbarii ce au stăpânit Dacia. Afară 
de Slavi (supuşi celorlalţi barbarii, toate popoa
rele năvălitoare, fii ai stepei, au evitat părţile 
muntoase, cari adăposteau elementul roman: Goţii 
s’au aşezat în câmpia din resărit de Carpaţi, unde

îi aflăm de câte ori se arată locuinţele lor; Hunii, 
Gepizii, Avarii şi Ungurii, în câmpia din apus; 
Pecenegii şi Cumanii la resărit de Carpaţi. In 
părţile centrale şi muntoase ale Daciei s’au aşezat 
durabil singuri Slavii (amestecaţi cu Sarmaţi), 
cari în nomenclatura topografică de origine slavă, 
respândită preste întreaga Dacie, pe lângă nu
meroasele elemente slave în limba Daco-Româ- 
nilor, ne-au lăsat mărturia existenţei lor mai 
îndelungate, ei înşişi dispărând prin rqmanisare. 
Aceste sunt fapte istorice incontestabile, cari nu 
justifică deloc părerea că resturile romanice în 
Dacia ar fi trebuit să piară în timpul năvălirilor.

Cele mai vechi locuinţe ale Românilor în Dacia 
se găsesc chiar pe teritoriul colonisaţiunei ro
mano. Tradiţia naţională, păstrată în cronicele 
Ţerii-Românesci şi ale Moldovei, cunoasoe ca 
teritoriu românesc înainte de întemeierea prin
cipatelor numai Oltenia şi Transilvania cu părţile 
limitrofe ale Ungariei, pe rîurile Olt, Mureş, 
CiTŞ şi Tisa. In ţeara cucerită de Unguri, vechile 
anale rusesci din cronica lui Nestor (f 1114) 
arată, la venirea acestora, pe »Vlachi şi Sloveni» 
ca locuitori aflaţi acolo. Cu ele concordă şi toate 
cronicele unguresc!, cari cunosc pe »Vlachi« ca 
vechi locuitori ai ţerei, îndeosebi în Transil
vania, veniţi ca »ooloni ai Romanilor». Cele dintâi 
documente ce fac menţiune despre Români iu 
nordul Dunării îi arată mai ântâiu în Transil
vania, unde o parte de ţeară se numia, pe la 
începutul seci. XIII, «ţeara Vlachilor» (terra 
Blacorum), ca teritoriu autonom, cu familii ce 
aveau acolo posesiuni din «timpuri imemoriale». 
Contimporanii ii considerau ca pe poporul cel 
mai vechiu în ţeară, cum se vede din mărtu
riile cronicelor unguresc! din seci. XII şi XIII. 
Cel mai vechiu cronicar cunoscut al Ungariei, 
notarul regelui Bela (v. Anouymus), are scire 
şi despre un ducat român, pe care Ungurii l-au 
aflat în Transilvania,, pe lângă alte doue ducate 
în părţile de lângă Tisa, unul la miază-noapte, 
altul la miază-(ţi de Mureş, câteşi trele supuse 
de Unguri. In partea sud-estică a Transilvaniei, 
unde se află apoi »ţoara Vlachilor», un alt ducat 
s’a păstrat, după mărturia celorlalte cronice un- 
guresci, până în timpul lui Ştefan cel Sfânt, care 
îl supuse pe la 1002. Un vechiu ducat român, 
a cărui existenţă este pusă, negreşit ca procro- 
nism, chiar în timpul lui Attila, este menţionat 
în epopea germană Nibelunge (scrisă în sccl. XII). 
•Ducele din ţeara Vlachilor», numit aci alăturea 
cu •Grecii» (= imperiul bizantin) şi cu «Pecenegii» 
(popor turc, la resărit de Carpaţi), între cari 
vecini un asemenea ducat nu putea să fie decât 
în seci. XI (între Greci şi Pecenegi) şi XII 
(între Greci şi Cumani, confundaţi cu înrudiţii 
Pecenegi, pe cari i-au înlocuit), trehue căutat 
în Oltenia, pe atunci singura ţeară românească, 
ce nu se află sub stăpânirea altui neam. In Ol
tenia tradiţia naţională, păstrată în cronica Ţerii- 
Românesci, cunoasce un vechiu banat românesc, 
înfiinţat »multâ vreme» înainte de întemeierea 
principatului. Acest banat se presintă ca veche 
organisaţie naţională de acelaş fel ca şi ducatele 
arătate în părţile Daciei cucerite de Unguri. 
Astfel toate soirile concurg a înfăţişa pe Români 
ca popor vechiu în Oltenia şi Transilvania, te
ritoriul colonisaţiunii romane. Ducatul transil
vănean în »ţeara Vlachilor», supus de Ştefan cel
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Sfânt, este numit în cronicele unguresci ca »ducat 
bulgar»; iar despre »teara Vlachilor» se dice în- 
tr’un document din 1231, că mult mai înainte, 
în «timpuri ce trec preste memoria omenească», 
ea fusese, după tradiţia locală, «ţeara Bulgarilor». 
După mărturii bizantine şi occidentale din seci. IX, 
stăpânirea Bulgarilor din sudul Dunărei (popor 
turc, dela care Slavii supuşi au primit apoi nu
mele) se întindea pe atunci şi în nordul fluviului, 
în partea numită «Bulgaria dincolo de Dunăre», 
hotărîndu-se spre apus cu Francii din Panonia 
şi cu Moravii din partea nord-vestică a Ungariei 
de apoi. După aşezarea Ungurilor la Tisa şi Du
năre, Bulgarii (cu cari ei au avut lupte la ocu
parea terii) sunt arotaţi, pe la mijlocul seci. X 
(Constantin Porphyrogenitul), ca «vecini resă- 
riteni» ai lor. Aceasta nu putea să fie decât în 
nordul Dunărei, unde (după acelaş autor) Un
gurii se întindeau dinspre apus până la «Puntea 
lui Traian» (lângă Turnu-Severin), iar dinspre 
resărit până în dreptul Silistriei se întindeau 
Pecenegii. Intre Silistria şi «Puntea lui Traian», 
malul stâng era âncă sub stăpânirea Bulgarilor, 
ca şi în seci. IX. Deci «ducatul bulgar» din partea 
sud-estică a Transilvaniei, supus de Unguri pe 
la 1002, în locul căruia-se găsesce apoi sub stă
pânirea ungurească teritoriul autonom «ţeara 
VlacMlor», era un voevodat dependent de im
periul bulgar. Ca voevodate mai mult sau mai 
puţin dependente de imperiul bulgar trebue să 
înţelegem şi celelalte ducate aretate în Dacia la 
venirea Ungurilor, cum şi banatul din Oltenia, 
stăpânirea bulgară în nordul Dunărei fiind un 
fel de suzeranitate asupra unor teritorii cu or- 
ganisaţie naţională proprie.

După mărturiile ce avem, păiţile Daciei cu
cerite de Unguri erau locuite de Români, vechii 
locuitori ai ţerei, şi de Slavi. Dar despre Slavi 
dau mărturie numai cronicele şi numeroasele 
numiri topografice de origine slavă; documentele 
nu-i mai arată decât doară ca imigraţi noui, cum 
erau Rutenii în Maramureş, cari sporadic au 
petruus şi în Transilvania. In afară de aceştia, 
documentele nu cunosc aci decât Unguri, Saşi 
şi Români: Slavii vechi dispăruseră între Români, 
cărora ei le-au lăsat numeroasele elemente slave 
în limbă. In legătură cu Slavii şi în dependenţă 
de imperiul bulgar, Românii din Dacia au primit 
şi instituţiunile slave, ce caracterisează apoi des- 
voltarea lor politică. De atunci le-a remas in
stituţia voevodatului şi a cnezatului (cu numiri 
slave), păstrată ca organisaţie naţională şi sub 
stăpânirea ungurească. In regatul ungar Românii 
se găsesc trăind după un drept propriu româ
nesc (jus valachicum) sub conducători naţionali, 
numiţi cnezi (sau udvornici = vornici) pe teritoriu 
mai mic, de regulă sat dependent de un castel 
regal, şi voevo(}i pe teritoriu mai mare, district 
sau ţinut (cum în Maramureş). Aceşti condu
cători erau judecătorii Românilor de pe terito
riile respective, strîngeau dările pentru rege şi 
îndeplineau celelalte servicii dominiaie ce nu 
erau reservate castelanilor sau altor funcţionari 
regali. Cnezatul, de regulă ereditar, se dobândea 
prin donaţiune regală. Cnezii români, cari de- 
veniau catolici, erau declaraţi nobili şi primiau 
cnezatul lor ca proprietate, astfel sporind rân
durile nobilime! unguresci; cei remaşi ortodox! 
au decăzut apoi din ce în ce la starea de iobagi.

Instituţia cnezatului se găsesce în regatul ungar 
numai în părţile locuite de Români, la care popor 
ea se află ca organisaţie naţională mai veche şi 
în afară de regat. Ea este arătată în seci. XIII 
(cronica lui Keza: De udworniois) ca instituţie 
veche la populaţiunea supusă de Unguri.

Pe când aşa se presintă Românii în regatul 
ungar, preste munţi ei au avut parte de o des- 
voltare politică mai priincioasă. După desfiinţarea 
impei-iului hnlgar (1018), banatul din Oltenia, 
cunoscut în seci. XII ca vechiu «ducat român», 
a continuat să existe, între stăpânirile Ungu
rilor, Bizantinilor şi Pecenegilor, ca singură ţeară 
românească liberă, din care a crescut apoi prin
cipatul Ţerii-Românesci. La resărit de Olt şi de 
Carpaţi, stăpânirea Pecenegilor a ţinut până în 
a doua jumătate a seci. XI, când ordele lor prin
cipale s’au mutat preste Dunăre. Ea a fost în
locuită apoi prin stăpânirea Cumanilor, ale căi’or 
'locuinţe principale au continuat să fie însă între 
Don şi Nipru până după începutul seci. XIII. 
Pe timpul când părţile din resărit de Olt şi de 
Carpaţi, părăsite de Pecenegi, se aflau sub stă
pânirea nominală a Cumanilor, apar aci Românii, 
mai ântâiu pe la mijlocul seci. XII. Ei se gă
sesc în «părţile de lângă Marea N eagră» (1166) 
şi în vecinătatea (Maliţiei (1164) cu numele de 
Vlachi la Bizantini, ll.oO—1257 ou numele de 
Bolochoveni, derivat din Voloch = Vlach, în anale 
ruseşti. In Moldova, arătată pe atunci ca «pustie», 
aşezările lor erau ancă foarte rare, aci ei aflân- 
du-se mai ales în părţile do miază-noapte. Cei 
din părţile de lângă Marea Neagră, aretaţi mai 
numeroşi, erau în partea resăriteană a Ţerii-Ro- 
tnânesci, de unde ei, ca aliaţi ai unei armate bi
zantine în contra Ungurilor, au întrat cu ea în 
Transilvania dinspre miază-(ţi. Contemporanul 
cronicar bizantin, care-i menţionează, spune de
spre ei că«sunturmaşi ai vechilor coloni dm Italia». 
Deci ei nu erau cunoscuţi contemporanilor ca 
popor imigrat din miază-cji de Dunăre, precum 
nici cei din vecinătatea Galiţiei nu puteau să fi 
venit din acea direcţie fără să fi ocupat mai mult 
partea meridională a Moldovei. In părţile nord- 
estice, ei au venit negreşit din regatul ungar, de 
unde mai apoi s’a descălecat şi principatul Mol
dovei ; cei din partea resăriteană a Ţerii-Româ- 
nesci vor fi venit parte din Oltenia, parte din 
Transilvania. Originea ungureană a Românilor 
din vecinătatea Galiţiei o arată şi organisaţia în 
cnezate, ce se află la ei ca la Românii din re
gatul ungar, cum şi legăturile lor cu Ungaria. 
Cnezii lor, «cnezii Bolochoveni» din analele ru
sesc!, se găsesc luptând pe partea Ungurilor în 
contra principatului de Haliciu (1231). Această 
alianţă cu Ungurii în contra vecinilor Ruşi, pe 
lângă locuinţele nordice şi organisaţia cnezească, 
îi presintă ca fiind de origine Ungureni, remaşi 
în oarecare dependenţă de ţeara-mumă.

In urma faptului, că Români din regatul ungar 
au ocupat părţile părăsite de stăpânii anteriori 
la resărit de Olt şi de Carpaţi, Ungurii consi
derau aceste părţi ca dependente de regat, pre- 
tenţiuni cari n’au lipsit să provoace repetate 
conflicte. Deja ostilităţile din 1166 cu Românii 
din partea resăriteană a Ţerii-Românesci puteau 
să fie din asemenea motiv. Un conflict pentru 
«Vlachia» (= Ţeata-Românească) se ivf apoi cu 
imperiul româno-hulgar al Asaneştilor. înfiinţat
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(1186) cu concursul Cumanilor şi Românilor, din 
nordul Dunării, cari au luat parte la toate res- 
boaiele primilor Asaneşti, imperiul româno-bulgar, 
compus din «Bulgaria şi Vlacbia», se întindea şi 
pe malul nordic (până la 1241). In partea din 
resărit de Olt a Ţeiîi-Românesci, nu de mult 
ocupată de Români, el a înlocuit stăpânirea no
minală a Cumanilor (îndepăiiaţi dela Dunăre prin 
înfrângerile suferite dela Bizantini sub împo- 
ratul Manuil în 1144 şi 1148), pe când banatul 
Olteniei a reînoit cu noul imperiu legăturile, ce 
le avuse cu imperiul bulgar. Asupra Vlachiei 
imperiului româno-bulgar,, în parte ocupată de 
Români ungureni, făceau însă pretenţiuni şi Un
gurii. De aci a resultat un conflict între Emeric, 
regele Ungariei, şi loan, »îm pe râtul Bulgariei şi 
Viachiei«, pentru «confiniile Vlachiei şi Ungariei», 
spre a cărui înlăturare loan ceru intervenţia papei 
(1204). Conflictul, remas nehotărît după moartea, 
lui Emeric (1204) şi a Iui loan (1207), se mai 
repetă apoi pe la 1230, când Ungurii, învinge- 
tori in regiunea Vidinului asupra oştirii lui loan 
Asan II, au ocupat o parte din Oltenia (apro
ximativ judeţul Mehedinţi), unde înfiinţară ba
natul ungui'esc al Severinului (constatat mai 
ântâiu la 1233). Puţin mai înainte. Ungurii ane
xaseră şi o parte de ţeară între Carpaţi şi Şiret 
până la Dunăi'e, ocupată de cavalerii Teutoni, 
cărora Andreiu II le dăruise ţeara Bârsei în 
Transilvania (1211). In urma unui conflict cu 
cavalerii pentru acest teritoriu, considerat ca 
aparţinând regatului, regele le retrase doua- 
ţiunea (1225). In partea ocupată de ei în «Cu- 
mania» şi remasă apoi sub stăpânii e ungurească 
s’a înfiinţat episcopatul Cuman (1227), subor- 
dinat primatului Ungariei. Ca locuitori ai acestui 
episcopat sunt arătaţi «Cumani, Secui şi Vlacbic 
curentul de emigrare din regatul ungar preste 
munţi aduseseşi pe Secui, ca şi pe Români. Pentru 
teritoriile anexate în Cumania şi în Vlachia im
periului româno-bulgar, regele Ungariei luă titlul 
de «rege al Cumaniei şi Bulgariei» (1233), titlu 
care exprimă pretenţiunile coroanei unguresc! 
şi asupra părţilor neanexate din dosul Carpa- 
ţilor. Pe când Bela IV, provocat de papa, pre
gătea o nouă expediţie în contra lui loan Asan II, 
in scopul de «a ocupa Bulgaria şi celelalte ţeri 
ale lui Asan» spre a le supune bisericesce scau
nului papal, iar politicesce coroanei unguresci, 
veni invasiunea Tătarilor (1241), care a dat lu
crurilor alta faţă.

Tatarii luând în stăpânire toată Cumania până 
la Carpaţi, teritoriul episcopatului Cuman, des
fiinţat atunci, fu pierdut pentru Ungaria. Ţeara- 
Românească însă, asupra căreia Ungurii făceau 
pretensiuni în contra Asaoeştilor, se găsesce 
apoi în dependenţă de coroana ungurească. De
cadenţa urrrrată după moartea lui loan Asan II 
(1241) sub minorii săi fii (Caliman şi Mihail), ou 
care s'a stins această dinastie română (1257), pe 
lângă pericolul ce ameninţa dela Tatari, a în
lesnit lui Bela IV să obţină, în cele din urrtră, 
recunoascerea suzeranităţii sale în Ţeara-Ko- 
mânească. Spre asigurarea nouelor hotare, el 
dăi-ul in 1247 cavalerilor loanniţi «ţeara Seve- 
riuului» (banatul unguresc) şi «(îlumania» (care 
în realitate era în manile Tătarilor), exceptrind 
dela donaţiune ţeara voivodului român Lytuon în 
dreapta Oltului şi ţeara voivodului lomâu Se-

ne.slav în stânga Oltului, ambii vasali ai regelui; 
iar cavalerii luară îndatorirea să apere conii- 
niile resăritene ale regatului «în contra păgâ
nilor, Bulgarilor şi altor schismatici». Actul de 
donaţiune mai dispune ca «ei să nu primească 
oameni din regat, fle de ori ce stare şi naţio
nalitate, ca să se aşeze acolo, fără de încuviin
ţarea specială a regelui». Emigrarea românească 
din regatul ungar in aceste părţi luase până 
atunci aşa dimensiuni, încât regele feăsea ne
cesar să ia măsuri preventive, cu toate că ţeara 
de preste munţi este ai'ătată ca fiind supusă Iui. 
Dar curentul de expansiune preste munţi a Ro
mânilor din regatul ungar n’a putut să fle stă
vilit: ancă un secol mai târejiu, prin o emigrare 
românească mai numeroasă^ s’a descălecat din 
Ungaria principatul Moldovei (1349). Principatul 
Ţerii-Romftnesci, a cărui întemeiere se atribue 
de cronicari, după analogia descălecatului Mol
dovei, unui descălecat din Transilvania (pus la 
1290), s’a înfiinţat prin unirea celor două voi
vodate anterioare sub o singură domnie. Unirea, 
începută de voivodul oltean Lytuon pe la 1272 
in luptă cu Ungurii, s’a îndeplinit sub urmaşii 
săi până la Basarab Voivod, oare prin învingerea 
repurtată asupra regelui (7arol Robert în 1330 
câştigă independenţa, astfel devenind adevăratul 
întemeietor al statului. Cu mult mai înainte de 
întemeierea principatului începuse descălecarea 
română din Transilvania şi Oltenia în partea din 
resărit de Olt, prin care s’a pus basa voivoda
tului român de aoi, înfiinţat înainte de 1247, 
probabil sub Asaneşti.

Până aci am avut in vedere numai faptele 
constatate prin mărturii istorice, după care se 
poate schiţa mersul istoriei Românilor îu Dacia 
Traiană până la întemeierea principatelor. Nu 
găsim nici o mărturie, care ar da o probă directă 
în contra acestui resultat în înţelesul contrar 
continuităţii române. Totuşi două puncte esen
ţiale în chestiunea origine! Românilor remân ne
lămurite numai cu scirile relative la teritoriul 
Daciei: limba şi religiunea. Explicarea acestora 
nu se găsesce decât prin mijlocirea elementului 
român din sudul Dunării.

Ce privesce limba, omogenitatea ei la miază
noapte şi la miază-4> de Dunăre se explică de 
ajuns prin unitatea teritorială a elementului 
roman pe ambele maluri, în curs de cinci secole 
dela cucerirea Daciei până la aşezarea în masse 
a Slavilor în Peninsula Balcanică pe la înce
putul seci. VII. Finea seci. VI se admite în 
general ca termin între limba romană şi lim
bile romanice. Până atuuoi, şi limba română era 
esenţial formată ca limbă deosebită de limba 
mumă şi de limbile surori, şi (după Miklosicb) 
chiar diferenţiarea ei în dialecte începuse deja. 
Prin invasiunea slavă în Peninsula Balcanică, 
făcută în masse mai mari mai ales în domnia 
lui Foca (602—610) şi continuată apoi, elementul 
roman de lângă Sava şi Dunăre, unde până atunci 
este constatat mai numeros în Dalmaţia şi în 
Dacia Iliricului (Dacia ripeană. Dacia medite- 
rană, Moesia superioară, Dardania şi Prevali- 
tana), a fost silit să se retragă în mare parte 
spre miazâ-iji. Numai după această retragere, 
adeverită prin mai multe mărturii, se află ele
ment latin în provinciile meridionale (Macedonia, 
Epir şi Tesalia), în mijlocul unei populaţiuni
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grecesc! şi albaneze, Macedo-Bomânii^de astăzi, 
câţi au scăpat de desnaţionalisare. Ancă în a 
doua jumătate a seci. XI Kekavmenos scia de
spre Ylachii imperiului bizantin din timpul seu 
că »mai înainte ei locuiseră lângă Dunăre şi 
Sava, unde acum locuiesc Serbii; fugind de acolo, 
ei s’au respândit în tot Epirul şi Macedonia, iar 
cei mai mulţi s’au aşezat în Ellada<. In seci. XI, 
lângă Dunăre şi Sava nu mai existau Vlachi în 
imperiul bizantin, în numer considerabil; ei fă
cuseră acolo loc Şerbilor. Din resturile remase 
pe teritoriu sârbesc s’au mai păstrat Istro-Ro- 
mânii, emigraţi spre apus. Dialectul macedo
român şi cel istro-român începuse a se diferenţia 
de cel daco-român negreşit înainte de separarea 
lor. Unele din proprietăţile lor fonetice mai 
esenţiale, prin care ele se deosebesc de dialectul 
daco-român pur, se află în dialecte sud-italice 
şi grecesc! (modificarea labialelor inainte de i, 
ce caracterisează dialectul macedo-român) sau 
albaneze (rotacismul lui n intervocalic, ce ca- 
racterisează dialectul istro-român). Aceste par
ticularităţi cu caracter meridional, regulă gene
rală la Macedo-Români sau la Istro-Romăni, se 
atlă şi la Daco-Români, dar numai în afară de 
teritoriul culonisaţiunii romane mai intense. (Mo- 
difioarea labialelor în păiţile resăritene şi nor
dice; rotacismul în Munţii apuseni, altă dată 
mai respândit.) Iar un numer de elemente alba
neze în limba daco-română (pe lângă câteva gre
cesc! veclii, fără aceeaşi importanţă pentru che
stiune) probează o atingere cu poporul, dela care 
au fost împrumutate. Şi unele şi altele fiind de 
incontestabilă proveninţă transdanubiană, ele nu 
găsesc explicare decât prin Români originari din 
sudul Dunării.

Precum aceste probe din limbă, aşa şi ori
ginea creştinismului la Românii din Dacia ne în
dreaptă spre Peninsula Balcanică. Terminologia 
creştină de origine latină pune mai presus de 
ori ce îndoială, că Românii sunt creştini din epoca 
romană. Dar sub dominaţiunea romană în Dacia, 
când noua religie era ancă persecutată în im
periu, creştinismul n’a putut să prindă aci ră
dăcini durabile, chiar dacă ar fi pătruns şi în 
Dacia (cum spune Tertullian pe la finea seci. II). 
âşa cum se presintă prin terminologia sa latină, 
creştinismul Românilor nu s’a putut forma decât 
în imperiul roman dela Constantin M. încoace, 
când biserica latină în provinciile dunărene se află 
înfloritoare până la invasiunea slavă. Negreşit, 
prin contactul cu creştinii din imperiu, creşti
nismul s’a respândit şi în nordul Dunării: aşa 
s’au creştinat Goţii din Dacia, aşa s’an făcut şi 
creştinii dintre Huni (menţionaţi la Hieronymus 
şi Orosius pe la începutul seci. V). Cu atât mai 
mult Daco-Romanii de sub stăpânirea acestor 
popoare au putut să primească dela fraţii lor 
din impei'iu primele elemente creştine. Dar mai 
ales numeroşii captivi romani, transportaţi de 
barbari în nordul Dunării, sunt arătaţi ca pro
pagatori ai creştinismului. LaThessalonic, scaunul 
archiepiscopal al Iliricului, de care depindeau 
creştinii dela Dunăre în seci. VII—IX (după 
desfiinţarea archiepiscopatului Justinianei-Prime 
din Dacia Iliricului prin invasiunea slavă), se 
scia, pe la începutul seci. IX, că în seci. VII 
se aflau >dincolo (la miază-noapte) de Dunăre< 
un număr foarte mare de captivi, transportaţi 
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de Avari din provinciile dunărene ale Iliricului, 
anume din «Daciile amândouă (cea ripeană şi cea 
mediterană),Dardania,Mysia şi Prevalitana«, cum 
şi din provinciile Thraciei; aceştia, cum spune 
Viaţa Sf. Dimitrie dela Thessalonic, »ameste- 
cându-se cu păgânii, şi fiii lor păstrând datinele 
romane, prin credinţa ortodoxă şi prin sfântul 
botez s’a înmulţit neamul creştin». De asemenea 
şi despre captivii transportaţi de Bulgari, pe la 
începutul seci. IX, din Thracia în «Bulgaria 
dincolo (la miază-noapte) de Dunăre», mărturii 
contemporane spun că ei propagau acolo creşti
nismul, în urma cărei propagande unii din ei 
au suferit martiriul, din ordinul chanului. Astfel, 
până la creştinarea Bulgarilor (864), creştinismul 
s’a respândit în nordul Dunării parte prin con
tactul cu creştinii din imperiu, parte prin cap
tivii transportaţi din provinciile romane. El a 
fost propagat în formă latină, propagatorii lui 
fiind din părţile romanisate ale Peninsulei Bal
canice, cu biserică latină sub supremaţia Romei. 
Âncă la 860 archiepisoopul de Thessalonic se află 
numit ca vicar al papei, «după datina veche» (more 
vetere), în provinciile Iliricului; «Epir, Mace
donia, Thessalia, Achaia, Dacia ripeană. Dacia 
mediterană, Moesia, Dardania, Prevalitana». Cre
ştinarea Bulgarilor, făcută patru ani în urmă, 
a hotărît apoi soartea bisericei române. In de
pendenţă de imperiul bulgar. Românii din nordul 
Dunării au primit organisaţia lor bisericească 
sub ierarchia bulgară, cu limba bisericească slavă, 
introdusă în Bulgaria (după 885) prin discipolii 
lui Ciril şi Metod, apostolii Slavilor. Şi după des
fiinţarea imperiului bulgar, ei au continuat să 
fie sub archiepiscopatul de Ochrida (ultima ca
pitală a imperiului, cu scaunul archiepiscopal) 
până la înfiinţarea mitropoliilor românesc! ale 
Ungrovlachiei (1359) şi Moldovei (1401). Până la 
constituirea bisericei bulgare, o organisaţie bise
ricească, care să desvoalte mai departe elemen
tele creştine primite din sudul Dunării, nu există 
şi nu putea să existe în Dacia sub stăpâniri 
păgâne. Prin o biserică constituită, elementul 
roman dela Dunăre a putut să se formeze ca 
popor creştin numai în provinciile imperiului, 
in cele trei secole dela Constantin M. până la 
invasiunea slavă; iar invasiunea păgână trebue 
să-l fi aflat aşa întărit în credinţă, încât el să poată 
resista până la creştinarea Bulgarilor. Aceasta 
resistenţă el n’ar fi putut s’o aibă în nordul 
Dunării fără o puternică alimentare din miază-iji.

Aşa fiind, limba Românilor din Dacia, cu ele
mentele ei transdanubiane, şi creştinismul lor 
de origine latină, pe lângă mărturiile istorice 
despre intensitatea elementului roman în pro
vinciile de miază-noapte ale Peninsulei Balcanice 
până în seci. VII şi despre retragerea lui de cătră 
invasiunea slavă, sunt argumente incontestabile 
pentru o imigrare română din sudul Dunării. 
Dar nu această imigrare a dat fiinţă poporului 
român în Dacia Traiauă, a cărui existenţă din 
timpul dominaţiunii romane o dovedesce toată 
tradiţia istorică, ca şi aşezarea lui geografică. 
Un popor imigrat pe nesimţite, care de-a dreptul 
să ocupe exact acelaşi teritoriu, pe care inainte 
de un mileniu îi părăsiseră străbunii sei; care 
îndată să fie recunoscut,- de cătră vecinii aflaţi, 
ca popor vechiu în ţeară, mai vechiu chiar decât 
ei înşişi; care, abia venit, să absoarbă, pe un
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întins teritoriu şi ancă într'un stat organisat ca 
regatul ungar, neamuri de mult aşezate, până 
atunci nedesnaţionalisate de stăpânii lor, şi din- 
tr’odată să se ridice Ia o stare socială şi politică 
precum cea a Românilor din Dacia: acel popor al 
minunilor, istoria nu-1 cunoasce, mintea noastră 
nu-1 cuprinde. Fată cu acestea nu este admisi
bilă decât o admigrare română din miază-4>1 la 
neamul daco-român, născut şi crescut în ţeara 
lui. Prin această admigrare, cure explică suti- 
cient tot ce adversarii continuităţii au invocat 
mai cu temeiu, se mai explică şi faptul foarte 
remarcabil, că numai în afară de teritoriul co- 
lonisaţiunei romane mai intense în Dacia se află 
proprietăţi fonetice de ale dialectelor transdanu- 
biane, pe când pe acel teritoriu însuşi s'a păstrat 
mai curat dialectul daco-român propriu (ţis. Unde 
era un strat vechiu mai puternic, influinţa stra
tului nou a fost mai slabă.

Cât despre timpul imigrării, ea caută să d în
ceput nu mult după aşezarea Slavilor în Peninsula 
Balcanică. Mai ales perioada de linisce ce a urmat 
în Dacia după aşezarea Bulgarilor în Moesia (679) 
până la venirea Ungurilor (894) a trebuit să 
atragă pe Românii transdanubiani, puşi în miş
care prin retragerea de cătră invasiunea slavo- 
bulgai'ă. Puterea Avarilor era slăbită âncă dela 
defecţiunea Bulgarilor sub Cubrat (pe la 635), 
federat al imperiului roman; cu Bulgarii (pe 
atunci aşezaţi la miază-noapte de gurile Dunării) 
se alia.seră şi Slavii vecini, cum şi «captivii romani 
ai Avarilor» din nordul Dunării, spre a scutura 
ju^ avar. In urmă, părţi ale Daciei se găsesc 
unite cu statul bulgar din Moesia (chiar dela 
început), cu care, după risipirea Avarilor prin 
Carol M. (799), s’au unit şi păi-ţile stăpânite 
până atunci de ei la resărit de Tisa. Pe timpul, 
când ambele maluri ale Dunării, în seci. IX 
până la Morava şi Tisa, erau unite sub aceeaşi 
stăpânire, ca »ţeară imensă şi popor mult», cum 
un geograf german din seci. IX numesce im
periul bulgar din timpul seu, admigrarea română 
din miază-cţi, la fraţii pe atunci mai bine adă
postiţi in Dacia, a putut să urmeze mai firesee 
decât ori când. Negreşit, ea putea să se continue 
şi în secolele următoare, dar fără să aibă ca
racterul unei mişcări în masse; nici massele puse 
în mişcare, nici motivul unei asemenea mişcări 
nu se mai află pe urmă. Partea cea mai mare 
a elementului roman din provinciile de miază
noapte ale Peninsulei Balcanice s’a retras, pe 
cât se vede, în primele secole după aşezarea 
Slavilor şi Bulgarilor, căci el n’a avut o influinţă 
mai însemnată asupra limbei acestor popoare. 
Retragerea s’a făcut mai întâiu spre miază-(}i, 
unde este adeverită; pe urmă şi spre miază
noapte, unde este probabilă. întăriţi prin admi- 
grai'ea de preste Dunăre, Românii din Dacia au 
putut apoi să absoarbă cu atât mai uşor ele
mentul slav conlocuitor, ale cărui urme au remas 
în nomenclatura topografică pe toată întinderea 
ţerii, ca şi în elementele slave ale limbei ro- 
mânesci şi ale organisaţiei sociale şi politice, şi 
să desvoalte acea putere de expansiune, prin care 
ei au cucerit etnicesce aproape tot teritoriul Da
ciei antice, iar politicesce partea cea mai expusă 
a ei. Această putere de asimilare şi de' expan
siune, cum istoria n’o arată decât la popoare 
autochtone sau cuceritoare, ei au desvoltat-o mai

ales ca element autochton pe teritoriul coloni- 
saţiunei romane, ca element cuceritor în Prin
cipate. Aşa înţelegem istoria veche a Românilor 
în Dacia Traiană. [D. Onciul.J

Numerul şi respÂndirba Românilor.
R. formează poporaţiunea cea mai numeroasă 

pe teritorul Daciei lui Traian; afară de aceea 
locuiesc în masse compacte în Bulgaria, Serbia 
şi provinciile turcesc! dela sudul Serbiei, Bosniei 
şi Herţegovinei, precum şi în Grecia şi Istria. 
Urme de Români, cari însă nu-şi mai vorbesc 
limba, se află în provinciile austriaco Moravia, 
Silesia, apoi în Ritinia (Asia mică). Numerul R. 
e stabilit în mod oficial numai încât privesce 
pe cei ce locuiesc în România, Transilvania, Un
garia, Banat şi Bucovina. Pentru celelalte ţeri 
avem numai date aproximative, cari îndeosebi 
pentru R. din Turcia, difer foarte mult din 
causa tendinţelor politice, sub cari au fost sta
bilite aceste cifre.

Numerul total al R.-lor se poate evalua la 
lOVi milioane, împărţiţi astfel:

România 5.430,(K)0 (1901); aici nuînti-ă aproape 
600,OCX) străini (Ovrei, Bulgari, Tătari, Germani, 
Buşi, Turci, Greci); Ungaria 2,931,369 (1900, Czir- 
busz); Bucovina 229,018 (1900); Serbia 300,000 
(Burada); Bulgaria 65,000 (Meyer); Basarabia şi 
guvemamentele de preste Nistru 1.200,000; 
Turcia 250,0(X); Grecia 30,(K)0; Istria 2000. 
Total 10.437,387.

Mai puţin străbătută de elemente străine e 
poporaţiunea României, cu escepţia părţii de 
nord a Moldovei, care a fost mai expusă in- 
vasiunii ovreiesc! dela nord şi nord-est. Insule 
mai mici compacte de străini sunt numai în 
Dobrogea.

In cele 15 comitate ale Transilvaniei din po
poraţiunea totală de 2.476,998 majoritatea ab
solută, adecă 1.440,491 o constituesc Românii. Iu 
13 comitate dintre Tisa şi Transilvania (Banat, 
Crişana, Maramureş), locuite de o poporaţiune 
de 4.390,816 suflete, 1.477,453 sunt R., lângă 
cari mai vin adauşi 13,425 resleţi prin celelalte 
comitate din Ungaria.

In Bucovina (v. ac.) Românii ocupă partea 
sudică a ţerii.

Basarabia (v. ac.) are poporaţiune compactă 
română în partea nordică. Preste 300,000 lo
cuiesc dincolo de Nistru.

In Sirhia se află un mare numer de R. în 
districtele: Kraina ou capitala Negotin, care se 
întinde din valea Timocului până la Dunăre; 
Cerna reca, cu capitala Zaiciar, şi Pojerovaţ cu 
capitala cu acelaşi nume. Cei din vecinătatea 
Dunărei vorbesc limba românească din Oltenia 
(România) şi Banat, iar cei dela sud, dialectul 
Maoedo-român. Numerul Românilor ce se află 
în Serbia, trece presto 300,000.

R. din Turcia, v. Arămâni.
R. din Istria, v. Istro-Eomâni.
R., cari şi-au pierdut limba în noianul ele

mentelor străine, cari i-au cutropit, au fost cer
cetaţi de T. T. Burada, care comunică urmă
toarele despre ei:

In Moravia se află o localitate numită Va- 
lahia, acolo locuiesc aproape 150,000 Vlabi. 
Capitala acestei localităţi se numesce Valasske 
Mezirici (Mezericiul valah), iar de Nemţi Wal-
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lachisch Mezeritsch. Principala ocupatiune a 
acestor Vlahi e agricultura şi industria. Parte 
din ei sunt pastiri (păstori). Brânza, oare o fac ei, 
e vestită şi se numesce Valaska brinza (brânză 
valahă), Nemţii o numesc Wallachische Brinza. 
Ei sunt foarte muncitori. Sunt iscusiţi în lu
crarea farfuriilor de lemn, numite talere, cupe 
de lemn, fuse, vîrtelniţe, cuţite mici ţei’ăuesci şi 
cosoare, cari se numesc de Germani Wallachische 
Messer (cuţite valahe). Aceste cuţite n'au nici o 
deosebire de acele, pe cari le au vierii români. 
R. din Moravia formează o naţiune a parte, şi se 
feresc a fi confundaţi cu Cehii şi cu Moravii, 
de cari sunt încungiuraţi. Ei au luat parte ca 
naţiune valahă la Exposiţiunea etnografică a po
porului slav din Imperiul Austriei, care a avut 
loc la Praga in 1895.

împrejurul oraşului Teschen, capitala Silesiei, 
se află o mulţime de sate locuite odinioară de 
Vlahi, ca Bistriţa, Bopiţa, Leşna, Vendrinia, Li- 
gotoa, Libiţa, etc. Locuitorii acestor sate, numiţi 
şi până în (}iua de astăiji Vlahi, erau cea mai 
mare parte din ei ciobani veniţi fie din Tran
silvania, fie din Moldova, cari în trecerea lor 
spre Moravia au remas parte din ei prin Silesia.

In Bithinia (Asia mică), nu departe de lacul 
Apolonia, se afla noue sate locuite de Vlahi, 
numiţi acolo Pisticoji. Acele sate sunt: Başchioi 
sau Vurlati, Bkisge sau Ainati, Huruda sau Ca- 
ragioba, Idia, Camartati sau Aghia Kiriaki, Su- 
basaghil sau Subaşi sau Piladaci, Sorian şi Kir- 
mikir; avend în total preste 5000 loc. Principala 
flcupaţiune a Pisticoşilor e lucrul câmpului, pă- 
storitul, comerciul cu brânza şi cărăuşia. Fe
meile lor, pe lângă gospodăria casei, se mai în
deletnicesc şi cu cultura viermilor de mătasă, 
cu ţesutul Iftnei, a bumbacului şi a borangicului, 
în care sunt foarte meştere. Pisticoşii sunt ve
niţi acolo din Macedonia pe timpul împăratului 
Androuic Paleologul (1282—1828).

OcOPAŢlUNEA, TIPUL ŞI ÎNSUŞIMLE RoMÂNILOR.
R. sunt unul din puţinele popoare, cari numai 

cu greu se pot despăiţl de locul nascerii lor. 
Excepţie făcând Arămânii, cari s’au respândit mai 
cu samă ca comercianţi prin provinciile Austro- 
Ungariei, Turciei şi prin Egipt, ceialalţi au remas 
credincioşi vechei lor vetre. Emigraţiunea laAme- 
rica de nord, care a început în timpul mai nou 
la o parte din E. transilvăneni, nu presintă ânoă 
nici un pericol, fiindcă toţi se reîntorc, după ce 
şi-au adunat acolo un mic capital, în vechea 
lor patrie.

Una din căuşele principale ale acestei însu
şiri e şi ocitpaţiunea E. Aproape pretutindenea 
R. se ocupă cu agricultura şi crescorea vitelor. 
Comerciul şi industria, excepţie cea de casă, 
sunt terene, pe cari s’au avântat numai în timpul 
mai nou.

Cei mai mulţi dintre etnografii străini convin 
intru a admite, că tipul român se aseamănă 
inult cu cel roman. Partea cea mai mai’e a R. 
sunt de statură mijlocie, corp mlădios, craniul 
bine format, faţă prelungă, profil nobil, ochi ex
presivi. Părul şi ochii sunt de regulă bruni. Ro
mâncele se disting prin graţie în formele corpului 
şi în mişcări. Se înţelege, că însuşirile acestea 
tisice variază mai mult sau mai puţin, ceea ce 
e şi explicabil la un popor, oare locuiesce pe

un teritoriu aşa de întins şi care a trăit între 
împrejurări economice, sociale şi culturale atât 
de diferite.

Portul naţional al R. în elementele lui e acelaşi 
pretutindeni. La bărbaţi cămaşa, la femei iia, 
făcute din pânză albă şi împodobite mai ales 
la gât şi 1a mâneci cu diferite chindisituri. Băr
baţii îşi încing mijlocul cu şerparul (cureaua, 
chimirul), femeile cu betele. Preste cămaşă se 
poartă o haină, nu lungă, de postav, iarna cojoc. 
Femeile îşi acoper partea dela mijloc în jos a 
corpului cu cătrinţe ori fote. Bărbaţii au cioa
reci de postav sau vara pantaloni de pânză. Pe 
cap au iarna căciulă, vara pălării de pâslă, fe
meile cârpe, în velituri. Portul R. dovedesoe preste 
tot spirit practic şi gust estetic.

R. e muncitor şi se mulţămcsce cu puţin, două 
însuşiri, cari ancă au contribuit mult să-l facă 
atât de resistent faţă de vicisitudinile timpurilor. 
Şi în punctul acesta excelează femeia română, 
care nu numai că îşi îmbracă întreagă casa cu 
haine făcute de mâna ei, dar dă ajutor, bărba
tului şi la lucrul câmpului. In ce privesce pă
strarea credinţelor şi obiceiurilor vechi e de uu 
conservatism de fier, o însuşire care a contri
buit în cel mai înalt grad, ca R. nu numai să 
nu fie absorbiţi de naţiunile mai mari, ce-i în- 
cungiură, ci din contră să asimileze fracţiuni din 
ele, când s’au aşezat între R. Religiositatea R.-lui 
i-a fost totdeuna cea mai bună pavăză morală 
şi naţională.

Românul este din firea sa blând, bun şi ospi
talier ; credincios şi devotat până la moarte prie
tinului, soţului şi superiorului său, în care are 
doplină încredere; dar nu e lesne creijător, uu 
se încrede decât acelora, pe cari îi cunoasce 
din propria sa experienţă. El ţine minte atât 
binele cât şi răul ce i-1 faci; şi când are pri- 
legiu, le resplătesce. Insă nu e resbunător în 
acelaşi grad ca fraţii săi Italiaui şi Spanioli. Pe 
cât e de bun şi drept, pe atât e de curagios şi 
viteaz în luptă cu duşmanul. In armatele na
ţionale sau străine Românul a fost totdeuna brav 
ostaş. Eroismul lui e renumit în istorie. In sta
tistica armatei austro-ungare Românii sunt în
semnaţi în toţi anii ca cei dintâiu atât în privinţa 
bravurei, cât şi a sobrietăţii sau cumpătului, a 
perseveranţei şi a sănătăţii corporale. Iar pur
tarea oştirii române pe câmpiile Bulgariei, în 
1877—78, a fost pentru toţi ca o revelaţiune a 
caracterului românesc, moştenit dela străbuni. 
Şl a stors admiraţiunea lumii. Cum se vede 
din literatura sa, în natura Românului se află 
un strat ales de disposiţiuni sufletesc!, moşte
nite din o veche epocă de cultură a străbu
nilor săi Romani, al căror nume singur el l-a 
păstrat dintre popoarele romanice. Basmele lui, 
privite din punctul de vedere moral, se carac- 
terisează prin ideia şi simţementul dreptăţii, prin 
simpatia pentru întreagă natura, cu deosebire 
])rin iubirea şi mila pentru fiinţele slabe şi ne
dreptăţite, oameni sau animale, şi prin credinţa 
în triumful binelui în contra răului. Doinele 
lui exprimă iubire, cult pentru viaţa familiară, 
un viu simţământ de admiraţiune pentru frum- 
seţele naturei, dor de ţeară, speranţă, jale, du
rere şi resbunare; şi de multe ori un simţământ 
tainic şi adânc, care nu se poate exprima de 
ajuns, decât prin cântecul doios şi melancolic al
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doinei, iar în limbă prin vorba dorul. In pro
verbele lui se vede o judecată sănătoasă, o cu
getare senină şi multă înţelepciune ; în satirele 
şi strigăturile lui un spirit satiric caracteristic. 
>Am multă sperare, 4loe Alexandri, în acest 
neam, a cărui adâncă cuminţie e tipărită într'o 
mulţime de proverbe, unele mai înţelepte decât 
altele; a cărui închipuire minunată e zugrăvită 
în poveştile sale poetice şi strălucite, ca înseşi 
acele orientale; al cărui spirit satiric se vedesce 
în nenumăratele anecdote asupra tuturor naţiu
nilor, cu cari s'a aflat în relaţie; a cărui inimă 
bună şi darnică se arată în obiceiul ospeţiei, pe 
care l-a păstrat cu sfinţenie dela strămoşii sei; 
al cărui geniu, în sfîrşit, lucesce atât de viu în 
poesiile sale alcătuite în onoarea faptelor mă
reţe.* (Cf. şi art. Română, limba şi literatura.)
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Siebenbiirgen. Leipzig, 1884; acelaşi, Rumănien. 
Breslau, 1887; Carra M., Istoria Moldaviei şi a 
României. Bucuresci, 1857; Dahn Felix, Eine 
Lanze fiir Rumănien. Leipzig, 1883; Derblich, 
Land und Leute der Moldau und Walachei. Prag, 
1859; Diefenbach L., Vblkerkunde Osteuropas. 
Darmstadt, 1880; Filek von Wittinghausen, Das 
Kbnigr. Rumănien. Wien, 1881; Gheyn, Les po- 
pulations Danubiennes. Gând, 1886; Henke, Ru
mănien, Land und Volk. Leipzig, 1877; Kotzebue, 
Aus der Moldau. Breslau, 1860; Quinet E., Les 
Roumains. Paris, 1857; Samuelson, Roumania. 
Past and present. London, 1882; Slavici, Die 
Rumănen in Ungarn, Siebenbiirgen und der Bu- 
kovina. Teschen, 1881; Vaillant, La Roumanie. 
Paris, 1845; 'Wilkinson, An account of Walachie 
and Moldavie. London, 1882; Bresnitz von Sy- 
dacoff, Konig Karl, Rumănien und die Rumănen. 
Berlin, 1897; Gubematis, La Roumanie et les 
Roumains. Florence, 1898; Murgoci şi Burca, 
R. şi ţerile locuite de Români, 1902.

România, regat îu sud-estul Europei, situat 
între 43° 38' şi 40° 20' lat. nordică şi 20° 08' 
şi 27° 20' long. estică şi avend o întindere de 
131,000 km*, (v. harta ţerilor locuite de Români.)

Hotarele.
Limitele naturale ale României sunt: Dunărea 

spre sud-vest şi sud, începând dela Verciorova 
sau dela 200 m. spre vest de gura Bahnei până 
la 2 km. spre est de Silistria, iar de acolo o 
linie convenţională până la 2 km. spre sud de 
Mangalia; Carpaţii spre nord şi nord-vest, în
cepând dela Vârciorova până la muntele Piatra- 
Roşie, iar de acolo mai multe dealuri şi cursuri 
de ape până la satul Mamorniţa; Prutul spre 
est, începând dela satul Mamorniţa şi până la 
vărsarea lui în Dunăre. De- aici încolo limita 
naturală spre nordul Dobrogei o formează Du
nărea şi braţul Chilia până la gura sa, iar spre 
estul ei o formează ţermii Mării Negre până 
spre sud de Mangalia.

Limitele politice ale Rom. sunt: la nord-vest 
monarchia Austro-Ungară, la vest Sârbia, la sud 
Bulgaria şi la est Rusia.

Relieful.
Intre limitele sale politice R. apare grupată 

în două trupuri tare despărechiate: Glacisul 
Moldo-Munteniei între Carpaţi, Dunăre şi Prut, 
şi Dobrogea între Dunăre şi Marea Neagră, în 
prelungirea Munteniei. Privit dela înălţime, re
lieful R.-ei presintă atât în Moldova, cât şi în 
Muntenia, o regiune muntoasă încadrată într’o 
zonă deluroasă. Insă pe când în Moldova dea
lurile se întind până in Prut, în Milntenia ele 
sau se contopesc pe nesimţite cu câmpia, sau 
se termină prin pante repedi asupra acesteia 
(între Tîrgovişte şi Focşani). O linie plecând 
dela insula Corbului (Dunăre) şi trecând prin 
Ciutura, Caracal, Pitesci, Găesci, Titu, Tîrgovişte, 
Bucov, Mizil, Buzău, R.-Sărat, Focşani, lasă spre 
nord zona accidenţată, iar spre Dunăre câmpia 
sau şesul. O serie de falii şi depresiuni aflate în 
lungul şi la poalele Carpaţilor rup continuitatea 
reliefului prin basinuri de prăbuşire, cari ocupă 
adesea spaţiuri întinse la poalele munţilor; ele 
sunt caracteristice mai ales cătră Baia de Aramă, 
T.-Jiului, Polovraci, Horez, R.-Vâlcei, Căpăţineni 
(Argeş), Câmpulung, Văleni, Cislău, Soveja-Ne- 
grilesci, T.-Ocna. Aceste falii şi depresiuni re- 
presintă o zonă de dislocări, pe a căror limită 
interioară încetează zona munţilor. Constitu- 
ţiunea solului ancă e diferită între zona mun
ţilor şi a muscelelor sau dealurilor, ce-i prelun
gesc. Câmpia Munteniei încetează la sud printr’o 
muche înălţată deasupra şesului inundabil, ce 
însoţesce stânga Dunării şi comandă fluviul (ju 
30—90 m. Solul câmpiei nu e construit numai 
prin depositele Dunării. Astfel se deosebesc în 
clinele Moldo-Muntene ale României patru re
giuni naturale: I o regiune muntoasă până in 
faliile, prăbuşiturile sau depresiunile zonei de
luroase; II o regiune dduroaaă constituită din 
terenuri terţiare, cari acoper toată Moldova şi 
o mare parte din Muntenia; III o terasă înăl
ţată, întinsă între zona deluroasă şi coama din 
lungul văii Dunării; IV o terasă ageeată, con
stituind valea propriu (ţisă a Dunăii.

Munţii dintre România şi Transilvania, nu
miţi adeseori Alpii Transilvaniei şi Carpaţii 
Orientali, constituesc prin traseul lor un unghiu, 
al cărui crescet înaintează spre Dunăre în faţa 
cotului, ce descrie fluviul între Brăila şi Reni. 
Ei încep dela Porţile de fer şi se termină (în 
dreptul României) la nord-vestul j.-lui Suceava, 
la muntele Piatra roşie. Munţii Carpaţi în lun
gimea lor poartă diferite numiri. Astfel în Mun
tenia, începând dela Vârciorova până la mun
tele Sturul se numesc munţii Mehedinţilor; 
dela Sturul până la defileul Lainici se numesc 
munţii Vulcani; dela Lainici până la Rîu-Va- 
dnţjri munţii Paringului; dela Rîu-Vadului spre 
est pâuă la Piatra lui Craiu munţii Făgăraşului; 
dela Piatra lui Craiu până la poteca Predeluş 
munţii Bârsei, şi de aici spre est până la pi
chetul Trei-hotare munţii Buzăului. In Moldova 
începând dela pichetul Trei-hotare în sus până 
la vama Oituzului se numesc munţii Vrancei; de 
aici până la vama Ghimeşului munţii Oituzului; 
dela Ghimeş până la vama Bicazului munţii Tar- 
eăului; apoi până la vama Prisăoani munţii 
Grinţieşului şi în sfîrşit de aici până la Piatra 
roşie munţii Dornei. Vârfurile cele mai însem
nate ale Carpaţilor sunt: Bucegii (v. ac.) cu pis-
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curile Omul (v. ao.) şi Caraimanul (v. ac.) între 
j. Prahova şi Dâmboviţa; Paringul în j. Gorj; 
Negoiul (v. ac.) şi Surul (v. ac.) în j. Argeş; 
Piatra în j. Prahova; Piatra lui (iraiu şi Păpuşa 
(V. ao.) în j. Muscel; Rarăul (v. ac.) în j. Su
ceava; Pionul sau Ceahlăul (v. ac.) în j. Neamţu. 
Afară de acestea sunt o mulţime, a căror înăl
ţime e aproape de 2000 m., ca: Sturul şi Oştea 
în j. Mehedinţi; Buliga, Vulcan, Lainici, Mândru 
şi Muşetoiu în i. Gorj; Balota, Verful mare şi 
Breaota în j. Vâlcea; Buteauu, Ciocanu şi Colţul 
Viştei.mari în j. Argeş; Verful Urla, Berevo- 
escu mare şi leseru în j. Muscel; Strunga şi 
Petroşita în j. Dâmboviţa; Grohotiş, Ciucaş şi 
Tătaru mare în j. Prahova; Şireu, Bota mare 
şi Penteleu în j. Buzeu; Giurgiul şi Clăbucul 
în j. Pntna; Şandru, Nimira mare, Cotumba şi 
Ciudomir în j. Bacău; Griduş, Merişor, Melihăuş 
şi Albele în j. Neamţu; Muncel, Pietrosu şi Piatra 
roşie în j. Suceava. Din culmea principală a 
Carpaţilor se lasă mai cu samă spre sud în 
Muntenia şi spre sud-est în Moldova o mulţime de 
ramihcaţiuni sau culmi secundare, cari cu pre
lungirile lor determină numeroasele văi ale Ro
mâniei, ca: culmea Mehedinţului, care începe 
dela muntele Sturul şi se prelungesce până la 
Dunăre; culmea Zănoaga, ce se desprinde din 
munţii Paringului (j. Gorj) şi separă basinul Jiului 
de al Oltului; culmea Comarnicului, ce se las 
din muntele Negoiul separând cu ramificaţiunile 
sale de o parte basinul Oltului de al Vedei, do 
alta basinul Vedei de al Argeşului; culmea Le- 
aâtei, ce desparte basinul Argeşului de al lalo- 
iniţei; culmea Clăbucetului (j. Prahova) ce se
pară basinul lalomiţei de al Şiretului; culmea 
Munţilor Negri din Bucovina, ce despai'te ba
sinul Şiretului de al Prutului în cursul lor su
perior şi în urmă se continuă dealungul pe la 
jninetatea Moldovei printr’o mulţime de dealuri, 
cari despart prin Moldova basinul Şiretului de 
al Prutului şi dintre cari mai însemnate sunt 
dealurile cunoscute sub numirea generală de 
•grupa dealurilor Bahluiului< şi »grupa dealurilor 
Bârladului». Afară do aceste şese culmi, cari 
despart basinurile apelor celor mai mari ale R. 
mai sunt altele o mulţime, cari despart diferiţii 
afluenţi ai acestor ape, ca: culmea Frumoasa 
între Jiu şi Motru; culmea Molitivişului între 
Jiu şi Gilort; culmea Plătănescilor şi culmea 
Paringului, cuprinzând între ele basinul Lotrului 
şi cea din urmă despărţind basinul acestei ape 
de al altor ape secundare, ce se duc în Olt mai 
jos de Lotru; culmea Gurguiată între Olteţ şi 
Olt; culmea Coziei între Olt şi Topolog; culmea 
Joiţei între Vălsan şi Argeş; culmea Clăbuce
tului între riul Vălsan şi riul Doamnei; culmea 
Iezerului, ce desparte între ei cu culmile ei se
cundare afluenţii riului Doamnei; culmea Ţe- 
feleica, ce desparte afluenţii rîului Doamnei de 
Dâmboviţa; culmea Bucegilor între Ialomiţa şi 
Prahova: culmea Baiului între Prahova şi Dof- 
tana; culmea Sf. Ilie între Doftana şi Teleajen; 
culmea Penteleului între cele doue Băsci; culmea 
Giurgiului sau a Resboiului cu 2 ramiflcaţiuni: 
una printre afluenţii din stânga Buzeului, des- 
părţind apa Buzeului de a Rînmicului, şi alta 
mai la est, despărţind apa Rimnicului de a Mil- 
oovului; culmea Alunişului între Milcov şi ceia- 
lalţi afluenţi ai Putnei; culmea Şovejei întră

Putna şi Şuşiţa; culmea Zăbrăuţilor între Şu- 
şiţa şi Trotuş; culmea Moinescilor între Trotuş 
şi Taslău; culmea Taslăului între Taslău şi Bi
striţa; culmea Ceahlăului între Bicaz şi Bistri- 
cioara; culmea Bistriţei mari între rîurile Mol
dova şi Bistriţa, etc.

Regiunea dealurilor R.-ei îmbrăţişează toată 
Moldova din poalele Carpaţilor şi până iu Prut. 
In Muntenia la vest de Olt dealurile expiră pe 
nesimţite în regiunea şesului la sudul limitei 
geologice a formaţiunilor pliocene ale zonei de
luroase. La resăritul Oltului până în Argeş lăr
gimea zonei deluroase se mai micşorează, însă 
racordarea ei cu formaţiunile diluvice ale şe
sului se face tot pe nesimţite. La resărit de 
Argeş şi în lungul acestui rîu dealurile constitue 
ca o coamă, ce privesce spre sud-vest şi se sco- 
boară pe nesimţite din dreptul confluenţei rîului 
Doamnei pentru a dispare cătră Titu; în şes ea 
sprijinesce o clină repede spre Argeş a zonei 
dealurilor, caii dispar tot pe nesimţite spre sud- 
est intre Argeş şi Ialomiţa. La resăritul Dâm- 
boviţei lărgimea zonei deluroase începe a se 
reduce şi odată cu reducerea lărgime! un alt 
caracter se desemnează: o soluţiune de conti
nuitate tinde a se produce la poalele ei, unele 
apar în mijlocul şesului şi oarecari insule aproape 
isolate până în Cricov, şi odată cu aceasta pan
tele dealurilor cad repede asupra şesului, din 
care dealurile par a resări de odată. Atare este 
mai ales aspectul oferit de pantele dealurilor 
dela Urlaţi şi Focşani. La nord de Focşani, din
colo de Putna, dealurile se racordează cu şesul 
prin câte una sau doue terase. In Moldova re
giunea dealurilor e împărţită în doue părţi prin 
apa Şiretului. Partea occidentală e formată de 
continuaţiunile culmilor Carpaţilor cu inoUna- 
ţiune generală dela nord-vest spre sud-est şi e 
străbătută de văi mai strimte; partea orientală 
formează o grupă de dealuri cu inclinaţiune ge
nerală dela nord la sud. Această grupă, care e 
continuaţiune a munţilor din Bucovina, în partea 
de nord poartă numirea gen. de dealurile Bah- 
luiului şi în cea de sud de dealurile Bârladului. 
Ea separă basinul Pimtului de al Şiretului şi e 
brăzdată de văi largi, cari se transfoarmă în 
câmpii întinse pe lângă Şiret şi mai cu samă 
pe lângă Prut.

Câmpia R.-ei se întinde la sudul regiunii .dea
lurilor până în regiunea băltoasă a Dunării, de 
care este despărţită prin ceea ce se obicinuesce 
a se numi «coarna terasei Dunărene». Această 
coamă pare a mărgini ţermul Dunării până în 
josul Calafatului, unde dispare în dunele dintro 
Ciuperceni şi Rast. Ba reapare pe partea stângă 
a lacurilor Nedeea, Potolul, Subaiu, pe la estul 
lacului Grecilor, pe la nordul lacului Boian şi 
al Călăraşilor, însoţesce dela Socarici braţul 
Borcea al Dunării, iar dela gura lalomiţei se 
depărtează de Dunărea vapoarelor până în apro
piere de Brăila, de unde se înalţă iarăşi dea
supra Dunării in josul Galaţilor. Câmpia R.-ei 
începe a se defini bine la estul dealurilor Po- 
roinei şi ale Stârminei şi măsoară în lungime 
preste 200 km. între Cetate şi Gura lalomiţei; 
lărgimea maximă o are în partea centrală, iar 
cea mai mică la extremităţi. Câmpia R.-ei se 
presentă sub doue aspecte topografice. Zona dela 
nordul imediat al coamei, a cărei lăţime atinge
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35 km. între Dunăre şi istmul dintre Ialomiţa 
şi Mostişte (spre Urziceni), are mai mult ca- 
raoter stepic. Zona aeeasta e lipsită de apă şi 
la suprafaţă şi în interior, iar văile îşi sapă aci 
adânc cursul lor. Lipsa de apă justifică lipsa po- 
pulaţiunilor; ea se manifestă în câmpul Bârnos 
spre vest de Giurgiu şi mai ales în Bărăgan. 
Zona nordică a şesului Munteniei pierde carac
terele zonei meridionale întinsă până în dealuri, 
rîurile îşi sapă aci cursul mai puţin adânc, apa 
se gă^esce la mici adâncimi, ici-colea apar la
curi in permanenţă; vegetaţiunea e mult mai 
abundentă şi variată. Regiunea hăltoaaă a Du
nării. La ieşirea din defileul Porţilor de fer 
cursul Dunării urmează o depresiune ce înca
drează cătră vest, sud şi est câmpia României. 
Această depresiune, a cărei posiţiune a fost de
terminată prin fălia, care a despărţit solul R.-ei 
de jil Bulgariei şi Dobrogei, are 700 km. lun
gime ; îu lărgime ea variază dela 10—25 km. As
pectul topografic al depresiune! dunărene este 
cu totul acuatic. Ea este brăzdată de excava- 
ţiuni, din cari unele servesc ancă de canaluri 
de scurgerea apelor fluviului, ca braţul Borcea, 
care dela Silistra curge pe sub coama terasei, 
pe când braţul principal se apropie de înălţi
mile ţermurului drept; Dunărea vapoarelor şi 
Dunărea veche; Gârla şi Zimnicea, cari formează 
deltaVodei; lacurile: Călăraşilor şi Boianu, Balta 
Grecilor, Balta Mare şi Balta Lată, Lacul Suhăei, 
Potelul^al Nedeei şi Bistreţului, cari acoper adân
cituri înşirate pe matca de altă dată a Du
nării. Dela Galaţi la vale depresiunea dunăreană 
îşi schimbă forma, căci pe de o parte ea se 
lârgesce progresiv cu începere delaTulcea, pentru 
a construi delta fluviului, iar pe de alta coama 
sudică a platoului basaraţ^an este ştirbită prin 
depresiuni transversale, în cari iau fiinţă lacuri 
întinse, ca: Brateşul, Cahul, Cartalul, lalpugul 
Cogurlui, Catalbugul. Pe ţermurul drept limita 
depresiunii dunărene este mai bine definită prin 
masivul consistent al Dobrogei; totuşi şesul dintre 
Dunăre şi înălţimi este ocupat prin câteva maii 
lacuri, ca: Jijia, Popina, Carpina şi numeroase 
lăouleţe. Delta Dunării îmbrăţişează între braţele 
ei extreme Chilia şi Sf. Gheorghe o suprafaţă de 
2676 km*., cucerită dela mare prin depositele 
fluviului. Depresiunea dunăreană se prelungesce 
la sudul deltei actuale printr’un şes constituit ca 
şi delta din depositele apelor, provenind din re
vărsările Dunării.

Idrografia. Relieful R.-ei- determină trei si
steme idrografice: două (al Munteniei şi Moldo- 
Basarabiei) având ca reservoriu comun depre
siunea dunăreană, şi al treilea al Dobrogei, ale 
cărei ape se varsă parte în depresiunea dună
reană, parte în mare. România e udată de Du
năre (v. ac.) şi de afluenţii săi de pe stânga. 
Din cele 6 rîuri mari ale Munteniei cinci, şi 
anume: Jiul (v. ac.). Oltul (v. ac.). Argeşul (v. 
ac.). Ialomiţa (v. ac.) şi Buzăul (v. ac.) isvoreso 
în regiunea munţilor, singură Vedea (v. ac.) nasce 
în regiunea dealurilor. Printre afluenţii Dunării, 
cari isvoresc din regiunea dealurilor mai sunt 
de citat: Dăsnăţuiul (v. ac.). Apele Moldovei se 
adună în Şiret (v. ac.) şi Prut (v. ac.). Dintre 
numeroasele lacuri şi bălţi, situate mai ales pe 
lângă Dunăre, sunt de amintit: Nedeea (j. Dolj), 
Potelul (j. Romanaţi), Suhaia(j. Teleorman), lacul

Grecilor (j. Ilfov), Boianu şi Călăraşi (la apus de 
oraşul Călăraşi), Brateşul (j. Covurluiu), Mo- 
stiştea (j. Ilfov), Amara şi Balta Albă (j. R.-Sărat), 
lacul Dorohoiu (j. Dorohoiu). Dintre lacurile Do
brogei : Corvan şi Crăcaua între Măcin şi Isacoea, 
Razimul, Goloviţa, Smeioa şi Sinoe, situate toate 
la ţermurul Mării Negre şi comunicând între 
dînsele şi cu Marea; Tăsăul, Mangalia, Babadag, 
Dranov, Caval, ş. a. (Cf. N. Michăilesou, Curs 
elem. de Geografie. Bucuresci, 1893.) [—]

Geologia.
Din punct de vedere oro-hidrografic România 

se împarte în mai multe regiuni deosebite nu 
numai geografic, ci şi geologic.

I Regiunea munţilor alcătuesce arcul car
patic dela altitudine de 700 m. şi până la cele 
mai înalte piscuri ale Carpaţilor (2540 m.). Ea 
este constituită din două mari insule de şisturi 
cristaline: una care începe dela Veroiorova, dela 
Dunăre şi se întinde până în Valea lalomiţei, 
constituind înălţimile cele mai înalte din această 
parte; cealaltă în nord-vestul Moldovei, care în
cepe dela întrarea Bistricioarei în Moldova şi 
ţine până la hotarul Bucovinei, continuându-se 
spre nord cu massa de şisturi cristaline din Bu
covina şi Maramurăş.

Şisturile cristaline, cari conslituesc aceste in
sule sunt străbătute în multe locuri de roco 
eruptive ca: granit, diorit, diabas, porfirit, ser
pentine, andesite, trahite, etc. Tot ele sunt în
soţite de o serie de minereuri ca hematita, man- 
ganes în nordul Moldovei, galenă, blendă în 
judeţul Muscel, minereuri de cupru la Baia de 
aramă, cuarţite aurifere în judeţul Vâlcea, etc.

Deasupra şi în jurul acestor şisturi crista
line se grupează roce sedimentare primare şi 
secundare. Intre cele dintâiu .sunt de remarcat 
şisturile şi gresiile cuarţoase cu antracită, alcă
tuind aşa (jisa formaţiune de Schela, care după 
toate probabilităţile aparţine permo-carbonife- 
rului, iar dintre terenurile secundare vechi, triasul 
constitue împreună cu cretacicul inferior Munţii 
Rărăul şi Pietrile Doamnei; iar în Carpaţii sudici 
sunt de însemnat jurasicul şi cretacicul inferior, 
representaţi aproape prin toate orizonturile (bajo- 
eian, bathonian, calovian, oxfordian inf. şi titonic 
din jurasic şi neocomian şi baremian din cre- 
tacic) formând o zonă întreruptă ce începe în jud. 
Prahova şi se continuă până în jud. Mehedinţi.

La exteriorul acestei zone de roce vechi se 
alipesc terenurile cretacice superioare (cenoinaii 
şi senonian) şi terţiare vechi (paleogene) alcă
tuind o zonă largă, care se întinde fără între
rupere dela graniţa Bucovinei până în Dâmbo- 
viţa, formând aşa zonă a fiişului carpatic. 
Această zonă este constituită la partea internă 
în general de conglomerate, greşuri alternând 
cu şisturi marnoase cretacice superioare; iar îu 
partea dinspre regiunea dealurilor întâlnim la 
basă conglomerate şi greşuri cu numuliţi (eocen) 
şi deasupra o alternanţă de gresii şi şisturi si- 
licioase (şisturi menilitice) cu numeroase impre- 
siuni de pesci, aparţinând terţiarului vechiu (oli- 
gocen). Din Dâmboviţa începând flişul lungesce 
spre vest regiunea munţilor întrând în regiunea 
dealurilor şi trimiţând numai nisce golfuri in 
terenurile mai vechi. Ultimele manifestaţiuni ale 
fiişului spre vest ar fi flişul dela Gura-Văii.
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In fine la sfîrşitul terţiarului şi la începutul 

cuaternarului vîrfurile cele mai îualte ale Car- 
paţilor erau acoperite de gheţari.
II Regiunea dealurilor din Moldova este cu

prinsă între regiunea carpatică şi între podişul 
Moldovei, a cărui limită este aproximativ Valea 
Şiretului. Regiunea aceasta este o regiune sub
carpatică formată a) în Moldova de nord de sali- 
ferul uiiocenic cutat, b) în Moldova de sud de 
saliferul miocenic, saiiiiatic, de straturi pontice 
şi în partea cea mai sudică chiar de levantin dis
locat. De aci înspre vest regiunea dealurilor în 
toata Muntenia până la Dâmboviţa e formată de 
un sistem de cute, la a căror coostituţiune iau 
parte toate etagiile cunoscute în România, afară 
de burdigalian şi tortonian. Mai la apus de rîul 
Buzău se desparte din fiiş o peninsulă, care întră 
şi ea în regiunea dealurilor şi caro dispărând 
cam în Valea Verbileului se continuă prin mai 
multe insule ce se pot urmări până Ia vest de 
Prahova. La Dâmboviţa acest sistem de cute dis
pare sub stratele neogene superioare cu o faună 
foarte bogată, mai ales în : congerii, dreissensia, 
vivipare, unio, etc şi cari formează mai toată 
regiunea dealurilor, regiunea neogenă inferioară 
fiind foarte redusă. Stratele sunt puţin dislocate 
şi par a trece insensibil sub câmpia română.

Tot din Dâmboviţa insula cristalinului din re
giunea munţilor e însoţită de fiiş, care între Jiu 
şi Olt mai apare în mijlocul terenurilor neogene 
şi sub formă de doue clipe cea dela Slătioara 
şi Săcele.

Toată regiunea dealui'ilor din Oltenia se pre- 
siută în aceleaşi condiţiuni tectonice, cu deose
bire că aci iau partu şi burdigalianul, tortonianul, 
pontianul şi levantinul.

III Podişul Moldovei. Regiunea dealurilor 
înspre est este limitată de podişul Moldovei, care 
se poate considera cuprins între Şiret şi Prut 
şi întin()endu-se spre sud până la latitudinea 
Bârladului. El este format din straturi orizon
tale aparţinând sarmaticului, constituit la basă 
din argiluri marnoase albastre, iar la partea su- 
pej'ioară din gresii calcaroase, de multe ori ooli- 
tice, din calcare conchiliare şi năsipuri cu ce- 
riţi. Totul este acoperit de un strat, pe uuele 
locuri destul de gros de loess aparţinând plei- 
stocenului.

Partea de sud a Moldovei este constituită din 
terenuri pontice acoperite şi ele în parte de 
loess. Ele stabilesc legătura cu regiunea şesului 
Munteniei.

IV Şesul Munteniei ocupă întreaga parte 
sud-estică a Munteniei şi sud-vestică a Moldovei 
şi se întinde dealungul Dunării până în Oltenia. 
El e alcătuit din petrişuri şi uăsipuri pleistocene 
acoperite de loessuri, cari înspre nord-vest şi 
vest trec în adevărate luturi. Aceste deposite 
atât în Muntenia cât şi în Moldova cuprind o 
faună fosilă bogată în Dinotberium, Mamuţi, 
Rhinoceros, Bos, etc.

In ele găsim în părţile sud-estioe lacuri să
rate şi amare.

V Dohrogea. Constituţia geologică a Dobrogei 
se deosebesce mult de cea a restului României. 
In partea do nord întâlnim terenurile cele mai 
vechi şi anume: cuarţite şi şisturi filitoase pa- 
leozoice străbătute de roce eruptive granitice şi 
dioritice şi conţinând importante zăcăminte de |

minereuri de cupru şi fier. Deasupra acestor 
terenun vechi găsim calcarele triasice cu facies 
alpin cari sunt foarte bine desvoltate şi străbă
tute de porfire şl diabasporfirite, suportând şi 
ele strate jurasice (bajocianu şi batboniauu dela 
Enisalal şi cretacice superioare (Cenomane).

Partea de sud a Dobrogei se continuă cu pla
toul bulgar şi este constituită din strate orizon
tale jui'asice superioare (calovian, oxfordian, rau- 
raciau, sequanian şi kimeridgian), cretacice in
ferioare (neocomian, baremiau, aptian), cretacice 
superioare (turon, senon), acoperite de calcare 
eocene cu numuliţi şi de calcare sarmatice, cari 
ocupă în această regiune cea mai mare întindere.

Totul este acoperit de loess bine desvoltat atât 
în nordul cât şi în sudul Dobrogei. [V. P. H.]

Clima..
Temperatura medie anuală variază într’un 

mod natural, scăpând dela şes spre muuţi. Iso- 
terma de 11° pleacă dela Severin, trece prin 
Craiova, scoboară spre Dunăre, apoi taie şesul 
Munteniei pe la mijloc, trece pe la Galaţi spre 
mare preste Bugeac. Isoterma de 10° pleacă dela 
Vârciorova prin mijlocul Olteniei, suie pe Olt 
în sus şi apoi se alungesce pe la marginea dea
lurilor până în Basarabia. Isoterma de 9° merge 
pe la marginea regiune! munţilor dela Vârcio
rova până aproape de Piatra-Noamţ, de unde o 
ia preste dealurile Moldovei pe la nord de Iaşi. 
Văile munţilor se menţin âncă la temperatură 
de aproape 8°, pe când culmile lor înalte au tem
peratură medie de 3—4°. După regiuni găsim: 
Oltenia 9°'5, Muntenia 100,5, Dobrogea 10°’5, 
Moldova 8°‘5. După anotimpuri se constată, că 
R. are veri foarte călduroase, ierni foarte frigu
roase ; în câmpia Munteniei căldurile lui »Cuptor« 
ajung până la 40°, iar »gerul Bobotezei» scoboară 
termometrul până la —25°, la Giurgiu a fost di
ferenţa între extreme (43° şi —36°) de 76°. Ca
racteristic în R. e trecerea bruscă dela iarnă la 
vară şi viceversa. Aceasta indică o climă con
tinentală; Marea Neagră neavând mai nici o in
fluenţă asupra variaţiei temperaturei; doar iarna 
e mai dulce la malul mării.

Regimul ploilor are trei perioade: una de 
abundenţă în ploi pe la finea primăverei şi în
ceputul verei (Maiu şi Iunie 20 (Jde de ploaie 
din 70 anuale) şi doue de secetă la începutul 
toamnei (Sept şi Oct. 9 (}ile), şi iarna (Ian. şi 
Febr. 11 (Jile). După cantitate pe lună precipi
taţiile se împart: Ian. 37, Febr. 30, Martie 40, 
Apr. 56, Maiu 67, Iunie 95, Iulie 66, Aug. 42, 
Sept. 39, Oct. 49, Nov. 43, Dec. 44 mm. Anual 
610 mm. Regimul acesta are părţi comune cu 
regimul continental, ce domuesce în Rusia me
ridională: ploi vara şi uscăciuni iarna, numai că 
la noi uscăciunea de toamnă e mai de vreme, 
iar ploile încep cu o lună mai de vreme. Dacă 
ploile ar cuprinde âncă o lună din primăvară, 
am căde în regimul mediteraneu. După regiuni 
cade în R.: Oltenia 75 cm.. Muntenia 62 cm., 
Dobrogea 51 cm. şi Moldova 55 cm. Şesul pri- 
mesce foarte puţin, sub 60 cm. Dealurile între 
60 şi 80, munţii preste 100 cm. In Bărăgan au 
fost secete, ce au ţinut până la 60 (Jde, în Do
brogea chiar 100 4ile, fără cantitate de ploaie 
apreţiabilă. In schimb au fost şi regiuni, unde 
a plouat excepţional de mult: la Caraomer în
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Dobrogea a că4ut 32 cm. în 4 ore, iar la Curtea 
de Argeş 20 cm. în 20 minute, cas unic în Eu
ropa. In R. stratul de zăpadă căijut ajunge 90 cm. 
şi pământul stă acoperit cam 50 4ile pe an. In 
100 ani avem; 3 foarte aecetoşi, în cari nu plouă 
nici 9/4 din media anuală; 58 secetoşi, când plouă 
s/4 sau preste s/4 din media anuală; 24 ploioşi, 
când plouă mai mult ca media anuală; 15 foarte 
ploioşi, când plouă Y4 mai mult ca media anuală. 
Resultă dar, că R. nu are tocmai o climă ploioasă.

Venturile dominante sunt; Criveful dinspre 
nord-est, în Moldova şi şesul Munteniei, rece şi 
umed, el determină ploaia. Austrul suQă dinspre 
sud-vest, în Oltenia şi Muntenia, e mai cald, 
dar tot aşa de violent ca Crive(ul, ajungând până 
la 25 m. pe secundă. Băltăreţul suflă dinspre 
mare, dând regiunei o nuanţă meridională. Din 
causa orograflei R. direcţia vânturilor se schimbă 
în diferite locuri, urmând deschiderile văilor 
largi: la Sinaia, Călimăuesci, Câmpulung pre
domină vânturile de nord şi sud, la Calafat, 
Turnu-Măgurele şi Giurgiu cele de est şi vest, 
la Turuu-Severin nord-vest şi sud-est, iar în 
Moldova nord-vest şi nord.

Din acestea reiese, că clima R. e o climă con
tinentală cu o uşoară nuanţă spre mediteraneă. 
(Cf. Analele instit. meteorologic de Hepites; 
Corn. la Academia R. de Hepites; România de 
Murgoci şi P. Burcă). [Murgoci.j

Flora.
Din punctul de vedere al geografiei plantelor, 

R. nu formează o unitate pentru sine.
Ca vegetaţiune, conform reliefului, posiţiunii 

geografice, condiţiunilor climaterice, etc., di
stingem următoarele regiuni, cari le întimpinăm 
representate tot prin aceleaşi elemente domi
nante şi în ţerile vecine; aşa regiunea ba- 
raganelor (câmpiilor seculare), o continuare a 
stepelor rusosci în Moldova de jos. Muntenia 
sud-estică şi Dobrogea centrală. Un areal mult 
mai vast cuprinde regiunea dumbrăvilor (pădu
rilor de stejar) în Moldova nordică în amestec 
cu fagul, iar în Muntenia compus prevalent din 
stejar, însă representat prin specii mai nume
roase. Partea muntoasă a ţerii aparţine Car- 
paţilor dacici (estici), la poalele lor se întinde 
ca o fâşie ângustă dela Yârciorova până la Făl
ticeni regiunea dealurilor (podgoriilor), care in 
stare primitivă era acoperită de pădure fron- 
doasă mixtă (stejar, fag, carpen, teiu, arţar, 
ulm, etc.). Presenţa coniferelor (dela ca. 800 m. 
în sud-vest până la 500 m. în nord-est înce
pând) indică regiunea montană, partea inferioară 
caracterisată prin brădet adese însoţit sau în
locuit prin fag, iar în partea superioară (reg. 
subalpină) prin pădure formată exclusiv de molid. 
Dela ca. 1800 m. în Muntenia scăpând succesiv 
până la aproape 1400 m. în nordul Moldovei 
se extinde dela această limită în sus regiunea 
alpină, din munţii Cemei până îu Bucegi aproape 
în continuitate neîntreruptă, apoi de aici până 
la Ceahlău formată mai mult din mici insule foarte 
isolate, cari cu cât înaintăm mai spre nord 
câştigă mereu în extensiune. Partea inferioară 
a acestei regiuni este caracterisată prin tufişuri 
de jepi sau Juniperus nana, iar cea superioară 
mai mult prin prevalenţa păşunilor alpine.

Vegetaţiunea a făcut ca locuitorii ţerii să-şi

acomodeze traiul după condiţiunile date de ea; 
aşa baraganele îşi oferiră bogatele lor păşuni 
imenselor turme de vite. Cât ţine regiunea pă
durilor de stejar, rolul cel mai important l-a 
avut şi îl va mai avea agrieultura, căreia i-s’au 
oferit adese prin exterminare neraţională tere
nuri virginale. Populaţia din regiunea dealurilor, 
scutită prin posiţiunea sa naturală având la adă
post mantele, a putut să se înmulţească pro
porţional mai tare decât în ori care altă regiune, 
ooupaţiunea ei principală nu a fost atât de mult 
agricultura, cât cultura pomilor şi a viţei de vie. 
Cât pentru regiunea munţilor, locuitorul de aici 
este avisat la bogăţia pădurilor sale, pe care ar 
trebui să le cultive şi să le exploateze mai ra
ţional, şi la economia de vite, căci are în veci
nătate ultima regiune nepopulată, regiunea al
pină, atât de bogată în păşuni.

După ce tractarăm deja România din punctul 
de vederea al vegetaţiunei, a înfăţişării (fisiog- 
noraiei) sale în terminii cei mai generali, tre
când cu vederea numai din lipsa de spaţiu fasele 
ce se repetă pentru fiecare regiune an de an 
în decursul anotimpurilor, formaţiunile şi sub- 
formaţiunile, alternanţa lor, etc., trecem la al 
doilea punct de vedere al geografiei plantelor, 
la acel al florei în sens strict, adecă punctul de 
vedere sistematic, plantele examinate după ori
ginea şi înrudirile lor reciproce, independent de 
modul cum se asociază şi cum ni-se presintă. 
Nici în această privinţă România nu o putem 
considera ca o unitate pentru sine, pentru că 
piiţino sunt elementele, al căror areal este re- 
strins pe teritoriul acestei ţeri (endemice) şi 
chiar şi aceste (mai toate elemente montane sau 
alpine) partea cea mai mare nu sânt strict en
demice României, oi şi ţerilor vecine, adecă ele
mente endemice dacice, precum Anemone an- 
gulosa, Silene Zawadzki, Saxifraga luteoviridis, 
Hieracium Traussilvanicum, Symphytum coi- 
datum, Eritrichium Jankae ş. a. Deja în regiunea 
alpină massa elementelor o avem comună cu 
centrul Europei (Alpii), altele sunt aici şi acolo 
de origine nordică (boreal-arotice); unele (mai 
ales în părţile învecinate ale Carpaţilor) sunt 
a se considera ca avaotposturi baloane, prea 
puţine caucasice. Şi tot aşa şi âncă mai accen
tuat este caracterul central-european al regiunei 
montane. Dacă îu aceste doue regiuni ain vo()ut 
prepondei'ând plante cu centre de vegetaţiune 
vestice şi mai palid nordice, în regiunile infe
rioare, pe lângă caracterul central-european âncă 
destul de pronunţat, constatăm o serie de plante, 
dintre cari multe fără întrerupere de areal pe- 
trund la noi dela sud spre nord (elementele 
balcanej. Dintre aceste elemente cele mai in
teresante sunt cele pronunţat mediterane şi pe 
care le aflăm mai abundante în Dobrogea şi 
vestul Olteniei, numai aici cresc dintre lemnoase 
s. B. smochinul selbatec (Ficus), Syringa (liliacul), 
Carpinus Duineusis (cărpiniţa), Fraxinus Ornus 
(mojdreanul), Celtis (sâmbovinu), etc. In fine 
plante de origine estică dominează regiunea ba- 
raganelor, care (dacă abstragem dela puţinele 
elemente balcane) i'epelă elementele ce compun 
flora din sudul Rusiei.europene.

Cu aceasta am avea dată flora României numai 
în terminii cei mai generali, constatând carac
terul ei preponderant central-european (con-
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nexiunea cu vestul Europei), am li vecjut chiar 
în starea actuală manţioendu-se şi oarecari le
gături cu sudul şi estul. Insă din lipsă de spaţiu 
suntem necesitaţi să negligem de a indica aici; 
liniile de vegetaţie, căile de migrare, avantpo- 
sturile unei regiuni în cea învecinată, aquilo- 
narismul, vicaranţa uner elemente la noi cu 
altele mai ales în vest şi est, etc., adecă tocmai 
trăsurile cele mai fine din flora unei ţeri, cari 
numai în parte sau chiar nu-şi pot afla expli
care suficientă în cause actuale, ci numai în 
căuşe cari odinioară dela terţiar încoace a avut 
de efect actuala vegetaţiune şi floră română. 
(Cf. Pentru partea pur sistematică, opuri fun
damentale: Brandza, Prodromul florei române, 
1879—1883; Eanitz, Plantas Romaniae, 1879; 
Brandza, Flora Dobrogei, 1898; Grecescu, Con
spectul florei României, 1898. Pentru partea 
geografică: Brandza, Yegetaţiunea României, dar 
mai ales Grecescu, Conspectul florei României.) 
V. şi art. Silvicultura. [A. Pr.]

Fauna.
Fauna R.-ei este numai în parte cunoscută 

pentru faptul, că numai în ultimii ani au început 
studii mai serioase asupra ei. Munţii, pădurile, 
câmpiile şi apele României sunt populate de o 
mulţime de genuri de animale, cari se aseamănă 
în general cu cele ce caracterisează fauna Eu
ropei centrale şi meridionale. începând cu ani
malele superioare, printre cele mai importante 
genuri sunt: Cheiroptere: Liliacul obicinuit cu 
urechi lungi (Plecotus auritus), ce trăiesce prin 
scorburile arborilor şi peşterile munţilor; Liliacul 
cu nasul mare şi strimb (Rhinolophus ferrum 
equinum), trăiesce prin ruine şi spelunci. Insec- 
tivore: Cârtiţa sau Sobolul (Talpa europaea); Ari
ciul (Erinoceus europeus). Carnivore: Pisica do
mestică (Felis domestica); Pisica sălbatică (Felis 
Oatus); Rîsul (Felis lynx); Cânele de casă (fcanis 
familiaris); Ogarul (C.leperarius); Copoiul (Căpău 
şi Copău) (C. venaticus); Prepelioarul (C. avicu- 
larius); Cânele ciobănesc (C. pastoreus); Cânele 
miţos (C. agaticus); Zăvodul (—); Lupul(C. lupus); 
Vulpea (C. vulpes); Nevăstuica (Pictorius vul- 
gai'is); Bihorul (Mustek foina); Jder (M. martes); 
Vidra(M. lutreola); Viezurele (MelesTaxus); Ursul 
(Ursus aretos). Boitoare: Veveriţa(Sciurus vul- 
garis); Şoareci şi Şobolani (diferite specii de Mus); 
Iepurele (Lepus timidus). Perisodactyle: Calul 
(Equus oaballus); Măgaml (Eq. asinus). Bisul- 
catele: Boul (Bos taurus); Bivolul (B. bubalus); 
Oaia (Ovis aries); Capra domestică (Caprahircus); 
Capra neagră (Antilope rupicapra); Căprioara 
(Cervns capreolus); Cerbul (Cerv. elaphus). Multi- 
ungulate: Porcul domestic (diferite varietăţi de 
Sus scrofa); Mistreţul (Sus asper). Cetacee: Del
finul (Delphinus Delphis). Paseri .-Vulturul pleşuv 
(Vultur fulvus); Sorliţa sau V. meilor (Gypaetus 
barbatus); Aquila sau V. de peatră. (Aquila fulva); 
Eretele (Astur palumbarius); Bufniţa (Strix bubo); 
Cucuvaia(Str.flammea); Cucul (Cuculus canorus); 
Ghionoaia (Picus Martius); Pupăza (LTpupa epops); 
Mierla (Turdus merula); Sturzul (Turdus) cu mai 
multe specii; Grăurul (Sturuus vulgaris); Prive- 
ghitoarea (Lusoiola luscinia); Pitulicea (Sylvia); 
Pitcociu (MotacillaTroglodytes); Sfrancioaga(La- 
nius); Rânduneaua (Hirundo rustica); Lăstunul 
(H. urbica); Lipitoarea (Caprimulgus euiopaeus);

Piţigoul (PaiTis); Ciocârlia(Alauda); Presura(Em- 
beriza); Botgrosul (Fringilla cocothraustes); Sca- 
iaciorul (Fr. oarduelis); Cinteza (Fr. coelebes); 
Vrabia (Fr. domestica); Corbul (Corvus corax); 
Cioara (C. corone); Cioaca (C. monedula); C. pu
cioasă; Coţofana (C. pica); Gaiţa (Garrulus glan- 
darius.i; Porumbelul (Columba livia); Turtureaua 
(C. ţurţur); Cocoş de munte (Tetrao urogallus); 
Potârnichea (Perdix cinerea); Prepeliţa(Coturnix 
dactylisonans); Cocoşul domestic (Gallus dome- 
stious); Curcanul (Meleagris Gallopavo); Dropia 
(Otis taxda); Cocorul (Grus cinerea); Bâtlanul 
(Ardea cinerea); Barza (Cicouia alba); Sitarul 
(Scolopax rusticola); Becaţina (Gallinago media); 
Nagâţul (Vanellus cristatus); Gişiţa (Gallinula 
chloropns); Gâscă (Anser); Raţa (Anas); Cufun- 
dătorul (Podiceps cristatus). Beptile: Broasca ţe
stoasă (Testudo europaea); Br. ţest. grecească 
(T. Graeca); Şopârla(Lacertaagilis); Guşterul (L. 
viridis); Năpârca (Anguis fragilis); Şerpele de 
apă (Tropidonatusnatrix); Ş. decasă(Coluber); Vi
pera (Vipera berus); V. cornută (V. ammodytes). 
Amphibii: Răcănelul (Hyla viridis); Broasca verde 
(Rana esculenta) B. râioasă (Bufo oinereus); Şo- 
lomândra (Salamandra maculata); Triton (Triton 
cristatus). Pesd: Şalăul(Pereafluviatilis); Crapul 
(Cyprinus carpio); Ştiuca (Esox lucius); Goştiţă; 
Păstrăv (Salmo fario); Somnul (Silurus glanis); 
Ţiparul (Anguilla vulgaris); Morunul (Acipenser 
huso); Nisetru (A. sturio); Cega (A. ruthenus); 
Calcanul (Rhombus). Molusce: Melcul de mân
care (Helix pomatia); Planorbul (Planorbis oor- 
neus); Melcul de mâl (Limmnaeus stagnalis); Pa
ludica (Paludica vivipara); Scoica (Anodonta 
cygnea). Insecte: Cărăbuşul (Melolontha vulgaris); 
Boul bălţii (Hydrophilus piceus); Ditisoul (Di- 
tiscus marginalis); Râgacia (Lucanus cervus); 
Nascornul (Oryctes nasicornis); Gândacul de slă
nină (Dermestes lardarius); Cariul (Anobium per
tinax) ; Licuriciul (Lampyris noctiluoa); Gândacul 
de frasin sau Cantarida (Litta vesicatoria); Gân
dacul auriu (Cetonia aurata); Croitor ou coarne 
mari (Cerambyx); Vaca lui Ddeu (Coocinella sep- 
tempunctata); Albina (Apis melifloa); Bondarul 
(Bombus terrestris); Vespea (Vespa vulgaris); 
Gărgăunul (V. crabro); Furnica (Formica). Flu
turii se găsesc mai în toate speciile europene; 
Dipterele, Neuropterele, Orthopterele, Hemipte- 
rele şi Apterele, cari sunt destul de bine repre- 
sentate in R. Myriapode: Scolopendra; Julus; etc. 
Araehnoide: Scorpionnl (Gorjiu); Păianjenii; etc. 
Crustacei: Racul (Astacus fluviatilis); Cânele 
babei (Oniscus murarius); Apnl (Apus cancri- 
formis); Rima (Lumbricus agricola); Lipitoarea 
(Sanguisuga mediciualis); Limbricul (Asoaris); 
Panglica (Tenia); Căi beaza (Distomum hepatioum). 
Protozoare: multe şi variate genuri şi specii ce 
fac populaţia microscopică a bălţilor şi mlaştinilor.

[I. P. Voiteşti.j
Împărţirea administrativă.

Din punct de vedere administrativ, R. este îm
părţită în judeţe, j.-le în plăşi, plăşile în comune.

Judeţele şi comunele formează persoane juiidice 
sub punctul de vedere al administraţiunii intere
selor lor locale colective şi economice. Pîdl^Vesunt 
simple circumsoripţiuni administrative, şi îm- 
păi'ţirea în plăşi s’a făcut din punctul de vedere 
al administraţiunii intereselor generale. Ori ce
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modificare a acestor divisiuni şi subdivisiuDi du 
se poate face decât prin lege.

B. este împărţită în present în 32 judeţe, 
judeţele în 227 plăşi, fiecare plasă cuprinijend 
mai multe comune.

In capul administraţiunii unui judeţ este un 
prefect, la plăşi un subprefect şi în capul admi- 
nistraţiunii unei comune un primar. (Cf. art. 4 
din Constituţie şi legea de organisare a serv. 
exterior al ministeriului de interne, din 1 Nov. 
1692). [B. V.]

Judeţele sunt următoarele: 1.în Oltenia: 1) Me
hedinţi, cu 252,000 loc., capit. Turuu-Beverin 
(19,000 loc.); 2) Dolj, cu 370,000 loc., capit. Cra- 
iova (45,500 loc.); 3) Gorjii, ou 175,000 loc., capit. 
Tergu-Jiu (6600 loc.); 4) Vâlcea, cu 194,000 loc., 
capit. Râmnic-Vâlcea (7500 loc.); 5) Romanaţi, 
cu 206,000 loc., capit. Caracal (12,000 loc.). 
II. în Muntenia: 1) Olt, cu 147,000 loc., capit. 
Slatiua (6000 loc.); 2) Argeş, cu 210,000 loc., 
capit. Pitesci (15,500 loc.); 3) Teleorman, cu 
242,000 loc., capit. Turnu-Măgurele (8500 loc.); 
4) Dâmboviţa, cu 212,000 loc., capit. Tergovişte 
(9500 loc.); 5) Muscel, cu 117,000 loc., capit Câmpu- 
lung(13,(X)01oc.); 6) Prahova, cu310,000 loc., capit 
Ploesci (43,000 loc.); 7) Buzeu, cu 225,000 loc., 
capit Buzeu (21,500 loc.); 8) Râmnic-Sărat, cu 
140,000 loc., capit Râmnic-Sărat (13.0001oc.); 9) 
Ilfov, cu 552,000 loc., capit Bucur. (282,000 loc.); 
10) Vlaşca, cu 204,000 loc., capitala Giurgiu 
(14.000 loc.); 11) Ialomiţa, cu 192,000 loci, capit. 
Călăi-aşi (11,000 loc.); 12) Brăila, cu 152,000 loc., 
capit Brăila (58,000 loc.). 111. în Moldova: 1) Su
ceava, cu 133,000 loc., capit. Fălticeni (10,000 loc.); 
2) Botoşani, cu 175,000 loc., capitala Botoşani 
(32,000 loc.); 3) Dorohoiu, cu 163,000 loc , capit 
Dorohoiu (13.000 loc.); 4) Roman, cu 112,000 loc., 
cap. Roman (14,000 loc.); 5) Neamţ, cu 150,000 loc., 
capit Peatra(17,0001oc.j;6) Bacău, cu 197,000 loc., 
capit Bacău (16,000 loc.); 7) Iaşi, ou 194,000 loc., 
capit laşi (78,0C)0 loc.); 8) Va.slui, cu 114,000 loc., 
capit. Vaslui (9000 loc.); 9) Fălciu, cu 96,000 loc., 
capit. Huşi (15,500 loc.); 10)Tutova, cu 120,000 loc., 
capitala Bârlad (24,000 loc.); 11) Tecuciu, cu 
125,000 loc., cap. Tecuciu(13,500loc.); 12) Putna, 
cu 155,000 loc., capit Focşani (24,000 loc.); 13) 
Covurluiu, cu 149,000 Ioc., cap. Galaţi (63,000 loc.). 
IV. îu Dobrogea: 1) Tulcea, cu 127,000 loc., capit. 
Tulceai 19,000loc.); 2) Constanţa, cu 140,0(X) loc., 
capit Constanţa (13,000 loc.). Autorităţile lo
cale financiare corespund cu împărţirea în ju
deţe, fiind în flecare capitală .de judeţ o admi
nistraţie financiară, o filială a creditului agricol 
sau a Băncei agricole. In fiecare capitală de judeţ 
se mai află un protopop, un revisor şcolar şi un 
medic primar; în flecare reşedinţă de plasă se 
află câte un medic titrat.

In privinţa adiuinistraţiunei cultelor. România 
oste împărţită în inspectoratele înveţămentului 
primar şi secundar pentru Moldova şi Muuteuia, 
iar pentru cler în doue mitropolii, cea din Bu- 
curesci şi cea din Iaşi, şi îu şese episcopate: 
Roman, Huşi, Galaţi, Buzeu, Curtea de Argeş 
şi Râmuicu-Vâlcea cu titlul dela Turnu-Severin. 
Din punct de veJere judecătoresc. România este 
împărţită in 4 circumscripţiuni: Bucuresci, Iaşi, 
Galaţi şi Craiova, in cai’i se află curţile de apel, 
şi în 32 circumscripţiuni de tribunale, cari co
respund cu cele 32 judeţe, şi îu 129 de judecă

torii de pace, a căror circumscripţiuni corespund 
cu circumscripţiunile plăşilor. In privinţa lucră
rilor publice, R. este împărţită în circumscripţiuni 
cu reşedinţa la Bacău, Vaslui, Buzeu, Bucuresci, 
Pitesci, Slatina, Craiova, Iaşi, Peatra şi Constanţa.

PoPtJLAŢItJNEA.
Nu posedăm date sigure despre uumerul lo- 

luitorilor principatelor române din timpurile an
terioare seci. XIX, când recensemintek (v. art. 
Demografia) se făceau cu scop fiscal şi se nu- 
merau numai capii de familie birnici, fără clasele 
privilegiate, când datele dobândite la aceste ca
tagrafii erau foarte variabile, din causa emigră
rilor şi resboaielor. In 1832 au fost după loan 
Ghica amendoue principatele române locuite de 
trei şi jumătate milioane suflete, în 1844 după 
P. S. Aurelian de 3.578,951 suflete. Dela 1859 
recensemintele se fac cu mai multă metodă şi 
populaţiunea României întregi a fost după acele 
recenseminte în 1859 de 3.864,848, în 1884 de 
4.684,123, în 1889 de 5.038,342, în 1894 de 
5.406,249, în Dec. 1899 de 5.912,520 suflete; 
mai multe persoane competente cred însă, că 
populaţiunea ţerii a fost la finea anului 1899 tnai 
numeroasă decât indică ultimul recensement.

Teritoriul regatului român avend un areal de 
131,353 km*, locuit de 6.000,000 suflete, vine 
pe 1 km*. 45-67 loc.; densitate mai mare are 
populaţiunea regatului Saxoniei cu 252, a Bel
giei cu 224, a Angliei cu 208, a Olandei cu 152, 
a Italiei cu 100, a Austro-Ungariei cu 59 loc. pe 
km*., densitate mai mică a Greciei cu 37, a 
Spaniei cu 36, a Turciei cu 35, a Bulgariei cu 
32, Svedia cu 11, Danemarca cu 10, Norvegia 
cu 7 locuitori pe km*. Din întreaga popula- 
ţiune a României 18'8°/0 ocupă comunele urbane, 
81-2°/o cele rurale. După L. Colescu 50-7°/0 din 
locuitori sunt bărbaţi 49-30/o femei. Copiii şi ne
căsătoriţii în general fac 550/0, căsătoriţii 38'60/0, 
văduvii şi văduvele 6-1%, divorţaţii 0-2°/0 din 
poporaţie. Din poporaţia întreagă împreună cu 
copiii numai 17-2°/o sciu carte, 25-9% bărbaţi, 
8-7°/0 femei. Populaţ. R.-ei s’a compus la finea 
anului 1899 după religiune din 5.408,743 loc. or- 
todoxi, 168,276 catolici şi protestanţi, 43,740 mo- 
hamedani, 6598 armeni, 269,015 israeliţi şi 16,148 
de alte religiuni. In 1900 din 1000 loc. s'au că
sătorit numai 13 4; s’au născut 39'4 copii la câte 
1000 loc. şi au murit 24-7; populaţia a crescut 
prin nasceri, după scăderea dece.selor, cu 14-7 su
flete la 1000 loc. Despre imigraţiune nu po
sedăm date.

Pe lângă Români h'ăiesc în ţeara ospitalieră 
a Românilor şi locuitori de altă naţionalitate. In 
comunele rurale populaţia română s’a amestecat 
foarte puţin cu elemente străine, în oraşe s’au 
întrupat cu Români şi un număr de străini de 
religiune ortodoxă, de vreme ce alţi locuitori 
străini au conservat religiunea, moravurile, chiar 
liinbaloi'. Grecii au în ceput a se aşeza în ţeară pe la 
seci. XV, ocupându-se cu comerciul; mai târcjiu, 
râuduii-ea domnilor din Fanar a atras în ţeară 
un număr de familii bizantine şi fanariote, cari 
s'au încuscrit cu locuitorii oraşelor. Bulgarii 
au trecut adeseori Dunărea, atât în timpul res
boaielor între Ruşi şi Turci, precum şi după 
pace.i dela Iaşi 1791 şi după cea dela Adriano- 
pole 1829, parte din ei s’a retras în Bulgaria,
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altă parte s'a statornicit în ţeară şi s’a roma- 
nisat; în Dobrogea se află asemenea Balgari. 
Bulgarii ca şi Tătarii aparţin grupului uralo- 
altaic, ei nu sunt dar de origine slavă, au adoptat 
însă o limbă slavă. Armenii au imigrat din 
Armenia în Moldova în anii 1324 şi 1606, mai 
târ(}iu au mai venit în ţeară Armeni din Con- 
stantinopole. După N. Sutzo cei dintâiu vor
besc între ei limba armeană, cei din urmă limba 
turcă. Bisericile armenesc! cele mai vechi din 
Moldova sunt cea din Botoşani din anul 13.60 şi 
cea din Iaşi din anul 1395. In Muntenia Armenii 
au venit mai târziu decât în Moldova, din cea 
din urmă ţeară ei au imigrat în Transilvania în 
seci. XVII. Despre Ovrei (Jice N. Sutzo (1849), 
că în epoce nu prea depărtate ei erau prea pu
ţini la număr în ţeară, că mai cu samă din Rusia 
şi din Galiţia ei s’an fuiişat în Moldova. In Mun
tenia se află pe lângă israeliţii Ieşi, imigraţi din 
Rusia şi din Galiţia, şi un număr mai mic de 
israeliţi spanioli; ei au fugit în seci. XVI din 
Spania şi Portugalia în Turcia, şi do acolo mai 
târijiu o parte din ei a imigrat în România. Ţi
ganii, originari din India, au emigrat de acolo 
pe la finea seci. XIV şi pe la începutul seci. XV, 
după ce Tamerlan cutropise India, parte din ei 
s’a aşezat în România, unde erau robi. In Mol
dova Ţiganii statului şi ai mănăstirilor au fost 
emancipaţi în 1844, în Muntenia guvernul pro- 
visor din 1848 decretase emanciparea lor. După 
înlăturarea locotenenţei domnesc! decretul de 
emancipare a fost revocat, iar sub domnitorul 
Barbu Ştirbei au fost emancipaţi toţi Ţiganii prin 
resoumpărare. Ciangăii au venit din Transil
vania şi s’au aşezat în partea apuseană a Mol
dovei. Dimitrie Cantemir-Vodă 4'ce despre ei, 
că în ţinuturile despre munte, mai ales in ţi
nutul Bacăului, sunt mulţi supuşi Moldoveni ca
tolici, cari i-a aşezat acolo Ştefan-Vodă, după 
ce a bătut pe Mathia regele unguresc; ei sunt 
astăcji in mare parte romanisaţi, în resboiul din 
1877—78 ei s’au bătut ca adevăraţi Români. Tă
tarii aşezaţi în Dobrogea sunt, ca şi Tafarii din 
Ciimea, de origine uralo-altaică.

V. art. Demografie, Natalitate, Mortalitate.
(Cf. Demetrii Cantemiri, Principis Moldaviae 

descripţie antiqui et hodierni status Moldaviae, 
1716; Nicolas Soutzo, Notions statistiques sur 
la Moldavie. lassy, 1^9; D. P. Marţian, Ana
lele statistice şi economice. Bucur., 1860—65; 
V. Agappi, Cercetări demografice. Bucur., 1876; 
loan Ghica, Convorbiri economice, ediţ. IU. Bu- 
curesci, 1879; I. Bibicescu, Mişcarea popula- 
ţiunii în România. Bucur., 1880; I. Felix, De
spre mişcarea populaţiunii României. Bucuresci, 
1880; P. S. Aurelian, Ţeara noastră. Bucur., 
1880; M. A. Bădulescu, Statistica în România. 
Bucur., 1890; D. A. Sturdza, Europa, Rusia şi 
România. Bucur., 1890; 1.1. Nacian, Chestiunea 
populaţiei în România. Bucur., 1891; C. B. Cru- 
penski. Mişcarea populaţiunii României. Bucur., 
1895; I. Felix, Geografia medicală a României. 
Bucur., 1897; L. Colescu, Mişcarea populaţiunii 
României. Bucur., 1900, 1901. [I. Felix.]

Agricultura.
In R. agricultura mare s’a desvoltat numai de 

vr’o 40—50 de ani încoace, în locul întinsei eco
nomii de vite, ce era până atunci în floare, şi ea

a luat o faşă cu totul diferită de a celorlalte ţeri, 
locuite de Români. In R. prevalează proprietatea 
mare si latifundiile ou totul asupra culturei mici 
şi mijlocii, şi a copleşit şi cutropit cultura vi
telor, feuaţelor, păşunilor, pădurilor, grădinilor 
şi viilor, cari în multe regiuni şi judeţe au dis
părut aproape cu totul. Ferme model şi moşii 
complet înzestrate conform cerinţelor timpului 
modern şi exploatate sistematic, lipsesc. Statul 
şi diversele eforii şi institute religioaso şi de 
binefacere îşi exploatează domeniile şi moşiile 
lor unic prin darea în arendă pe câte 5—10 ani 
celui care oferă mai mult pe ele. Numai admi
nistraţia domeniilor coroanei îşi caută moşiile 
ei în regie cu oameni cu cunoscinţe de specia
litate şi a introdus cultura raţională. Sistema 
practicată până acum presto tot este cea de se
cătuirea păinentului de forţele sale productive, 
wilde Raubwirtscbaft, care nu ţine cont de 
nimic, decât de a scoate un beneficiu cât mai 
mare momentan chiar în detrimentul fondului.

Putereaagriculturei mari în R. nu existăîn mâna 
proprietarilor de moşii, ci în acea a arendaşilor, 
cari după ocupaţiune şi provenienţă mare parte 
nu sunt Români şi nici dintre agricultorii de 
meserie. Numai în Moldova işi mai caută câţiva 
mari proprietari de moşiile părinţesci, dar mult 
mai puţini decât înainte, iar în Muntenia abia 
Va-Va parte din moşii, dacă se caută de cătră 
proprietarii lor, celelalte toate se exploatează 
prin arendaşi şi prin darea în posesie la străini. 
Arendaşi in Moldova sunt mulţi Ovrei (Moki 
Fischer &. comp. are la 80 moşii mari în pose
siune), dar şi mulţi Greci şi Armeni; în Mun
tenia sunt arendaşi de moşii cu deosebire Greci, 
Albanezi, Bulgari, dar şi Români, între cari sunt 
şi mulţi Mocani din Săcele.

Agi'icultura în Moldova se face mai mult în 
bani, şi este mai sistematică decât cea din Mun
tenia, fiindcă proprietarii şi arendaşii de acolo 
au vite şi unelte proprii, au mai multe instalaţii 
şi ecarete pe moşii, şi culturile sunt mai variate, 
lucrarea păinentului se face mai sistematică şi 
se şi gunoesce pămentul pe alocurea.

In Muntenia din contră moşiile sunt desvelite 
aproape cu totul de ecarete şi ori ce instalaţiuni 
de gospodărie şi se exploatează mai mult prin în
voieli cu locuitorii, dându-le în parte ori în dijmă; 
deosebit sunt ruşfeturile şi pogoanele desâvîrşite, 
ce au să le facă locuitorii cu vitele şi uneltele 
proprii, dar cu semenţa pi oprietăţii pe sama pro
prietăţii, pentru pogoanele date lor cu dijmă, şi 
pentru vitele învoite la păşune, sau peutru datorii 
vechi, provenite din împrumuturi de bani, hrană 
şi nutreţ pentru vite, etc.

Aşa că în Muntenia puţi uşor căuta o moşie 
de mii de pogoane fără de a ave lipsă de vite, 
unelte, maşini proprii, fără oameni, instalaţii şi 
fără de capital circulător. Şi acesta este caşul cel 
mai des usitat la aiendaşi. Unde sunt proprietarii 
înşişi, cari îşi exploatează moşiile, dacă ţiu vite 
şi pluguri proprii, au numai pentru a da un lustru 
oarecare moşiei (2—4—6 maximum 10 pluguri 
proprii la moşia de 5—6 mii de pogoane). Unde 
nu sunt braţe în apropiere, arendaşii şi proprie
tarii aduc pluguri dela munte, şi muncitorii ma
nuali din străinătate, din Bulgaria, Serbia, Tran
silvania şi Bucovina pentru timpul muncei, şi 
după aceea îi concediază.
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Afară de pogoanele desăvîrşite şi de dijmă, (e- 
raoii mai au să facă la boieri anumite (jile de clacă 
la căiatul bucatelor la arie, la maşina de treerat, 
anumite transporturi de producte la gară, schelă 
ori la oraş, să dea anumit numer de oue, de pui 
de găină, oală de unt, muşchi de porc, limba por
cului la Crăciun, etc., toate acele daturi, cari se 
usitau şi în Transilvania în iobăgie, sub regimul 
legii feudale.

In privinţa culturei pămentului se cultivă cu 
preferinţă grâu, porumb şi rapiţă, puţin in de 
semenţă, mai rar secară, orz şi oves ori meiu. Lu- 
cernă, trifoiu mai că nu sunt cunoscute nici de 
arendaşi, după ce dînşii nu ţin vite proprii. Ţe- 
ranii învoiesc vitele lor cu preferinţă la păşune 
în ogoarele sterpe şi plătesc cu una cu alta 
30—40 lei de cap de vită mare pe vară, uneori 
şi până la 50 şi chiar 00 lei. In piivinţa chestiunei 
do cultură şi a variaţiunei plantelor şi agunoitului, 
nu se ţine şi observă nici o regulă, se cultivă 
grâu în cgoare sterpe, mai puţin după rapiţă, 
după grâu şi după porumb. Grâu după grâu este 
foarte des usitat la arendaşi. Ţeranii seamănă 
grâul lor aproape exclusiv în porumbişte, prin 
Novembre şi chiar Decembre, de aceea produc
tele lor sunt totdeuna mai gozoase şi de mai 
puţină valoare decât ale proprietarilor şi aren- 
d^ilor, cari deşi nu ţin vite şi unelte proprii, 
dar şi lucrează şi fac semănăturile la timp, pe 
când ţeranii cu ale lor totdeuna se întârzie.

O mare înlesnire au obţinut arendaşii şi pro
prietarii prin introducerea plugurilor universale 
intre ţerani, prin înfiinţarea cailor ferate, vapoa
relor, docuiilor, reducerea tai'ifelor pe căile ferate 
pentru transportul de cereale, de cari avantage 
micul cultivator puţin folos a putut trage. De 
gunoit nu gunoiesoe dncâ nime; paiele le ard, 
ou gunoiul umple gropile, fac poduii, ard în 
sobe ca tizec.

Asupra întinderii diferitelor culturi şi pro- 
ducţiunei recoltelor din anul 1901—1902 lăsăm 
să urmeze următoarele date statistice: (v. şi ari. 
Silvicultura).

Culturi
1901

întinderea!. Frodneţiunea totală

Hectare
1. Grâa de toamna . 1.430,364 26.312,925 hl.
2. ,, ,, primăvară 66,101 546,961 „
3. Secară de toamnă . 170,116 2.418,633 „
4. M primăvară 2,700 33,517 „
6. Orz de toamnă . . 26,883 600,744 „
6. ,, ,, primăvara . 478,894 8.093,283 „
7. Oves................... 321,137 7.719,362 „
8. Bapiţu................... 223,889 2.066,126 „
9. In (semSnţă). . . 41,343 364,143 „

10. Porumb (păpuşom,
cnenraz) . . . 2.128,023 41.211,360 „

11. Meiu, mălaîu . . 107,638 1.312,627 „
12. Fasole în teren pro-

priu................... 29,604 401,714 „
13. Fasole recoltate din-

tre pornmbnri — 1.386,487 „
14. Cartofi în teren pro-

priu................... 11,326 830,707 q.(m. m.)
15. Cartofi recoltaţi din-

208,629 q.tre pommburi —
16. In (fnior) .... — 6,503 q.
17. Cânepă (semenţă) . 7,198 68,317 hl.
18. Cânepă (fuior) . . — 20,917 q.
19. Sfecle pentru zahăr 12,686 2.647,830 „
20. Tutun (tăbao) . . 4,301 29,047 „
21. Diverse .... 39,226 —
22. Fânaţe artificiale . 73,084 2.338,320 „
23. Fânaţe naturale 560,183 11.866,089 „
24. Vii........................ 133,084 891,240 hl.
25. Valoarea vinului în

total................... — 16.082,320 lei
26. Live4i de pruni 69,431 277,439 hl.
27. Valoarea prunelor

în total....
kilograme

1.466,400 lei

28.. Miere . . . ‘ . . 386,369 306,626 „
29. Ceară................... 94,867 342,101 „

[-J
Pescăriile.

România este una dintre cele mai bogate ţeri 
în apă dulce din Europa. După calculele făcute 
la serviciul pescăriilor resultă că suprafaţa mi
nimă (în timpul apelor scăzute) a apelor din 
ţeară este de 807,174 hect. eeea ce face 6'14% 
din suprafaţa totală a ţerii. La aceasta se mai 
adauge ancă şi porţiunea din Marea Neagră lungă 
de 180 km., care formează marea teritoriala a 
coastelor române. Cea mai mare parte din aceste 
ape sunt formate de Dunărea împreună ou mul
ţimea de bălţi şi lacuri, pe cari le alimentează 
regulat precum şi din lacurile literale de pe 
coasta noastră a Mării Negre; pe lângă aceste 
mai vin de asemenea nenumeratele rînri şi pă- 
răuri, cari şerpuesc ţeara, precum şi mulţimea de 
lacuri naturale şi helestee respândite în toate 
părţile ţeiii. Toate aceste ape sunt foarte bo
gate în pesoi, aşa că pescăria este una dintre 
cele mai însemnate ramuri de producţiune na
turală a ţerii.

Pescii cei mai principali cari populează apele 
României sunt:

1) Pentru Dunăre şi gurile ei sunt Sturionii 
(genul Acipenser); pescii cei mai scumpi, cari

pe lângă o carne foarte gustoasă mai produc 
icrele cele mai bune şi ichthyocolul sau cleiul 
de Morun, un product foarte căutat în comerciu, 
care se întrebuinţează la clarificarea -vinurilor. 
Din acest gen avem mai principali; Morunul 
(Acipenser huso), Nisetrul (A. guldenstaedtii). 
Viza (A. glaber). Cega (A. ruthenus), Păstruga 
(A. stellatus), etc.

2) Pentru bălţile Dunării avem mai cu samă: 
Crapul, Şalăul, Somnul, Plătica, Linul, Caracuda, 
Roşioara, Ştiuca, Bibanul, etc. Dintre aceştia mai 
cu samă Crapul şi Şalăul au o valoare mare. 
Cel dintâiu e cel mai principal pesce din băl
ţile noastre atât din causă că e un aliment po
pular cât şi din causă că se produce în cantităţi 
enorme; numai delta Dunării a produs în 1900 
preste 5.300,000 kgr. Şalăul e un pesce scump 
şi foarte căutat pentru export. Somnul e un 
pesce, care.ajunge dimensiuni foarte mari chiar 
până la 300 kgr.

3) Pentru regiunea rîurilor avem mai ou 
samă Mreana, Mihalţul, Avatul, Somnul, Fusarul, 
Cleanul, Scobarul, etc. şi în regiunea muntoasă 
a Bistriţei, Oltului şi Jiului găsim Lostriţa(Salmo 
hucho), nu pesce delicios şi foarte scump.
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4) In părăurile de munte găsim mai cu samă 

Păstrăvul (Salmo fario) şi Lipanul (Thymalus 
vexilifer), ambii pesci delicioşi, pe lângă cari 
mai trăiesc şi specii mai neînsemnate ca: Bel- 
diţa, Sglăvoacele, Boisteanul, etc.

5) In lacurile şi heleşteele din ţeară se cul
tivă mai cu samă Crap, Caracudă, Lin, Ştiucă, 
Bibaii, etc., iar în unele regiuni mai găsim Plă- 
tică, Boşioară şi chiar câte odată Şalău, etc.

6) In lacurile literale, cari stau în legătură cu 
Marea, cum sunt lacurile Bazim şi Sinoe liman, etc. 
din Dobrogea productiunea principală sunt Che- 
falii (Mugii cepbalus), cari întră primăvara în 
ele din Mare în cantităţi foarte mari.

7) Primăvara mai întră în Dunăre din Mare 
tot felul de pesci migratori, dar mai cu samă 
Scumbriile de Dunăre (Ciupea pontica), din cari se 
prind câte odată până preste 1.000,000 de bucăţi.

8) In Marea Neagră se prind pe lângă coa
stele noastre mai cu samă: Calcani (Bhombus 
maeoticus), care se expoartă în mari cantităţi 
în Turcia, Cambulă, Scumbrii de mare, Stavride, 
Guvidii, Chefali, Hamsi, Aterina, Lufar, rareori 
Lavraki, etc.

Tn Bomânia statul este cel mai mare propiîetar 
de pescării: Dunărea şi Marea Neagră, toate băl
ţile din Dobrogea şi Delta Dunării, lacul Brateş. 
bălţile Brăilei, mare parte din bălţile de pe Borcea, 
Balta Călăraşilor, Ezerul Yareşti, Boianu, parie 
din Ezerul Mănăstire!, mare parte din Balta Greaca, 
Suhaia, Mahiru, Balta Potelu, Balta Nedeia, Balta 
Albă, Balta Snăgov, etc. aparţin statului.

Până la 1895 statul exploata bălţile sale 
prin arendaşi; aceştia însă exploatând în mod 
vandal fără nici o cruţare şi necăutând a con
serva productivitatea bălţilor şi pentru viitor, ci 
urmărind numai câştigul lor momentan au ajuns 
a ruina cu totul pescăriile mari ale ţerii. A.stfel 
pe de o parte arendele oferite la nouele licitaţii 
scă^ură, iar pe de alta ţeai'a ajunsese a importa 
din străinătate cantităţi mari de pesce pentru 
consumaţia internă (9 milioane kgr. pe an în 
1895) de oarece producţia apelor noastre scă- 
(Juse foarte mult. Astfel stând lucrurile s’a luat 
atunci hotărîrea pe de o parte, ca pe viitor câ
teva din pescăriile mai mari să se exploateze 
în regie, iar pe de altă parte s’a aplicat un si
stem de mesuri de cruţare, pe care l-am propus, 
menit să conserve şi să sporească producţiunea 
apelor noastre. Acest sistem de cruţare s’a ge- 
neralisat apoi asupra tuturor apelor din ţeară 
prin legea pescuitului din 7 Oct. 1898. Aceste 
mesuri de cruţare au dat resultate atât de bune, 
incât producţia a crescut foarte mult, în unele 
locuri s’a înzecit chiar, iar ţeara noastră, oare 
în 1895 ajunsese a importa9.000,000 kgr. de pesce, 
în străinătate expoartă acum preste 6.000,000 kgr. 
pe an mai cu samă în Austria, Busia, Serbia, 
Bulgaria şi Turcia.

Experienţele făcute cu exploatările în regie 
au fost în scurt timp din cele mai satisfăcătoare, 
căci statul şi-a mărit foarte mult veniturile sale 
(pescăriile din DeltaD un ării dau acum 1.200,000 lei 
în loc de 300,000 lei), aşa că s’au adoptat ca si
stem pentru pescăriile cele mari aparţinetoare 
statului, şi în 1898 s’a şi creat în ministeriul 
domeniilor un serviciu special al pescăriilor, care 
să dirijeze toate lucrările relative la pescăriile 
din ţeară şi să conducă exploatarea pescăriilor

statului. Pentru anul 1903 veniturile statului din 
pescăriile exploatate rn regie se vor urca deja 
la aproape 3.000,000 lei.

De oai'ece mesuiile de cruţare conţinute în 
legea română asupra pescuitului au dat resul
tate atât de bune, şi cum Dunărea este un fluviu 
internaţional, statul român a căutat a încheia 
convenţiuni cu toate statele riverane Dunării, 
pentr-u a se putea ajunge ase aplica un regim 
uniform de cruţare pe toată Dunărea. Aceste 
couvenţiuni au fost semnate şi ratificate: ou 
Busia în Febr. 1901, cu Bulgaria în 29 Nov. 
1901, cu Serbia în 15 Ian. 1902, iar cu Ungaria 
convenţiunea a fost deja discutată şi semnată de 
delegaţii ambelor ţeri şi urmează numai să fie 
ratifleată în curend. Astfel de acum înainte dela 
Fressburg la Marea Negră pe toată Dunărea se 
va aplica un sistem uniform de mesuri menit să 
conserve şi să sporească bogăţiile acestui mare 
fluviu internaţional, sistem care spre onoarea 
Bomâniei a fost mai ântâiu studiat şi aplicat de 
ea în apele ei.

(Cf. Dr. Gr. Aiitipa, Asupra necesităţii întro- 
ducerii unei pisciculture raţionale în Bomânia. 
Memoriu presentat M. S. Begelui. Octobre 1892 ; 
Antipa, Lacul Bazim şi starea pescăriilor din el. 
Bucuresci, 1894; Antipa, Studii asupra pescă
riilor din Bomânia. Bucuresci, 1895; Antipa, 
Necesitatea înfiinţării unui serviciu special al 
pescăriilor. Bucuresci, 1898; Antipa, Legea pes
cuitului şi resultatele ce le-a dat, un respuns 
atacurilor ce i-s’au adus. Bucur., 1899; Antipa, 
Die Fischereiverhăltuisse Bumăniens. Munchen, 
1901; de asemenea Antipa diferite rapoarte 
în buletinul ministeriului agriculturei. Autipa, 
O privire generală asupra faunei ichthyologice a 
Bom., conferenţă ţinută la congresul natuialiştilor 
români la laşi 1902, etc. [Dr. Gr. Antipa.]

Minele.
Adevăratele bogăţii miniere ale Bomâniei sunt 

petroleul şi sarea. Sarea, de o puritate foarte 
mare, se presintă sub formă de lentile foarte 
mari şi se găsesce atât în formaţiunile paleo- 
gene cât şi neogeue. Masivele paleogene mai 
remarcabile suut: Tîrgu-Ocna, unde se şi ex
ploatează pe o scară întinsă. Zăbala, Grozesci, Lo- 
pătari, etc. Sarea neogenă (elveţiană) e mai 
abondeotă şi se găsesce in masivele Slănic, Te- 
lega, Doftana, Ocniţa, Ocnele mari, etc. Se ex- 
ti-ag anual preste 100,000 tone sare. Petroleul 
se găsesce asemenea în cantităţi foarte mari în 
terenurile cretacice şi terţiare. Cele din urmă 
însă sunt cele mai bogate în petroleu. Centrele 
de exploatare cele mai importante în Muntenia 
sunt: Câmpina, Baicoiu şi Tergovişte; în Mol
dova: Moineşti, Caşir, etc.

In afară de petroleu şi sai'e în Bomânia se 
mai găsesc minereuri de cupru (Baia de aramă, 
Bădeni şi în Dobrogea la Amzalar, Carapelit, 
Altântepe, Lozova, etc.) precum şi minereuri de 
fier (Lozova, Altântepe şi Dărmocsa în j. Su
ceava), galenă şi blendă (Bădeni, j. Muscel). Iu 
j. Suceava se mai citează şi existenţa minereu
rilor de manganez (Broşteni, Dorna) şi de realgar 
(Dorna).

Cărbunii ce se extrag în Bomânia sunt de 
două calităţi, uuii mai buni ca antracita (Schela) 
şi lignitele superioare (Bahna, Comănesci, etc.).

...J
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iar alţii mai puţin transformaţi ca lignitele, a 
căror structură se apropie de structura lem
nului şi cari formează o bandă aproape continuă, 
ce se întinde din j. Mehedinţi şi până în j. Su
ceava. Ei au dat nascere la ezpioataţiuni întinse, 
dintre cari cea mai importantă este: Mărgineanca 
din j. Dnmboviţa. Aceşti cărbuni trataţi însă cu 
residuuri de petrol eu pot înlocui cu succes căr
bunii superiori întrebuinţaţi ca combustibil la 
încăl4itul maşinelor dela căile ferate, etc.

Ar fi ancă de menţionat şi năsipurile aurifere 
a numeroase gârle ca Oltul, Argeşul, Dâmboviţa, 
Bistriţa, Moldova, etc., cu care se încarcă stră
bătând şisturile cristaline din regiunea muntoasă. 
Năsipurile pleîstocene din terasa dela Gemenea 
(j. Dâmboviţa) conţin asemenea pulbere de aur.

In pietrii de construcţie, România este ase
menea destul de avută. Gresia dela Gura Văii 
(j. Mehedinţi) şi calcarul dela Albeşti (j. Muscel) 
sunt reputate pentini buna lor calitate.

Dobrogea însă este cea mai bogată în materiale 
de construcţie. Carierele de granit de lângă Măcin, 
Greci (Muntele Carol) ne dau o piatră foarte resi- 
stentă pentru pavagii. Carierele dela Tulcea, Ni- 
culiţel, Canara, Hagi-Ghiol, Isaccea, etc., ne oferă 
frumoase eşantilioane de marmoră. In tine din alte 
cariere se extrage un calcar, ce se Întrebuinţează 
cu succes la diverse constmeţiuni.

Afk minerale.
România posede numeroase isvoare de apă 

minerală. Intre cele mai reputate se citează apele 
dela Govora şi Călimăne'^ci (cloro-sodico-sul- 
furoase), Căciulata (alcaline neclorui'ate, puţin 
litinisate), Vulcana (cloro-sodico-magnesiene-io- 
durate),Pucioasa (sulfuroase-calcice), Slănic din 
jud. Prahova (cloro-sodice). Sărata (cloro-sodico- 
iodurate), Meledic (cloro-sodico-broinuiate-sulf- 
hidrice şi ape feruginoase), Slănic din j. Bacău 
(alcaline bicarbonate sodice şi ape feruginoase), 
Bălţăiesci şi Oglinzi (am bele cu ape cloro-sodico- 
magnesiene), Breazu (purgative), Şarul Bornei 
(arsenicale-alcaline), Teehir-Ghiol şi Lacul sărat 
(oloro-sodico-iodurate şi sulfuroase). [V. P. H.]

Industria.
R. posedă un pământ bogat în principii agri

cole şi în principii minerale, dar, din nefericire, 
subsolul ei este sărac sub raportul bogăţiilor 
metalice.

Aceasta este una din căuşele esenţiale, ce s’au 
opus din timpurile cele mai depărtate la înfiin
ţarea industriei în ţeară. Cu toate sforţările ce 
s'au făcut în seci. XVII şi XVIII, precum şi 
în prima jumetate a seci. XIX, nu s’a putut 
crea în ţeară o industrie serioasă. Micile înce
puturi industriale îndestulau în parte nevoile 
terii, dar erau departe de a constitui un isvor 
de bogăţie.

Cu toate sacrificiile făcute în anii din urmă, 
R. posedă puţine industrii mari, demne de acest 
nume, ale căror produ.se sunt âncă departe de a 
corespunde nevoilor ţerii şi în stare de a constitui 
un isvor de bogăţie pentru ea. Este foarte gi'eu, 
dacă nu imposibil, ca R. să devină industrială, 
când ea este lipsită de doi din principalii factori 
industriali; fierul şi cărbunele, adecă materia 
primă şi combustibilul. Puţinele industrii acli- 
matisate în ţeară, iu anii din urmă, u'au siguranţa

de aeji pe mâne. Alte industrii create de curând, 
ca fabricile de zahăr, de hârtie, de sticlărie, de 
luminări de stearină, de ciment, de postav, etc., 
au dat resultate îndoioase şi multe din ele ame
ninţă cu ruină.

Statul luând însuşi iniţiativa de creator al in
dustriei naţionale, a înfiinţat câteva industrii ce 
el administrează, ca fabricarea chibriturilor, a tu
tunului, a ţigărilor, industria sărei, a prafului de 
puşcă, etc. Următorul tablou reprodus după Bu
letinul ministeimlui agriculturei, industriei, co- 
merciului şi domeniilor (din Aug.—Sept. 1901) 
înserează fabricile, ce s’au creat în ţeară în 
ultimii ani, fabrici ce se bucură de privilegiile 
acordate de legea pentru încuragiarea industriei 
naţionale, promulgată la 21 Apr. 1887 şi publicată 
în Monitorul Oficial nr. 32, din 12 Maiu 1887.

1 N
r. f

ab
ri-

 
1 celor Specia fabricelor

Numerul
lucră
torilor

Valoarea 
clădirilor şi 
a instala- 

ţiuDÎlor
Lei 1B.

8 Zahăr şi glacosă .... 3,244 24.169,029 70
21 Postav, frânghii, sfori . . 1,856 11.762,067 69
7 Hârtie şi macava .... 1,046 8.699,604 26

16 Metalurgii............................. 1,369 6.770,474 08
12 Tăbăcării............................. 723 6.421,106 10
30 Cherestea............................. 4,713 6.808,416 86
13 Petrol.................................. 564 6.726,060 37
11 Cafea, ciocolata şi paste 

făinoase........................ 582 3.374,939 82
O Cărămidă............................. 371 3.273,886 09
6 Ciment şi articole de ciment 395 3.147,769 16
3 Basalt şi ceramică . . . 678 2.278,116 97

10 Oleiuri şi văpsele .... 422 2.095,391 80
6 Maşini agricole................... 296 2.043,473 16
9 Var, piatră, ipsos (ghips) . G37 1.963,117 13

13 Luminări, săpun, parfum . 461 1.637,961 34
7 Ape şi beuturi................... 186 1.613,906 70
4 Arte grafice şi cartonage . 548 1.336,868 44
6 Conserve alimentare . . . 118 940,027 30
6 Mobile de lemn şi fier . . 54b 842,818 64
6 Sticlărfe............................. 349 560,011 43

196 Total . . 18,992 94.266,938 60

Printre industriile citate, indush'ia petroleului 
joacă un rol însemnat. Producţia petroleului în 
România a fost în 1891 de 50,090 tone; în 1892 
56,170 tone; în 1893 56,600 tone; în 1894
64,530 tone; în 1895 76,660 tone; în 1890
77,720 tone; în 1897 88,270 tone; în 1898
140,700 tone; în 1899 182,540 tone şi în 19(K)
224,760 tone. In 1900—1901 exportul petroleului 
a descrescut la75,879 tone. In cifra de 75,879 tone, 
petroleul brut întră cu 46,172 tone, petroleul ra
finat cu 22,367 tone şi benzina cu 4145 tone. 
Aceste articole sunt exportate mai cu samă 
în Anglia, Austria, Germania, Norvegia şi Bul
garia. R. a exportat petrol în anii 19(X)—1901 
în următoarele ţeri: în Anglia 26,901 tone; în 
Austria 14,098 tone; în Germania 12,688 tone; 
în Italia 6056 tone; în Norvegia 5999 tone; in 
Turcia 4778 tone; în Bulgaria 4520 tone.

Apoi vin industriile, ale căror produoţiuni în
destulează necesităţile interioare ale ţerii ca fa
bricile de bere, de ceramică, de basalt, de sti
clărie, de zahăr, de abale, de zăbune şi pânzărie, 
fabricile de postavuri, de hârtie, tăbăcăriile, etc.
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Chestiunea industriei naţionale agită toate spi
ritele serioase din România, mai cu samă în 
urma ultimelor crise financiare din anii 1899 
până 1901. [I. I. Nacian.]

CoMEnClUL EXTERIOR.
R. în prima jumetate a seci. XIX nu ia parte 

activă la comerciul internaţional. Abia cam pe 
la jumătatea seci. XIX, în 1848, comunicaţiile 
devin mai lesnicioase, cu toate că siguranţa ancă 
lipsea. R. exporta câteva produse prime ca pieile, 
seul de animale, untul, mierea, lâna, peştele, vi
tele comute, tutunul şi altele. Vitele cornute şi 
tutunul luau drumul spre Turcia, iar boii şi va
cile se exportau în Austria. Lâna lua drumul în 
Occident, spre Lipsea şi Viena.

In 1850 comerciul total al României atingea 
abia cifra de 44.666,667 lei, din cari 28.259,1159 lei 
la exportaţiuni şi 16.407,408 lei la importaţiuni. 
Peceani mai târziu, în 1860, cifra comerciului R.-ei 
quadmplează; ease ridică la 178.884,662 lei,din cari 
62.718,2.58 lei la importaţiuni şi 116.166,404 lei 
la exportaţiuni, sau un excedent la export du 
58.448,146 lei. In 1871 cifra comerciului total 
aproape dublează, atingând 260.610,010 lei, din cari 
82.927,228 lei la importaţiuni şi 177.682,782 lei 
la exportaţiuni. In 1880 trausaoţiile ţerei se îndo
iesc, căci la comerciul total găsim 474.255,293 lei, 
ce se descompun în 255.336,41.5 lei la impor
taţiuni şi 218.918,878 lei la exportaţiuni. In fine, 
in 1890, cifra totală a comerciului se ridică la 
638.749,469 lei, adecă pieste 1I2 miliard. Această 
crescere rapidă se datoresce în mare parte res- 
belului dintre R. şi Turcia şi consecinţelor po
litice, ce au resultat din acest resbel.

Dăm aci cifrele comerciului exterior al Ro
mâniei din perioada 1891—1900:

Anii
Import Export Total

V a 1 0 a r e a în L e i

1801 436.682,686 274.662,083 711.344,768
1892 380.747,296 286.384,067 666.131,363
1893 430.489,731 370.661,787 801.141,618
1894 422.142,287 294.198,384 716.340,671
189B 304.674,617 266.048,411 669.622,928
1896 337.922,929 324.056,652 661.979,681
1897 366.782,804 224.179,690 679.962,494
1898 389.908,439 281.181,667 678.090,006
1899 333.267,938 149.119,657 482.387,595
1900 216.986,878 280.000,431 496.986,309

Dela 1891—1900, comerciul ext. al României 
urmează oscilaţiuni simţitoare de crescere şi scă
dere. Descrescerile brusce se datoresc criselor 
financiare şi economice, ce au avut loc în aceşti 
ani. Ţerile, cari au făcut un comerciu mai în
semnat cu R., în ultimul an 1900, sunt urmă
toarele după însemnătatea comerciului: (vecji 
tabela alăturată).

Principalele mărfuri exportate în Belgia, în 
1900, au fost: grâul 524.024,249 kgr. în sumă de 
73.363,395 lei; seminţele oleioase 137.617,585 kgr. 
insumăde34.404,3961ei; porumb2o0.672,152 kgr. 
ce însumează 20.053,772 lei; orz şi malţ 58 mii, 
736,708 kgr. ce se cifrează prin 4.698,937 lei; se
cară 33.767,610 kgr. pentru suma de 3.376,761 lei, 
apoi vin legumele făinoase uscate, castane şi făina 
de castane, etc. 9.037,476 kgr. cu 1.807,495 lei;

Ţorilo
ImportaţiuDijExportaţiuni Total

Valoarea în L e i
Belgia . . .; 6.974,460 140.645,933 147.520,383
Austro-Ungaria' 69.296,818 44.274,895 113.570,713
Germania . . 65.664,607 19.195,377 74.859,884
Anglia . . .! 31.160,217 16.873,762 48.023,979
Italia .... 9.684,797 16.268,883 25.963.680
Francia . . . 16.132,873 7.676,624 23.809,497
Turcia . . . 10.931,495 12.226,425 23.166,920
Olanda . . . 3.162,493 9.088,339 12.240,832
Rusia.... 6.746,631 6.281,826 10.978,366
Bulgaria . . . 2.631,318 3.647.157 6.178,476

lemne de construcţiuneşi de lucru 19.052,506 kgr. 
în sumă de 1.524,200 lei. In fine, alte produse se
cundare. Din Belgia s’a importat, în acelaşi an, fie- 
răriegroasă 1.164,024 kgr. în sumă de582,0121ei; 
geamuri şi sticlă plată 1.787,286 kgr. însumând 
571,932 lei; maşini de tot felul cu aburi, cu elec
tricitate sau cu gaz, maşini agricole şi industriale 
în cantitate de 329,194 kgr., în sumăde 493,791 lei; 
plăci de tuciu, piese de tuciu pentru eonstruc- 
ţiuni, roate şi osii pentru vagoane 1.811,723 kgr. 
însumând 434,813 lei, după aceea vin alte pro
duse şi fabricate de metal, de hârtie de lux, ole- 
iuri vegetale de tot felul, sobe de tuciu, etc.

In Austro-Ungaria, R. a exportat în 1900 po
rumb 80.117,569 kgr. iu sumă de 6.409,406 lei; 
seminţe oleioase 12.896,769 kgr. în sumă de 
3.224,192 lei; grâu 18.835.167 kgr. în sumă de 
2.636,923 lei; trunchiuri de brad 124,873 metri 
cubi, pentru cifra de 2.497,460 lei; fructe us
cate, afumate sau opărite 4.546,073 kgr. pentru 
suma de 2.273,036 lei; lemne de construcţie şi de 
lucru 26.442,037 kgr. în sumă de 2.115,363 lei; 
lânuri 1.084,858 kgr. în sumă de 1.952,746 lei. 
In fine, petroleu, oieiu de scliist, fructe proas
pete, oue, pesce, fulgi, tărîţe de cereale şi alte 
produse agricole. România a importat, in acelaş 
an, din Austro-Uiigaria maşini de tot felul, ou 
aburi, cu electricitate .sau cu gaz, maşini agri
cole şi industriale pentru 5.010,560 kgr. în sumă 
de 7.515,840lei; ţesături şi stofe împletite de lână 
183,108 kgr. pentru 4 577,700 lei; vagoane pentru 
călători de clasa III, vagoane mixte pentru postă 
şi bagage 663 bucăţi în sumă de 3.315,000 lei; 
ţesături şi stofe împletite de bumbac, catifele de 
bumbac, etc. 367,018 kgr. in sumă de 2.569,126 lei. 
In fine, tot felul de producte industriale, produse 
chimice, ape minerale, unelte şi instrumente 
de fier, etc.

In 1900, Germania a ocupat al 3-lea rang în cifra 
comerciului total al R. cu 74.859,884 lei, din cari: 
55.664,507 lei la importaţiuni şi 19.195,377 Iei 
la exportaţiuni. Principalele articole exportate 
diu România îu Germania au fost: tartruri, acid 
tartric şi benzină in cantitate de 3.592,133 kgr., 
pentru 5.747,413 lei; grâu 20.685,272 kgr., în 
sumă de 2.895,938 lei; porumb 22.601,146 kgr. 
pentru suma de 1.808,092 lei; ouă de paseri 
1.619,837 kgr. în sumă de 1.619,837 lei; lemne 
de construcţie şi de lucru 14.156,360 kgr., in 
sumă de 1.132,509 lei.

Apoi tot felul de produse agricole sau deri
vate-din agricultură.

Principalele articole importate din Germania 
în R., in 1900, sunt maşini de tot felul cu aburi, cu
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electricitate, cu gaz şi mai cu samă maşini agri
cole şi industriale ce au cântărit 5.979,884 kgr. 
şi au costat 8.969,826 lei; teşituri de stofe de 
lână în greutate de 279,662 kgr. şi au costat 
6.989,050 lei; ţeseturi şi stofe impletite de 
bumbac în greutate de 480,112 kgr. în valoare 
de 3.360,784 lei; piei tăbăcite fine 81,727 kgr. 
şi au costat 1.634,540 lei; confectiuni de stofe 
de lână 31,467 kgr. în sumă de 1.673,350 lei; 
fusuri şi osii de trăsuri şi de vagoane, ţevi şi 
urloaie de fier, ancore şi lanţuri in greutate de 
1.854,878 kgr. valorând 1.112,927 lei; aur bătut 
în foi pentru poleială 287 kgr., in sumă de 
1.004,500 lei; ferărie groasă 1.838,858 kgr. în 
sumă de 919,429 lei; apoi o mulţime de alte 
produse farmaceutice, industriale, etc.

România a exportat în Anglia, în 1900, urmă
toarele produse: orz şi malţ 58.499,072 kgr. în 
sumă de 4.679,926 lei; grâu 28.989,600 kgr. în 
valoare de 4.058,530 lei; porumb 31.950,956 kgr. 
în sumă de 2.256,076 lei; petroleu şioleiudescbist 
brute 16 385,463 kgr. în valoare de 1.638,546 lei; 
secară 9.435,206 kgr., în sumă de 943,521 lei 
şi alte produse.

Din Anglia s’a importat în România, în acelaş 
an, ţeseturi şi stofe împletite de bumbac, cati
fele de bumbac şi altele 848,282 kgr. în valoare 
de 5.937,974 lei; torturi de bumbac nevăpsite, 
afară de bumbăcel 1.856,172 kgr., îii sumă de 
3.712,344 lei; ţesături şi stofe împletite de bumbac 
892,607 kgr. în sumă de 3.570,428 lei; ţeseturi şi 
stofe împletite de lână de o gi eutate de 500 grame 
sau mai puţin pe metru pătrat 105,472 kgr., în 
sumă de 2.636,800 lei; orez 4.830,574 kgr., îu 
sumă de 1.739,007 lei; tinichea şi fier in tablă 
spoit, arămuit, etc. 2.800,196 kgr. în sumă de 
1.404,598 lei; pânză şi saci de jută ordinară 
940,520 kgr. in sumă de 1.128,624 lei; maşini de 
tot felul cu. aburi, cu electricitate sau cu gaz, 
maşini agricole şi industriale 583,571 kgr., in 
sumă de 875,356 lei; apoi ceai, cafea crudă, 
piper şi alte produse coloniale, etc.

Rom. a exportat în Italia în 1900, giâu ce cân
tărea 77.082,496 kgr. in valoare de 10.791,549 lei; 
porumb 22.480,586 kgr. în sumă de 1.798,447 lei; 
petroleu şi oleiu de scMst rafinate 5.675,769 kgr. 
sau 1.135,154 lei; secară 4.932,356 kgr. în va
loare de 493,236 lei; legume făinoase, uscate, 
castane şi făină de castane, etc. 2.294,300 kgr. 
în sumă de 458,860 lei; oves 1.726,494 kgr. în 
sumă de 138,119 lei; în fine tot felul de produse 
agricole sau derivate din agricultură. Produsele 
cele mai însemnate importate din Italia au fost 
ţeseturi şi stofe împletite de bumbac, ţesute din 
fire văpsite, ţeseturi de bumbac tipărite, catifele 
de bumbac 353,949 kgr. sau 2.477,643 lei; cafea 
crudă 613,693 kgr. de 1.227,386 lei; torturi de 
bumbac nevăpsite, afarăde bumbăcel 457,716 kgr. 
de 915,432 lei; lămâi, portocale, neramze, chitre 
şi rodii 822,268 kgr. in sumă de 493,361 lei; 
vagoane pentru călători clasa 111, vagoane mixte 
pentru postă şi bagage, etc., 81 bucăţi în sumă 
de 405,000 lei; orez 987,167 kgr. do 355,380 lei; 
după cari vin alte mărfuri şi produse industriale 
de mai mică însemnătate.

Comerciul României cu Prancia de câţiva ani 
merge descrescend. Astfel, pe când în anul .1896 
România exporta în Francia pentru suma de 
8.788,631 lei, în 1897, cifra exportului a scă(}ut la

5.092,422 lei; ea s’a ridicat în 1898 la 7.376,470 lei, 
pe când în 1899 a scăzut iarăşi la cifra de 
5.600,965 lei. In Francia s’au exportat în 1900 
legume făinoase, uscate, castane şi făină de ca
stane, etc., 10.987,830 kgr. sau 2.197,566 lei; 
seminţe oleioase- 7.383,594 kgr. în valoare de 
1.845,899 lei; grâu 11.220,818 kgr. în valoare 
de 1.570,915 lei; porumb 6.821,975 kgr. în sumă 
de 545,758 lei; lemne de construcţie şi de lucru 
6.307,889 kgr., în sumă de 504,631ilei; doage 
de stejar 5.031,179 kgr. în sumă de 503,118 lei. 
Celelalte produse exportate sunt de mică în
semnătate.

Din Francia s’au importat, în acelaşi an, ţeseturi 
şi stofe împletite de lână de o greutate de 500grame 
sau mai puţin pe metru pătrat 56,963 kgr. în va
loare de 1.424,125 lei; oleiuri vegetale de tot felul
I. 056,536 kgr. în sumă de lei 950,882; ţeseturi şi 
stofe împletite de mătasă pure sau amestecate cu 
fire de aur, de argint, de metale comune, aurite sau 
argintate 9261 kgr. în sumă de 926,100 lei; oleiu 
de măsline 683,223 kgr. în sumă de 819,867 lei; 
ţesături şi stofe impletite de bumbac ţesute din 
fire văpsite, ţesături de bumbac tipărite, catifele 
de bumbac 78,119 kgr. iu sumă de 546,833 lei; 
confecţiuni de stofe de lână 8429 kgr. în sumă 
de 421,450 lei; ferărie groasă803,600 kgr. în va
loare de 401,800 lei; conserve de carne, depesce 
de stacoji 149,742 kgr. în sumă de 374,355 lei; 
orez 1.024,556 kgr. în sumă de 368,840 lei: 
precum şi alte produse de o însemnătate mal 
mică. Observ, că multe produse germane au luat 
locul produselor franceze din causa eftinătăţei lor; 
însă fabricatele franceze sunt cu mult mai su
perioare produselor germane.

In Turcia s’a exportat în 1900 făină de grâu 
21.757,103 kgr. in vadoare de 6.527,131 lei; grâu
II. 850,036 kgr. ce a valorat 1.659,005 lei; pe
troleu şi oleiu de schist rafinate în cantitate de 
4.886,543 kgr. şi au costat 977,309 lei; brânzeturi şi 
caşcavaluri 622,699 kgr. în sumă de 435,889 lei; 
lemne de construcţiune şi de lucru 4.816,670 kgr, 
in valoare de 385,334 lei; piei de bivol, de bou, de 
viţel, etc., 241,117 kgr. în valoare de 361,676 lei; 
petroleu şi oleiu de schist brute 3.213,148 kgr. 
în sumă de 321,315 lei.

De asemenea. România a mai exportat în Turcia 
legume făinoase uscate, castane şi făină de ca
stane, etc., 1.006,479 kgr. în sumă de 201,296 lei; 
berbeci, oi, ţapi, capre, miei şi ietji 9189 capete 
sau 91,890 lei; mobile, scule de menagiu, etc., în 
sumă de 51,123 lei; porumb pentru suma de 
50,018 lei; vinuri pentru suma de 30,828 lei; 
zahăr pentru suma de 30,511 lei, şi alte produse 
industriale şi agricole.

Din Turcia s’au importat tutunuri în foi şi 
fabricate 400,696 kgr. în valoare de 2.003,480 lei; 
lămâi, portocale, neramze, chitre şi rodii cân
tărind 2.705,401 kgr. sau 1.623,241 lei; măsline 
săi-ato sau murate în butoaie 2.546,880 kgr., cari 
au costat 1.273,440 lei; roşcove, smochine în 
păpuşi şi stafide negre 2.435,310 kgr. în sumă de 
974,124 lei; oleiu de măsline 710,585 kgr. în 
suma de 852,704 lei, după cari vin cărbunii de 
pământ şi coks 30.519,113 kgr. în sumă de 
762,978 lei. Celelalte produse importate din 
Turcia .sunt de o minimă însemnătate.

Comerciul României cu Olanda este destul de 
însemnat, de oare ce în anul 1900 atinge cifra de
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12.240,832 lei, din cari 3.152,493 lei la impor- 
taţiuni şi 9.088,339 lei la exportaţiuni. Această 
cifră a exportaţiunilor este maximă, pe când 
cifra minimă din ultima perioadă quinquenală, şi 
anume din anul 1897, era de 1.473,722 lei la ex- 
portaţiuni, deşi un an mai înainte 1896 cifra ex- 
portaţiunilor din România fusese de 4.263,823 lei.

Cifra exportaţiunilor cresce însă treptat, astfel 
in anul 1898 România exporta în Olanda măr
furi pentru 3.389,140 lei; în 1899 pentru 
4.359,405 lei, şi, în fine, în 1900 cifra exportaţiu
nilor dată mai sus este preste 9 milioane lei. Dna 
din căuşele, cari a contribuit la această crescere 
repede, este înfiinţarea serviciului maritim român, 
care transportă principalele produse ale solului 
în Olanda, şi anume în portul Rotterdam. Pro
dusele mai însemnate exportate în Olanda sunt 
următoarele: gi-âu 19.305,825 kgr. în valoare de 
2.702,816 lei; secară 20.515,066 kgr. în valoare 
de 2.051,507 lei; lemne de construcţiune şi de 
lucru 15.462,798 kgr. în sumă de 1.237,024 lei; 
porumb 13.318,700 kgr. sau 1.065,496 lei; orz 
şi malţ 7.662,546 kgr. în sumă de 613,004 lei; 
legume făinoase uscate, castane şi făină de ca
stane, etc., 1.053,615 kgr. sau 210,723 lei; făină 
de grâu 575,888 kgr. în valoare de 172,766 lei; 
tărîţe de ori ce cereale 1.840,990 kgr. în sumă 
de 110,459 lei; meiu 545,000 kgr. în sumă de 
54,500 lei; piei de bivol, de bou, de viţel, de 
oaie, etc., piei crude, sărate sau uscate 27,334 kgr. 
in sumă de 41,001 lei; lemne de foc de ori şi 
ce fel 1.718,256 kgr. în sumă de 34,365 lei; 
piei cu blană, pregătite sau nepregătite, dar ne
croite, necusute 2000 kgr. în sumă de 24,000 lei; 
oves 265,750 kgr. în sumă de 21,260 lei; după 
cai’i vin alte produse neînsemnate, a căror va
loare este mică, ca oleiuri şi unsori minerale 
9153 kgr. în sumă de 6407 lei; fulgi 360 kgr. 
în sumă de 3600 lei, etc.

România a importat din Olanda în 1900 ur
mătoarele produse mai principale: stearină în 
massă 550,957 kgr. în sumă de 495,861 lei; 
cărbuni de pămeut şi coks 15.764,483 kgr. în 
sumă de 394,113 lei; orez 940,578 kgr. în sumă 
de 338,608 lei; ferărie groasă 661,665 kgr. în 
sumă de 330,833 lei; tutunuri în foi şi fabricate 
47,578 kgr. în sumă de 237,890 lei; răşină, că- 
ţran, smoală, colofoniu şi terebentină 150,398 kgr. 
în sumă de 150,398 lei; producte chimice 
64,592 kgr. în sumă de 96,888 lei; alun 294,400 kgr. 
în sumă de 88,320 lei; ţiri, haringi şi stock-fisch 
83,219 kgr. în sumă de 83,219 lei; apoi, plăci 
de tuciu, piese de tuciu pentru constmcţiune, roate 
şi osii pentru vagoane 309,359 kgr. în sumă de 
74,246 lei; draghe 400 tone in sumă de 72,000 lei; 
ferărie laminată 320,740 kgr. în sumă de 64,148 lei; 
maşini şi aparate, din alte metale decât fonta, 
flerul şi oţelul 7824 kgr. în sumă de 39,120 lei; 
cafea crudă 18,931 kgr. în sumă de 37,862 lei; 
raliuri de fler sau de oţel 234,392 kgr. în sumă de 
35,903 lei; în fine, ţesături de tot felul, lucrări de 
cauciuc, ciocolată, ceaiu, cacao, brânzeturi şi caş- 
cavaluri, oleiuri şi unsori minerale, produse far
maceutice, etc., pentru sume mai neînsemnate.

Comerciul cu Rusia şi cu Bulgaria este ne
însemnat, deoarece cu Rusia comerciul exterior 
n’a atins decât 10.978,356 lei, iar eu Bulgaria 
6.178,475 lei. Insă comerciul cu Bulgaria inte- 
re.sează îndeosebi din causa relaţiunilor de ve- 
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cinătate, relaţiuni, cari pot să ia o extensiune 
mai mare în viitor.

România a exportat în Bulgaria în 1900 pe- 
troleu şi oleiu de schist rafinat 4.075,657 kgr. 
în sumă de 815,131 lei; sare de ocnă, sare de 
mare 18.361,050 kgr. în valoare de 679,397 lei; 
lemne de construcţiune şi de lucru 912,617 kgr. 
în valoare de 73,()09 lei; mobile, scule de me- 
nagiu, ş. a., 18,466 kgr. sau 55,398 lei; zahăr 
rafinat, zahăr candel 67,207 kgr. sau 33,603 lei; 
ciment de ori ce fel şi plăci de ciment 439,000 kgr. 
în sumă de 26,340 lei; pesce în cantitate de 
24,502 kgr. de 24,502 lei; cărbuni de pământ 
şi coks 904,211 kgr. sau 22,605 lei; după aceea 
69 cai în valoare de 20,700 lei şi alte mărfuri. 
Principalele produse importate din Bulgaria, în 
aoelaş an, sunt: porumb 5.673,449 kgr. în valoare 
de 453,876 lei; grâu 2.653,409 kgr. în sumă de 
371,477 lei; ceaprazărie şi panglicărie de lână 
10,832 kgr. pentru suma de 324,960 lei; foi, flori, 
fructe şi lirhenuri pentru argăsit 324,695 kgr. 
în sumă de 194,817 lei; aramă, alamă şi bronze 
brute 123,190 kgr. în valoare de 184,785 lei; 
în fine o mulţime de alte produse industriale şi 
agricole, ca maşini de tot felul, cu aburi, cu elec
tricitate sau cu gaz, maşini agricole şi indu
striale, cari au cântărit 84,292 kgr. şi au valorat 
o sumă de 126,438 lei; pietri comune pentru 
construcţiuni, pietri pentru litografie, etc., de o 
greutate de 2.983,970kgr. şi au costat 119,350 lei; 
seminţe de grădină, de pădure şi de nutreţ 
78,667 kgr. în sumă de 118,000 lei; apoi o mul
ţime de alte produse industriale şi agricole, cari 
neapărat, deşi sunt fabricate în alte ţeri, ne vin 
trausito prin Bulgaria; căci se scie, că industria 
bulgară ca şi cea română sunt astăzi (în .1902) 
în stare embrionară.

După ţerile citate vin următoarele state, al căror 
comerciu cu România este mai puţin important: 
Elveţia cu un comerciu total de 3.986,558 lei, din 
cari 1.302,936 lei la exportaţiuni şi 2.683,622 lei 
la importaţiuni.

Spania cu un comerciu de 1.898,213 lei, din 
cari 1.812,877 lei la exportaţiuni şi 85,336 lei 
la importaţiuni.

Serbia face transacţiuni cu România pentru 
suma totală de 1.542,216 lei, din cari 865,432 lei 
la exportaţiuni şi 676,784 lei la importaţiuni; 
apoi vin ţeri ca Grecia, cu un comerciu total de 
1.413,725 lei, din cari 1.224,952 lei la impor- 
taţiuni şi 188,773 lei la exportaţiuni. Svedia şi 
Norvegia cu un comerciu total de 607,974 lei, 
din cari 601,095 lei la exportaţiuni şi 6879 lei 
la importaţiuni. Egiptul cu un comerciu total de 
299,650 lei, din cari 299,508 lei la exportaţiuni 
şi 142 lei la importaţiuni, apoi, în continentul 
american, statele Americei cu un comerciu total 
de 911,109 lei, din cari 1551 lei la exportaţiuni 
şi 909,558 lei la importaţiuni. [I. I. Nacian.]

Căile de comunicaţie.
Căile de comunicaţie au contribuit enorm la 

desvoltarea economică şi socială a R.-ei, mul
tiplicând bogăţiile ţerii şi punendu-o în relaţiune 
directă cu străinătatea. Cea mai importantă lege 
asupra căilor de comunicaţie (după Regulamentul 
organic din 1832) este legea din 1868, care des
chide o eră nouă şi fecundă în resultate. îna
inte de aceste două legi fundamentale, drumurile

52



818 România (Drum. de fier).

din Rom. erau primitive, nepracticabile şi lipsite 
de siguranţă, atât pentru căletori, cât şi pentru 
mărfuri. Sub impulsiunea legii din 1868, dru
murile luară o enormă desvoltare.

Starea drumurilor în România în perioda de 
timp dela 1866—97 a fost:
In anul 1866 . . . 1,095 km. de drumuri

1670
1876
1880
1897
1897

1,800
5,166
7,884

12,931
24,027

In 1807 căile de comunicaţie se cifrează astfel:

Şoselele şi 
dramoiile

Existente
km.

In con
strucţie 

km.

In teren 
natural 

km.
Total 

în km.

Şosele naţionale 2,809-156 81-626 246-418 3,137-199
n judeţene 4,224-191 47-869 662-142 6,164-192

Drum. vicinole 10,817-468 628-642 7,206-666 18,662-666
M comunale 6,177-181 398-886 4,638-664 11,114-630

Total . .| 24,027-996 1,067-011 12,873-680 37,968-687

La finele anului 1901, şoselele naţionale aveau o 
întindere de 2890 km.; şoselele judeţene numerau 
4200 km.; iar drumurile comunale 6200 km. Căile 
de comunicaţie de mai sus (fără drumurile de fler) 
erau evaluate, la finele anului 1901, la 650 mi
lioane lei, din cari 300 milioane s’au cheltuit în 
numerar, iar restul este valoarea (jilolor de pre
staţie. In această cifră, şoselele naţionale întră 
pentru 280 milioane lei. Ministeriul lucrărilor 
publice alocează anual 4—5 milioane lei pentru 
întreţinerea şoselelor şi drumurilor.

Drumurile de fier. Reţeaua căilor ferate a 
luat o mare extindere, mai cu samă în anii din 
urmă, după cum se vede din următorul tablou:
In anul 1869

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880 
1881 
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899 
1900—1901

67 170 km. exploataţi
67-170 „
69-470 „
69-470 „ .,

648 „ ;,
648 „ „
921
921
921
921
921
921

1011
1165
1204
1307
430-164 „ „
1709
2601-280 „ „
2127
2402
2416
2422
2462
2488
2505
2526
2810
2872
2905
3069 „ „
3070

Lungimea liniilor în exploatare, la 31 Martie 
1902, era de 3170,774 km., din cari 3116,829 km. 
cale normală, 32,526 km. cale ângustăşi 21,419 km. 
cale largă.

Costul liniilor C. F. R. în exploatare până la 
finea anului 1900—1901 a fost:

Lundmea 
în xm.

Suma
cheltuită 
efectiv 
în Lei

Linii ferate ă forfait pe seama 
statului...................................... 176,868 66.031,494

Linii ferate rescumperate de catră 
stat........................................... 980,145 306.363,193

Linii ferate cu act de concesiune
exploatate de stat...................

Linii ferate construite direct de stat
222,411

1.793,647
60.496,640

264.879,249
Diferite lucrări, refaceri de linii, 

gări, poduri, material rulant, 
stadii de cai ferate................... 86.923.946

Total . . 3.171,961 773.683,621
Totalul capitalului nominal al costului liniilor

C. P. E...........................................................887.028,167
Veniturile şi cheltuielile căilor ferate au crescut 

treptat cu desvoltarea reţelei chilometrice, după 
cum se vede din datele de mai jos.

Anii
Venituri Cheltuieli Yenitol net.

Lei B. Lei B. Lei B.

1869 150,084 41 _ _ IDeficit —
1870 1.084,630 66 668,773 13 615,867 62
1880 16.170,403 66 11.666,147 63 4.416,266 93
1890 38.326,711 44 23.971,338 64 14.366,372 90
1891 41.090,749 20 26.366,283 24 14.734,466 96
1892 40.693,310 84 27.736,708 69 12.866,602 26
1893 46.718,134 40 32.676,263 62 14.141,870 88
1894 44.332,928 30 31.914,949 76 12.417,978 54
1896 43.001,818 23 31.868.974 88 11.132,843 35
1896 49.996,308 64 34.488,461 64 16.607,857 —
1897 48.886,421 64 36.968,072 06 11.928,349 58
1898 66.761,408 13 38.383,619 10 18.367,789 03
1899 48.639,359 — 39.918,727 42 8.620,631 68

1900/901 60.168,166 26 36.646,926 99 14.612,238 26

Venitul brut al căilor ferate pe anul 1900—1901, 
pentru o mijlocie de 3100 km. şi 316 staţiuni, 
a fost:

Venituri re- 
alisate în Lei

la o/o din 
Total

Dotkm. 
de cale 

Lei

Din traficul de căletori . 17.193,474-36 34-27 5,546
1. » 1. bagago . 443,753-90 0-89 143
,, ,, mărfurilor
de mare iuţeală . . . 1.372,974-86 2-74 443

Din traficul mărfurilor de 
mică iuţeau .... 28.994,786-43 67-80 9,363

Venituri diverse . . . 2.164,176-72 4-30 696
Total . . 60.168,166-26 100-- 11 16,180

Veniturile resultate din traficul de căletori 
pe 1900—1901:

Classa
Numeral 

călătorilor trans
portaţi

Venituri
Lei

Clossa 1 . . 191,274 1.961,966
„ II . . 746,742 4.606,426
M III . . 4.634,022 10.736,083

Total . . 6.472,038 1 17.193,474
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VeDiturile resultate din traficul de bagage pe 

1900—1901; 8819 tone expediate, venitul rea- 
lieat 442,754 lei, de tonă 50'20 lei.

Veniturile resultate din traficul mărfurilor de 
mare iuţeală pe 1900—1901:

Tone
Venitul
realisat

Lei

Tone expediate după tariful normal 
„ M „ „ redus .

11,250
24,659

536,993
836,982

Total . . 36,909 1.372,976

Veniturile resultate din traficul mărfurilor de 
mică iuţeală pe 1900—1901:

Mărfuri transportate Tone
Venitul
realisat

Lei

Cereale şi făină................... 1.616,011 9.636,631
Ciment şi pietri .... 423,826 1.463,763
Lemne de foc................... 436,965 1.781,942

,, ,, constrncţie. . . 402,503 3.178,707
Sare...................................... 83,312 663,144
Cărbuni................................. 110,646 813,686
Petroleu............................. 219,164 1.216,799
Diferite mărfuri civile . . 744,201 10.093,784

,, ,, militare. . 16,126 246,440

Total . . 3.961,732 28.994,786

Cheltuielile în anul 1900—1901, pentru o lun
gime mijlocie exploatată de 3100 km. şi 315 sta
ţiuni, a fost de 35.645,926 lei 99 bani.

Aceste cheltuieli revin pentru anul 1900—1901: 
Plata personalului (apuntamente, deplasări, prime 
de parcurs, chirii şi alte alocaţii personale) 
22.581,012 lei 55 bani; de 1 kilometru de cale 
7284 lei 20 bani; de tren kilometric 1 leu 97 bani; 
ds 100 vagoane osii kilometrice 5 lei 70 bani; 
de 1000 tone brute kilometrice 11 lei 9 bani. 
Restul cheltuielilor 13.064,914 lei 44 bani; de 
1 kilometru de cale 4214 lei 49 bani; de tren 
kilometric 1 leu 14 bani; de 100 vagoane osii 
kilometrice 3 lei 29 bani; de 1000 tone brute 
kilometrice 6 lei 42 bani.

Materialul rulant se compunea, la 31 Martie 
1001, din 12,975 vehicule, adecă: 464 locomo
tive; 420 tendere; 33 vagoane pentru casa re
gală, ministeriale, direcţia O. F. R., sanitare şi 
penitenciare; 1005 vagoane pentru călători; 92 
pentru postă; 230 pentru bagage şi manipulaţie; 
6535 acoperite pentru mărfuri şi reservoare; 
4092 descoperite pentru mărfuri; 61 pentru usul 
administraţiunii şi 43 pluguri de zăpadă.

Consumaţia combustibilului în anul 1900—1901 
a fost de 223,847 m. o. lemne; 26.558,926 kgr. căr
buni Cardiff; 10.221,849 kgr. cărbuni de Westfalia; 
8.028,368 kgr. cărbuni de Silesia; 987,956 kgr. 
lignit din Valea Trotuşului; 86.527,506 kgr. lignit 
de Mărgineanca; 20.868,955 kgr. păcui’ă. Acest 
combustibil transformat în Cardiff însumează 
149.811,808 kgr. El a costat 3.952,353 lei, în 
care sumă se cuprind şi cheltuielile de manu- 
tenţiune şi supraveghiere, fără transport. Costul 
mediu al unei tone.de combustibil în 1900—1901, 
a fost de 26 lei 38 bani. Cantitatea de apă con
sumată de locomotive, în cursul anului 1900 
până 1901, a fost de 2.586,637 m. c., pentru

care s’a cheltuit suma de 350,268 lei 88 bani, 
ceea ce revine 13-94 lei costul unui metru cub. 
pompat cu pompa de vapor. Luminatul a 463 lo- 
comotiveîn 1900—1901 a costat 41,310 lei 95 bani, 
ceea ce revine de locomotivă 89 lei 22 bani, va
goanele luminate erau în numer de 1345, din 
cari 1133 cu rapiţă, 120 cu petroleu, 75 cu elec
tricitate şi 17 cu gaz aeriform. Statistica oficială 
relativă nu arată costul lor.
• Circulaţia trenurilor în 1900—1901 a fost: 
trenuri accelerate 10,762; trenuri de persoane 
23,819; trenuri mixte şi militare 33,421; trenuri 
deN mărfuri 35,101; trenuri de materiale 4472, 
totalul trenurilor 107,.o75.

întinderea kilometrică a diverse trenuri, cari 
străbat întreaga ţeară, dela o extremitate la alta, 
cât şi dela diverse debuşeuri până Ia locurile de 
producţie:
Dela Verciorova la Burdujeni .... 812-2 km. 

„ Dorohoiu „ Galaţi prin Focşani 353'8 „
„ „ „ Galaţi prin Vaslui 406-7 „
„ Bucuresci „ Constanţa-port. . 230-6 ,,
„ „ „ Burdujeni .... 446-6 ,,
„ „ „ Verciorova . . . 381-1 „
„ „ „ Predeal.................. 143-8 „
Vitesa drumurilor de fier în România variază 

între 50—60 km. pe oră pentru trenurile acce
lerate; pentru trenurile mixte dela 35—40 km. 
pe oră şi pentru trenurile de călători dela 40 
până la 50 km. pe oră. Trenurile de marfă au o 
vitesă de 25—30 km. pe oră. Trenurile «Orient 
expres» merg cu 50—60 km. pe oră, «Berlin- 
Bucuresoi» şi vice-versa cu o vitesă de 50—60 km. 
pe oră.

Rescumperarea căilor ferate s’a făcut de stat 
în 1880.

Personalul căilor ferate (exclusiv servioiele 
docurilor şi navigaţiei) în anii 1896—1901 a 
variat astfel: m , , , . .

Totalul impiegaţilor, De 1 km
Anii . de caleŞl lacrdtorilor
1696 .............. 19,046 ...............  6-8
1897 .... 20,515 .......................... 7-1
1898 . . • ... 20,129 ................ 6-6
1899 .... 18,209 .......................... 5-9
1900—1901 . . . 17,724 ................ 5-7
Personalul căilor ferate, serviciului docurilor

şi navigaţiei la finele anului 1900—1901 era de 
18,354, din cari 17,7'24 la căile ferate, 336 la 
serviciul docurilor şi 294 la serviciul naviga- 
ţiunei maritime.

Navigaţia maritimă. Serviciul maritim român, 
auxiliar indispensabil al drumurilor de fier, a 
fost creat prin legea promulgată la 3 Maiu 1896, 
care a înfiinţat direcţia serviciului maritim român, 
dependentă de administraţia C. F. R. Un credit 
de 10 milioane a fost votat pentru cumpărări de 
vapoare şi întimpinarea cheltuielilor de exploa
tare. Serviciul maritim poseda la început va
poarele «Meteor» (naufragiat în 22 Febr. 1898 
la Capul Şablek) şi «Medea». Acest din urmă, 
devenind neapt pentru serviciu, a fost vândut 
în Maiu 1902. Servioiul maritim servesce ac
tualmente două linii:

I. Linia orientală Constanţa-Constantinopole şi 
vice-versa. Ea face serviciu de postă, călători 
şi mărfuri. Două vapoare de lux servesc această 
linie, şi anume; 1) Vaporul «Principesa Maria»,

52*
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construit in 1896, care are o lungime de 86 metri 
şi o lărgime de 10’65 m., o capacitate în tone 
registru brut de 1605, iar netă de 502; o vitesă 
mijlocie în serviciul curent de 17 noduri; şi 
2) Vaporul »Regele Carol I«, construit în 1898, are 
o lungime de 106-70 m., o lărgime de 12-80 m., 
o capacitate brută în tone registru de 2369, iar 
netă de 839, şi o vitesă mijlocie în serviciul 
curent de 18 noduri. Costul acestor vapoare a 
fost de 1.526,252 lei 95 bani pentru iPrinoipesa 
Maria< şi 2.447,470 lei 32 bani pentru >Regele 
Carol I«.

n. Linia occidentală, care pleacă dela Du
năre sau Constanta la Rotterdam şi înapoi, este 
servită de 5 vapoare de mărfuri, cari pot trans
porta şi căletori. Mărfurile transportate sunt 
cerealele şi lemnele. La întoarcere, ele aduc 
cărbuni şi alte mărfuri din Olanda, Belgia, 
Anglia şi Germania. Aceste 5 vapoare sunt de 
doue tipuri:

a) Vapoarele »Bucuresci«, »Dobrogea« şi »Iaşi«, 
constniite în 1897, au o lungime 6eoare de 
92'70 m., o lărgime de ll-80 m., o'capacitate în 
tone registru brut de 2267'9, iar netă de 1451-6 
şi o vitesă în serviciul curent de 9V> noduri. 
Costul acestor vapoare a fost pentru vaporul 
»Bucuresci« de 864,217 lei 72 bani, »Dobrogea« 
de 869,256 lei 94 bani şi »Iaşi« de 875,516 lei 
39 bani. Vapoarele »Bucuresci«, »Dobrogea« şi 
»Iaşi< sunt prevăzute cu spardecuri şi instala- 
ţiuni pentru transporturi de vite.

b) Vapoarele »Turnu-Severin* şi »Coustanta«, 
construite în 1898, au o lungime de 86-67 m., 
o lărgime de 12'23 m. Vaporul »Turnu-Severin« 
are o capacitate în tone registru brut de 2214'74, 
iar netă de 1415'98 şi vaporul »Constanţa< are 
o capacitate în tone registru brut de 2212'8, iar 
netă de 1421-3. Vitesă ambelor vapoare este de 
10-3 noduri pe oră. Costul lor este de 775,653 lei 
61 bani »Turnu-Severin« şi de 772,044 lei 9 bani 
•Constanţa*.

Linia orientală, servită de vapoarele >Regele 
Cai'ol I< şi iPrincipesa Maria«, este de 196 mile 
marine, adecă distanţa dintre Constanţa şi Con- 
stontinopole. Trajectul între aceste doue oraşe 
maritime se tace in 12 ore.

Linia occidentală, servită de vapoarele >Bu- 
ouresci*, »Dobrogea«, »Iaşi«, xTurnu-Severin* şi 
•Constanţa*, este de 3522 mile marine, adecă 
distanţa dintre Brăila şi Rotterdam. Trajectul se 
face în 16—17 (}ile.

Afară de vapoarele menţionate, serviciul ma
ritim mai posede şi câteva bastimente de servi- 
tudine: 1) »SuIina*, remorcher cu roate, cu in- 
stalaţiuui de salvare, cu aparate de scafandru şi cu 
pompe centrifuge. Lungimea acestui remorcher 
este de 36 m., lărgimea de 5'70 m., tonagiul net 
este de 87 tone registru, iar vitesă mijlocie în 
serviciul curent de 9 noduri. Costul seu a fost 
de 100,000 lei. 2) •Bvelin*, mică şalupă, care 
poate naviga împrejurul unui port, are o lun
gime de 29’30 m., lărgimea de 5*29 m., capaci
tatea brută în tone registi-u 99, iar netă de 69-88. 
Vitesă mijlocie în serviciul curent este de 6 no
duri, iar costul de 50,000 lei. 3) •Viitorul*, mică 
şalupă, care face serviciu împrejurul portului, 
în lungime de 16-45 m., lărgime 3-60 m., ca
pacitate netă în tone registru 25, ou o vitesă 
mijlocie în serviciul curent de 75 noduri. Costul

II
III

IV
V

VI

20
10

103
4
4
2

ei a fost de 30,000 lei. 4) »Tusla*, şlep de 40 tone 
capacitate.

Serviciul maritim român a servit cu vapoarele 
sale poştale mai ântâi linia Brăila-Constanti- 
nopole, după aceea, ca încercare, a servit por
turile Salonic şi Pireu. Cu vapoarele sale occi
dentale a mai făcut curse, afară de Rotterdam, 
în Italia, unde a transportat vite, la Cardiff şi alte 
porturi de unde s’a întors cu diferite mărfuri.

Vapoarelep cari servesc linia Dunărea-Rotter- 
dam, au costat 4.000,000 lei. Această linie pro
duce un venit net anual de 600,000 lei.

Serviciul maritim a costat pe stat, dela 1897, 
de când funcţionează regulat, până la 1 Ian. 1900, 
13.400,000 lei, din cari 8.460,364 lei a fost costul 
vapoarelor şi al ameliorărilor ce li s’au adus.

Navigaţia fluvială. Serviciul navigaţiei flu
viale a fost creat prin legea din 1887. Acest 
serviciu depinde de ministeriul lucrărilor pu
blice, iar exploatarea se face de direcţia servi
ciului hidraulic. Cheltuielile ocasionate anual de 
acest serviciu sunt de aproximativ l’/i mii. lei. 
Navigaţia fluvială servesce regulat cu vapoare 
de pasageri următoarele porturi:

a) Galaţi-Isaccea-Tulcea-
Sulina...................... I traject 150 km.

b) Galaţi-Brăila .... 
o) Silistra-Călăraşi Ostrov
d) Giui-giu-Rusciuo- Zim- 

nicea - Şistov, Turnu- 
Măgurele-Nicopole . .

e) Giurgiu-Rusciuo . . .
f) Calafat-Vidin ....
g) Turnu-Severin-Cladova Vn 
Cu vapoarele de mărfuri servesce următoarele

localităţi, într’un singur traject, între Sulina 
şi Verciorova: Sulina, Tulcea, Isaccea, Galaţi, 
Brăila, Măcin, Cocargea, Cernavodă, Gura-Ialo- 
miţei, Hârşova, Boascic, Ostrov, Călăraşi, Silistra, 
Oltelniţa, Turtucaia, Giurgiu, Rusciuc, Zimnicea, 
Şistov, T.-Măgui-elo, Nicopole, Samovitz, Corabia, 
Rahova, Zibra, Palanca, Bechet, Bish-etz, Lom- 
Palanca, Dessa, Batevo, Vidin, Calafat, Cosova, 
Cetatea, Novoselo, Gârla-Mare, Timok, Ţigănaşi, 
Bîrza-Palanca, Crivina, Velesniţa, Hinova, T.-Se- 
verin, Verciorova. Pentru anumite comande, dacă 
o reclamă importanţa lor, mai servesce şi alte 
localităţi dintre Sulina şi Regensburg.

Navigaţia fluvială se face între Sulina şi 
Regensburg, adecă pe o întindere fluvială de 
2418-123 km. Aceste distanţe se repartisează 
astfel:
Dela Sulina până la frontiera un

gară (Orşova) .......................... 947-123 km.
Dela Orşova pânăla Budapesta . 726 „

„ Budapesta „ „ Viena ... 291 „
„ Viena „ „ Passau . . 301 „
„ Passau „ „Regensburg 153 „
Alte distanţe kilometrice între porturile du

nărene române:
Dela Sulina până la Galaţi .... 150 km.

„ „ Brăila .... 170
„ „ Cernavodă . . 300 n
„ „ Giurgiu . . . 487 ,)
„ „ T.-Mâgurele . 594 „
„ „ Calafat . . . 792 „
„ „ T.-Severin . . 928 „
„ „ Verciorova . . 946 n
„ „ Frontieră . . 947-133 „
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Afară da Dunăre mai cităm ca rîu navigabil 

Prutul. Pe râurile Olt, Ialomiţa, Şiret, Bistriţa 
şi Moldova, ee au un inegal şi neconstant volum 
de apă, se fac numai transporturi de lemne.

Navigaţia fluvială posedă 12 vapoare de pa
sageri, 12 remorchere şi 60 de şlepuri. Iuţeala 
maximă a vapoarelor de pasageri în josul Du
nării este de 26 km.; iar în susul Dunării de 
22 km. pe oră. Vitesa medie a remorcherelor de 
mărfuri în susul Duuării este de 5 km.; iar în 
josul Dunării de 10 km. pe oră. Valoarea totală 
a vaselor serviciului fluvial şi a şantierului dela 
Turnu-Severin este de 10.500,000 lei. După ul
timul budget din 1902—1903, acest serviciu 
figura la cheltuieli cu 1.900,000 lei; iar la ve
nituri cu 2.000,000 lei.

Fostele ţi telegrafele. Principala lege, care a 
organisat şi fusionat serviciul poştelor şi tele
grafelor în România, este legea din 1864. Cele
lalte legi, reorganisatoare ale poştelor şi telegra
felor, sunt legile din 1892 şi 1900, cari împreună 
cu legea din 1864 sunt şi aatăcji in vigoare. In 
anul 1902, direcţia poştelor şi telegrafelor nu- 
mera 134 oficii independente, 98 oficii sucursale, 
18 biurouri ambulante (de tren), 12 biurouri au- 
torisate, 47 agenţii poştale speciale, 5 biurouri 
de comisiune şi expediţiune, 308 staţiuni C. F. R., 
cari manipulează serviciul de postă.

Mişcarea 'serviciului poştelor, în anul 1900 
până 1901, se presintă astfel: pentru corespon
denţa de postă uşoară (internă şi externă) în sumă 
de 63.888,346 s’a perceput suma de 3.851.139 lei 
31 bani. Mandatele poştale interne şi externe în 
numer de 975,848, au produs suma de 494,417 lei 
54 bani. Numerul grupurilor şi scrisorilor de 
valoare (329,646), al coletelor poştale ordinare 
(613,934), al pachetelor cu şi fără valoare de
clarată (327,112), al mesageriilor oficiale (186,636) 
sau al mesageriilor in total de 1.457,328 a produs 
720,972 lei 18 bani. Corespondenţa ordinară şi 
recomandată prin România a fost de 10,428 kgr. 
Numerul bucăţilor mesagerielor a fost de 458,062. 
Numerul cutiilor de scrisori a variat dela 812 
în anul 1888—89 la 4935 în 1899—1900 şi 
5013 în 1900—1901.

Personalul întrebuinţat pentru aceste mani
pulări era la finele anului 1900—1901 de 1433 
amploiaţi superiori, 1491 amploiaţi inferiori, 
47 agenţi speciali, 916 factori rurali, 2824 agenţi 
poştali (notari neretribuiţi), 2893 personal su
perior şi inferior.

Lungimea liniilor telegrafice, în anul 1900 
până 1901, a fost de 6971,500 km., iar desvol- 
tarea firelor conducătoare de 18,023 km. Nu
merul telegramelor interne presentate a fost de 
1.455,491; iar al celor oficiale de 89,253. Nu
merul telegramelor externe presentate a fost de 
275,480; al celor sosite de 242,627 şi al celor 
transitate do 59,565. Totalul taxelor percepute 
pentru telegramele interne a fost de 1.374,642 lei 
96 bani, iar al telegramelor externe de 489,227 lei 
2 bani.

La liniile telegrafice de mai sus, ce aparţin 
la administraţia poştelor, trebue să adăugăm şi li
niile telegrafice ale C. P. R. în lungime de 
3225 km., cu 8563 km. fire telegrafice.

Lungimea firelor telefonice a luat o mare des- 
voltare în anul 1900—1901.

Lungimea li
niilor aeriane 

în km.
^ungimea fi
ilor în km.

Nr.
postu
rilor

Reţeaua urbaaa Bu- 
curosci...................

1
91-619 1,716-086 881

Reţeaua urb. Brăila . 166-087 364-443 187
,, ,, Cîraiova. 28-611 228-817 69
,, ,, Galaţi . 33-237 433-842 113
„ „ Iaşi . . 166-826 248-816 39

,, Ploesci . 83-715 167*630 86
669-094 3,168.632 1376

Linii judeţene . . . 10,403-349 11,800-741 1168
,, particulare . . 1,006-063 1,366-062 460

Total . . 11,978-499 ! 16,316-436 2993
Numerul convorbirilor urbane şi interurbane 

a fost, în 1900—1901, de 1.527,255; iar veni
turile s'au repartisat în modul următor: 
taxe percepute pentru convorbiri lei 153,082’75

„ din abonamente.................. „ 188,323‘78
„ din instalaţiuni.................. „ 3,166'05

TotărrTTer344j57M8 
Liniile telefonice leagă capitala cu următoa

rele oraşe ale ţerii: Brăila, Galaţi, Piteşti, Ter- 
govişte, Sinaia, Ploesci, Câmpina, Giurgiu, Buzău, 
Călăraşi, Tumu-Măgurele, Constanţa, Slatina, Cra- 
iova şi Câmpulung.

Ultimul budget, pe 1901—1902, al direcţiei po
ştelor şi telegrafelor presintă la venituri suma do 
9.572,000 lei şi la cheltuieli 7.006,352 lei, adecă 
un excedent de venituri de 2.565,648 lei. Palatul 
poştelor şi telegrafelor a costat 7.647,677 lei, din 
cari exproprierile 2.076,450 lei şi construcţia pro
priu 4isâ a edificiului împreună cu instalaţia 
5.571,227 lei. Luminatul şi încălzitul acestui 
costisitor palat absoarbe anual suma de 80,000 lei. 
Plasat cu dobândă de 5°/o capitalul de 7.64'7,677 lei 
ar da un venit de 382,383 lei 85 bani, ceea ce 
represintă chiria anuală a localului poştelor şi 
telegrafelor, adecă ceva fenomenal pentru o ţeară 
cu resurse restrinse şi problematice ca România.

[I. I. Nacian.]
Constituţia.

Vechile regule de drept public ale Românilor 
nu sunt în destul de bine cunoscute, de oarece 
din hrisoave şi cronicele istoricilor nu se poate 
stabili în mod hotărît, ce anume regule de drept 
public a dominat în cutare sau cutare epocă.

Din faptul că adesea poporal şi boierii re
curgeau la revoluţiuni pentru a schimba pe domni, 
reiese că vechii domni ai Românilor (Muntenia 
şi Moldova) exercitau o autoritate absolută şi că 
bunul lor plac era regula legală.

Vechii domni ai ţerilor române erau eligibili 
şi se alegeau de boieri, mitropoliţi şi episcopi. 
Domnii (voivoZii) erau şi judecători şi legislatori 
şi administratori şi în ocârmuirea ţerilor erau 
ajutaţi de adunarea boierilor mari, mitropoliţi şi 
episcopi, care adunare se numia Divan (v. ac.). 
In epoca fanarioţilor dreptul public ia o formă 
mai determinată, dar domnii nu mai sunt pă
mânteni şi nici eligibili, ci se numiau deadreptul 
de cătră sultanul turcesc.

In urma tratatului dela Adrianopole (1829) se 
numesc două comisiuni, cari să reorganiseze prin
cipatele române.

Rusia prin acest tratab.dobândind o mare pre- 
ponderanţă în principate, comisiile au lucrat sub
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preşedinţia generalului rus Eisselef. Lucrările 
comisiunilor, după ce s’au trimis la Petersburg 
unde s’au revăzut, s’au votat la 1831 de cătră 
adunările convocate la Bucuresci şi Iaşi fiind 
compuse din boieri şi episcopi numiţi de domni.

Astfel apare >Begulamentul organic^ (v. ac.), 
care este primul început de regim constituţional.

In urma tratatului dela Paris (v. ac.) din 30 Mart. 
1856 principatele române se scot de sub pi otec- 
toratul rusesc şi se pun sub garanţia celor 7 pu
teri semnatare, ale tratatului. Li-se recunoasce 
principatelor de a avea o administraţiune na
ţională independentă, garantându-Ii-se libertatea 
cultului, comerciului şi autonomia legislativă. 
Potrivit acestui tratat se trimite la Bucuresci 
în 1857 o comisiune de delegaţi ai puterilor 
semnatare, ca să studieze starea principatelor şi 
cu care ocasie s’au convocat tDivanurile ad-hoc< 
(v. ac.) cari resumară dorinţele Românilor, în ur
mătoarele 4 puncte: 1) autonomia principatelor; 
2) unirea lor; 3) domn străin şi 4) guvern con
stituţional.

Aceste dorinţe ale Românilor s’au comunicat 
de delegaţii puterilor, congresului din Paris, care 
le-a aprobat şi s’au trimis în principate sub de
numirea de «Convenţia dela Paris», la 1858, care 
a înlocuit regulamentul organic. Această nouă 
constituţie a principatelor române ţinu până la 
2 Iulie 1664. Sub regimul convenţiei dela Paris 
încetă atât Muntenia cât şi Moldova de a mai 
exista politicesce prin faptul alegerii lui Ale
xandru Cuza ca domn în ambele principate şi 
dela data acestei alegeri 24 Ian. 1859, începe 
România modernă. Până la 24 Ian. 1862 dom
nitorul Cuza a guvernat principatele cu doue 
camere, una munteană şi alta moldoveană şi cu 
doue ministere separate, iar afacerile de interes 
comun se desbăteau de o comisie centrală, com
pusă din 16 membri, din cari jumătate erau mol
doveni, iar jumătate munteni. La 24 Ian. 1862 
s’a stabilit uniunea cu un singur parlament şi 
un singur ministeriu cu sediul în Bucuresci.

Convenţia de Paris e înlocuită de Cuza la 
2 Iulie 1864 prin «Statut» (v. ac.) care era o 
nouă constituţie şi care s’a aprobat şi de pute
rile garante. Pe timpul acestui statut s’a pro
mulgat «Codul civil», şi s’au împroprietărit ţe- 
ranii, desfiinţându-se claca.

După detronarea lui Cuza, locotenenţa dom
nească propuse un nou proiect'de constituţie, 
oare s’a votat în 1866. Aceasta este constituţia 
în vigoare, cu oarecari modificări. Prin noua 
constituţie se stabilesc în mod cert regulele de 
drept public, organisând puterile statului şi li
bertăţile publice. Constituţia cuprinde opt capi
tole şi tratează despre: teritoriul României, drep
turile Românilor, puterile statului, despre finanţe, 
despre puterea armată (v. ac.). (Cf. Dissescu, 
Drept public român.) Prin con,stituţie se garan
tează libertatea individuală, a consciinţei, învă- 
ţămentului, întrunirilor, presei, asocierii, peti- 
ţionării, etc. In statul român nu există nici o 
deosebire de clasă, şi toţi Românii sunt egali 
înaintea legii. Titlurile de nobleţe (boerie) sunt 
oprite în România.

Toate puterile statului emană dola naţiune, 
care nu le poate exercita, decât numai prin de- 
legaţiune şi după prinotpule şi regulele aşezate 
ÎP eojjstituţie,

Puterea legislativii se exercită colectiv de 
cătră rege şi representaţiunea naţională com
pusă din senat şi adunarea deputaţilor. Ori ce 
lege cere învoirea câtor trele ramuri ale pu
terii legiuitoare. Nici o lege nu poate fi supusă 
sancţiunii regale, decât după ce se va fi discutat 
şi votat liber de majoritatea ambelor adunări.

Puterea executivă este încredinţată regelui 
şi miniştrilor, cari o exercită în modul regulat 
de constituţie. Persoana regelui este inviolabilă. 
Miniştrii Iui sunt respun(jetori. Nici un act al 
regelui nu poate avea tărie, dacă nu va fi contra
semnat de un ministru, care prin aceasta de
vine respuncţetor de acel act. Miniştrii sunt în 
numer de opt şi anume: 1) interne, 2) externe, 
3) finanţe, 4) justiţie, 5) agricultură, industrie, 
comerciu şi domenii, 6) culte şi instrucţiune pu
blică, 7) resboiu şi 8) lucrări publice. Fiecare 
ministru lucrează pentru departamentul seu şi 
afacerile generale se tratează în consiliul de 
miniştri.

Puterea judecătorească se exercită de curţi 
şi tribunale. Hotărîrile şi sentinţele lor se pro
nunţă în virtutea legii şi se execută în numele 
regelui. Nici o jurisdicţiune nu se poate înfiinţa, 
decât numai în puterea unei anumite legi. Co- 
misiuni şi tribunale extraordinare nu se pot crea, 
sub nici un fel de numire şi sub nici un fel de 
cuvent. Pentru toată ţeara este o singură curte 
de casaţie.

In ceea ce privesce finanţele se stabilesce: 
ori ce imposit nu poate fi aşezat decât în fo
losul statului, judeţului sau comunei. Nici un 
imposit nu se poate stabili, decât în virtutea 
unei legi. Nu se pot statornici privilegiuri în 
materie de imposite. Nici o excepţiune sau mic
şorare de imposit nu se poate statornici decât 
printr’o lege. Nici un fond pentru pensiuni, sau 
gratificaţiuni în sarcina tesaurului public, nu se 
poate acorda decât în virtutea unei legi. Toate 
veniturile şi cheltuielile statului trebuesc tre
cute în budget, care se votează în fiecare an de 
adunarea deputaţilor. Regularea definitivă a so
cotelilor statului trebue să fie presentată camerei, 
cel mai târziu în termin de doui ani dela în
chiderea fiecărui exerciţiu. Pentru toată România 
este o singură curte de compturi.

Disposiţiuni de un deosebit interes pentru Ro
mânia mai conţine constituţia în art. 7, § 5 
«Numai Românii, sau cei naturalisaţi Români 
pot dobândi imobile rurale în România» şi în 
art. 132 «Pămenturile foştilor clăcaşi, ale însu
răţeilor şi ale locuitorilor, cari au cumporat, sau 
vor cumpăra în loturi mici proprietăţi de ale 
statului, sunt şi vor fi inalienabile, în timp de 
32 ani, cu începere dela promulgarea acestei 
legi». (V. şi Succesiunea tronului. Rege, Mo- 
narc&ie. Ministru, etc.) [B. V.]

Administraţia.
In România administraţia se exercită de rege 

şi miniştri în ceea ce privesce afacerile gene
rale, iar întru cât privesce interesele locale ale 
judeţelor de cătră prefecţi şi consiliile judeţene, 
iar în comune de cătră primari şi consiliile co
munale. Nefiind o decentralisare (v. ac.) com
pletă, puterea executivă centrală intervine în 
afacerile de interes local ale judeţelor şi comu
nelor, acest drept fîindu-i consacrat prin legi.
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Miniştrii lucrează fiecare separat pentru de

partamentul seu, precum şi în consiliul de mi
niştri pentru acte de administraţie de un interes 
mai mare. Ei fac regulamente, dau instrucţiuni 
şi priveghiază asupra bunului mers al admini
straţiei publice.

Prefectul (v. ac.) este reproseutantul guver
nului în judeţ. El administrează afacerile locale 
ale judeţului, împreună cu consiliul judeţean 
(v. Consiliu).

Budgetul judeţului se votează de consiliul jude
ţean, se aproabă de ministrul de interne şi se exe
cută de prefect. Veniturile judeţului se percep 
de agenţii fişcali ai statului. Delegaţiunea jude
ţeană, care se compune din trei membri ai con
siliului judeţean, verifică veniturile şi cheltuielile 
comunelor rurale şi urbane nereşedinţe de judeţ 
şi le aproabă budgetele. Poliţia este sub ordinele 
directe ale prefectului şi parchetului. Prefectul 
in judeţul seu poate face regulamente cu apro
barea ministeriului de interne, ia pe cale de or
donanţe toate măsurile pentru ordinea şi sigu
ranţa publică, inspectează spitalele, casele de 
alienaţi, asilurile de infirmi; exercită în per
soană un drept de supraveghere asupra tuturor 
persoanelor morale şi instituţiile de binefacere, 
liberează paşapoarte, dă rapoarte anuale mi- 
nisteriului de interne asupra stării generale, 
economice, financiare şi administrative a jude 
ţului şi comunelor din judeţ. Primarul cu con
siliul (v. ac.) comunal administrează afacerile 
comunale.

Consihul comunal deliberează îndeobşte asupra 
a tot ce privesce privegherea şi apărarea inte
reselor speciale ale comunei. El controlează toate 
actele administraţiunii comunale, face regula
mente de administraţiune interioară şi de poliţie 
comunală, îngrijesce de salubritatea publică, vo
tează budgetul. Primarul este singur însărcinat cu 
administrarea comunei sub controlul consiliului 
comunal. £1 administrează lucrurile comunei, în
grijesce de stringerea veniturilor, prepară şi exe
cută budgetul, conduce lucrările comunei, ţine 
licitaţii, încheie contracte, reprezintă comuna în 
justiţie, execută decisiunile consiliului comunal 
şi îndeplinesce ori ce alte funcţiuni speciale ce 
i-ar fi atribuite prin legi. Veniturile comunale 
se percep de agenţi comunali, iar budgetele co
munelor urbane reşedinţe de judeţ se aproabă 
de ministeriul de interne, iar ale celoralaite co
mune de delegaţiunea judeţeană. (Cf. Dissescu, 
Drept public român.) [B. V.]

JuRISDICŢIUNEA.
Din punctul de vedere al jurisdicţiunei. Ro

mânia se împarte în 132 judecătorii de ocol, 
32 tribunale, 4 curţi de apel şi 1 curte de ca- 
saţiune, apoi în fiecare comună e câte o jude
cătorie comunală, presidată de primar. Crimele 
le judecă juraţii, cari în fiecare district se adună 
în patru sesiuni ordinare. In Dobrogea, care e 
guvernată de o lege specială, nu există curţi cu 
juraţi. Crimele comise aici le judecă curtea de 
apel din Galaţi. In fino în Dobrogea mai sunt 
şi tribunale musulmane sub privegherea auto
rităţii române. Pe lângă fiecare curte de apel 
funcţionează câte o cameră de punere sub acu- 
sare, cameră cu atribuţiune de a cerceta afa
cerile de competenţa juraţilor, (v. şi art. Cod.)

Fin ANCE.

astfel:

Venituri

Vom considera îndeosebi budgetul pe exer
ciţiul 1901/1902. Acest ultim budget se presintă

Evalnaţimu ad
mise pentra 

exerciţi ni 
1901-1902 
44.015,000 
56.410,000 
52.380,000 
20.200,000 
21.520,000 
10.345,000 
3.334,000 
1.253,000 

202,000 
600,000 
431,000 

7.810,000

Contribuţiuni directe . . .
„ indirecte . .

Monopolurile statului . . .
Veniturile minist. domeniilor

„ „ lucrărilor publice
„ „ internelor
„ „ finanţelor
„ „ resbelului
„ „ externelor
„ „ cultelor .

justiţiei .
Venituri diverse

Cheltaeli

218,500,000
Credite admise 

pentru exercitial 
1001 1902

Datoria publică....................... 86.040,328-36
Ministeriul resbelului............... 38.820,000'—

„ finanţelor................ 35.328,113-—
„ cultelor................ 24.451,190-—
„ internelor................ 15.359,452-—
„ lucrărilor publice . 5.990,000-—
„ justiţiei ................ 5.230,976-—
„ domeniilor .... 4.866,569-—
„ externelor .... 1.539,872-—

Consiliul miniştrilor............... 56,408-—
217.682,908-36

Fond pentru deschideri de cre
dite suplimentare şi extraordi
nare ....................................   817,091-64

218.500,000-00
După cum se vede, contribuţiunile indirecte 

ocupă primul raug printre veniturile statului cu 
56.410,000 lei, cifră, care adăugată la aceea de 
52.380,000 lei, ce constitue monopolurile sta
tului, dau un total de 108.790,000 lei, cari for
mează principalele venituri ale statului.

După aceea viu contribuţiunile directe şi ve
niturile ministerelor. La cheltuieli observăm, că 
asupra unui budget de 218.500,000 lei, aproape Va 
servă pentru plata anuităţilor datoriei publice, 
pe când aproape '/a din rest consumă armata. 
In fine 24.451,190 lei alimentează cheltuielile 
instrucţiunei publice şi cultelor. Toate aceste 
cheltuieli sunt exagerate în raport cu cifra ve
niturilor budgetare.

Budgetul din 1901/1902 este singurul budget 
echilibrat într’un mod raţional. Principalele ve
nituri ale statului, resultate din exerciţiul 1900 
până 1901, sunt următoarele:

Contribuţiuni directe:
IncaasSri efec- 

„ tnate în exerci-
Tenlt,lrl ţiul 1900-1901

Fonciera..................................... 15.876,381-38
Căi de comunicaţie . , . . 5.868,336-55
Licenţa beuturilor spirtuoase . . 4.450,694-80
Patentele.................................. 4.085,004-14
ţiecimi de percepere............... 6.044,390 52
Taxa de 5°/o asupra salariilor . 4.925,831-84 
Amen4i după legea licenţelor . 11,815-71

Total. . 41,262,354-94
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CoDtribuţiile indireote:
Inoassâri efec

tuate în ezeroi- 
Venituri ţiul 1900-1901

Vămile..................................... 17.802,12613
Timbrele ................................. 8.877,480'05
Visa de timbre.......................... 1.410,563p56
Taxe de înregistrare............... 4.647,539'18
Amenzi la legea timbrului . . . 119,068'55
Taxa beuturilor spirtuoase . . . 9.962,915-78 
Taxe pe hectare de vii şi pruni . 646.213'27
Amen4i de contravenţii la legea

spirtnoaselor...................... . l,813-25
Taxă de consum, asupra zahărului 4.660,848'90 
Taxe asupra petroleului .... 2.281,935-55

Total . . 50.310,504-22 
Principalele venituri, resultate din monopo

lurile statului pe exerciţiul 1900/1901, sunt ur
mătoarele:
Ven(Jarea tutunurilor .... lei 37.299,807 49 

„ sărei pentru consu
maţia în ţeară..................„ 6.054,006-59

Ven()area sărei pentru export „ 1.285,299 46
„ chibritelor .... „ 2.667,975-45
„ cărţilor de joc . . . „ 394,448-—
„ hârtiei de ţigarete . „ 1.721,749 —

Amen4i şi venituri extraordi
nare ale Regiei.............. „ 175,604-86

Venituri din transporturi pe apă „ 1.107,287-95
Venitul şantierului dela Turnu-

Severin.............................„ 470.577-56
Ven4area de praf de puşcă . „ 450,626-77

Total lei 51.627,383-13 
Apoi vin, tot pe acelaş exerciţiu 1900/1901, 

şi următoarele venituri:
Venitul minist. domeniilor . .

lucrâr. publice 
de interne . .
„ finanoe . .
„ resboiu . .
„ externe . . 
cultelor şi in- 

strucţiunei publice ....
Venitul ministeriului justiţiei
Diferite venituri...................
Venituri extraordinare nepre- 

ve4ute în budget, provenind 
din excedentul tesaurului, 
const. la închiderea exer
ciţiului 1888/89 şi 1898/99

lei 24.271,915-92 
„ 12.429,039-60 
„ 10.632,891-50 
„ 5.216,490-40 
„ 850,286-35
„ 184,693-01

„ 199,379-30
„ 397,733-60
„ 12.166,665-05

493,420-95
Total lei 66.842,515-68 

Recapitulaţiunea veniturilor pe exerciţiul 1900 
până 1901:
Contribuţiuni directe ... lei 41.262,354-94

„ indirecte . . . „ 50.310,504-22
Monopolurile statului . . . „ 51.627,383-13
Veniturile minist. domeniilor „ 24.271,915-92

„ „ lucrăr. pu-
. blice................................. „ 12.429,039-60
Veniturile minist. de interne „ 10.632,891-50

„ „ „ finanţe „ 5.216,490-40
„ „ u resboiu „ 850,286 35
„ „ „ externe „ 184,693-01
„ „ cultelor şi

instrucţiunei publice . . . „ 199,379-30
Veniturile minister, justiţiei „ 397,733 60
Diferite venituri.................... 12.166,665 05
Totalul veniturilor budgetare lei 209.549,337-02

493,420-95

Venituri extraordinare nepre- 
ve4ute în budget, prove
nind din excedentul te-
saurului  ...................... Iei

Totalul general al încasărilor 
în anul budgetar 1900/1901
a fost de.......................... lei 210.042,757-97
deşi prevederile budgetare
ale aceluiaş an au fost de
245.325,400 lei, de unde a >
resultat un deficit budgetar
de 35.282,692 lei 3 bani
pentru exerciţiul budgetar
1900/1901. [I. I. Nacian.]

Impositele.
Impositele directe şi indirecte în România sunt:

I. Impoaite directe.
Impositul fonciar este cel mai important dintre 

impositele directe din România şi el este aşezat 
asupra venitului net al proprietăţilor imobile ru
rale şi urbane. Până în 1850 acest imposit era 
necunoscut în Principatele române, iar la această 
dată el apare în Muntenia, aplicându-se asupra 
proprietăţilor imobile rurale şi fixăndu-se darea 
foncierei la 6 lei pe au pentru fiecare clăcaş, 
dacă pe moşie se aflau olăşaşi, iar în cas contrar 
această dare era fixată la 8% din venit. Prima 
lege însă în Muntenia asupra impositului fonciar 
datează din 1860, fixând ca dare de foncieră 30/0 
din venitul net al tuturor proprietăţilor imobile 
rurale şi urbane. In Moldova pentru ântâia oară 
s’a aplicat în 1860 legea votată în 1859, prin 
oare se impunea la o dare de 5°/o din venitul 
net al proprietăţii imobile în general. Prin legea 
din 31 Martie 1862 se unifică impositul fonciar 
pentru ambele principate, flxându-se darea de 
4°/o pe an pentru anul curgetor 1862, iar pentru 
anii următori această dare se va mări sau mic
şora, după trebuinţă, de cătră adunările elective 
cu ocasiunea votării budgetelor anuale. In ceea 
ce privesce oraşul Iaşi, avendu-se în vedere că 
încetând prin unirea principatelor de a mai A 
capitală, darea s’a pus numai de 2°/0 în loc de 4. 
Rasele fundamentale, pe cari urmează a se aşeza 
acest imposit, legea de unificare din 1862 de
clară, că vor fi tot cele prevăzute prin legea din 
2 Sept. 1860, care acum se va aplica şi în Mol
dova, legea din 16 Pebr. 1859 abrogându-se. 
Legea în vigoare aeji asupra impositului fonciar 
impune o dare de 6% pentru clădiri în general; 
50/o pentru proprietăţile rurale, cari se exploa
tează de însuşi proprietarii lor, şi 6% când sunt 
arendate, dar proprietarii domiciliază în ţeară; 
120/o pentru proprietăţile, cari se arendează şi 
proprietarii lor nu domiciliază în ţeară. Această 
variaţie în cota impositului se explică prin o 
încuragiare, ce legiuitorul acoardă acelora, cari 
îşi cultivă înşişi pământul, resultând de aci o 
cultură mai îngrijită, mai raţională, înlăturân- 
du-se astfel exploatările arendaşilor făcute numai 
şi numai în vederea câştigului; iar impositul 
de 12°/o ee explică prin aceea, că legiuitorul n’a 
înţeles a pune alături cu locuitorii ţerii pe acei 
Români, cari şi-au părăsit patria şi moşia mul- 
ţumindu-se a scoate in fiecare an din ţeară numai 
veniturile. In această categorie de contribuabili 
nu întră acei Români, cari sunt în străinătate
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pentru studii sau însărcinaţi a representa ţeara. 
Yenitul net se calculează pentru clădiri scă4en- 
du-se V4 din chirie ca cheltuieli de întreţinere 
şi reparaţiune, iar pentru stabilimentele indu
striale scă^endu-se YB; pentru fondurile rurale 
impositul se aplică asupra ai'endei fără nici o 
scădere. Când proprietăţile sunt închiriate sau 
arendate se ia ca basă pentru stabilirea veni
tului preţul ce se stipulează prin contract, fie 
acel contract legalisat, fie sub semnătură privată, 
iar în cas contrar venitul se fixează de cătră 
comisia de recensement, luând de basă chiriile 
sau aren<}ile proprietăţilor vecine. Plăţile în na
tură sau alte sarcine prevăzute în contract, de 
natură a scăde chiria sau arenda, contează la 
venit după o estimaţie prealabilă. Pădurile sunt 
supuse la plata acestui imposit numai când sunt 
puse în exploatare, şi impositul se plătesce pe 
mesura exploatărei 5, 6 sau 120/o, după distinc- 
ţiunile de mai sus. Pentru proprietăţile de pe 
cari se exploatează păcură, s’a stabilit o dare 
fixă de 24 lei anual ca drept de exploatare, ne
importând de cine se face exploatarea, iar darea 
impositului fonciar se va calcula numai asupra 
unei cincimi din produsul not al puţurilor de 
păcură. Sunt scutite de darea foncierei pe timp 
limitat: locurile băltoase (mlăştinoase) pe termin 
de 10 ani dela data de când au fost puse în 
stare de cultură, pe termin de 5 ani toate lo
curile, pe cari s’au sădit pomi roditori şi viile 
din nou plantate, şi pe 3 ani construcţiuuile noui 
calculate din momentul când devin locuite. Toate 
stabilimentele industriale pe timp de 15 ani, con
form legii de încuragiare a industriei naţionale, 
cu prealabila învoire a consiliului de miniştri. 
Nu sunt supuse la darea foncierei: încăperile 
rurale neproducetoare de venit (case de locuit, 
hambare, grajduri, coşare, etc., cu îngrădirile 
tor), bisericile de ori ce rit cu clădirile necesare 
clerului, pămenturile aparţinătoare şcoalelor şi 
bisericilor după legea rurală din 1864, domeniul 
privat al statului, domeniul public, toate con- 
strucţiunile aparţinătoare statului, comunelor sau 
judeţelor, ocupate de un serviciu public, precum 
şi toate aşezămintelo publice şi de binefacere. 
Venitul acestui imposit pe anul financiar 1902/3 
este preliminat cu 16.800,000 lei.

Căile de comunicaţie sau impositul personal 
(capitaţiunea) este datorit în mod egal de toţi 
locuitorii majori şi valicji ai României »fără deo
sebire de condiţiunea socială sau de profesiune.» 
Cota acestui imposit este de 6 lei pe"'an. Sunt 
scutiţi de acest imposit: clerul de ori ce rit, 
militarii iadele inferioare din activitate sau re- 
servă, infirmii fără avere, reserviştii cari au luat 
parte în resboiul independenţei din 1877—78 
(această scutire e pe viaţă) şi părinţii, ai căror 
copii sunt înrolaţi ca militari în fiotilă sau că
lăraşi, pe tet timpul cât fiii lor se vor afla în 
serviciul activ. Acest imposit (birul propriu (}is) 
este cel mai vechiu imposit direct cunoscut in 
România, el datează de pe la începutul seci. XIX 
şi cota lui varia după voinţa domnitorilor. Con- 
tribuţiunea, care se percepe adi sub numirea de 
»căi de comunicaţie», nu este decât vechea dare 
asupra >capului», contopită cu o altă dai'e spe
cială numită pentru «şosele şi poduri.» Venitul 
acestui imposit pe anul financiar 1902/3 este 
preliminat cu 5.850,000 lei.

Patenide. Acest imposit, aşezat asupra bene
ficiilor profesionale, s’a înfiinţat prin Regula
mentul organic, şi prima lege asupra acestui 
imposit este din 26 Ian. 1863, care cu puţine 
modificări este şi adi în vigoare. Patenta este 
singurul imposit, a cărui aşezare are de basă 
numai suposiţii, din care causă produce foarte 
puţin şi prin lege se fac o mulţime de combi- 
naţiuni pentru a se ajunge cât mai aproape po
sibil la stabilirea adevăratului venit impesabil. 
Aşa la stabilirea cotei se are în vedere popu- 
laţiunea, unde sa exercită profesiunea, întinderea 
afacerilor, natura lor, valoarea locativă (chiria) 
a prăvăliilor sau biurourilor, etc. Avendu-se în 
vedere aceste date, s’au grupat toate profesiunile 
în trei tabele: A, B şi C; tabelele în clase, iar 
după tabele şi clase s’a fixat taxa de patentă, 
care pentru unele profesiuni e fixă, pentru altele 
proporţională, iar pentru toate cele cuprinse în 
tabela A (afară de cl. 7 şi 8) patenta se compune 
din o taxă fixă după clasa căreia aparţine pro
fesiunea, plus o taxă proporţională de 10, 5 sau 
2°/o, după felul comerciului, şi se va calcula 
asupra valoarei locative a stabilimentului. Sunt 
scutiţi de patentă: profesorii în general, pictorii, 
sculptorii, musicanţii, desenatorii, artiştii dra
matici, directorii iustituţiunilor de cultură pri
vate, proprietarul pentru comerciul ce face cu 
productele de pe propriul său pământ, etc. Prin 
legea din 22 Dec. 1899, taxa propoifională dnpă 
valoarea locativă s’a înlocuit prin o taxă fixă 
pe clase pentm bancheri, casele de schimb şi 
acele cari fac operaţiuni de bani. Aceste clase 
sunt: 1) Pentru bancheri: cl. I 25,000 lei, cl. II 
15,000 lei, cl. 111 10,000 lei, cl. IV 5000 lei şi 
cl. V 2000 lei. 2) Pentru oasele de schimb (comp- 
tuare de scompt) cl. I 4000 lei, cl. II 3000 lei, 
ol. III 2000 lei şi cl. IV 1000 lei. CJasificaţia 
se face de comisiele de recensement, având în 
vedere capitalul, importanţa afacerilor şi a ora
şului unde se exercită comerciul. Când aceste 
case de comerciu au mai mulţi asociaţi, fie în 
nume colectiv, fie in comandită (v. ac.) se plă
tesce o singură patentă. Sucursalele caselor de 
comerciu enumerate mai sus sunt supuse la pa
tenta fixă de cl. I din tariful după populaţie al 
vechei legi, plus un drept proporţional de 10°/o 
din valoarea locativă. Sucursalele bancherilor 
şi caselor de schimb din străinătate stabilite în 
România, fie ele principale sau secundare, vor 
fi supuse la patentă după clasele prevădute mai 
sus, neîntrând în categoria sucursalelor ban
cherilor şi caselor de schimb cu sediul în Ro
mânia. Patenta pe clase poate fi înlocuită, după 
cerere, prin o taxă de 50/o din venitul net al 
operaţiunilor. Pentru societăţile prin acţiuni, 
anonime (v. ac.) sau în comandită, cari ar face 
operaţiuni de bancă sau de schimb, sau cari ar 
exercita vr’un comerciu sau industrie, dreptul 
proporţional după valoarea locativă s’a înlocuit 
cu o taxă de 5°/o din venitul net. Când taxa 
este asupra venitului, fiscul îşi reservă dreptul 
de control al registrelor şi bilanţurilor. Pentru 
sucursalele societăţilor se face aceeaşi distinc- 
ţiune, ca şi pentru sucuisalele bancherilor sau 
caselor de schimb, arătată mai sus, minus dreptul 
proporţional de 10°/o din valoarea locativă. Sucur
salele Băncei agricole sunt scutite de patentă. 
Prin venit net se înţelege ceea ce se distribue
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sub ori ce formă acţionarilor, fondului de reservă, 
direcţiunei sau consiliului de administraţie. Se 
exceptează ceea ce trece la fondul de amortisare. 
Taxa fixă pe clase, precum şi taxa de 5% asupra 
venitului net sunt scutite de 4eoinii comunale, 
judeţene şi ale camerelor de comerciu. Ve
nitul acestui imposit pe anul financiar 1902/3 
este preliminat cu 3.800,000 lei.

Imposiiul licenţei este aşezat asupra tuturor 
persoanelor, cari exercită comerciul de beuturi 
spirtuoase şi se compune dintr’un drept fix şi o taxă 
proporţională. Dreptul fix este: 1200 lei pe au 
pentru oomereiul cu ridicata (en gros) pentru tot 
felul de spirtuoase şi 500 lei peutru comerciul cu 
ridicata numai de vinuri. Pentru comerciul cu 
măruntul (en detail) această taxă variază după 
populaţia locului unde se exercită comerciul; 
astfel: 200 lei anual în comunele urbane cu o 
populaţie mai mare de 15,(XX) suflete; 160 lei în 
acele comune urbane, cari au o populaţie între 
3000—15,000 suflete; 120 lei în comunele ur
bane cu o populaţie mai mică de 3000 suflete 
şi în gările căilor ferate aşezate pe teritoriul 
vr’unei comune rurale. Pentru comunele rurale 
în general, taxa de licenţă este de 100 lei anual. 
Taxa proporţională, care se adaugă la taxele fixe 
de mai sus, este, fără nici o excepţiune, de 20°/o 
asupra valoare! locative a stabilimentului. Fa
bricanţii de spirtuoase sunt supuşi licenţei numai 
în caşul când au stabilimente speciale pentru 
ven(Jarea produselor lor. Venitul acestui imposit 
pe anul financiar 1902/3 este preliminat cu 
4.400,000 lei.

Taxa de 5% asupra solarelor. Prin legea din 
16 Dec. 1899 se înfiinţează o taxă de 5°/0 asupra sa- 
larelor tuturor funcţionarilor publici şi particulari, 
precum şi asupra pensiilor, diurnelor, accesorii şi 
ori ce alte indemnităţi, cheltuieli de representare, 
recompense naţionale, pensii viagere, remise sau 
ori ce fel de plată pentru ori ce serviciu. Sunt 
scutiţi de această taxă cei ce au pâuă la 120 lei 
bruto lunar, lucrătorii din atelierele statului, 
precum şi calfele şi simplii ven^ători de prăvălie, 
pensionarii militari din timpul resboiului din 1877, 
după legea din 29 Dec. 1877. Taxa se percepe 
asupra retribuţiunii cete, după ce s’a dedus re
ţinerile pentru casa pensiilor. Pentru funcţio
narii şi pensionarii publici taxa se percepe lunar 
la plata lefurilor, pensiilor sau diurnelor, iar 
pentru funcţionarii particulari taxa se percepe 
pe trimestru, patronii fiind obligaţi a da fiscului 
state nominale de impiegaţii lor şi retribuţiuni. 
Acest imposit a produs în anul financiar 1901/2 
4.238,173 lei 53 bani.

pedmi adiţionale. Sub această numire se în
ţeleg nisce imposite accesorii, quantumul lor 
fiind fixat de 10°/o asupra diferitelor imposite 
directe. Aceste i>(}eoimi« sunt de patru teluri: 
»(}ecimi de percepere» create cu scop de a se 
preîntimpina cheltuielile personalului însărcinat 
cu perceperea contribuţiilor directe, şi ele sunt 
aşezate asupra celor patru imposite directe: fon- 
cieră, patente, căi de comunicaţie şi licenţe. Tot 
asupra acestor imposite se mai percep âncă doue 
feluri de •ijecimi»: judeţene şi comunale, ca profit 
judeţelor şi comunelor, după cum se vede din 
numirea lor. Al patrulea fel de (jecimi sunt cele 
cuvenite camerei de comerciu şi sunt puse numai 
asupra unor taxe de patentă, peciroile se percep

odată cu impositele, asupra cărora sunt puse şi 
sunt considerate ca impoaite directe.

II. Imposite indirecte.
Impositul vamal ca ori care imposit indirect 

este aşezat asupra mărfurilor destinate consuma- 
ţiunei şi se percep ou ocasiunea importului şi ex
portului acestor mărfuri. Taxele de vamă se percep 
de funcţionari speciali, după un anumit tarif sus
ceptibil de a fi modificat, după cum se care de inte
resele fiscului sau ale industriei şi comerciului 
ţerii. Mărfurile nepreveijute în tarif se taxează 
prin analogie. Dreptul de vamă se stabilesce prin 
o tarifă generală şi tarife convenţionale, luân- 
du-se de basă greutatea, măsura sau numărul, 
şi numai excepţional taxele se stabilesc pe va
loare (ad valorem)! Atât tarifa generală, cât şi 
tarifele convenţionale fac obiectul unor legi spe
ciale. Venitul vamal în România pe anul financiar 
1901/2 a fost 25.198,263 lei 39 bani.

Intreposite. Pentru înlesnirea comerciului, 
legea vamală autorisează înfiinţarea unor ma
gazii speciale, puse sub supravegherea agenţilor 
vamali, pentru depositarea mărfurilor cu dreptul, 
ca atât cât timp stau mărfurile în aceste ma- 
pzii, să fie scutite de taxele vamale şi de cele
lalte taxe accesorii. Acestor magazii speciale 
li-s'au dat numirea de «intreposite» şi ele sunt 
considerate, prin o ficţiune a legii vamale, ca 
afai'ă din teritoriul ţerii, ca exteritorialisate şi 
taxele vamale nu devin exigibile decât în mo
mentul scoatere! din intreposite a acelor mărfuri 
pentru a fi puse în consumaţiune. In caşul când 
mărfurile intrate în intreposite se reexportează, 
se consideră ca şi cum n’ar fi intrat în ţeară şi 
prin urmare sunt scutite de ori ce taxe vamale. 
Legea vamală română însă în acest cas percepe 
o mică taxă sub titlu de «taxă de înapoiere.» 
Timpul cât o marfă poate sta în întreposit e de 
maximum doi ani, cu facultatea pentru mini- 
steriul de finanţe de a mai acorda o prelungire 
de termin.

Transit. In scopul înlesnire! comerciului in
ternaţional s’a admis în legile vamale, ca măr
furile cari numai trec pe teritoriul unei ţeri, ou 
destinaţia de a fi puse în consumaţiune în altă 
ţeară, să fie scutite de ori ce taxe de importa- 
ţiuno, întrucât numai prin simpla trecere pe un 
teritoriu nu se întrunesoe nici una din condi- 
ţiunile ce ar motiva perceperea taxelor vamale. 
Această facultate de liberă trecere a mărfurilor, 
în scutire de ori ce taxe, se numesce «transit.» 
Legea vamală română prevede îndeplinirea unor 
anumite formalităţi, pentru ca o marfă să se 
bucure de dreptul de transit, şi în cas de abatere 
se aplică penalităţile prevăzute de lege pentru 
infracţiuni în general. O marfă declarată cu 
dreptul de transit pentru România, poate fi dată 
in consumaţiune chiar pe teritoriul României, 
supunendu-se regulelor generale de importaţiune, 
adecă plătind taxele vamale. In ceea ce privesce 
dreptul de transit, regula generală este, ca toate 
mărfurile să se bucure de acest drept, excepţiune 
făceod numai în caşul când ar fi în joc apărarea 
naţională, sănătatea publică, etc., aşa s. e. armele 
şi muniţiile de resboiu, nu vor pute beneficia de 
acest drept decât cu autorisaţia guvernului.

Timbrul ţi înregistrarea constă în nisce taxe, 
la cari sunt supuse convenţiunile în general;
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cota acestui imposit vâri and după natura actelor 
sau valoarea convenţiunilor. Deosebirea însă 
între aceste doue feluri de taxe este funda
mentală, ele deosebindu-se atât prin modul de 
percepere cât şi prin aşezarea lor. Aşa taxele de 
timbru sunt aşezate asupra actelor scrise, prin 
cari se constată convenţiunile sau transacţiunile 
încheiate .de părţi şi se percep prin întrebuin
ţarea de coaie timbrate sau timbre, pe cari e 
însemnată valoarea taxei de timbru ce repre- 
sintă; iar taxele de înregistrare se aplică asupra 
convenţiunilor şi transacţiunilor înseşi, fie ele 
încheiate prin acte scrise sau numai verbal şi se 
percep prin plata în natură făcută la casele sta
tului. Acest imposit s’a înfiinţat în România prin 
legea din 1 Martie 1872. Venitul acestui imposit 
pe anul financiar 1901/2 a fost 16.419,682 lei 
76 bani.

Impositul asupra beuturilor spirtuoase este 
aşezat asupra producătorilor de atari beuturi. 
Acest imposit difere de licenţe şi se plătesce de 
cătră fabricanţi cu ocasiunea punerei în con
sumaţie a fabricatelor. Cota impositului este: 
12 bani de grad pentru fiecare decalitru de ori 
ce fel de alcool, berea 1 leu 50 bani şi liquo- 
rurile 6 lei de decalitru. Taxa asupra rachiu
rilor fabricate din prune, tescovină, vin, drojdii 
de vin, etc., e înlocuită prin o dare de 10 lei 
pe hectarul de pruni (600 pruni la hectar) şi 
8 lei pentru hectarul de vie. Venitul acestui imposit 
pe anul financiar 1901/2 a fost 14.360,179 lei 
91 bani.

Taxa de eonsumaţiune asupra zahărului. 
Prin legea din 22 Dec. 1899 s’a înfiinţat asupra 
zahărului o taxă de eonsumaţiune fixată la 30 bani 
de kgr. Sunt supuse acestei taxe toate zahările 
importate sau fabricate în ţeară, de ori ce fel 
şi sub ori ce formă, numire sau calitate, precum 
zahăr rafinat în căpăţâni, în bucăţi, pisat, candel.

zahăr brut (nerafinat), glucosă de feculă sau de 
fructe, siropuri de zahăr şi alto asemenea. Za
hărul destinat exportaţiunii este scutit de taxă. 
Taxa de 30 bani de kgr. se percepe, pentru za
hărul importat, la vamă, iar pentru cel din ţeară 
la punerea lui în eonsumaţiune. Fabricanţii sunt 
obligaţi a ţine registre în regulă, după modele 
stabilite de fisc, şi agenţii fiscali au ori când 
dreptul a verifica registrele şi depositele. Ori ce 
abateri se pedepsesc. Acest imposit a produs 
în anul financiar 1901/2 suma de 5.165,702 lei 
15 bani.

Taxa asupra petroleului. Prin legea din 
10 Febr. 1900 s’a stabilit o taxă de consumaţie de 
7 bani de fiecare kgr. asupra derivatelor petroleului 
şi anume: benzina, petroleul lampant, destilat 
şi rafinat şi oleurile minerale a căror densitate, 
la temperatura de 15° centigrade, nu este mai 
mare de 0'920, fie acestea importate, fie indi
gene, numai să fie destinate consumaţiunei în 
interiorul ţerii. Taxa de eonsumaţiune se per
cepe, pentru derivatele petroleului importate, 
la vamă, iar pentru cele produse în ţeară la 
punerea în consumaţie. Fabricanţii sunt supuşi 
controlului fiscului atât în ceea ce privesce re
gistrele, cât şi producţiunea şi depositele. Ei 
sunt obligaţi a-şi procura toate aparatele de control. 
Materialul destinat exportului este scutit de taxa 
de eonsumaţiune. Abaterile dela lege se pedep
sesc. Venitul acestui imposit în anul financiar 
1901/2 a fost de 2.402,814 lei 12 bani.

Axisul este dreptul ce-1 au diferitele comune 
de a percepe o taxă în folosul lor, la întrarea 
obiectelor în comună. Legea, care stabilesce 
drepturile comunelor în privinţa acestor taxe, 
este legea asupra ^maximului taxelor şi contri- 
buţiunilor comunale^ din 4 Iunie 1893. De pre- 
sent (1903) se pregătesce o nouă lege pentru 
unificarea acciselor comunale. [B. V.]

Datoria publică.
Datoria publică a României la 1 Aprile 1902 era de 1,413.339,385 lei 35 bani, şi

împrumuturi contractate Data contractăreL 
împrumuturilor

Datoria publică la
1 Aprilie 1902

Data
etingeru
împru
mutu
rilor

Rentă 50/0 amoitisabilă din 1881—1888 1881—1888
Lei

331.757,500
B.

1931
„ 4°/o „ „ 1889 internă 1889 27.855,600 — 1933
„ 4°/o „ „ 1889 externă 1889 43.203,000 — 1933
„ 4% „ „ 1890 1890 242.131,500 — 1923
„ 4o/0 „ „ 1891 1891 39.786,000 — 1934
„ 5% „ „ 1892 1892 69.232,000 — 1936
n 50/o 11 11 1893 1893 46.650,000 — 1937
„ 50/o „ „ 1894 internă 1894 6.095,500 — 1938
„ 4% „ „ 1894 1894 , 111.864,500 — 1939
„ 4°/0 „ „ 1896 1896 85.817,500 — 1940
„ 40/0 „ „ 1898 1898 177.674,500 — 1958

Bonuri de tesaur 5% ,i 1899 1899 175.000,000 — 1904
Rentă 4% perpetuă pentini întreţinei'ea 

şcoalei şi bisericei din Braşov din 1900 1900 962,500 _ perpttuă
Calea ferată Suceava-Iaşi-Roman-Botoşani 1871 50.885,032 70 1960
împrumutul dela Cassa de depuneri din 1872 1872 4.424,252 65 1912

1,413.339,385 35
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Considerând stai'ea economică şi financiară 
din present, se poale ^ice că datoria publică a 
României este enormă. Populaţiunea României 
(fără Dobrogea), ce, după calculele noastre, in 
1888 se ridica la 5.330,788 locuitori, în 1902 
era de 6.080,890 locuitori. Dacă repartisăm cifra 
datoriei publice la cifra populaţiunii, găsim că 
datoria publică represintă 232 lei 42 bani de 
locuitor. Datoria publică a României a crescut 
în următoarele proporţiuni în anii dela 1887 
până la 1902:
Inl887dat.naţ.eradelel 778.602,^1'âOad. lei 146'09deloc.
„ 1890 ............... „ „ 900.682,909-05 „ ,, 164-32 „ „
„ 1893 „ „ „ „ „ 1,082.619,126-19 „ „ 191-97 „ „
„ 1898 „ „ „ „ „ 1,222.123,626-- „ „ 207-78 „ „
„ 1902 „ „ „ „ „ 1,413.339,385-36 „ „ 232-42 „ „

Băncile din România.
Odată cu desvoltarea economică şi socială a 

terii, mai multe bănci şi instituţiuni de credit 
au fost create in România, ca Banca naţională 
a României, Banca de scompt. Casa do depu
neri şi consemnatiuni. Casa de economie. Cre
ditul judeţean şi comunal. Creditul fonciai- rural 
şi urban. Banca agricolă. Banca României, etc. 
Societăţile de asigurare: »Dacia-Roniânia«, «Ge
nerala», «Patria», «Naţionala», etc.

Banca naţionalii (v. ac.) este cea mai im
portantă din băncile ce există în toară. Ea po
seda la 13 Apr. 1902 în numerar 52.489,187 lei, 
din cari 48.338,813 lei în aur şi 4.150,374 lei 
îu argint. La 13 Apr. 1902, banca avea în cir- 
culatiune bilete de 152.658,610 lei.

Tipul biletelor emise de Banca naţională a Ro
mâniei este de 20, 100 şi 1000 lei. Stocul băncei 
în efecte comerciale (trate aur) a variat. Bl a 
fost la 13 Apr. 1902 de 20.491,218 lei. De ase
menea variază şi stocul băncei în numerar. El 
a fost la 13 Apr. 1902 de 48.338,813 lei. Acest 
stoc se mai numesce şi reserva metalică a băncei. 
Scomptul a variat, dela crearea băncei şi până 
la 1902, astfel:

In Novembre 1880 a fost de 5%
„ Decembre „ „ 6»/0
„ Ianuarie 1881 „ 5%
„ Februarie „ „ 4«/0
„ Iunie 1883 „ 30/0
„ 7 Nov. 1884 „ 4°/0
n 22 ,, „ „ 5°/o
„ Septembre 1887 „ 6%
„ Martie 1890 „ 5%
„ Octobre „ „ 4V9%
„ Decembre „ „ 5»/0
„ Februarie 1892 „ 6°/o
„ Martie 1893 „ 50/0
„ Novembre „ „ 6%
„ August 1894 „ 7%
„ Septembre „ „ 6l)/0
„ Aprilie 1895 „ 5%
„ Octobre 1898 „ 6%
„ Ianuarie 1899 „ 5%
,1 Iunie „ „ 6°/o
„ Iulie „ „ 7%
„ Octobre „ „ 8°/o
„ Decembre „ „ 9%
„ Februarie 1900 „ 8%
„ Martie 1901 „ 7%
„ Ianuarie 1902 „ 6%

Scomptul băncei cel mai ridicat a fost în De
cembre 1899. Acest scompt corespunde cu crisa

din acelaş an. Ridicarea scomptului Băncei na
ţionale a fost în totdeuna în strînsă legătură cu 
starea economică şi financiară a ţerii. Valoarea 
mijlocie a portofoliului Băncei naţionale, în pe
rioada dela 1881—1901, a fost de 16.644,405 lei 
8 bani, iar valoarea maximă a portofoliului băncei 
a fost, în anul 1898, de 43.630,237 lei 54 bani.

Titlurile depuse la bancă pentru împrumu
turile efectuate în ultimii 5 ani, dela 1897 până 
1901, au fost: ,

In 1897 de 97.883,200 lei 
„ 1898 „ 94.289,900 „
„ 1899 „ 114.185,300 „
„ 1900 „ 123.804,300 „
„ 1901 „ 98.634,000 „

Total pe 5 ani de 528.796,700 lei
Statul român era proprietar al 8 mii de ac

ţiuni ale Băncei naţionale, însă prin conven- 
ţiunea dintre stat şi bancă din Ian. 1901 statul 
a cedat acţiunile sale celorlalţi acţionari, iar în 
schimb statul a primit suma de 14.800,000 lei.

Banca de scompt din Bucuresci a fost creată 
în anul 1898 cu un capital de 5 milioane lei, 
întreg versat. Această bancă a fost creată cu 
scopul de a contribui la desvoltarea oomerciului, 
industriei şi altor antreprise. Banca poseda, la 
30 Dec. 1901, 544,092 lei 70 bani în numerar şi 
2.610,753 lei in efecte. Dividendele distribuite 
de bancă acţionarilor, dela constituire până la 
1901, au variat între 7—10%. Banca de scompt 
face toate operaţiunile de bancă şi comision de 
cereale la Brăila, şi, în urma unei convenţiuni 
cu C. F. R., plătesce rambursurile acestei admi
nistraţii. Valoarea portofoliului Băncei de scompt 
era, la 31 Dec. 1901, de 1.442,318 lei 11 bani 
scomptul şi de 8.183,000 lei reesoomptul. Scomptul 
acestei bănci a variat. Scomptul cel mai ridicat 
a fost în 1901. Ridicarea scomptnlui a corespuns 
în totdeuna cu crisele financiare, agricole şi eco
nomice, cari au bântnit ţeara. Valoarea minimă, 
mijlocie şi maximă a portofoliului Băncei de 
scompt a fost: minimă de 6.075,000 lei, mijlocie 
de 8.800,000 lei şi maximă do 10.908,000 lei. 
Banca face împrumuturi pe titluri şi pe alte 
valori. Pe lângă sediul principal din Bucuresci, 
Banca de scompt mai are sucursale la Brăila 
şi Galaţi.

Casa de depuneri ţi consemnaţiuni este creată 
ca instituţiune de stat prin legea din l Dec. 1864, 
modificată prin decretele domnesc! nr. 1258 din 
26 Iunie 1871 şi nr. 1509 din 3 Aug. 1876. Func
ţionarea regulată a Casei de depuneri datează 
dela 1 Ian. 1865. Casa de depuneri, primind şi 
administrând fondurile prevăzute la art. 1 din 
legea sa organică, n’a avut un capital iniţial do 
funcţionare. La 31 Martie 1901, Casa de depu
neri şi consemnaţiuni a avut în păstrare suma de 
53.610,633 lei 42 bani în numerar şi 193.438,381 lei 
79 bani în efecte, acte şi obiecte, sumă ce nu 
constitue capitalul casei, ci soldul depositelor 
nerestituite la (Jisa dată. Operaţiunile făcute de 
Casa de depuneri şi consemnaţiuni, pe lângă cele 
prove(}ute la art. 1 din lege: împrumută judeţele, 
comunele şi aşezămintele de binefacere recu
noscute prin legi. Terminul de împrumut e ina- 
ximum de 5 ani şi imprumuturile realisate sunt 
făcute numai în caşuri de evenimente extraor
dinare, ca incendii, inundaţiuni, etc., (art. 16 din 
legea publicată în Monitorul Oficial ur. 44 din



Bomânia (Bisericile). 829
27 Maiu 1900). Casa de depuneri împrumută 
particularilor pe deposite şi pe efecte de stat 
sau pe efecte garantate de stat, când ea are un 
excedent de stoc preste stocul suficient serviciului 
seu 4ilDlc-

Casa de economie a fost înGinţată prin de
cretul domnesc nr. 32 din 5 Ian. 1880, publicat 
în Monitorul OGcial nr. 12 din 16 Ian. 1880. Ea 
depinde de administraţia Casei de depuneri şi con- 
semnaţiuni. Ea a început să funcţioneze regulat 
la 1 Apr. 1881. Totalul capitalului depus la Casa 
de economie, dela înGinţarca ei până la 31 Martie 
1901, a fost do 183.238,548 lei, iar capitalul re
tras a fost de 154.311,871 lei. Capitalul remas 
la 31 Martie 1901 a fost de 28.926,677 lei. Con
form legii sale organice. Casa de economie bo- 
nlGcă depunătorilor o dobândă simplă de 5°/o îQ 
primul an, dobândă ce devine compusă în anii 
următori. La capitalul depunătorilor, remas în 
seara de 31 Martie 1901 în sumă de 28.926,677 lei. 
Casa de economie datora procente 4.565,872 lei 
15 bani, iar procentele cuvenite depunătorilor, în 
anul Gnanciar 1900—1901, au fost de 1.465,231 lei 
66 bani. Procentele plătite la sumele retrase în 
cursul anului 1900/1901 au fost de 1.138,476 lei 
61 bani. Numărul livretelor depunătorilor, aGat 
în circulaţie la 31 Martie 1901, a fost de 114,527, 
cari representau suma de 28.926,677 lei. La 
31 Martie 1902, numărul livretelor era de 128,775 
în sumă de 32.404,591 lei.

Creditul judeţean fi comunal a fost creat prin 
legea promulgată prin decretul regal nr. 2180 
din 5/18 Apr. 1900 şi publicată în Monitorul 
OGcial nr. 9 din 13/26 Apr. 1900. Administraţia 
Creditului judeţean şi comunal a fost încredin
ţată direcţiunei Casei de depuneri, consemna- 
ţiuni şi economie. Creditul judeţean şi comunal 
a fost înGinţat pentru a veni în ajutorul comu
nelor şi aşezămintelor de binefacere în cas când 
acestea au capacitate legală de a contracta îm
prumuturi, cari sunt amortisabile în termin de 
cel mult 40 ani. împrumuturile se efectuează 
prin emisiuni de obligaţiuni tip 5°/oi cu modul 
acesta, publicul cumpărător înlesnesce cu număra- 
riul său întrarea în fonduri a împrumutaţilor. 
Creditul jud. şi corn. n’a avut nici un capital la 
creaţiunea lui. La 31 Martie 1901 se aJGau în 
circulaţiune obligaţiuni de ale Creditului jud. 
şi corn. în valoare nominală de 29.253,000 lei, 
din capitalul nominal total de 29.640,600 lei emis 
până la acea dată. Diferenţa de 387,600 lei va
loare nominală, represintă valoarea nominală a 
obligaţiunilor retrase din circulaţiune, Ge prin 
tragere la sorţi, Ge prin amortisări anticipate. 
Creditul jud. şi corn., în conformitate cu dispo- 
siţiunile art. 14 din lege, pentru a pute acoperi 
pagubele eventuale de ori ce natură, şi-a creat 
un fond de reservă, care cresoe treptat până 
la 15% din capitalul nou împrumutat. Acest 
fond de reservă va 6 aGmentat; a) din reţineri 
în obligaţiuni de l°/o din capitalul nominal îm
prumutat; b) din prisosul ce va reveni la Gnea 
anului dela cota parte, după efectuarea cheltu
ielilor aferente creditului; şi o) din ori ce alte 
beneQcii de ale Creditului jud. şi corn.

Creditul foneiar rural din Bucuresci, (v. voi. II, 
pag. 39).

Creditul foneiar rural se bucură de privilegiul 
de a exista singur în ţeară. Privilegiul acordat

prin legea din 1873 a fost de 10 ani, termin 
care s'a prelungit la 30 ani prin legea modiG- 
cată în 1882, astfel că privilegiul acordat Cre
ditului foneiar rural expiră la 1/14 Iunie 1903, 
care neapărat va G reînoit.

împrumuturile făcute de proprietarii de moşii 
la Creditul foneiar rural, dela creaţiunea lui, 
adecă dela 1873 până la 31 Dec. 1001, însumau 
376.292,700 lei, iar datoriile proprietarilor la 
aceeaşi dată erau de 259.441,212 lei 21 bani. 
Suprafaţa moşiilor ipotecate, dela 1873 până la 
31 Dec. 1901, era de 2.172,510 hectare, din 
13.135,744 hectare, cai-i represintă suprafaţa 
totală a României. Numărul împrumuturilor con
tractate dela 1873 până la 31 Dec. 1901 la Cre
ditul rural este de 3014. Capitalul social al Cre
ditului, era .'la 31 Dec. 1901, de 5.688,017 lei 
50 bani. Creditul foneiar rural este una din rarele 
societăţi de credit, ce a fost înGinţat şi condus 
numai de Români.

Banca agricolă, (v. voi. II, pag. 39).
Banca generală a Bomâniei, creată în 1897 

cu uu capital de 12i/a milioane lei, face diverse 
operaţiuni Gnanciare, de bancă şi de comerciu.

Banca Bomâniei, cu reşedinţa în Bucuresci, 
posedă un capital de 25 milioane lei împărţit în 
50,000 acţiuni ă 500 lei acţiunea, din cari 1.50 lei 
vărsaţi. Societate anonimă, constituită în 1869, 
a cărei durată expiră la 31 Dec. 1903.

Ca bănci şi societăţi de credit mai cităm: 
Banca poporului, cu reşedinţa în Bucuresci, 
Creditul belgo-român. Creditul agricol, precum 
şi alte nenumărate mici bănci de credit şi eco
nomie, cari s’au creat în ultimii ani în toată ţeara.

Printre societăţile de asigurare cităm: *Daeia- 
Bomâniat, societate generală de asiguiare în 
Bucuresci, oare dispune dd un capital de 4 mi
lioane lei în aur, pe deplin versat. > Generala*, 
societate anonimă de asigurări generale in Bu
curesci, cu un capital social deplin vărsat de 
3 milioane lei. »Patria*, societate română de 
asigurare şi de reasigurare în Bucui'esci, cu un 
capital de 3.737,053 lei 37 bani. ^Naţionala*, 
societate generală de asigurare în Bucuresci, cu 
un capital de 11.774,680 lei, etc. [1.1. Nacian.]

Bisericile.
Biserica ortodoxă română, v. art. Ortodoxa 

rom. biserica (voi. III, pag. 485) şi Româna bi
serica (pag. 789).

Biserica catolică de rit latin în R. este su
pusă jurisdicţiunei ai’chiepiscopului latin de Bu
curesci pentru Muntenia, şi a episcopului catolic 
de Iaşi pentru Moldova. Ambii stau sub nemij
locita dependenţă a scaunului apostolic dela Roma 
şi se numesc direct de papa.

Arehiepiscopia latină de Bucuresci este în
zestrată cu o biserică catedrală măreaţă, la care 
s’a instituit un capitul de 6 canonici titulari şi 
un număr variabil de canonici onorari. Archi- 
episcopul e asistat în ocârmuireă eparchiei de 
un vicar general şi diferite comisiuni, după na
tura afacerilor. Clerul se recrutează dintr’uu 
seminariu gimnasial cu un curs de 7 clase, cele 
două din urmă cuprinejend şi GlosoGa într’un 
mod foarte desvoltat; absolvenţii studiază apoi 
teologia in străinătate. întorşi de aci archi- 
episcopul numesce dintr’inşii pe parochii şi 
preoţii cooperatori, precum şi pe titulai'ii celorlalte
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funcţiuni diecesane. Acum funcţionează 22 paro- 
chli; 2 la Bucuresci, celelalte la Braila, Craiova, 
T.-Severin, Ploiesci, Sinaia, Pitesci, E.-Vâlcea, 
Cfimpina, Câmpulung, Giurgiu, Tîrgovişte, Con
stanţa, Tulcea, Sulina; în fine in satele, locuite în 
cea mai mare parte de cetăţeni români. Cioplea 
şi Popesci lângă Bucuresci, iar Caramurat, Malcooi, 
Cataloi şi Culelia în Dobrogea. Aceste parochii se 
servesc de un personal de 43 preoţi în 20 biserici, 
9 capele publice şi diferite oratorii din 35 filiale 
parochiale. Totalitatea credincioşilor este de 
57,283 suflete. Afară de aceste parochii mai este 
constituită şi una greco-catolieă, dependentă tot 
de archiepiscop. Liturgia se celebrează deocam
dată intr'o capelă, lipsind ancă o biserică proprie. 
Pe lângă flecare parochie este alipită îndeobşte 
şi o şcoală primară, recunoscută de stat, sub di
recţia parochului respectiv; iar la Bucuresci 
există o şcoală archiepiscopală de băieţi de sine 
stătătoare. Toate aceste şcoale au fost frecuentate 
în 1901/2 de 1730 copii. Instrucţiunea fetelor 
este prove4ută în modul cel mai satisfăcător de 
cătră «Institutul Sf. Maria« şi sucursalele lui. 
Acest institut are la Bucuresci 2 pensionate cu 
273 eleve; apoi 3 şcoale primare cu o frecuenţă 
de 900 fete; o şcoală de meserie cu 60 eleve, 
o grădină frobeliană cu 50 copilaşi; în fine mai 
întreţine şi un orfelinat du 24 copile. Filiale 
sunt: la Craiova, Brăila şi T.-Severin, ale căror 
pensionate conţin 325 eleve, iar şcoalele primare 
473 fete. Personalul didactic şi administrativ se 
urcă la cifra 205, avendu-şi direcţia centrală la 
Bucuresci. In şcoalele catolice din archiepiscopia 
de Bucuresci se educă deci 3931 copii. Nu de 
mult s’au stabilit şi «Damele de Sion< în Bucu
resci, unde au un pensionat cu 96 eleve. (Aceste 
date s’au luat din Schematismus cleri Archiep. 
Bucur. lat. ritus pro 1901, typ.Temesvârini 1902.) 
Situaţiunea materială a clerului este âncă destul 
de precarie. Enoriaşii întreţin parochiile, iar re
stul clerului trăiesce mai vîrtos prin obolul ca
rităţii din ţerile catolice. Statul a dotat, chiar 
dintre parochiile rurale de cetăţeni români, de 
abia două, şi acele numai cu ceva pământ. (Al- 
manachul cultelor. Bucur., 1893. Mişc. pop. Min. 
Dom. Bucur., 1899.)

Episcopia catolică de laţi are şi ea un se- 
minariu, fundat în 1886 şi susţinut de episcopie. 
Fusese odată idea guvernului, să-l prevadă dînsul, 
în scop de a educa ţerănimea catolică nume
roasă de acolo, ou preoţi indigeni cu cultură na
ţională română ; dar nu s'a ales nimic diu acel 
proiect. (Dreohiă, Ist. şcoalelor III, 230. Bucur., 
1894.) Diecesa cuprinde 27 parochii: la Iaşi, 
Huşi, Galaţi, Botoşani, Bacău, Focşani; apoi în 
comunele rur.: Răchiteni, Păşcani, Săbăoani, Hă- 
lăucesci, Horlesci, Tămăşeni, Oţoleni, Bărgăoani, 
6herăiesoi,Adjudeni, Butea, Cleja,Călugăra,Valea 
seacă, Fârăoani, Văleni, Prăjesci, Trotuşi, Gro- 
zesci, Pustiana şi Dărmănesci. Dela aceeaşi epis
copie depinde şi parocbia Ismail din Basarabia. 
Satele sunt locuite exclusiv numai de cetăţeni 
români, originari din aşa numiţii unguri Ciangăi 
(Csango), veniţi în Moldova deja prin seci. XV 
(Melchisedec, Papismul, pag. 15. Bucur., 1883) 
şi ocupând valea Trotuşului. Serviciul divin se 
celebrează în 120 biserici şi 6 capele, servite 
de 50 preoţi. Merită o amintire specială biserica 
cea nonă foarte spaţioasă şi frumoasă din marele

sat Săbăoani. Numărul total al catolicilor este 
de 86,812 suflete. Şcoale catolice există 6 cu 588 
elevi şi eleve. Rolul, ce-1 joacă în archidiecesa 
de Bucuresci insitulul Sf. Maria, îl are în Moldova 
institutul «Madonei de Sion<, cu reşedinţa princi
pală la Galaţi şi cu o sucursală la Iaşi. Pensio
natele sunt frecuentate de 344 eleve interne şi 
223 externe; pe lângă ele sunt alipite două 
orfelinate cu 21 copile. Corpul didactic şi admi
nistrativ e de 142 persoane. Situaţia materială a 
clerului e ca şi cea din archidiecesă. (Schemat. 
dioec. lass. 1901. lassiis.)

Sunt deci în toată România pentru biserica 
cat. un archiepiscop, un episcop, 2 seminarii, 
93 preoţi, 49 parochii, 155 biserici şi capele, 
144,095 suflete catolice, 8 pensionate de fete, 
3 orfelinate de fete, 24 şcoale primare, popu
laţie şcolară de 5117 copii şi 347 călugăriţe.

Istoricul. Bis. cat. de rit latin datează chiar 
dela creştinii aduşi în Dacia de Traian; daria 
olaltă cu bis. ort. găsim pe cea catolică în Ro
mânia de abia în seci. XIII. Pe atunci Cumanii 
deveniseră destul de inofensivi pentru a nu mai 
împiedeca contactul României cu restul Europei, şi 
astfel papa Gregorie IX înfiinţează episcopia Cu- 
maniei la 1229 (Eurmuzachi, Fragm. la Istoria 
Rom. 1,215. Bucur., 1879). Bis. cat. luâ un spor sen
sibil cu ocasiunea descălecării Munteniei. Chiar 
atunci veniră în ţeară mulţi catolici (Cronica 
anon. Mag. ist. p. Dacia, IV, 232. Bucur., 1847), 
şi e probabil, că biserica cea veche din Câmpu
lung, in faţă cu cea ortodoxă, să dateze de atunci; 
e regretabil, că nu de mult i-s’au scos chiar şi 
fundamentele. Nu cu mult mai recente trebue 
să fi fost bisericile din Tîrgovişte şi Curtea de 
Argeş, unde s’a înfiinţat şi o episcopie. (Aricescu, 
Ist. Câmpulungului, I, 80, 98—99. Bucur., 1856. 
Schemat. prov. Capistrani, 42. Budae, 1862). In 
1327 papa loan XXTf obţinu voie dela Mihaiu- 
Vodă Basaxab, ca să vină Dominicanii în ţeară, 
cărora le urmară în scurt şi Franciscanii. Pe 
vremea aceea se reorganisâ şi episcopia Cuma- 
niei sub numele de a «Milcoviei<, dar nu i-se 
cunoasce reşedinţa, pile mai fericite păreau pre
parate bis. cat. sub Laţco-Vodă, domnul Mol
dovei. Acest principe, împreună cu mulţi com
patrioţi ai sei, trec la catolicism, şi înfiinţa 
episcopia de Şiret, care de acum încolo funcţiona 
alăturea cu cea a Milcoviei. Motivele lui Laţco 
fură însă, după cum se veiţu în urmă, politice 
şi personale, şi astfel incidentul acela nu avii 
altă urmai'e, decât existenţa precară a sus (Jisei 
episcopii (Hurmuzachi, 1. c. 242—57, 311—15). 
Se enumeră 7 episcop! de Şiret, dintre cari cel din 
urmă, I. Sartoriu, după îndemnul lui Alexandru 
cel Bun, îşi schimbă titlul şi-şi mută reşedinţa 
mai spre centru, la Bacău, iar papa loan XXIII 
o declară sufragană mitropoliei de Lemberg. 
Seria ântâia a episcopilor de Bacău se termină, 
după multe peripeţii funeste în acele timpuri 
resboinice, cu T. de Zagrabin, pe la începutul 
seci. XVI. In timpul lungei vacanţe de scaun. 
Franciscanii şi în urmă lesuiţii se ocupau de 
păstorirea catolicilor, cum se putea, până când 
scaunul papal numi pe episc. de Argeş, B. Quirini, 
visitator apostolic al dieoesei de Bacău. Posedem 
dela dînsul o relaţie lungă asupra bisericii ca
tolice şi în genere asupra situaţiunii Moldovei 
pe la 1601. Existau pe vremea aceea 21 biserici
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cu 14 parochii la Bacău, Baia, Neamţu, Trotuşi, 
Huşi, Cotnari, Suceava, Roman şi în satele Săbă- 
oani, Berendesci, Tămăşeni, Lucaui, Ajudeui şi 
Lugdani (?). Filiale mai erau 7 oraşe şi 10 sate, 
iar numerul total al catolioilor era de 10,740 su
flete. Urmaşii lui Quirini pe scaunul de Bacău, ce 
cu timpul obţinuse acest titlu, se enumeră âncă 6, 
cari reşedeau mai mult în Polonia, până când 
întimpinăm în 1648 un alt visitator apostolic, 
M. Bandini, care ne-a lăsat o relaţie şi mai amă
nunţită asupra constatărilor sale; ea este un 
document preţios, al cărui original se află astă4i 
în archiva Academiei române din Bucuresci şi 
este reprodus de Urechiâ cu traducere, note şi 
comentar. Bucur., 1895. Bandini a găsit în ţeară 
33 parochii cu 10 preoţi, 13 dascăli şi 1020 case 
catolice. Bisericile erau de abia prove4ute cu 
cele necesare, clerul era în genere decăzut, po
porul corupt, cu un cuveut, o situaţiune foarte 
tristă. De aceea şi următorii trei episcopi de Bacău 
stau în Polonia şi numai rareori veniau în epar- 
chia lor să o visiteze. Papa orândui deci iarăşi un 
visitator apostolic şi apoi, cu întreruperea unui ti
tular, doi episcopi administratori dearândul. Ul
timul dintre aceştia este cunoscutul Vit Piluzzi, 
dela care posedem un catechism românesc, publicat 
la Roma în 1077. Prin influinţă polonă se re
stabili însă din nou seria episcopilor, urmându-se 
pe rând 12 titulari, cu puţină întrerupere în timp 
de vacanţă. Cel din urmă fu B. Berardi, care nici 
nu putu să vie în Moldova; căci fiind o persoană 
aleasă de curtea din Vieoa, nu plăcu rusofilului 
voevod Sc. Calimach, şi de aceea îi inter4ise 
intrarea în ţeară, sub cuvent, că nici odată nu 
s ar fi pomenit de un episcop catolic de Bacău. 
Scaunul papal numi după moartea lui Berardi, la 
1818, pe rând visitator! apostolici, cu titluri in 
partibus. De atunci bis. cat. din Moldova întră 
pe calea unui progres neprecurmat. Dintre admi
nistratorii aceia merită menţiune specială A. de 
Stefano, care a scris mai multe cărţi românesc!, 
între altele chiar poesii religioase, sub titlul »Ru- 
găoiuni şi imnuri sacre». Neapol, 1885. Urmaşul 
seu 1. Salandari era un bărbat cu totul menit 
la postul, ce îl ocupa. Vorbind 5 limbi, el se 
putea pune în relaţie directă cu ori cine, şi 
cunoscea astfel perfect nevoile ţerii. El aduse 
institutul Madonei de Sion, despre a cărui ac
tivitate pentru educaţia fetelor s’a vorbit mai sus. 
Sub A. Grasselli şi F. Dehm s'a sporit conside
rabil numerul parochiilor şi al bisericilor. Uel 
din urmă visitator apostolic a fost N. Camilli, 
care după reorganisarea României a fost numit 
episcop de Iaşi în 1884 (Cf. G. Schmidt »Romano- 
catholici per Moldaviam episcopatus». Budape- 
stini, 1887, în 8°, 164 pag., opera cea mai mare 
şi de valoare istorică pentru biserica catolică 
din Moldova).

In Muntenia, episcopia cea problematică de 
Argeş dispărâ fără urme. Franciscanii ţineau 
parochii adnexe la mănăstirile, aşa fiiso »bărăţii< 
(v. ac.) din Câmpulung, R.-Vâlcea, Tîrgovişte şi 
dela 1666 şi la Bucuresci. Se afla âncă câte un 
preot la Craiova, Ploesci, Brădiceni, Aninoasa 
şi Pârjeni. In 1781 papa Piu VI încredinţa de
stinul bis. cat..în Bulgaria congregaţiunii Pasio- 
niştilor, din al căror sin se şi numiră în viitor 
episcopii de Nicopole, cari erau totodată şi ad
ministratori apostolici ai Munteniei. In curând

aceştia îşi mutară reşedinţa în ţeară. Astfel deja 
F. Ferreri muri în satul Cioplea lângă Bucu
resci în 1813. 1. Molaioni reuşi să se stabilească 
chiar în capitală. A. Parsi aduse institutul »Sta 
Maria», iar 1. Paoli fundă seminanul şi zidi ca
tedrala gotică Sf. losif, o podoabă a capitalei. 
Tot dînsul a fost numit în 1883 archiepiscop 
latin de Bucuresci, scoţendu-se astfel eparchia 
din actuala România liberă de sub ori co ierarchie 
străină. (A. Abt, Die kath. Kirche in Ruinănien, 
pag. 42—43, 46. Wurzburg, 1879).

Biserica protestantă în România, oare şi-a 
luat numele de evangelică, după exemplul celei 
din Prusia, cuprinde 10 comunităţi: la Bucu
resci, Iaşi, Brăila, Craiova, T.-Severm, Constanţa, 
Galaţi, Pitesci, R.-Vâlcea şi Atmagia, un sat în 
Dobrogea, de care se mai ţin ca filiale satele 
Fachrie, Ciucurova ş. a.

Organisaţia bis. prot. nu are norme fixe, ci 
depinde cu lotul dela comunitatea, ce se consti- 
tuiesce, dacă voiesce sau nu a se supune uuui 
consiliu superior, a se afilia ori nu cu alte co
munităţi colaterale. Caracterul naţional aduce cu 
sine şi o separaţiune completă de administrare. 
Astfel cele 3 comunităţi protestante în Bucu
resci : germano-evangelioă, uugaro-oalvină şi an
glicană nu au nici o legătură intre dinsele. Co
munităţile germane sunt cele mai importante din 
toate punctele de vedere. Cea din Bucuresci e 
cu totul independentă, >nerecunoscend altă au
toritate bisericească superioară decât însăşi pe 
sine». (Raportul comunităţii cătră minist. cul
telor, în Alin. cult. pe 1893, pag. 215.) Condu
cerea afacerilor e încredinţată unui comitet de 
18 membri laici, cei doi pastori şi directorul 
şcoalelor. Acest comitet e ales de cătră membrii 
cotisauţi ai comunităţii şi aprobat de Germania 
şi Austria, ca puteri protectoare. Păstorii celor
lalte comunităţi nu stau in nici o legătură cu 
cei din capitală, dar depind de consiliul ecle- 
siastic superior din Berlin. Sunt in România 
11 pastori, tot atâtea biserici sau oratorii şi cam 
15,000 credincioşi. Mijloacele financiare sunt; 
cotisaţiunea membrilor alegători ai comunităţii, 
venituri dela funcţiuni bisericesc!, proprietăţi fun- 
daţionale, subvenţiuni dela Germania şi Austria, 
în fine ajutoare dela diferite societăţi protestante, 
mai ales dela »Gustav Adolf Verein» din Lipsea.

O atenţiuue specială se dă pretutindenea ţi
nerii unei şcoala confesionale, cu caracter german, 
precum calvinii (reformaţii) o au ou caracter 
maghiar. Cele din provincie sunt freouentate de 
aproape 700 copii, iar în capitală şcoalele co
munităţii au ajuns la o desvoltare extraordinară. 
Există aici un internat pentru fete şi altul pentru 
băieţi; câte o şcoală secundară reală cu 5 clase 
pentru ambele sexe; tot astfel şi 2 şcoale ele
mentare ; în fine o grădină frobeliană. Frecuenţa 
şcolară în 1896—97 a fost de 1069 copii, dintre 
cari 95 băieţi şi 154 fete în cursurile secundare. 
Educaţiunea fetelor e sub grija unei corporaţiuni 
speciale uniformate, compusă acum din 5 membri, 
fundată chiar de comunitate sub numire de diaco- 
nise, după ce se rechiemaseră diaconisele propriu 
(jise in 1896 de cătră direcţia lor centrală din 
Kaiserswerth pe Rin.

Istoricul bis. prot. are un caracter local din 
hpsă de unitate administrativă. Natural, că da-
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tează pretutindenea din seci. XVI, când trecură 
Saşii din Ardeal Ia protestantism şi traseră după 
sine şi pe compati'ioţii lor din România, cari 
formaseră până atunci grosul populaţiunii ca
tolice. Astfel găsim pastori deja pe la 1570 în 
R.-Vâlcea şi în Tîrgovişte. Această schimbare 
de confesiune nu se întâmplă fără vii neînţe
legeri între oei de credinţă veche şi nouă, iar 
câştigul principal îl avu bis. ortodoxă. Parochiile 
catolice trăgănau de atunci o existenţă precară, 
iar protestanţii nu se puteau organisa decât în 
4ilele noastre, afară de comunitatea din Bucu- 
resci, care datează ancă din seci. XVIII. In 1730 
se amintesce aici ca cel dintâi păstor M. Wagner; 
Grigore-Vodă Ghica acordă protestanţilor liber
tatea cultului, şi la 1753 se clădi un oratoriu, 
constituindu-se tot atunci comunitatea prin sta
tute anumite, sub protecţia Svediei. Când voiră 
însă a-şi zidi o biserică, fură opriţi de guvern, 
şi de abia în 1776 o putură termina, deşi fără 
clopotniţă; iar neaflându-se nicăiri un pastor, se 
puse însăşi comunitatea să-şi sfinţească pe un 
I. Glockner din Ardeal, care nimeri tocmai în 
timpurile cele furtunoase, când străinii fură ex- 
cortaţi preste frontieră şi ciuma Ini Caragea din 
1813 decima restul. Cătră sfîrşitul acestei pe
rioade cade separaţiunea Maghiarilor reformaţi 
dela protestanţii germani, ceea ce nu se în
tâmplă fără o mare inferbinţeală a spiritelor 
din ambele părţi. Cu toate că Maghiarii sub pă
storul lor Siikey îşi clădiră în 1819 biserica 
actuală, totuşi mai urmară multe certuri între cei 
doi pastori şi aderenţii lor. Spre culmea încur
căturii, se născu o desbinare adâncă chiar intre 
membrii comunităţii germane, în care se ame
stecă şi pastorul şi vice-consulul svedez, şi care 
conduse la depunerea pastorului şi la cedarea 
protectoratului consulatelor german şi austriac; 
dar nici astfel nu se făcu pace, căci intrigi de 
partide îngreunau situaţia tot mai mult, mai ales 
că şi Alexandru-Vodă Ghica căuta să se impună 
ca protector. In fine, prin intervenţia energică 
a consulatului austriac, se împăcară spiritele şi 
de atunci datează progresele comunităţii. Bise
rica actuală se termina în 1853. Se trase ^apoi 
în serioasă consideraţie chestiunea şcoalei. Ancă 
din 1844 se instituise un învăţător, care preda 
obiectele mai necesare într’o cameră. De atunci 
numărul şcolarilor se îndoise, şi de aceea, mul- 
ţămită mai multor fundaţiuni şi donaţiuni în
semnate, se chiemară diaconisele din Kaisers- 
werth în 1858, cai'i înfiinţară un pensionat ou 
o şcoală primară de fete; în 1863 se fundă ancă 
o şcoală filială, şi după 13 ani generosul Fr. 
Hotscb clădi o şcoală reală. Tot acest bărbat lăsă 
comunităţii fonduri în sumă totală de 242,000 lei 
pentru orfani, săraci şi alte scopuri umanitare. 
Internatul de băieţi şi grădina frobeliană da
tează de abia de un an. In 1857 se începuse 
şi clădirea unui spital din mijloace particulare ; 
dar nedispunând administraţia acestor funda
ţiuni de mijloace suficiente, se văcţu nevoită de 
a vinde edificiul pe jumătate terminat guver
nului român.

La Iaşi se constitui comunitatea pe la înce
putul secolului curent; biserica o zidi un ge
neral rus în 1813, dar de abia un jumătate secol 
mai în urmă se reconstrui cu multe cheltuieli, 
astfel precum stă astăzi. Şcoala datează din 1839.

La Craiova protestanţii se ajutară dela 1839 în
coace prin închiriare de local pentru oratoriu şi 
şcoală; biserica se zidi de abia în 1871, iar şcoala 
în 1883. La Galaţi, Grigore-Vodă Ghica dărui 
un loc viran pentru biserică în 1852, oare se şi 
clădi în 1863, împreună cu locuinţa pastorului 
şi două încăperi de şcoală. La Turnu-Severin 
se făcu biserica şi o odae de şcoală în 1868. 
La Piteşti se zidi mai ântâiu un oratoriu şi o 
sală de şcoală, în 1848, comună pentru Germanii 
evangelici şi Maghiarii reformaţi. După ce se 
separară aceste două confesiuni în 1860, Ger
manii îşi clădiră edificiu analog pentru sine, 
iar biserica actum se construi de abia în ul
timii ani. La Brăila situaţia este âncă foarte 
strimtorată; acolo se închiriază o casă pentru 
oratoriu şi şcoala cu două încăperi. Pe la ju
mătatea secolului curent se întâmplă o emigrare 
considerabilă de ţerani germani, mai ales din 
Rusia sudică, parte catolici, parte protestanţi, 
cari veniră în Dobrogea. Protestanţii, ca şi ca
tolicii, fundară colonii, iar cei dintâiu numeră 
vr’o 2000 suflete. Mai în fiecare sat se află o 
şcoală cu un învăţător, iar pastorii le visitează 
din când în când. Cea mai importantă colonie 
este la Atmagia, cu o biserioă spaţioasă, unde 
reşede şi un pastor. (Cf. Teutsehlănder, Gesch. 
der ev. Gemeinden in Rumănien. Bucur., 1891. 
Alman. Cult. pe 1888 şi 1893. Diferite rapoarte 
asupra bisericilor şi şcoalelor evang., mai ales din 
1893, 1896 şi 1897. Rapoarte ale soc. »Gustav 
Adolf*, mai ales 1893 şi 1896. Bartalos L, A 
Bukuresti ev. ref. egyhâz rovid tortenete, în 
Buk. magyar naptâr. 1890.) [C. A.]

Instrucţiunea.
Dela constituirea principatelor române, instruc

ţiunea se dedea în fcoale hisericeaci, de pe lângă 
episcopii, mănăstiri şi biserici, şi în ţeoale dom- 
nesei, înfiinţate pe lângă curţile domnilor. In 
aceste şcoale se predau elementele religiunei, ce
tirea şi scrierea în limba slavonă. După tradu
cerea cărţilor bisericesci în limba română (în 
seci. XVII, sub Matei Basarab şi Vasile Lupu), 
instrucţiunea se făcea in limba română, până la 
domnia fanarioţilor (seci. XVIII), când, pe lângă 
limba română, se introduse în învăţământ şi 
limba grecească, în deosebi în şcoalele cu or- 
ganisaţie mai completă şi instrucţia mai superi
oară, cercetate de clerici şi fiu de boieri. (Şcoala 
domnească, Sfinţii Trei-Ierarchi din Iaşi şi cea 
dela mănăstirea Sf. Sava din Bucuresci), Com- 
plectându-se programele de studii în aceste din 
urmă şcoale, unele din materii fură predate şi 
în limbile: latină şi franceză. In vreme ce me
toda continua a fi una din cele mai mecanice 
şi neraţionale, limba română ajunsese în cele din 
urmă a fi înlocuită, aproape cu desăvîrşire, de 
cea grecească. Învăţământul decăiju tot mai mult 
sub fanarioţi, până când, la începutul seci. XIX, 
George Lazar deschise ântâia şcoală română, 
la Sf. Sava (1816), unde îi urmară discipolii 
săi I. E. Radulescu, Paladi şi alţii. In urma •Re
gulamentului de organisare* a şcoalelor din 1832, 
s’au înfiinţat şcoale mai în toate capitalele de 
judeţe ale Munteniei, pe lângă seminariile din 
Curtea de Argeş, Rîmnicul-Vâlcii şi Buzău. In 
Moldova, George Asachi înfiinţâ, la 1814, în 
Iaşi, ântâia şcoală română de inginerie şi rede-
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schide pe cea dela Trei-Ierarchi, care, mai târ(}iu, 
se transforma în şcoala normală »Vasile Lupu«. 
Şcoalele primare, atât cele din oraşe, cât şi cele 
sătesci, începură acum a prospera. După unirea 
ambelor prinoipate, organisaţia înveţămeutului 
publio în R. se complectă succesiv, în deosebi 
prin stăruinţele lui loan Maiorescu, pâoă când 
tu unificată prin legea de organisare, promulgată 
la 1865, în care se declară obligativitatea în- 
veţămentului primar. Ultimele modificări aduse 
instrucţiei publice din România se cuprind în 
•Legea înveţămeutului primar şi normal primar» 
din 1896, »Legea învoţămentului secundar şi su
perior» din 1898, în »Regulamentele de aplicare» 
a acestor legi şi în »Programele de studii», pentru 
înveţămentul primar şi secundar.

Despre instituţiunile de învăţământ ale Ro
mâniei înregistrăm următoarele date statistice 
din anul şcolar 1900—1901:

I. învăţământul primar.
1) Şcoalele din comunele rurale. Resultatul 

recensământului copiilor în vlrstă de şcoală din 
comunele rurale, făcut în primăvara anului 1900, 
a dat cifra de 704,039 copii, 380,034 băieţi şi 
324,005 fete. După naţionalitatea copiilor se con
stată: copii de Români 693,335 (374,407 băieţi, 
318,928 fete) şi copii de străini 10,704 (5627 băieţi, 
5077 fete). In anul şcolar 1699—1900 s’au înscris 
in şcoale 265,048 elevi, din cari 218,433 băieţi 
şi 46,615 fete. Şcoalele rurale au dat un număr 
de 11,564 absolvenţi, din cari 10,465 băieţi şi 
1009 fete. Numărul şcoalelor în a. şc. 1899—1900 
a fost de 3653, între cari 19 şcoale de băieţi, 
17 şcoale de fete, 3449 şcoale mixte, 168 şcoale 
de cătun. Numărul învăţătorilor, cari au servit 
aceste şcoale, a fost de 4462, între cari 3546 băr
baţi şi 916 femei. După titlu au fost 2472 de
finitivi, 894 provisori, 1096 suplinitori (cu cei 
de cătun). După numărul învăţătorilor, au fost 
2830 şcoale cu câte 1 învăţător (afară de cei de 
cătun), 530 cu câte 2, 92 cu câte 3, 33 cu câte 
4 învăţători şi 168 şcoale de cătun.

2) Şcoalele din comunele urbane. Conform 
recensământului făcut în 1900 în comunele ur
bane sunt 109,901 copii în vîrslă de şcoală, din 
cari 58,977 băieţi şi 50,924 fete. Această cifră 
se împarte după naţionalitate în 79,738 copii 
de Români şi 30,163 străini. Din numărul de 
109,901 copii în vîrstă de şcoală, au fost în
scrişi în şcoale 71,252 (42,496 băieţi, 28,756 fete). 
Numărul absolvenţilor din şcoalele primare ur
bane a fost în total de 9350 (6085 băieţi, 3265 fete). 
Numărul şcoalelor primare urbane din ţeară a 
fost în a. şcol. 1899—1900 de 382, din cari 195 
pentru băieţi, 174 pentru fete şi 13 şcoale 
mixte. Institutorii, cari au servit aceste şcoale, 
au fost în număr de 1351, din cari 594 bărbaţi 
şi 802 femei.

La periferia oraşelor MiziLTîi govişte, Călăraşi, 
Bucuresci, T.-Severin, Câmpulung, T.-Neamţu, 
Slatina, Ploesci, R.-Sărat, Tecuci, Alexandria, 
Roşiorii de Vede, Tulcea, Ocnele mari şi R.- 
Vâlcea au funcţionat unele şcoale rurale ou tip 
urban, fiindcă servesc o populaţie urbană măr
ginaşe, care cade în oircumscripţiuni şcolare ur
bane, după cum se poate vedă din tablourile 
recensământului. Populaţia şcolară din aceste 
şcoale rurale cu tip urban se cifrează la 2359 elevi 
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însorişi (1570 băieţi şi 789 fete), care trebue 
adăugată la cifra înscrierilor urbane. Vom ave 
deci 71,252-1-2359 = 73,611 elevi înscrişi în 
şcoalele primare urbane din ţeară.

II. învăţământul secundar.
In a. şcol. 1900—1901 învăţământul secundar 

a fost propus pentru băieţi în 19 licee şi 24 gim- 
nasii, pentru fete în 10 externate secundare, 
din cari unul internat de gradul II. La licee au 
fost 9636 elevi înscrişi. După confesiune 8579 or- 
todoxi, 184 catolici, 796 mosaici, 77 de alte con
fesiuni. Din cei 919 elevi străini au fost scutiţi 
de didactru 124. Profesori au fost 454.

La gimnasii au fost 5328 elevi înscrişi. După 
confesiune 4852 ortodoxi, 61 catolici, 379 mo
saici, 36 de alte confesiuni. Străini 462, din 
cari 44 scutiţi de didactru. Numărul profesorilor 
a fost 308.

La externatde secundare de fete s’au numerat 
1714 eleve înscrise. După confesiune 1540 or
todoxe, 16 catolice, 141 mosaice, 17 de alte con
fesiuni. Străine 134, din cari 23 scutite de didactru.

III. Inveţământul special.
învăţământul special s’a dat în a. şcol. 1900

până 1901 în 7 seminarii teologice (unul mo- 
hamedan), 6 şcoale normale (preparandii) de în
văţători, 4 şcoale normale de învăţătoare (una de 
institutoare), 1 şcoală de far.macie, 1 veterinară, 
2 de bele-arte (Bucuresci şi Iaşi), 2 conservatoare 
de musică (Bucuresci şi Iaşi).

La seminarii s’au numerat 1090 elevi înscrişi. 
După confesiune 1073 ortodoxi, 17 mobamedani. 
Profesori 100.

La ţcoalele normale pentru învăţători au fost 
1155 elevi înscrişi. După confesiune 1154 or
todoxi, 1 catolic. Profesori 85, iar la şcoalele nor
male pentru învăţătoare s’au numerat 409 eleve 
înscrise. După confesiune 404 ortodoxe, 3 ca
tolice, 2 de alte conf. Profesoare 50.

La şcoala de farmacie: 441 elevi înscrişi, din 
cari 390 Români, 51 străini. Profesori 3, def. 1, 
supl. 2.

la.şcoala veterinară: 68 elevi înscrişi, 66 Ro
mâni, 2 străini. Profesori 16, def. 3, prov. 3, 
supl. 10.

La şcoalele de bele-arte: 343 elevi înscrişi, 
287 Români, 56 străini. Profesori 19, def. 4, 
prov. 4, supl. 11.

La conservatoarele de musică: 1072 elevi în
scrişi, 859 Români, 213 străini. Profesori 37, 
def. 20, prov. 3, supl. 14.

IV. înveţămentul profesional.
Şcoale agronomice. Cu începere dela 15 Sept. 

1902 s’au deschis 10 şcoale practice de economie 
pe lângă fermele şi pepinierele statului. Instruc
ţiunea e practică, afară de 5 luni de iarnă, când 
e teoretică. Numărul elevilor e prevăzut cu 
198 anual. Numărul profesorilor şi măiestrilor 
e de 36.

La şcoalele comerciale au fost 1513 elevi în
scrişi, 1289 ortodoxi, 32 catolici, 179 mosaici, 
13 de alte conf. Profesori 95, def. 39, prov. 12, 
supl. 44.

Şcoale de meserii inferioare sunt 29, la cari 
au funcţionat 110 măiestrii şi institutori. Afară 
de acestea mai sunt 2 şcoale de arte şi meserii.
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La, fcoaiele profea. de fete: 2695 eleve înscrise, 
2610 ortod., 27 cat., 107 mosaice, 12 de alte cont. 
Profesoare 170, def. 50, prov. 18, supl. 102.

V. Universităţi.
La universitatea din Bucuresci s’au numerat 

4460 studenţi înscrişi (2634 la drepturi). 4143 Ro
mâni, 317 străini. Profesori 77, def. 69, prov. 1, 
supl. 7. La univ. din Iaşi au fost 834 studenţi 
înscrişi, 712 Români, 122 străini. Profesori 53, 
def. 45, supl. 8. (v. şi art. Universitate.)

VI. Invăţămentul privat.
Şcoalele private sunt împărţite în 4 categorii: 

grădini de copii, asiluii confesionale, şcoale cu 
programă proprie şi şcoale cu programa statului. 
Parte mare din ele vin în ajutorul statului, luând 
în sarcina lor o parte din cheltuielile ce le ne- 
cesitează înveţămentul. Ele sunt supuse unui 
control serios din partea statului, avend să în
deplinească în privinţa localurilor cerinţele ce 
se fac şi şcoalelor publice. Profesorii (înveţă- 
torii, etc.) dela aceste şcoale trebue să fie in- 
esoepţionabili din punct de vedere moral, cei 
străini trebue să producă certificat din partea 
autorităţii şcolare a ţerii lor, că întrunesc ca
lităţile cerute în acea ţeară pentru a dirige un 
stabiliment de cultură analog.

In a. şcol. 1899—1900 au fost 288 astfel de 
instituţiuni private în România şi anume 93 asile 
confesionale, 28 grădini de copii, 133 şcoale pri
mare cu programa statului, 58 şcoale primare 
cu programă proprie, 62 şcoale secundare cu 
programa statului şi 43 cu programă proprie. 
Frecuentarea a fost în asilurile confesionale de 
3282, în grădinile de copii 866, în şcoalele pri
mare 18,405, în şcoalele secundare 5728. Nu- 
merul profesorilor şi institutorilor, cari au func
ţionat în şcoalele private, a fost de 1932, între 
cari 973 Români şi 959 străini. [—]
Filantropia, Institcţiunile medicale şi starea 

SANITARĂ A României.
In România ajutarea săracilor, bolnavilor, in

firmilor, înmormântarea sărmanilor morţi, a fost 
deja în timpui ile vechi exercitată ca virtute cre
ştină; domnii, boierii, bisericile şi mănăstirile au 
împărţit mile, în incinta mănăstirilor ş'au în
fiinţat chilii, bolniţi, pentru adăpostirea săracilor 
şi infirmilor. B. P. Haşdeu arată, că dinaintea 
porţii bisericei din mănăstirea delaArgeş aexistat 
deja în 1524 un ospiciu pentru săraci, înzestrat 
de vodă loan Vladislav. In seci. XVIII spitalele 
de bolnavi aveau anexe pentru adăpostirea şi 
hrana săracilor. In unele oraşe s’au dăruit cer- 
şitorilor terenuri, pentru ca să înfiinţeze o ma
hala a lor, în Moldova ei au format chiar câte 
o breaslă a mişeilor şi calicilor, cu privilegii 
din timpul lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş 
(cf. M. Cogălniceanu, Episcopul Melchisedec, V. A. 
Urechiă). Intre 1775—1786 asistenţa săracilor 
este deja în amândouă principatele române re
cunoscută ca datoria statului şi organisată, în
credinţată obştescei epitropii, căreia este subor
donată cassa milelor, subvenţionată de mitro- 
poliţii, episcopii, egumenii şi de visteria ţerii, 
din care cassa se întreţine şi Orfanotrofia, insti- 
tuţiune pentru crescerea copiilor găsiţi şi orfani. 
Această organisaţiune a fost cu oarecare modi

ficaţii menţinută în 1831—32 de Regulamentele 
organice ale amânduor principate; legea comu
nală şi legea consiliilor judeţene din 1864 au 
descentralisat serviciile asistenţei, au însărcinat 
toate comunele, ca să îngrijească de copiii găsiţi, 
de infirmii, de alienaţii din comună, comuna 
urbană ca să ajute şi pe săraci, administraţia 
judeţeană ca să întreţină spitale, aşezăminte de 
binefacere, să îngrijească de copiii găsiţi şi de 
alienaţi, când comunele sunt in neputinţă a-i în
treţine. Primăriile urbelor au pertecfionat treptat 
asistenţa săracilor, unele au înfiinţat ospicii de 
săraci bătrâni şi infirmi, asile de noapte, bucă
tării poporane, mai toate întreţin cantine şcolare, 
împart la săraci bani, lemne de foc, vestminte, 
pane. Pe lângă caritatea publică a luat şi cea 
privată o desvoltare însemnată, s’au creat in 
mai toate oraşele societăţi caritabile, în cari 
mai ales femeile lucrează cu activitate, unele din 
aceste asociaţiuni având în capul lor pe M. S. Re
gina şi A. S. R. Principesa României. Dintre insti- 
tuţiunile de binefacere sunt cele mai importante: 
Comitetul central de ajutor pentru incendiaţi şi 
inundaţi sub patronagiul M. M. L. L. Regele şi 
Regina, instituit în 1887, şi Aşezământul de ajutor 
pentru săteni Cai'ol-Elisabeta, creat de M. S. Re
gele în 1894. Un număr de bătrâni şi infirmi 
săraci de ambele sexe sunt Întreţinuţi în două 
asile ale statului şi în mai multe asile private 
cu fundaţiuni speciale. Orfanii şi copiii găsiţi 
se cresc, afară de instituţiunile comunale, in 
două orfelinate ale statului, din care unul are 
o secţiune pentru surdo-muţi şi pentru orbi 
şi în orfelinatul agricol >Ferdinand< fundat de 
M. S. Regele în 1897. Ajutorul medical gratuit se 
dă in 3 moduri: bolnavii săraci sunt căutaţi de 
medic la domiciliul lor şi primesc medicamen
tele în mod gratuit, sau ei se presintă la do
miciliul medicului, la primărie, la spital sau 
la alt local public, unde li-se dau consultaţiuni 
gratuite şi medicamente, sau ei sunt internaţi 
şi căutaţi în spital. Această organisaţiune este 
însă de dată mai nouă, până la finea seci. XVI 
medicii erau rari în principatele române şi în 
Transilvania, în seci. XVII au început a veni 
în România doctori greci, cari studiaserăîn Italia; 
pe lângă aceşti medici cu Studii universitare au 
exercitat medicina numeroşi medici empirici, 
vraci şi bărbieri, cari s’au dat de chirurgi, şi Pra
vilele lui Vasile Lupu, domn al Moldovei din 
1646, dau chiar vraciului însărcinare de raedic- 
legist. Dela 1780 se numesce la Bucuresci şi la 
Iaşi câte un medic însărcinat cu căutarea bol
navilor săraci. La începutul seci. XIX se afiă 
în România medici numai în câteva oraşe prin
cipale şi cea mai mare parte a poporaţiunii mai 
recurge la medicina poporală, la cea călugărească 
şi băbească. Statul plătesce medici pentru cău
tarea bolnavilor afară de spital la Bucuresci, 
Iaşi, Bârlad, Focşani, Ploesci, Craiova şi Rîni- 
nicul-Vâlcei. In 1804 se numesce un medic vac- 
cinator pentru tot principatul Moldovei, în 1813 
s’a regulat în Moldova casa doctorilor, în 1815 
sunt deja însărcinaţi cu căutarea bolnavilor să
raci în Bucuresci 6 doctori, în Iaşi 4 doctori 
şi 2 moaşe. Regulamentele organice (1831—32) 
au dat o nouă organisaţie asistenţei medicale şi 
obstetricale, care s’a pus numai treptat în prac
tică, din causa lipsei de personal. Asistenţa me-
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dicală a putut să fle completată numai după în
mulţirea medicilor ieşiţi din Şcoala naţională de 
medicină, fundată in 1857, transformată în fa
cultate de medicină în 1859 şi din facultatea de 
medicină din Iaşi fundată în 1885. Astăzi sunt 
însărcinaţi cu asistenţa medicală şi cu igiena 
publică: consiliul sanitar .superior, consiliile lo
cale de igienă, inspectorii sanitari, medicii pri
mari de judeţ, medicii de oraş şi de despărţiri 
urbane, medicii de plasă, moaşele comunale, vac- 
einatorii şi agenţii sanitai'i (desinfectori), vete
rinarii de judeţ şi de oraş. Ca în alte ţeri sîint 
şi în România spitalele instituţiuni vechi, clă
dite în curţile mănăstirilor, înzestrate cu ve
nituri de domni, de boieri şi de alţi donatori 
pioşi. Fundaţiunea spitalicească română cea mai 
veche, despre care găsim date în istorie, este 
cea a ospitalului pentru bolnavi din locaşul dela 
Sân-Mitresci, dotat de Vodă-loan Vladislav în 
1524 (6. P. Haşdeu), acest spital a dispărut ca 
şi alte spitale române vechi. Din spitalele exi
stente astăzi este cel mai vechiu spitalul Colţei 
din Bucuresci, care a funcţionat deja în 1695. 
Ancă in prima jumetate a seci. XVIII, afară de 
spitalele ordinare de bolnavi, s’au înfiinţat în 
amendoue principatele române spitale de isolare 
pentru bolnavi de ciumă şi de lingoare. Treptat 
s’a înmulţit numerul şi venitul spitalelor. Re
gulamentele organice au stabilit modul de ad
ministrare a spitalelor cu fundaţiuni speciale 
(ale Eforiei spitalelor din Bucuresci, ale Epi- 
tropiei casei Sf. Spiridon din Iaşi). In 1854 s’a 
înfiinţat in Muntenia în fiecare judeţ câte un 
mic spital judeţean, în Moldova s’au creat în 
1862 mai multe asemenea spitale judeţene. Des- 
centralisarea administraţiunii, basată pe legea 
comunală şi pe cea judeţeană din 1864, pe legea 
sanitară din 1874, a dat îndemnul la crearea de 
spitale noue judeţene, comunale şi cu fundaţiuni 
speciale, dar faptul cel mai important în orga- 
nisaţia asistenţei medicale în România îl constitue 
crearea de spitale rurale ale statului, inaugurată 
de 1. C. Bratianu în 1881, complectată treptat 
până în anul 1897, astfel că fiecare judeţ po
sedă un asemenea spital întreţinut de stat, afară 
de spitalele rurale întreţinute de judeţe. In 1900 
au funcţionat în România următoarele spitale şi 
ospicii civile: 11 spitale administrate de Eforia 
spitalelor din Bucuresci cu 1340 paturi; 11 spi
tale şi ospicii administrate de epitropia generală 
a casei spitalelor Sf. Spiridon din laşi cu 808 pa
turi, 1 spital administrat de epitropia aşezămin
telor Brâncovenesci în Bucuresci cu 222 paturi; 
9 alte spitale şi asile cu fundaţiuni şi cu admi- 
nistraţiuni speciale ou 369 paturi, 33 spitale ru
rale ale statului cu 1102 patnri, 52 spitale ju
deţene cu 1356 paturi, 26 spitale comunale cu 
766 paturi, 11 spitale israelite cu 289 paturi, 
6 case de sănătate ou 137 paturi, 5 spitale de 
alienaţi cu 749 paturi, fără noul spital de alienaţi 
Socola, care în 1900 âncă nu era deschis, 1 os
piciu de pelagroşi al statului ou 40 paturi, 27 os
picii de bătrâni şi infirmi cu 759 paturi, preste 
tot 7926 paturi. Multe din aceste spitale civile, 
ca şi unele spitale militare, sunt aşezate în edi
ficii nouă, confortabile, înzestrate cu instalaţiuni 
moderne, cari pe lângă îngrijirea scrupuloasă a 
bolnavilor servesc şi progreselor sciinţei medi
cale. Intre institutele sanitare are o deosebită

însemnătate institutul de patologie şi bacterio- 
logie din Bucuresci, cu servicii pentru tratarea 
de oameni muşcaţi de animale turbate, penti'u 
producerea de ser antidifteric, de maleină, ş. a., 
institutul autirabic din Iaşi, institutele de chimia 
sanitară ale statului din Bucuresci şi din Iaşi, 
institutul vaccinai al statului din Bucuresci, sta
ţiunea sanitară maritimă şi fluvială (carantina) 
din portul Bulina. Mai menţionăm numeroasele 
stabilimente de apă minerală, din cari unele ale 
statului; stabilimentele idroterapeutice şi pneu- 
molerapeutice cu instalaţiuni moderne, societatea 
română a Crucei Roşie, institutul regal al su
rorilor de caritate Sf. Elisabeta. Starea sanitară 
a populaţiunii României, înapoiată din causa îna
poierii culturale şi economice a marei păliţi din 
poporaţiunea rurală, se îmbunătăţesce încet, în 
inesura în care cresce cultura ei şi prosperitatea 
ei materială. Mortalitatea generală, care mai îna
inte trecuse adeseori preste 32°/00 pe an, ascădut 
în periodul 1895—991a27'l°/00, în 1900la24‘7°/00; 
din 100 copii născuţi vii mai mor în primul an 
al vieţii 20°/o, dela 1—5 ani 16°/0; crescerea na
turală a populaţiunii prin nasceri, după scăderea 
deceselor, fără imigraţiuni este de 13'l°/00, în 
1900 ea a fost de 15°/oo- Boalele predomnitoare 
sunt: Pelagra, de care sufere astă(}i 30,000 loc., 
malaria (paludismul), boalele venerice, tuber- 
culosa. Alcoolismul, la copii în parte gastro-en- 
terita datorită hranei neraţionale, difteria, tusa 
convulsivă şi exantemele acute (pojar, scarla- 
tină). Vărsatul (variola) a devenit rar în urma 
generalisării vaccinaţiunilor şi revaccinaţiunilor; 
conjunctivita granuloasă (trachomul), care dela 
1862 încoace a fost frecuentă mai ales în ar
mată, a scădut în urma mesurilor preventive 
energice luate, de lepră mai sufere aproape 
200 persoane, în parte isolate în asilul Ricbitosa.

Liter.: Regulamentul organic. Bucuresci, 1831, 
Iaşi 1832; Constantinus Nobilis a Vernav, Rudi- 
mentum Physiographiae Moldaviae, Budae 1836; 
Documentele spitalului Brâncovenesc. Bucuresci, 
1838; Manualul administrativ al princip. Moldovei. 
Iaşi, 1856; Legea comunală. Bucur., 1864; Legea 
consiliilor judeţene. Bucur., 1864; Legea sanitară. 
Bucur., 1874—98; A. Fetu, Relaţiune asupra spi
talelor Casei Sf. Spiridon. Iaşi, 1877; C. I. Istrati, 
Proiectul de regulament pentru administrarea şi 
supraveghierea stabilimentelor balneare. Bucur., 
1880; I. Felix, Die sanităren Zustânde Rumă- 
niens, Vortrag gehalten in der Hygiene-Aus- 
stellung. Berlin, 1883; E. Neusser, Die Pellagra 
in Osterreich uud Romănien. "Wien, 1887; D. 
Sergiu, Raporturile generale asupra serviciului 
sanitar al României. Bucur., 1887, 1888; Gr. 
Romniceanu, L’hopital des enfants ă Bucarest. 
Bucur., 1889; G. lonnescu-Gion, Doftoricescul 
meşteşug în trecutul ţerilor române. Bucur., 1892; 
I. Felix, Rapoartele generale asupra Igienei pu
blice şi asupra serviciului sanitar al regatului 
român. Bucur., 1893—99; Petrini Paul, Memoriul 
asupra Leprei. Bucur., 1897; I. Neagoe, Pelagra 
în România. Bucur., 1899; M. Petrini-Galatz, 
Conferenţa internaţională dela Bruxelles pentru 
profilaxia sifilisului. Bucur., 1899; A. G. Gale- 
şescu. Eforia spitalelor civile. Bucur., 1900; I. 
Neagoe, Studii asupra Pelagrei, carte premiată de 
Acad. Rom. Bucur., 1900; I. Felix, Istoria Igienei 
în Rom., partea I. Bucur., 1901. [I. Felix.]

, 53’»



836 România (Armata română).

. Armata Română.
Organisarea: serviciul militar e obligator şi 

personal pentru toţi locuitorii valicji, cari nu 
sunt supuşi străini şi nu au suferit vr’o pedeapsă 
corectională mai mare de 3 luni, sau cari nu au 
fost infamaţi de vr’o condamnaţiune criminală. 
Organisarea din timp de pace permite a se trece 
uşor pe picior de resboiu numai prin sporirea 
efectivelor, fără a se crea unităţi noui.

Recrutarea se face normal prin chiemarea sub 
arme la 1 Nov. a tinerilor cari împlinesc 21 ani 
până la 31 Dec.; şi excepţional prin angajări volun
tare a tinerilor cetăţeni români, cari au împlinit 
18 ani, sau prin reangajări voluntare a subofî- 
cierilor Cetăţeni români, cari termină serviciul 
sub arme. Sunt excluşi: infamaţii; scutiţi: in
valizii, supuşii străini şi membrii clerului tuturor 
culturilor admise în stat (ortodox, mosaic, mu
sulman). Se dau dispense de serviciul sub arme 
numai în timp de pace, pentru tinerii, cari pro
bează că sunt unicul sprijin al familiilor (părinţi 
infirmi, sau fraţi minori orfani, fără mijloace 
de existenţă). Se admit amânări: pentru caşuri 
de debilitate sau necompletă desvoltare Bsică 
şi pentru completarea studiilor. Excluşii, scutiţii, 
dispensaţii şi amânaţii sunt supuşi la taxe mili
tare proporţionale cu veniturile, până când îm
plinesc 30 ani.

Operaţiunile recrutării se succedează anual 
astfel: în fiecare comună, în Octobre, se fac 
tabele nominale, după registrele stării civile, în 
cari sunt înscrişi toţi tinerii, cari împlinesc 21 ani 
până la sfîrşitul anului viitor. Tinerii siint ve- 
Zuţi şi măsuraţi de o comisiune compusă din 
un oficier şi din un delegat al ministeriului de 
interne în fiecare circumscripţie de companie 
teritorială până la'15 Nov., apoi tabelele sunt 
centralisate pe circumscripţia teritorială de re
giment; aceasta se numesce recensement. Dela 
15 Febr. până la 15 Martie tinerii sunt veijuţi 
de o comisiune militară-civilă (un oficier su
perior, prefectul de judeţ, un doctor militar), 
care se pronunţă pe basa documentelor ce li-se 
presintă, asupra caşurilor de excludere, scutire, 
dispensă ori amânare. Tabelele nominale defini
tive se păstrează de comandanţii depositelor de 
recrutare (şefii circumscripţiilor teritoriale de 
regiment de infanterie); aceştia comunică mi
nisteriului tabele numerice de resultatul recru
tării; acolo se face repartiţia numerică pe arme 
şi servicii în raport cu golurile probabile la 
1 Nov.; depositele de recrutare fac repartiţia 
nominală în raport cu nevoile armelor şi ser- 
viciurilor ţinând samă, pe cât e cu putinţă, de 
nevoile recruţilor. Repartiţia definitivă este ter
minată şi publicată îu Octobre, aşa că la 1 Nov. 
corpurile şi serviciurile îşi pot chiema recruţii.

împărţirea teritorială: ţeara e împărţită în 
patru regiuni teritoriale de corp de armată şi o 
regiune teritorială a divisiei active (Dobrogea). 
Regiunea de corp de armată e împărţită în doue 
regiuni de divisie de infanterie. Teritoriul de 
divisie e împărţit in doue teritorii de brigade 
de infanterie; teritoriul de brigadă în doue te
ritorii de regimente; teritoriul de regiment în 
patru teritorii de companie.

Elementele armatei sunt: armata activă cu 
reserva ei; miliţiile; gloatele.

Infanteria se compune din: 34 regimente

având fiecare doue batalioane a patru compănii 
permanente şi un batalion a patru compănii cu 
schimbul. Regimentul de infanterie se recru
tează pe teritoriul seu propriu şi anume: pe fie
care teritoriu de companie se recrutează o com
panie cu schimbul şi doue compănii permanente.

In infanteria permanentă serviciul durează:
3 ani în casarmă, 4 ani în concediu şi 2 ani în 
reservă. Tinerii cu studii superioare (liceu com
plet sau şcoale speciale) fac serviciu jn casarmă 
numai un an. După un an de serviciu, ori ce 
soldat care probează, prin examen, că are in
strucţia militară completă trece în concediu.

In infanteria cu schimbul serviciul e de 5 ani 
sub arme, 2 ani în concediu şi 2 ani în re
servă. In timpul epocei sub arme infanteristul 
cu schimbul este ohiemat 90 Zile în primăvara 
primului an pentru instrucţia individuală la re
şedinţa regimentului, apoi, în fiecare Duminecă 
la reşedinţa companiei (companiile cu schimbul 
îşi au reşedinţele pe teritoriul lor) pentru a con
tinua instrucţia şi pentru exerciţiile pregătitoare 
de tir. El mai este chiemat toamna 15—25 Zile 
pentru executarea tirului. Deosebit, infanteristul 
cu sohimbul este chiemat sub arme o septemână 
în fiecare lună, pentru serviciul de paza fron
tierei şi a penitenciarelor (aceasta e o situaţie 
trecătoare; în curând au a se organisa servi- 
ciuri speciale pentru frontieră şi penitenciare). 
Remâu în infanteria cu schimbul toţi tinerii clasei 
anuale, cari trec preste efectivul budgetar al 
trupei permanente sub arme.

Vânătorii (8 batalioane) (infanterie perma
nentă, care nu diferă decât prin uniformă) se 
recrutează pe teritorii de divisie.

Cavaleria se compune din următoarele ele
mente : a) 11 regimente călăraşi, din cari 2 au 
câte patru excadroane permanente şi unul cu 
schimbul, 1 are 2 excadroane permanente şi 
2 cu schimbul; iar 8 au câte 3 excadroane cu 
schimbul şi 1 permanent. Se recrutează, cu mici 
excepţii, pe teritorii de diyisii. In cavaleria per
manentă serviciul e 3 ani în casarmă, 4 în con
cediu, 2 în reservă. In cavaleria cu schimbul
4 ani sub arme, 3 în concediu şi 2 în reservă. In 
timpul serviciului sub arme călăraşul cu schimbul 
e chiemat 3 luni în primăvara primului an pentru 
ântâia perioadă a instrucţiei, apoi în fiecare an 
câte 30 Zile pentru completarea instrucţiei. Intre 
călăraşii cu schimbul nu sunt primiţi decât ti
nerii, cari plătesc 500 lei pentru a li-se cum
păra caii; după termiuareaserviciuluij caii devin 
proprietatea lor şi îi pot chiar vinde in al doilea 
an de concediu.

b) 6 regimente ro^ori fiecare cu câte 4 ex
cadroane permanente şi 1 cu schimbul.

In timp de pace excadroanele permanente au 
120 cai, excadroanele cu schimbul sunt desti
nate a completa imediat efectivele de resboiu 
cu cai şi oameni instruaţi.

Artileria se compune: a) din 12 regim, de 
artil. de câmp (câte 3 pentru flecare corp. 2 re
gimente divisionare, 6 baterii montate, calibru 
87 mm.; 1 reg. C. A. cu 5 baterii montate şi 1 călă- 
reaţă, calibru 75 mm.). Se recrutează pe teritorii 
de corp de armată; b) din 2 regimente artilerie 
de cetate (1 Bucuresci, 1 Fooşani-Nămoloasa- 
Galaţi), se recrutează pe întreaga ţeară. Du
rata serviciului ca îu cavaleria permanentă.
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Geniu: 2 regimente a trei batalioane. Din 
6 batalioane 4 au câte 3 companii săpători şi 
1 telegrafişti (câte 3 compănii săpători şi 1 te- 
legrafişti de flecare C. A.); 1 batalion de căi 
ferate şi 1 de pontonieri. Geniul se recrutează 
pe întreaga ţeară. Durata serviciului ca în in
fanteria permanentă.

Marina cuprinde: o divisie de mare, o di- 
visie Dunăreană, un arsenal, un deposit de mu
niţii de artil. şi torpile şi un atelier de confecţiuni. 
Marina e sub comanda unui contra-admiral, care 
e învestit cu puterile unui comandant de corp 
de armată. Serviciul permaneut 5 ani, apoi trec 
direct în reservă. Se recrutează pe întreaga 
ţeară, de preferinţă în regiunile riverene. Di- 
visiunea de mare are 8 bastimente, divisia de 
Dunăre are 15 bastimente şi 20 pontoane.

Trupe auxiliare; gendarmi pedestri 2 com
pănii (infanterie permanentă), în timp de pace 
fac serviciul de poliţie urbană; în timp de res- 
boiu poliţie la cuartierele generale şi la etape. 
Gendarmi calări 3 excadroane (cavalerie per
manentă), în timp de pace fac serviciul de poliţie 
urbană; în timp de resboiu formează excorta 
comandantului suprem şi excortele cuartierelor 
generale. 6 compănii de subeistenţă: serviciul 
militar ca infant. permanentă. 4 cumpănii sa
nitare: serviciul militar ca infant. perm. 5 com
pănii administraţie: serviciul militar ca infant. 
perm. 5 excadroane tren: serviciul militar ca 
in cavaleria perm. Trupele auxiliare au recru
tare proprie; se recrutează pe regiuni de corp 
de armată.

Stabilimente militare: un arsenal de construcţii 
al artileriei, un arsenal de deposit, o pirotechnie, 
o pulberărie, un deposit central de muniţii (cu 
sucui-sale regionale de C. A.); un atelier de 
confecţii cu un deposit de echipamente; un de
posit centrai de materiale sanitare (cu sucursale 
la C. A. şi div.); o manutanţă centrală, câte o 
manutanţă de C. Arm. şi câte una de flecare 
divisie.

Justiţie militară: un consiliu permanent de 
revisie şi patru consilii permanente (câte unul 
de corp. de arm.). Constituirea con.siliilor şi pro
cedarea justiţiei se face după un cod special 
militar.

Miliţiile: pe teritoriul flecărui regiment de 
infanterie se mobilisează la resboiu câte un ba
talion de miliţii, pontru care există un cadru 
din timp de pace; durata serviciului dela 30 la 
36 ani împliniţi.

Gloatde nu sunt âncă organisate. După con
stituţie glotaşii nu put fl chiemaţi sub arme decât 
pentru aperarea căminurilor; durata serviciului 
dela 36 la 46 ani împliniţi.

Oficierii se împart în 3 grupe: generali (ge
neral de div. şi general de brigadă); superiori 
(colonel, locot.-colonel, maior); inferiori (căpitan, 
looot., sub-locot.). Sunt proveniţi din şcoale mi
litare, in mod excepţional, sub-oficierii distinşi 
pot ajunge oficieri, dacă trec cu succes un examen 
riguros, (caşuri foarte rari).

înaintarea oficierilor se face dela sub-locot. 
la locot.: 2 la alegere şi 1 la vechime; dela 
locot. la căpitan, 1 la alegere şi 1 la vechime; 
dela căpitan la maior (din acei cari au reuşit 
la examenul superior de capacitate), 3 la alegere 
şi 1 la vechime; dela maior la locot.-colonel, 3 la

alegere şi 1 la vechime; dela locot.-colonel la 
colonel idem; dela oolonel la general numai la 
alegere.

învăţământul militar numeră următoarele in
stitute : un gimnasiu militar (curs liceal inferior) 
pentru fiii militarilor; o. şcoală militară (cursul 
liceal superior), care se alimentează cu tinerii 
din liceul militar inferior şi cu tinerii din liceele 
civile; o şcoală de infanterie şi cavalerie (care 
se alimentează cu absolvenţii şcoalei militare şi 
cu tinerii, cari au absolvat liceul superior civil), 
absolvenţii sunt promovaţi oficieri în infanterie 
sau cavalerie; o şcoală specială pentru artilerie 
şi geniu (similară cu şcoala de infanterie şi ca
valerie); o şcoală de perfecţionare pentru ca
valerie ; o şcoală superioară technică pentru ar
tilerie şi geniu; o şcoală superioară de resboiu 
pentru toţi oficierii, menită a unifica cunoscinţele 
de tactică şi în special pentru a recruta oficieri 
de stat-major.

Armament: infant. cu arma Manlicher model 
român 93 (pulbere fără fum), miliţiile au arma 
Martini Henry Md. 79 (pulbere neagră), cava
leria : carabina Manlicher, sabie Md. român (ro
şiorii au şi lance), artileria: tun £mpp de 75 
şi 87 mm., artileria de cetate cu arma Man
licher, geniul: cu arma Manlicher, trupele au
xiliare cu arma Md. 79 sau numai cu pumnale 
şi revolvere. [Col. A.]

Abmblb ŢEBn.
Legea din 8 Martie 1872 reglementează ar

mele actuale ale ţerii. Descrierea lor heraldică 
este: Scutul împărţit în patru câmpuri (ecartele). 
In primul câmp armele Valachiei: de azur cu 
aquila romană de aur cu capul spre dreapta, 
încoronată, cu cruce în cioc, în ghiara dreaptă 
cu spada, în stânga cu sceptrul, asemenea de 
aur. In colţul drept sus, un soare (mondant) 
de aur. In al doilea câmp, care este al Mol
dovei : pe roşu un cap (rencontre) de bour, 
de aur, cu o stea de 6 raze între coarne, ase
menea de aur. In colţul stâng de sus un corn 
de lună, mişcător, de aur. In al 3-lea câmp, 
care este al Olteniei: pe roşu un leu de aur, 
coronat, cu coada furcată, eşind dintr’o coroană 
de ban (ducală), intre labe privind o stea de aur 
cu şese raze, asemenea de aur. In al 4-lea câmp, 
care e al ţermurilor mărei şi al Dobrogei: pe al
bastru, doi delfini de aur, cap la cap (affrontes) 
şi îndoiţi în sus (eu pol). Preste tot, la mijloc, 
armele casei de HohenzoUern, adecă: ecartelat 
de argint şi negru. Coroana regală. Suportă 
doi lei ai Daciei, col. naturală. Devisa: Nihil 
sine Deo. Mantaua de hermină, timbrată cu co
roana regală. [O. G. L.]

Istoria.
România este statul cel nou eşit din unirea 

Moldovei cu Ţeara-Românească (v. Moldova şi 
Muntenia). Ideea unirii la Români s’a născut 
ântâiu pe tărîmul cultural, prin introducerea 
limbei române în biserică în locul celei slavone, 
fapt, prin care poporul român din toate părţile 
începu a pricepe, că este un singur tot. Mai 
târ4iu se ivi ideea unităţii Iui în tratarea isto
riei sale, cuprinsă de Gh. Şincai iarăşi ca un 
singur întreg. Pe la 1830 poetul loan Văcărescu 
apostrofează MUcovul ca >păreu fără putere, ce
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despărţirea neamului ai îndrăznit a cere<. Re
gulamentul organic face să treacă pentru prima 
oară ideea unirii pe tărîmul politic, punând în 
art. 42.5 principiul, că originea, religia, obiceiu
rile şi asemenarea limbei locuitorilor ambelor 
principate conţin elementele unei uniri intime 
şi că elementele contopirii poporului moldo-valah 
sunt chiar puse în acest Regulament, prin ase
mănarea administraţiei ambelor ţeri. Pe la 1834 
se făcu chiar din partea lui lordache Catargiu 
o propunere de unire sub un principe străin; 
dar când el adaugă, că acest ])rincipe să nu fie 
luat din casa nici uneia din puterile mărginaşe, 
Ruşii, cari la început se arătară favorabili con
topirii ţerilor române, părăsiră această idee. Re
voluţia din 1848 aduse o mai mare ferbere în 
dorinţa unirii politico a Românilor, ouprin(jend 
în visurile ei chiar pe aceea a tuturor Româ
nilor. Năbuşirea ei şi împrăştiarea revoluţiona
rilor în ţerile apusene şi mai ales în Paris, pun 
lumea europeană în cunoscinţa acestei dorinţe 
a Românilor, odată cu părerea susţinută şi de 
învăţaţii străini, că Românii nu sunt de rassă 
slavică, cum se credea de mulţi, ci de rassă 
latină. Resboiul Crimeei şi gândul lui Napoleon III 
de a face din poporul român o stavilă contra 
înaintării şi amestecului necontenit al Ruşilor 
în împărăţia otomană, îl făcu să îmbrăţişeze 
dorinţele Românilor şi să susţină în congresul 
de Paris din 1856 unirea Moldovei cu Ţeara- 
Românească sub un principe străin. Austria, duş
mană întăririi neamului românesc, cerea ca să 
se întrebe locuitorii principatelor, sperând, că 
va pute prin puternica ei influenţă, în Moldova 
mai ales, să facă ca dorinţele acestei ţeri să iasă 
protivnioe unirii. Urmară luptele straşnice duse 
de partida naţională unionistă din Moldova contra 
apăsării turoo-austriace, pusă în lucrare prin 
caimacamii Teodor Balş (1856—57) şi N. Vogorid 
(1857) şi înţelegerea anglo-franoeză, oare pe 
deoparte dădu satisfacţie lui Napoleon şi partidei 
naţionale moldovene, anulându-le alegerile pentru 
divanul ad hoc, ce eşiseră protivnice unirii; dar 
se admise pe de alta principiul unei uniri între 
Moldova şî Ţeara-Românească numaî pe tărîmul 
legislativ şi cultural, nu şi pe cel politic şi ad
ministrativ, principatele având a remânea des
părţite sub doi domni şi două ministerii. Pe 
această temelie fu clădită de cele 2 puteri eu
ropene, protejuitoarele ţerilor române, noua lor 
organisare prin actul fundamental, care pune basa 
regenerării lor politice: convenţia dela Paris 
(1858). Când fură să se aleagă cei doi domni. 
Românii încungiurară greutatea cea mai mare, 
care se opunea realisării visului lor, alegând pe 
aceeaş persoană, colonelul Alexandru Ouza, în 
cele două scaune al Moldovei şi al Ţerii-Româ- 
nesci, alegere, ce după multe peripeţii fu recu
noscută de Europa in urma evenimentului hotă- 
rîtor al isbândei lui Napoleon III asupra Austriei 
în resboiul pentru Italia (1859), care făcu să 
precumpănească voinţa Franciei, favorabilă unirii 
Românilor, asupraceleia Austriei. Domnitorul unic 
al ţerilor române isbuti prin mijloace bine alese, 
sprijinite la vreme de nevoe de o mare energie, 
în care îşi ataşă, ca mână dreaptă, represen- 
tantul seu din Constantinopol, Costache Negri, 
a realisa unirea şi în fapt, contopind ambele 
ocârmuiri în una singură şi strămutând capitala

României la Bucuresci, 11 Dec. 1861. Cea dintâiu 
sesiune a adunării unitare a ţerilor surori se 
deschide în Bucuresci la 24 Ian. 1862, aniver
sarea alegerii lui Alexandru Cuza de Domn şi 
în Ţeara Românească.

România datează dela 11 Dec. 1861, când se 
contopiră ocârmuirile ambelor ţeri române. Mol
dova şi Ţeara-Românească, în un singur stat. 
Efectul acestei contopiri şi al sporirii de putere 
a noului stat se ve(ju îndată în deslejgarea uneia 
din întrebările cele mai grele, aceea a mănă
stirilor închinate, care fu resolvată în favoarea 
României prin seoularisarea tuturor acelor mă
năstiri şi luarea tuturor întiuselor lor moşii pe 
sama statului (13 lan. 1863); apoi în lovitura 
de stat, prin care Alexandru loan I deshinţâ 
convenţia de Paris şi legea electorală şi dădu o 
nouă întocmire statului român, obţinând prin 
modificările introduse prin statutul recunoscut 
de cele 3 puteri dreptul de a «modifica şi schimba 
legile, cari privesc la ocârmuirea lor lăuntrică 
fără nici o intervenire din afară, adecă deplină 
autonomie*. Jurisdicţia consulară fu apoi mult 
redusă în întinderea ei prin mesuri emancipă- 
toare de amestecul consulilor străini în afa
cerile din. lăuntru ale ţerii. Oştirea fu sporită 
preste limitele hotărîte de convenţia de Paris 
(Va preste ceea ce încuviinţa Regulamentul or
ganic). Se creează agenţi politici pe lângă deo
sebitele curţi europene şi se încheie convenţii 
(telegrafo-postale şi de extrădarea delîcuenţilor) 
cu mai multe state, încât România îşi câştigă 
pe încetul o posiţie internaţională. La cele doue 
visite făcute de Alexandru loan I în Constan- 
tinopole, el fu primit cu onorurile cele mai mari 
şi scutit de toate înjosirile, cărora erau supuşi 
domnii ţerilor române.

In l.îuntrul ţerii se făcură mari transformări 
în starea politică, socială şi culturală a locui
torilor. Aphcându-se art. 46 al convenţiei de 
Paris, se egalisară cât mai mult condiţiile cla
selor sociale prin înlăturarea privilegiilor (scutiri 
de dări ş. a.); apoi mai ales prin schimbarea 
legii electorale în urma loviturei de stat, care 
întinse drepturile politice şi la massele mai adânci 
ale poporului, se democratisă tot mai mult so
cietatea românească. Pe de altă parte şcoalele 
atât din ţeară, cât şi mai ales cule'din străină
tate (Paris) revărsau în fiecare an în sinul so
cietăţii românesci un număr tot mai mare de 
oameni învăţaţi, cari ridicau nivelul ei cultural.

Aceasta din urmă împrejurare, care s’a ma
nifestat mai de mult, avu însăşi o parte nesă
nătoasă. Tinerii veniţi din Paris importau şi do
rinţa unui traiu resfăţat şi strălucit, pe care îl 
văzură în capitala Franciei. Cheltuielile preste 
puterile averilor, de cari dispuneau, produseră 
îndatorirea lor tot mai grea la cămătari, des
compunerea în gospodăriile private şi ruina celor 
mai mulţi oameni cu stare. La început această 
destrăbălare îşi făcu drumul numai în daraverile 
personale, deoarece Regulamentul organic dis
punea, ca cheltuielile să se ţină totdeuna în ho
tarul veniturilor şi nu autorisa contractarea de 
împrumuturi pe sama statului româu. Convenţia 
suprimând această oprire şi scoţând ocârmuirea 
finanţelor românesci de sub controlul puterilor, 
lăsând-o în deplina voie a camerelor şi guver
nelor, oamenii ce le compuneau începură a în-
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troduce în ocftrmnirea banilor publici deprin
derile contractate de ei în aceea a averilor lor 
proprii. Nevoile nouei organisări necesitau apoi 
necontenit cheltuieli preste veniturile (erii, încât 
deficitele budgetare deveniră o boală cronică, de 
care nu se mai putea lecui organismul finan
ciar al statului român. Una din căuşele prin
cipale ale căderii lui Cuza fu destrăbălarea în 
finance.

La 1866 Cuza fiind resturnat, se institui ântâi 
o locotenentă domnească compusă din N. Golescn, 
Lascar Catargiu şi colonelul Haralamb, în timpul 
căreia se deschide Societatea academică română 
(1866). Prin stăruinţele locotenentei Românii obţin 
şi realisarea celei de pe urmă din dorinţele 
votate de divanurile ad hoc, anume dinastia 
ereditară, chiemând la tron pe un membru al 
strălucitei case de Hohenzollern, pe principele 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Intemplân- 
du-se ca tocmai în acel an Prusia să bată 
pe Austria la Sadova, precumpenirea ei aduse 
recunoascerea ncului domnitor român, înrudit 
ou casa prusiană. Se votează îndată după în- 
trarea principelui Carol în România (10 Maiu 
1866) o constituţie luată după modelul celei bel- 
pene, pe care chiar o depăşia în disposiţiile şi 
in favoarea libertăţii, mai ales în aceea a presei 
şi a întranirilor (1 Iulie 1866).

Principele Carol îngriji mai ântâi cu deose
bire de done nevoi mari: consolidarea oştirii şi 
căile de comunicaţie, prin înfiinţarea drumurilor 
de fier. începuturile domniei sunt neliniştite de 
svonurile respândite în Europa despre organi- 
sarea de bande bulgare pe teritoriul României 
şi despre prigonirile Israeliţilor, asupra cărora 
deputatul P. P. Carp face o interpelare în ca
meră (1868), precum şi cu desele schimbări 
de guvern, perândându-se dela 1866—71 un 
numer de 10 ministerii. Totuşi în acest i-estimp 
România obţinu recunoasoerea dreptului de a 
ave agenţi oficiali diplomatici şi de a bate mo
nedă. La 1870 venind la putere ministeriul Lascar 
Catargiu, se întăresce stabilitatea instituţiunilor 
prin aceea, că acest ministeriu este cel dintâi, 
care are o durată mai lungă, remânend la cârmă 
în anii 1871—76. Stabilitatea însă se menţine 
numai în privirea coloarei politice (conserva
toare), nu şi în persoanele miniştrilor, cari se 
schimbau destul de des, aducând schimbări ne
încetate în mersul instituţiunilor. Se nasc în
semnate complicaţiuni atât financiare cât şi diplo
matice (mai ales cu Germania) din causa anulării 
concesiunei Stroussberg pentru construirea liniei 
ferate Roman-Bucuresci-Verciorova. In 1875 se 
încheie tratatul comercial cu Austro-Ungaria, 
ca primul tratat însemnat încheiat de România 
cu o putere străină. Consideraţii politice întu
necă însă interesele economice. In 1876 câtjend 
guvernul L. Catargiu, vine după uu scurt mi
nisteriu Florescu şi unul Manolache Costache, 
ministeriul loan Brătianu, cel cu mai lungă du
rată din toate guvernele române de până acum 
(1876—88). Şi la el însă se repetă schimbarea 
miniştrilor singuratici.

In timpul acestui ministeriu România trece prin 
o mare cumpănă, resboiul ruso-turodin 1877—78. 
Ea căută înzadar să i-se garanteze neutralitatea. 
Obligată a se alipi pe lângă unul din resboitori 
din causa, că armata rusească trebuia să treacă

prin ea pentru a merge la Bulgaria, România 
se alipesce de Rusia. Principele se duce la Li- 
vadia la împăratul Rusiei, care îi dă a înţelege, 
că are de gând să reia Basarabia. Totuşi con
venţia din 2 Aprile 1877 prevede garantarea în
tregimii tcritorului din partea Rusiei. Această 
convenţie înfuriează pe Turci, cari bombardează 
oraşele române de pe Dunăre. România respunde 
tunului cu tunul şi camera proclamă neatîrnarea 
României de Turcia (10 Maiu 1877). Ruşii propun 
Românilor încorporarea armatei lor cu cea ru
sească. Domnitorul şi guvernul refusă'dorind să 
păstreze cooperării României un rol a parte. 
Ruşii bătuţi la Plevna cer ajutorul Românilor. 
Principele Gard e investit cu comanda armatei 
ruso-române înaintea Plevnei, care e luată de 
principele Carol şi Osman-Paşa prins. România 
deci se declarase ea singură neatîrnată şi dăduse 
Ruşilor un concurs esenţial la câştigarea victoriei 
mai dobândind âncă faţă cu neasemănatul curaj 
al cştirii române mai ales la atacul redutei Gri- 
viţa (30 Aug. 1877) reuumele unei ţeri viteze. 
Aceasta nu împedecă pe Ruşi de a declara prin 
tratatul dela San-Stefano Basarabia ca anexată 
lângă ei, dându-se României Dobrogea în schimb. 
Tratatul de Berlin 1878 a recunoscut această clau- 
sulă. Tratatul dela Berlin însă impusese R.-ei mo
dificarea art. 7 din constit., care păstra drepturile 
politice numai confesiunilor creştine. Adunarea 
de revisuire din 1879 (12 Sept.) admite, ca şi 
necreşlinii să poată dobândi drepturi politice, însă 
numai prin naturalisare individuală; mai declară 
de drept politic proprietatea imobiliară rurală. 
Neatîrnarea României este recunoscută de pu
terile Europei (1879). Tot în acest an se creează 
banca de scont şi circulaţiune şi se regulează 
succesiunea la tronul României în persoana prin
cipelui Ferdinand de Hohenzollern, fiul princi
pelui Leopold de Hohenzollern, mai marele frate 
al principelui Carol. Această regulare se făcuse 
în prevederea înălţării României la rangul de 
regat, urmare neapărată a neatîmării şi care 
înălţare se face în 1881 (18 Martie). Inccro- 
narea are loc în 10 Maiu 1881. Soluţiunea che
stiunii Dunării resolvită în sensul unui drept 
de supraveghere al Austriei în apele române nu 
este primită de România (1882) şi remâne ne
aplicată. Tot în acest an se termină şi chesti
unea rescumpărării căUcr ferate construite de 
compania Stroussberg, prin care România devine 
stăpâna celei mai întinse reţele de căi ferate. 
Se mai continuă apoi în regie şi prin ingineri 
români o mulţime de linii secundare. Tct sub 
ministeriul Brătianu se pun basele unei desvoltari 
a industriei mari prin legea pentru încurajarea fa
bricilor (pentru zahăr bunăoară premiu de 16 bani 
la chilogramul de producţiune). Pentru a putea 
ajunge acest scop se denunţă convenţia comer
cială încheiată cu Austria în 1876 şi neputendu-se 
înţelege asupra nouelor condiţii începe între Ro
mânia şi Austria resboiul vamal. Se inaugurează 
un nou sistem de oonvenţiuni comerciale protec- 
ţioniste prin acel încheiat cu Elveţia 1886, pe 
basa tratamentului naţiunii celei mai favorisate. 
La 1888 în urma unor şedinţe sgomotoase în 
cameră şi a uncr excese sângeroase pe strade 
şi a unor rescoale ţerănesci guvernul Brătianu 
demisionând este înlocuit cu un guvern luat din 
grupul j unimist cu T.Rosetti ca preşedinte (23 Mart,
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1888). In 1889 grupul junimist făcu loo parti
dului conservator şi pentru de a introduce eta
lonul de aur in stocul de garanţă al băncii na
ţionale, prin care mesură se înlătură agiul asupra 
aurului, care atinse înălţimea de 18% (legea 
promulgată sub guvernul generalului Mânu). Iu 
1891 se înfiinţa Liga pentru unitatea culturală 
a tuturor Românilor. In 1892 principele Ferdinand 
se căsătoresce cu principesa Maria de Edinburg.

Dela 1892—99 se urmează înainte cu sistemul 
cheltuielilor exagerate, constituindu-se necon
tenit linii’ de căi ferate nerentabile, palate pentru 
şcoale şi administraţii, căsărmi, fortificaţii, iar 
puterile de producţie ale ţerii sunt lăsate în 
părăsire. Datoria publică se urcă la 1,500.000,000 
numai pentru stat, afară de comune, judeţe şi 
de însemnata datorie ipotecară privată. Urmarea 
fu, că în 1899 anul agricol fiind ou totul reu şi 
împiTiniuturi ne mai putendu-se contracta din 
causa stării pieţelor europene adusă prin res- 
boaiele Transvaalului şi al Chinei, reul ce rodea 
viaţa economică a României de mai bine de 
40 ani ieşi la iveală şi se deslănţui asupra ei 
o crisă, care ameninţa existenţa statului. Mai 
multe ministerii se preschimbară propunând mij
loace pentru a scăpa de pericol, până când în 
1901 venind ministeriul liberal D. Sturdza, el 
adoptă sistemul economiilor. Crisa nu este âncă 
înlăturată, de oarece causa ei principală, îna- 
pniarea condiţiei economice a ţeranului, stăruesce 
şi nu se ia nici o mesură pentru îndreptarea ei.

[A. D. XenopoL]
„România Jună“, societate academică social- 

literară în Viena. In 1864 se înfiinţase «Socie
tatea sciinţifică literară» şi în 1868 »România«, 
din a căror contopire a resultat R. J. Membrii 
ei sunt studenţi români (din toate ţerile locuite 
de Români) dela universitatea din Viena. R. J. 
are merite mari pentru păstrarea interesului faţă 
de mişcările cultural-naţiouale în colonia română 
din Viena. Ea a editat şi 2 almanahuri literare, 
la cari au contribuit cu lucrări din cei mai de 
frunte scriitori români.

România mare, Mufitenia (v. ac.).
România mică, Oltenia (v. ac.).
„România musicală11, revistă literară-musicală, 

a apărut în Bucuresci, la 1890, sub direcţiunea 
lui C. M. Cordoneanu. A publicat diferite articole 
de istorie şi teorie musicală, coruri şcolare şi 
altele, s’a ocupat de mişcarea teatrală şi mu
sicală din ţeara şi din lumea musicală.

Romanic, stilul, stil architectonic, care s’a des- 
voltat din stilul roman creştinesc vechiu prin adău
garea mai multor elemente architectonice ger
mane. El s’a practicat de clerul catolic între anii 
1000 şi 1250 în Germania, Francia şi Anglia, pe 
vremea luptei popoarelor între viaţa lor naţio
nală şi creştinism. In stilul acesta au fost zi
dite nu numai bisericile ci şi mănăstirile, cetă- 
ţuele şi casele particulare. De basă îi servia 
basilica romană. Cele mai frumoase clădiri de 
stilul R. sunt: domul dela Mainz (1081—1135), 
domol dela Speier, cea mai înaltă clădire de pe 
vremea aceea. [Dionisie Olinescu.J

Romanice, limbile, se numesc cele 6 limbi ale 
popoarelor neolatine: franceza, italiana, spaniola, 
portugeză, româna şi rhetoromana sau rumonşa 
(v. ac.), născute din viul gi’aiu al legionarilor şi 
poporului roman, numit lingua romana rustica

sau castrensis, spre deosebire de lingua latina, 
întrebuinţată în literatură, în politică, în ser
viciul religios şi în societatea cultă. Un anumit 
contingent a contribuit la formarea lor şi lim
bile popoarelor romanisate, Celţi, Gali, Iberi, 
Daci şi mai târziu a popoarelor năvălitoare. Ger
mani, Slavi şi Arabi, asemenea contopite în po- 
poraţiunea romană, originea naţiunilor neolatine. 
Liter.: Fr. Diez, Gramatica limbilor R., 3 voi., 
uit. ediţ. 1882, şi Vocabular etimologic al lim
bilor R., uit. ediţ. 1878; Jahrbuch fiir die R. 
Sprache und Litteratur, 1859—75; Zeitschrift 
fiir R. Philologie, 1877; Remania, Revue des 
langues romaneş, dela 1872; Giornale di filo
logia romanza, dela 1878; Jung, Die roman. 
Landschaften des rom. Reichs, 1881; Budinszki, 
Die Ausbreitung der latein, Sprache. Berlin, 1881; 
Schuchardt, Vocalismus des Vulgărlateins, 1865 
până 1868. Pentru limba rhetoromană din Gri- 
soni (Elveţia), şi latină de pe Inn, cf. Gramatica 
şi Dicţionariul lor de Math. Conradi, în limba 
germ. 1820—28.

Românime, totalitatea Românilor (v. ac.).
Românlsare, relativ la indivizi şi popoare în

seamnă a impune cuiva prin infiuenţă morală 
limba, spiritul şi modul vieţii românesoi. Această 
calitate e caracteristică Românului, mai ales fe
meii române, şi probează superioritatea însuşi
rilor morale. Relativ la limbă, R. înseamnă a 
da neologismelor necesare forma cerută de gra
matica şi ortografia română, s. e. liceu, art. liceul, 
singular, sintesă, în loc de lyceum, singularis, 
synthesis. Excepţiune fac numele proprii străine, 
în cari se păstrează forma originală. Cele clasice, 
latine şi eline se românisează, după exemplul 
altor limbi romanice, mai ales al celei italiene: 
Cicerone, Horaţiu, Xenofonte; unii păstrează şi 
aici forma originală.

Românlsche Jahrbiicher, v. Romănische Revue.
„Românische Revue11, revistă politică-literară, 

editată în limba germână dela 1885—94 (în 
Budapesta, Viena şi apoi în Sibiiu) de Dr. G. 
Diaoonovich (v. ac.). Urmăria scopul de a da 
străinătăţii informaţiuni exacte asupra nisuin- 
ţelor şi stărilor politice şi culturale ale Româ
nilor, îndeosebi ale celor din Transilvania. A fost 
organ oficios al partidului naţ. rom. La 1888 i-s'a 
făcut proces de presă înaintea curţii cu juraţi 
din Arad şi apoi din Budapesta, care a con
damnat pe un redactor al revistei. Ştefan Albu, 
la temniţă de 3 luni şi amendă în bani. La 1892 
guvernul ung. i-a detras debitul postai, din care 
causă redacţiunea a fost mutată dela Viena la 
Sibiiu şi revista a luat titlul >Rom. Jahrbiicher•. 
La 1894 revista a fost sistată din causa con
flictelor ce se iviseră în sinul partidului naţ. în 
chestiunea Memorandului (v. ac.). Cele 10 voi. 
ale acestei reviste cuprind articole şi studii pol. 
şi liter. de mare valoare.

Românism, însuşire sau spirit românesc. Par
ticularitate a limbei sau idiotism românesc, care 
nu se poate traduce în alte limbi. Cuvinte, 
forme şi frase românesc! primite în alte limbi; 
ca şi galicismele, slovenismele sau alte neolo
gisme şi barbarisme primite în limba româna.

Romanlsmus, (lat.) papism.
Romanist, felibru (v. ac.), şi ori cine^ se ocupă 

cu studiul limbilor romanice; specialist în dreptul 
roman.
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Romano —, v. şi Roman —.
Romano-catolică, biserica, totalitatea celor ce 

mărturisesc credinţa creştină conform hotărî- 
rilor conciliilor acestei biserici. De timpuriu s’au 
ivit deosebiri între partea resăriteană şi apu
seană a bisericei creştine, dar hotărîrile pri
melor şese sinoade ecumenice, luate de repre- 
sentanţi din ambele pă^, au fost recunoscute 
de amendoue. In ultimii secoli ai primului mi
leniu s’a pregătit despărţirea între aceste doue 
părţi ale bisericei universale, care s’a terminat 
la 1054. Causa n’a fost atât deosebiri dogmatice, 
cât mai ales chestia primatului papal. In biserica 
dela resărit s’a recunoscut, că episcopul de Roma 
e primus inter pares; episcopii resăriteni, îndeo
sebi cel din Constantinopole, ajutaţi şi de împă
raţii bizantini, nu voiau să conceadă o însuşire 
mai mare a autorităţii papale. Ruptura între cele 
doue biserici surori a remas permanentă, cu 
toate încercările făcute în conciliile dela Lion 
(1274) şi Florenţa (1439). După despărţirea celor 
doue biserici, în cea rom.-cat. s’a aplicat puterea 
papei tot mai mult, după constituţia ei mo- 
narchică. Faţă de crezurile din evul mediu a 
început să se afirme în biserica rom.-cat. pă
rerea, că toţi cei botezaţi sunt membri ai bi
sericei rom.-cat., cai-e are drept să pedepsească 
pe cei renitenţi. Autorităţile politice sunt da
toare să dea ajutor bisericei în astfel de caşuri, 
preste tot să o apere şi să nu ia disposiţiuni, 
cari ar fi îndreptate contra intereselor ei. Dom
nitorii, cari nu ar ajuta biserica, ar dispreţul 
drepturile ei, ar sprijini pe eretici, pot fi de
puşi de biserică, care dispensează pe supuşii lor 
de jurământul de credinţă. Realisarea acestcr 
principii de drept bisericesc a devenit mai târ4iu, 
îndeosebi după reformaţiune, imposibilă. Propu
nerile făcute la conciliile din Constanţa (v. ac.) 
şi Basel (v. ac.) de a mărgini puterea papală n’au 
fost primite. In seci. XVI, al reformaţiunii, s’au 
fixat învăţăturile bis. rom.-cat. contra protestan
ţilor la oonciliul din Tridente. Cătră finea seci. XVI 
şi la începutul seci. XVII fu perfecţionată condu
cerea centralistică a bis. rom.-cat. prin organisarea 
curiei şi a congregaţiunilor. In 1870 s’a primit 
în conciliul vatican ca dogmă a bisericei rom.-cat., 
că papa e infalibil, când vorbesce ex cathedra, fără 
de a ave nevoe de învoirea celoralalţi episcopi. 
(Cf. şi art. Ortodoxa bis. şi Româna bis.)

Organisafia. Capul bisericei rom.-cat. e papa 
(v. ac.). Cele mai înalte autorităţi supuse lui 
sunt congregaţiunile romane (v. ac.). Colegiul 
cardinalilor (v. Cardinal), care avea mai demult 
însemnătatea unui consiliu al papei, are acum 
numai dreptul de a alege pe papa şi de a ad
ministra, deşi în mod foarte redus, biserica în 
decursul unei sedisvacanţe. Cercurile bisericesc! 
din ţerile, unde biserica rom.-cat. e organisată 
pe deplin, se numesc diecese, având în frunte 
un episcop. De regulă sunt împreunate mai 
multe diecese într’o provincie bisericească, în 
frunte cu un archiepiscop. Diecesele, cari stau 
direct sub papa, se numesc exemte. Unde nu e 
organisată complet biserica rom.-cat., se numesc 
episcopi titulari, cari poartă numele de vicari 
apostolici, (s. e. Svedia, Norvegia, Saxonia, etc.), 
sau preoţi cu numele de prefecţi apostolici.

Numărul credincioşilor din bis. rom.-cat., so- 
cotindu-se şi cei gr.-cat. (v. Greco-cat.) e de

preste 230 rail., cu 66 cardinali, 11 patriarchi de 
ambele rituri, 827 archiepiscop! şi episcopi de rit 
latin, 54 de rit oriental, 385 titulari. 19 fără titlu 
(Gerarchia Cattolica. Roma, 1902, pag. XIX).

Romanov, familia, care domnesce in Rusia 
dela 1613—1730 în linie bărbătească, de atunci 
până în present în linia femeiască. Străbunul 
Andreiu Cobila (eapă) a venit, dppă tradiţie, din 
Prusia la Moscova (1341), întrând în serviciul 
marelui principe Simion Superbul. Prin căsă
toria Anastasiei, o strănepoată a lui Andreiu cu 
ţarul Ivan Vasilievici II (1547) a ajuns familia 
în imediată legătură cu casa domnitoare. După 
moartea lui Boris Godunov şi după curmarea 
turburărilor produse de cei 4 Dimitri falşi, fu 
înălţat pe tron Mihail Feodorovici R. (21 Febr. 
1613), fiul mitropolitului Filaret. Domnitorii din 
această familie au fost Mihail, Alexei, Teodor III, 
Petru I (cel mare), Catarina I, soţia lui Petru, 
Petru II, ultimul descendent bărbătesc. Ana, 
Ivan VI, Elisabeta. Cu Petru III, nepotul de 
soră al Elisabetei, a ajuns pe tronul Rusiei casa 
Holstein-Gottorp sau Oldenburg-Romanov.

Romanţa, la popoarele din nordul Europei: 
Baladă (v. ac.).

Romanţa, se (jice astăzi şi o specie de poesii 
lirice, făcute pentru a fi cântate, şi cari se di
sting prin eleganţa şi simplitatea formei, şi prin 
nobleţă ideilor şi delicateţa simţemintolor (v. şi 
Romancero.)

Romantic, scriitorii aparţinători şcoalei roman
tice, cari nisuiau a se emancipa de regulele liter. 
clasice. R. se numesce şi un loc frumos şi plăcut, 
ce reamintesce descrieri din romane. [*]

Romantieism, şcoala romantică în literatură 
şi în artă: tendinţa cătră miraculos, fantastic; 
tendinţa spre deplină libertate subiectivă în con- 
cepţiunile de artă, descătuşare de sub formele 
rigide ale clasicismului antic.

Romanul, Miron, Dr., archiepiscop şi mitro
polit al Rom. din Trans. şi Ung., n. 23 Aug. st. v. 
1828 în Mezieş, (Bihor), a primit din botez nu
mele Moise, pe care mai târcjiu, la intrarea în 
cinul monachal, l-a schimbat cu Miron. Şi-a făcut 
studiile gimn. în Beinş, studiile filosofice în Grade 
şi cursul teologic în Arad. Iu 1849 a întrat în 
serviciul administrativ bisericesc ca vice-notar 
şi notar consistorial. In 1857 a întrat în statul 
monachal, chirotesindu-se la mănăstirea »Hodoş«. 
Cu puţin înainte fusese numit profesor la inst. 
teol. din Arad, pe oare îl desvoltâ după ce
rinţele moderne, compunând studii-manuscripte, 
îndelung folosite la acel institut. In restimpuri 
scurte primi gradurile ierarchice: la 1857 de 
diacon, 1858 de protodiacon, la 1862 de sincel, 
şi la 1864 de protosincel. In tinereţe publică 
sub pseudonimul »Melarian« articole prin ziarele: 
•Concordia», «Telegraful Român», «Albina» şi »Fe- 
deiaţiunea». La 1861 R. luă parte activă la mişcă
rile naţionale, ca preşedinte al partidei române 
din corn. Arad, unde afară do unul toţi deputaţii 
reuşiră a fi Români. La 1868, R. participă la 
primul congres naţional-bisericesc. Tot la 1868 
mitropolitul Şaguna l-a încredinţat cu misiunea de 
a representa interesele confesionale în o anchetă 
regnicolară ordonată de guvern, pentru organi
sarea şcoalelor poporale. La 1869 R. e ales de
putat dietal, mandat ce l-a avut până când gu
vernul l-a numit inspector reg. de şcoale în
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cottul Carajg-Severin. La 1870 fu ales de sinodul 
diecesan dela Arad vicariu episc. şi preşedinte al 
Consistoriului dela Oiadea-mare. In 1871 fu ri
dicat la demnitatea de archimandrit. La 1873 
fu ales episcop la Arad şi a fost instalat la 3 Febr. 
1874, prin P. S. S. Nicolae Popea în calitate 
de comisar mitropolitan. Tot în 1874 academia 
teologică din Cernăuţi i-a conferit titlul de doctor 
în teologie hon. causa. La 21 Nov. (3 Dec.) 1874, 
congresul naţional bisericesc l-a ales archiepiscop 
şi mitropolit al Românilor gi'.-or. din Trans. şi 
Ungaria. Deodată cu întărirea acestei alegeri, 
R. a fost distins cu demnitatea de consilier intim, 
împreunată cu titlul Excelenţă.

R. fu întrodus în scaunul mitropolitan la 
finea anului 1874, în vîrstâ de abia 46 ani. In 
1879 R. se presentâ la tron, în fruntea unei 
deputaţiuni, întrevenind în contra legii propuse 
şi primite de dieta uugară, prin care se introducea 
limba magh. ca limbă obligată de înveţăment în 
toate şcoalele poporale. La 1881, R. întrevine cu 
o altă representaţlune la ministeriul reg. ung. de 
culte pentru revindecarea rangului ce compete 
bisericii ortodoxe din patrie, în şirul celorlalte 
confesiuni. La 1883 ia in apărare interesele bise
ricesc!, şcolare şi naţionale în casa magnaţilor, 
contra strîmtorărilor ce li-se fac prin legea despre 
organisarea înveţămentului în şcoalele medii, apoi 
la 1895 contra Introducerii legilor politice-bise- 
ricesci, şi la 1897 contra legii despre maghiari- 
sarea numelui comunelor din patrie. De câte-ori 
o lege nouă se presentâ casei magnaţilor, prin 
care se făceau nedreptăţi ori strîmtorări intere
selor bisencesci, şcolare şi naţionale, R. şi-a făcut 
datoria de a-şi ridica vocea în favorul acelor 
interese. In decursul păstoririi sale a făcut mai 
multe visitaţiuni canonice prin arcbidiecesă, a 
sfinţit cu mare pompă religioasă mai multe 
biserici.

Antecesorul seu în scaunul mitropolitan, 
Ivacicovici (v. ac.) nu avuse timp să cunoa.scă 
afacerile mitropoliei, deoarece la câteva luni 
după instalare a fost ales de Şerbi patriarch al 
lor. In faptă deci R. a avut să continue firul 
punerei în lucrare a autonomiei constituţionale 
a bisericii gr.-or. rom. din Transilvania şi Un
garia, de acolo unde se curmase cu moartea lui 
Şaguua, care dela introducerea Statutului organic 
(V. ac.) încoace, fiind mult morbos, n’a apucat 
să creeze toate disposiţiunile necesare la intro
ducerea unei reforme atât de radicale în orga
nismul bisericii. R. cu rarul seu talent organi- 
satoric şi cu o scrupulositate pedantă, cu tactul 
seu de a conduce corporaţiunile bisericesc!, şi 
cu regulamentele şi instrucţiunile precise şi clare 
create sub el şi cu concursul seu, ba cele mai 
ponderoase isvorîte chiar din peana lui, a exe
cutat Statutul organic în toate detaiurile sale 
în mod obiectiv, exafct conform spiritului ace
luiaşi in spirit liberal. R. era un stilist neîntrecut 
in limba română, maghiară şi latină. Circularele 
şi representaţiunile lui la guvern şi la Coroană 
sunt monumente neperitoare ale geniului seu. R. 
a avut nefericirea a fi pus în fruntea archidie- 
cesei în toiul celei mai exacerbate lupte de partid 
între Transilvăneni pentru postul de archiepiscop, 
în care luptă chiar membrii consistoriului archi- 
diecesan aparţineau la partidul remas în mino
ritate. Tot atunci se inaugurase şi şovinismul

naţional maghiar fără frîu, sprijinit şi de orga
nele politice, şi R. care nisuia să guverneze naia 
bisericii cu evitarea valurilor şi din o parte şi 
din ceealaltă, mereu era suspicionat din ambe 
părţile, ba sub guvernul Bânffy s’a împărtăşit şi 
de admoniţiune din partea Coroanei pentru memo
rabilul circular publicat din incidentul iubileului 
milenar. Mai mult i-a sdruncinat sănătatea lupta 
ce o a avut cu guvernul Bânffy pentru aşa nu
mita »subvenţiune< a liceului român din Braşov. 
Soartea liceului era condiţionată dela echitabila 
resolvire a acelei chestiuni. R. a fost cel dintâiu 
care a cualificat acest ajutor de »rentă< şi nu 
»subvenţiune«, după cum s’a şi acceptat în cursul 
pertractărilor de ambele guverne. A murit cu 
actele acestei chestiuni sub perină, când lupta 
era câştigată, f 13 Oct. 1898 şi înmormântat în 
Sibiiu.

Romanul, corn. rur. în România, j. Brăila cu 
1255 loc., 1 biserică şi 1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. 
al Rom.).

„Românul", cel mai vechiu 4>or politic din 
Rom., fundat 1857 de C. A. Rosetti (v. ac.). 
A fost organul partidului liberal-naţional şi sus- 
ţiitorul reformelor democratice şi liberale. Su
primat după lovitura de stat din 1864, a reapămt 
sub numele >Libertatea< şi >Consciinţa naţ.<, iar 
după detronarea princ. Cuza şi-a reluat la 1866 
numele »R.« Printre colaboratorii lui au fost mai 
toate persoanele polit. marcante din România. 
La 1885 I. C. Rosetti retrăgendu-se din politica 
militantă, (Jiarul a apărut sub direcţiunea fiului 
seu Vintilă până la 1891, iar atunci a fost trans
format în revistă lit. bimensuală.

Românul, Zilot, (Zelosul român), pseudonimul 
lui Ştefan Fănuţă (1780—1850?) ultimul cronicar 
R. din epoca Fanarioţilor. Nu se scie precis unde 
şi când s’a născut şi a murit. Scrieri: Domnia lui 
Constantin Hangerliu şi o Cronică a Munteniei, 
în prosă amestecată cu versuri, dela 1800—21, 
pentru care Haşdeu (»Ultima cronică română», 
extrasă din «Columna lui Traian» pe 1882), îi 
recunoasce mare merit, ca isteric nepărtinitor şi 
bun român. Tocilescu («Scrieri inedite ale lui 
Z. R.« în «Revista pentru istorie, archeologie şi 
filologie», an. III, voi. V), a descoperit âncă dela 
el «Domnia a treia a lui Alexandru-Vodă Suţu», 
«Revoluţiunea lui Tudor» şi «Adunare de Stihuri», 
scrise unele în 1829, altele în 1850. In acestea 
se arată ca un om al vremii vechi, trăind îutr’o 
epocă, pe care nu o mai înţelege. Revoluţiunea 
din 1848 o aseamenă cu cholera de atunci, nu- 
mindu-le doue primejdii mari ale ţerii.

Romb, paralelogram cu unghiuri piezişe şi la
turi egale.

Romboedru, corp geometric mărginit de şase 
romburi.

Rombold, paralelogram cu unghiuri piezişe şi 
cu părechi de laturi neegale.

Romer, Olaus, astronom danez, n. 1644, f 1710 
ca primar al Copenhagei. El a stabilit celeritatea 
luminei şi a inveritat cercul meridianului.

Romet, numirea poporului egiptean din se
minţia veche a Hamiţilor.

Romfala, lancea folosită de Tracii cei vechi.
Romniceanii, Gfrigorie, doctor în medicină, n. 

5 Dec. 1845 în Bucuresci. După absolvirea stu
diilor dela facultatea de medicină din Paris a 
fost numit şef de lucrări anatomice ia facultatea
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de medicină din Bucuresci, medic primar la spi
talul de copii şi în 1890 profesor de patologie 
chirurgicală la universitatea din Bucuresci. R. 
e membru corespondent al Academiei române. 
Dintre numeroasele scrieri de specialitate notăm: 
Anatomia descriptivă; Patologia chirurgicală, 
2 voi ; Lecţiuni de clinică asupra boalelor co
piilor; Sifilisul infantil, etc.

Romoniţă, Romaniţă sau Muşeţel, numirile 
populare ale plantei Matricaria Chamomilla L. 
(v. ac.).

RomonţaI, v. Ramonţai.
Romos, corn. rur. în Trans., coti. Hunedoarei, 

ou 1641 loc., 1417 Români, 212 Germani.
Romula, municipiu şi mai pe urmă colonie ro

mană în j. Romanaţi de alţi al României. Pe la 
245 d. Chr. se întăresce cu ziduri. Aici se in- 
crucişa drumul roman, ce venia dela Severin 
(Drubeta), cu cel care pornia dela Celeiu (Molva) 
spre Olt în sus cătră Transilvania. Săpăturile 
archeologice au desvelit aici intre altele însemnate 
ruine de edificii pardosite cu plăci de marmoră, 
o cărămidă cu versuri din Iliada Iui Homer, etc. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Romuli, corn. rur. în Trans., cott. Bistriţa- 
Năseud, cu 1396 loc., 784 Rom., 499 Germ., 
83 Magh.

Romulus, după mitol. fiu al Reiei Silviei şi al 
lui Marte, iţeul resboiului. Aruncat împreună 
ou fratele seuRemus, sunt. alăptaţi de o lupoaică 
şi_ apoi luaţi de păstorul Faustulus şi crescuţi de 
dinsul şi de soţia sa Acea Laurentia. £1 este 
fundatorul oraşului Roma, preste care domnesce 
dela 753—715 a. Chr. Omorît într’o revoltă 
politică, poporul a creijut, că părintele lui, (}eul 
Marte, I-a luat Ia sine.

Romulus Augustulus, ultimul împerat roman 
da Occident, fiul lui Orest, şef de .soldaţi pano- 
nieni-. In 475 este proclamat împerat şi în 476 
este resturnat de Odoacru, regele Herulilor.

Rona de jos, comună în Maramureş, diecesa 
Gherlei, cu 1246 loc. români gr.-cat. şi 427 Ovrei. 
Parochie veche cu biserică şi şcoală.

Rănaszek, v. Cosciul.
Roncallce, câmpiile, situate lângă satul Ron- 

caglia, din Italia, provincia Piacenza. ,Pe aceste 
câmpii a tinut Frideric de Barbarossa o adunare 
în 1158, în care oraşele Lomhardiei au recunoscut 
suveranitatea împăratului german Frideric I.

Roncesvalles, vale în Pirenei, in prov. spân. 
Navarra, între Pamplona şi St.-Jean-Pied-de Port; 
(pasul R. 1057 m ); renumită prin moartea eroului 
Roland (778).

Rond, (milit.) serviciul ce-1 face un oficier în 
timpul 4;lei şi al nopţii pentru a inspecta cor
purile de gardă dela diferitele stabilimente şi 
oasarme, iar în timp de resboiu pentru a ins
pecta sentinelele dela avant-posturi.

Rondeau, (franc., pron. rondo), în poetică o 
poesie, ce constă din două strofe, prima din 
8 versuri, a doua din 5 versuri. Cu totul 13 ver
suri, uneori 12 sau 14 versuri. Cuvintele ini
ţiale din primul vers se repetează ca refren la 
finea ambelor strofe. Refienul însă consistă 
numai din 2 tacte ritmice, iar celelalte versuri 
de comun din 5 tacte ritmice în iambi.

Rondeau (franc.) sau Rondo, (ital.J în mu- 
sica modernă o bucată musicală caracterisată 
prin revenirea periodică a unei teme principale,

căreia i-se alipesc diferite teme secundare, mai 
mult sau mai puţin contrastante şi variând prin 
tonalitate. E forma foarte adese luată ca ultimă 
parte a unei compositiuni ciclice, sonată, sin
tonie, ş. a. Mai înainte se dădea numele de R. 
la bucăţi de musică instrumentală (orgă sau 
clavecin) constând dintr’o temă cu variatiuni şi 
pare că prin seci. XIII se dădea acest nume la 
bucăţi analoage prin formă cu canonul (v. ac.).

Ronsard, (1524—85), principele poeţilor fran
cezi din seci. XVI. Născut din o familie nobilă 
de origine română, a cărei legendă a cântat-o 
Alexandri în balada >Banul Mărăcine», fu la în
ceput pagiu al ducelui de Orleans şi al lui lacob V 
de Scoţia. Cunoscea limbile engleză, germană şi 
italiană, petrecând în aceste teri până la etatea 
de 18 ani. Atunci începu să înveţe limbile latină 
şi elină. Pe urmă în fruntea renumitei pleiade 
de 7 poeţi, amici şi foşti colegi ai sei de şcoală, 
deveni reformatorul poesiei şi limbei literare, 
după modelul clasicilor latini şi italieni, pără
sind calea traditiunii naţionale, representată între 
alţii prin Rabelais. Fu mult serbătorit şi onorat 
de suverani ou bogate daruri. Operele sale se 
explicau la universităţile engleze şi germane. 
A scris ode, sonete, imnuri, un început de epopee 
«Franciada», şi polemice. Edit. critică de Blan- 
chemain, 8 voi. Paris, 1857; Oeuvres choisies, 
de Sainte-Beuve, 1854, şi Noel, 1862, 2 voi. 
Cf. Schelîler, Essais sur R. et sa reforme lit- 
teraire. Dresde, 1874; Chalandon, Essai sur la 
vie et Ies oeuvres de R. Paris, 1875.

Rontgen, Wilhelm Konrad, fisician german, 
n. 27 Martie 1845 în Lennep. La 1876 a fost 
numit profesor extraordinar la universitatea din 
Strassburg, la 1879 profesor ordinar în Giessen, 
în 1888 în Wurzburg. La 1895 a descoperit ra
zele X numite şi raze RSntgen. Razele R. .sunt 
invisibile ochiului, dar produc fluorescenta şi 
influiutează asupra placelor fotografice. Cu raze 
de aceste putem fotografa banii din o cutie de 
lemn, scheletul unui om viu, etc. Razele R. sunt 
de mare însemnătate pentru medicină.

Roon, Albrecht Theodor Emil, conte, mareşal 
de câmp prusian, n. 30 Apr. 1803 în Pleushagen, 
t 23 Febr. 1879 în Berlin. 1859 a fost numit 
ministru de resboiu, iar in 1861 şi de marină. 
In 1866, ca general de infanterie participă la 
resboiu! din Boemia. Strălucitul lui talent orga- 
nisatoric s’a dovedit la începutul resboiului franoo- 
german. Mobilisarea rapidă a armatei prusiana 
a fost opera lui. In 1873 a fost numit locţiitor al 
lui Bismarekin postul de ministru-president pru
sian, dar a demisionat ancă în acelaşi an.

Ropeea, comună rurală cu cătunul Slohodiea 
Bopcii, parochie, moşie boierească în căpit. şi j. 
Storojineţ în Bucovina, are 2263 loc. (1915 ort.-or., 
130 rom.-cat. şi uniaţi, 218 mos.), 2 şcoala pri
mare, 1 cabinet de lectură Deşteptarea, staţiune 
de cale ferată locală.

Roquette, Olto, poet german, n. 19 Apr. 1824 
în Krotoschin, din 1869 încoace profesor de li
teratură şi istorie la politechnicul din Darmstadt. 
A scris poesii »Liederbuch« (ediţ. 3, 1880), etc., 
romane, novele, drame, comedii. Renumele de 
poet şi l-a câştigat cu »Waldmeisters Brautfahrt» 
(ediţ. 66 în Stuttgart, 1893). A mai scris şi 
»Geschichte der deutschen Litteratur», ediţ. 3 
în 1878,
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Rorate, (rouraţi), serviciul divin, ce se face 
dimineaţa de cu coapte în biserica latină pe 
timpul advectului (v. ac.). Numirea şi-o are dela 
cântarea (din Is. 45, 8) «Rorate coeli« (rouraţi 
ceriuri).

Rosalj. (botan.)gen de plante lemnoase cu aculei 
(ghimpi) din fam. Rosaceelor, trib. Roseae, cu foi 
imparipenate, cu gineceul inserat pe axă în formă 
de ulcior şi acesta acrescent spre maturitate. 
Lui îi aparţin vr’o 30, după alţii până ia 300 specii 
greu de delimitat, ce cresc în regiunea tempe
rată a emisferei boreale. Acest gen cuprinde 
multe plante horticole de cultură străveche. R. 
indica L. «roşa thea<, R. Borbonica Red. et 
Thor. »rosa de Burbon», R. semperflorens Curt. 
>R. de BengaU, R. muscosa Ait. »R. muscoasă<, 
R. centifolia L. «centifoiia<, «trandafirul de dul- 
ceaţă< (cu aplicări medicinale, «Flores Rosae<) şi 
R. gdllica L. »R. de Provence» decorează în 
mulţime de varietăţi şi hibride grădinile moderne; 
apoi mai amintim-c R. multiflora Thbg. cn in
florescenţa amplă, R. Iuţea Mill. «trandafirul 
galbeni, R. damascena Mill. «trandafirul de lună», 
iar din cele selbatece indigene: R. canina L. 
«măceşuli, R.pumila Jacq. «răsura» şi R. adeno- 
phora Kit. «trandafirul de munte®. Din R. da
mascena se extrage în Orient, Cazanlîc şi, în 
ultimul timp, şi în Germania (Saxonia) oleiul cel 
preţios de trandafir. [A. Pr.]

Roşa, munte, v. Monte-Roşa.
Roşa albă şl R. roşie, resboiul civil, plin de 

cruzimi, purtat pentru domnie de casele York 
şi Lancaster în Anglia (1455—65). Numele vine 
dela emblemele celor doue familii primite şi de 
partisanii lor, roşa roşie pentru Lanoaster şi 
cea albă pentru York. Resboiul a fost purtat cu 
noroc schimbăcios, până când a bătut şi ucis ul
timul Lancaster, Henric Tudor, pe regele Richard, 
suindu-se pe tron ca Henric VII (1485). Poporul 
a suferit relativ puţin în acest resboiu civil, 
asemenea constituţia ţeiii.

Roşa de lerlcon, CAnastatica hierochuntica L.) 
plantă anuală din fam. Cruciferelor, cu foi lun- 
gureţe sau ovale, lungpeţiolate, flori albe, cresce 
pe ţormurii Mării moarte. După ce s’au veştejit 
florile, planta se ghemuesce ca un glob, care se 
desface din nou, fiind aruncat în apă.

Roşa (Rozsa), George, Dr., fisicus (nu Roşa I.), 
de nascere din Monastir, român macedonean, a 
fost adus în vîrstă de 6 ani de un unchiu al 
seu din Timişoara, care l-a crescut pentru ca
riera de medic. Prin anii 1837—38 a venit la 
Oraviţa şi s’a căsătorit aci. De soţia dintâiu s’a 
divorţat şi a luat în a doua căsătorie pe o fică 
a protopopului Ivacicovici la 1843. La 1847 a 
murit de tifus. A vorbit mai multe (14) limbi; 
a scris o carte despre epidemii; cartea aceasta 
se afiă in biblioteca universităţii din Bucuresci.

Rosaceao, (botan.) mare familie de plante di- 
cotyle polypetale cu fiori regulare 5-mere, cu 
stamine de regulă numeroase şi gineceu super, sau 
infer., monomer, cârpele numeroase, fără endo- 
sperm, cu vr’o 1000 sau probabil şi mai multe 
specii adese greu de delimitat respândite pe în
treagă suprafaţa globului. Cuprinde triburile: 
Pomeae, Roseae, Dryadeae (Rubeae şi Poten- 
tilleae), Poterieae, Spiraeae, Quillajeae, Pru- 
neae şi Chrysobalaneae (cu 71 genuri) privite 
de unii ca familii proprie. Dintre acestea cităm

ca remarcabile fie ca plante decorative, fie prin 
fructele lor comestibile, fie ca plante medicinale 
sau technice. genurile: Prunus, Spiraea, Kerria, 
Quillaja, Rubus, Geum, Potentilla, Alchemilla, 
Brayera, Poterium, Roşa, Pirus, Crataegus şi 
Cotoneaster. [A. Pr.]

Rosalla, serbătoare la Romani, întru venerarea 
dinei Flora, s’a ţinut în Maiu. De aci numele 
Rusaliilor, a serbătoarei creştine. [Atm.]

Rosalie, denumire dată în compdbiţiunea mu- 
sicală progresiunilor melodico provenite din re
petarea unui acelaşi motiv pe diferite grade, dar 
de cătră o aceeaşi partidă şi nu de partide deosebite 
ca în imitaţiuni. E un procedeu foarte obicinuit în 
cântecele populare şi cele ântâi exemple în mu- 
sica artistică apar deja în seci. XV (G. Dufay).

[T. C.]
Rosamunda, fica regelui gepid Eunimund, mă

ritată fără voe după biruitorul tatălui ei, regele 
lombard Alboin (5661, a pus pe scutierul Helmich 
să-l ucidă pe acesta, când a silit-o să bea la 
un ospeţ din o cupă formată din craniul tatălui 
ei. Helmich i-a cerut mâna, dînsa a vrut să-l 
otrăvească pentru aceasta, dar a trebuit să bea 
însăşi restul de venin.

RosanIIIna, CJ0 H,B Az* e un compus chimic 
organic cu proprietăţi colorante, care se obţine 
prin oxidaţia unui amestec de Anilină şi Toluidin.

Rosario, oraş comercial în Argentina, lângă 
Paranâ, 94,025 loc. (1895).

Rosariu, o devoţiune obicinuită în biserica 
rom.-cat., care constă în recitarea de 15 ori a 
câte unui «Tatăl nostru» şi a 10 «Ave Maria» (Năs
cătoare de Dumnezeu). Ca în recitare să nu se 
greşească numărul rugăciunilor, se folosesce o 
sfoară, în care sunt înşirate globule de os, de lemn 
ori mărgele. Datina de a numera rugăciunile re
citate cu ajutorul unor mărgele (la început po- 
tricele ori boabe) e veche şi în biserica orientală, 
mai ales între călugări (mătănii). [i—m.]

Roşea, luliu L, poet român, n. 10 Oct. 1858 
în Bucuresci; debuta în 1875 cu bucăţi de ver
suri şi în Maiu 1877 compuse o poemă: Ro
mânia liberă, dedicată vitezei oştiri române (oare 
plecase în resboiu). După un an întră în redacţia 
(Jiarului «porobanţul», şi redacta câtva timp foaia 
umoristică «Ghimpele». Urmară: Flori de pri
măvară, Dora şi Florin, poeme; pina fiorilor şi 
Criveţul, legende (1879); apoi publică succesiv 
un volum de poesii lirice: Zimbiri şi Lacrimi şi 
Sacrificiu pentru sacrificiu, mic roman. In 1882 
Fata dela Cozia, dramă în versuri, premiată (la 
concursul deschis de direcţiunea generală a tea
trelor din România). In 1886 tipări şi tragedia 
Lăpuşneanu, domnul Moldovei (premiată de Aca
demia română cu premiul I. Heliade-Rădulescu). 
R. a fost redactor-şef al «Doinei», revistă ai'tistică 
şi literară; colaborator la «Unirea», 4iar pofit'c 
în Bucuresci, şi la «Familia» (sub semnătura A. 
C. Şor). In 1890 a publicat un volum de amintiri 
personale: Scriitori şi artişti. R. e decorat cu 
ordurile Steaua şi Coroana României şi medalia 
Benemerenti.

Roşcani, corn. nir. în Rom., j. Iaşi, formată 
din 8 căt., cu 1957 loc., 5 biserici şi 3 şcoale. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Roscellin, loan, filosof şi teolog şcolastic. Născut 
pe la jumătatea seci. XI d. Chr. în Armorica 
din Bretania de jos, a studiat în Soisson şi
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Rheims. Pe la 1089 era canonic în Compiegne, 
apoi în Besanşon; profesa în Tours şi Loches. El 
este considerat ca întemeietorul şi ca cel mai aprig 
aperător al nominalismului (v. ac.). [PI-]

Roscher, economist german, n. 21 Oct.
1817 în Hanovra, studia la univ. din Gbttingen 
şi Berlin. 1840 profesor-docent de economie po
litică la univ. din Gottingen, el deveni în 1843 
prof. extraord. în Lipsea, unde predete cursul 
de economie pol. şi de sciinţele accesorii în timp 
de 40 ani. Ser.; Leben, 'Werlce und Zeitalter des 
Thukydides (1842); Grundriss zu Vorlesungeu 
iiber die Staatswirtschaft (1843); Geschichte der 
englisohen Volkswirtschaftslehre (1851); Uber 
Eornhandel und Tbeuerungspolitik (1852); Eo- 
lonien, Eolonialpolitik und Auswanderung(1885); 
Ansichten der Volkswirtschaft (1878).; Die 
deutsche Nationalokonomik an der Grenzscheide 
des 16. und 17. Jahrhunderts (1862); Geschichte 
der Nationalokonomik in Deutschland (1878); 
Politik (1892). f 4 Iunie 1894 iu Lipsea.

[I. I. Nacian.]
Rosclus, vestit scriitor roman şi prietin al lui 

Sylla şi Ceceron. t în 62.
Roşcova, (bot.) v. Ceratonia.
Roseberry, (pron. rosberi), Archibald Philipp 

Primroae, conte de, om de stat englez liberal, 
n. 7 Maiu 1847 în Londra. Din 1881—83 a fost 
sub Gladstone subsecretar de stat în ministeriul 
de interne, în 1886 secretar de stat în cel de 
externe. In 1892 a fost din nou ministru de ex
terne, în 1894, după repăşirea lui Gladstone din 
viaţa publică, a luat presidiul. In 1895 s’a retras, 
oeputend obţine reforma casei lorzilor, în 1896 
s'a retras şi dela conducerea partidului. R. a 
scris o biografie a lui Pitt jun. (Londra, 1892). 
Cf. A. "Wallace, Lord R., his words and his 
Work. Londra, 1894.

Rosegger, Peter, scriitor popular austriac, u. 
1843 în Stiria, înveţă croitoria, urmă cursurile 
academiei de comerciu şi industrie în Graz, 
scrise un volum de poesii, altul de «Istorii din 
Stiria«, scene şi tablouri din viaţa poporului, toate 
in dialectul stirian. La 1876 fundă o revistă lunară 
«Heimgarten». «Scrieri alese«. Viena, 1881—83.

Rosenkranz, Joh. Karl Friedr., (1805—79) 
însemnat filosof şi literat german din şcoala he
geliană, n. în Magdeburg, studia în Berlin, Halle 
şi Heidelberg, ca prof. în Eonigsberg şi ca con
silier ministerial desvoltă mare activitate spre 
a respândi vederile magistrului seu Hegel în 
toate păturile sociale. Numeroasele sale scrieri 
sunt de cuprins filosofic, teologic, pedagogic, 
estetic, poetic. Cf. Ueberweg, Geschichte der 
Philos. UI, 400. [PI.]

Roseola, e o erupţiune de pete mici, rose pe 
suprafaţa corpului şi care se poate observa in 
decursul diferitelor maladii ca: febra tifoidă, syfi- 
lisul, pyemia, rheumatismul sau în urma absorb- 
ţiunei de medicamente ca: jodul, chinina, copaivă.

Roset, V. Ruşet.
Roseta, planta cultivată Reseda odorata L. 

(V. ac.)
Roseta, ornament în forma unei rose înfiorite.
Roseţl-Volnaşl, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, 

în depărtare de 8 km. spre est de oraşul Călă
raşi, ou 3368 loc., 3 biserici şi 1 şcoală. Locui
torii îi 4io Cioroiul. (M. Dioţ. geogr. al Rom.)

Rosette (arab. RaţidJ, oraş iu Egiptul inferior.

la gura braţului vestic al Nilului, 19,378 loc.; 
comerciu de spediţiune. Tabela dela R. (aflată 1799) 
e de mare importanţă pentru descifrarea hiero
glifelor.

Rosetti, 1) ţt. Searlat, conte, fost primar al 
Bucurescilor, h. 1802, ■[• 1872, a lăsat o parte 
însemnată a averii sale pentru Ateneul român, 
daruindu-i şi o bibliotecă de preste 6000 volume. 
El a premiat şi traducerile făcute din Tacitus 
de G. Muntean (v. ac.).

2) Rosetti, Const. A., întemeietorul libera
lismului român înaintat, n. Bucuresci 1816, îşi 
începe cariera literară cu traduceri din Byron 
şi Lamartine şi publică (1840) volumul de poesii 
«Ciasuri de mulţumire». La 1846 deschide o li
brărie în Bucuresci şi se însoară cu engleza 
Maria Grant, care în Sept. 1848, când R. ca se
cretar al guvernului provişoriu este arestat şi 
trimis la Orşova, îi scapă din închisoare. Trăind 
apoi câţiva ani ca refugiat la Paris, în care timp 
a încercat publicarea fiarelor «România viitoare» 
şi «Republica română» şi (ceea ce a fost mai 
important) a încheiat relaţii cu capii revoluţiei 
europene de pe atunci, dintre cari unii au ajuns 
apoi conducători de guverne în patria lor, R. 
se întoarce pe la 1855 în ţară, e ales membru 
al divanului ad hoc la 1857 şi al adunării dela 
1858—59, lucrând pentru unirea principatelor. 
Puţin timp însă după alegerea lui Vodă Cuza, 
care nu avea încredere în partidul liberal din 
Muntenia, R. trece în oposiţie violentă în contra 
principelui, pe care îl atacă în nou fundatul iţiar 
«Românul» (v. ac.) şi contribue să-l restoarne 
(noaptea de 11 Febr. 1866). Sub domnia lui CarolI 
aevine monarchic, cu tot liberalismul seu îna
intat, mai ales după ce conspiraţia dela Mazar- 
Paşa contra Domnitorului se arătase zadarnică, 
şi e de mai multeori ministru şi president de 
cameră, dar remâne mai ales inspiratorul par
tidului liberal prin organul seu «Românul». Ou 
ocasia revisuirei constituţiei (1884) ideile sale 
prea radicale (libertate excesivă a presei, colegiu 
electoral unic, eligibilitatea magistraturei) îl aduc 
din ce în ce mai mult in divergenţă de păreri cu 
Ion Brătianu, puternicul ministru-president al 
guvernului liberal, care şi dispune să se fundeze 
«Voinţa Naţională» ca organ liberal în deosebire 
de «Românul» (10 Iulie 1884), şi îl fac să dea 
semnalul unei disidenţe liberale, accentuate apoi 
în «oposiţia-unită» până la resturnarea lui ion 
Brătianu în. Martie 1888. R. moare însă cu 3 ani 
mai înainte, la 8 Apr. 1885. (V. Xenopol, Ist. 
Rom. voi. VI şi T. Maiorescu, Introduceri istorice 
la Disc. pariam., 3 voi.)

3) Rosetti, Maria C. ■ A., soţia lui C. A. R., 
n. 1819 la Guernesey (Anglia), f 1893 în Bu
curesci. In 1848 a scăpat pe bărbatul ei din 
mânile Turcilor, deghisată in haine ţerănesci. 
Reîntoarsă din exil, colabora la «Românul» şi 
alte (}>are şi reviste. In 1863—64 publică re
vista sept. «Mama şi Copilul». Câteva din scrie
rile ei au apărut în 1893 în volum.

4) Rosetti, Dimitrie G-, fratele mai mare al 
lui Teodor G. R. (v. mai jos), cumnat cu Cuza- 
Vodă, n. 1833 în Iaşi, şi-a făcut studiile io 
Viena şi apoi a întrat la Iaşi in cariera juridică 
şi administrativă. A fost câteva luni ministru de 
culte sub Cuza, de doue ori prefect, mult timp 
prim-president al curţii de apel din Iaşi, adeseori
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membru al parlamentului, president al clubului 
conservator din Iaşi sub conducerea lui P. Carp.

5) Boaetti, Teodor G., om politic român, n. 
1837 în laşi, şi-a făcut studiile în Yiena şi în 
Paris, unde s’a ocupat mai ales cu sciioţele de 
stat şi de finanţe. Reîntors în ţeară a întrat 
ântfti în magistratură, unde a ajuns membru la 
curtea de apel din laşi şi mai tâi'diu membru 
şi president la curtea de casaţie din Bucuresci. 
Dar cariera juridică i-a fost adese întreruptă 
prin însărcinări politice. La lovitura de stat a 
cumnatului seu Cuza-Vodă (Maiu 1864) a fost 
prefect de Vaslui şi a aplicat in acest district 
legea rurală a lui Kogălniceanu. .Apoi sub domnia 
lui Carol I a fost 1875—76 ministru de lucrări 
publice în cabinetul Lascar Catargiu, ministru- 
president al cabinetului >junimist« dela 24 Martie 
1888 până 28 Martie 1889 şi ministru de justiţie 
în cabinetul Mânu Dec. 1889 până Nov. 1900, 
în care calitate a făcut importanta lege de ina
movibilitate a magistraturei. 1891—95 a mai fost 
guvernator al Băncei naţionale şi de mai mult 
timp director al Băncei agricole din Bucuresci. 
Împreună cu T. Maiorescu, P. Carp, V. Pogor 
şi 1. Negruzzi, T. R. este dintre întemeietorii 
societăţii literare >Junimea< din Iaşi.

6) Bosetti, Dim., (fiul lui Radu Rosetti, spi
ritualului om do stat şi scriitor politic, primul 
prefect al poliţiei capitalei sub Carol I din 1 Maiu 
1866 până în Martie 1868, când a încetat din 
viaţă), n. 1850 în Bucuresci, a făcut studii la 
Paris, dar s’a reîntors de timpuriu în ţeară, unde 
s’a ocupat mai ales cu (jiaristica şi s'a semnalat 
prin articole satirice în Epoca, Timpul, Consti
tuţionalul. O parte a lor este adunată în volumul 
•Cronice» (1886) şi «Trotoarul Bucuresciului». In 
teatrul naţional din Bucuresci, în al cărui co
mitet a fost mult timp membru, s’au jucat co
mediile (în parte numai localisări) Uite popa, nu 
e popa; Moştenire dela reposata; Un leu şi un 
zlot, etc. Mult succes au avut scenele de satiră 
şi parodie politică (aşa numitele «reviste») Ze
flemele, Nazat şi (Martie 1902) Scump, dar face, 
scrise în colaborare cu I. Negruzzi. Dela el şi 
Dicţionarul contimporanilor din România. (Bu
curesci. 1898).

7) Rosetti, Mireea C. A., fiul lui C. A. R., 
n. 1850 în Paris, f 1882 în Bucuresci. Deşi 
bolnav din pruncie, a publicat numeroase scrieri 
în limba rom. şi franc. (Spovedania unei mu
rinde, Anul nou, O Româncă, Lacrămi de mamă, 
Inamovabilitatea magistraturei, etc.)

8) Rosetti, Vintilă, al treilea fiu al Iui C. A. 
E., n. 1853 la Douet (Francia), a studiat archi- 
tectura în Paris; la 1877 participă ca voluntar 
de venători la asedierea Plevnei, unde a fost 
decorat cu «Virtutea milit.» La 1881 fu unul din 
fundatorii rev. «Dacia viitoare», editată în Paris, 
iar la 1885 ia direcţiunea (jiarului «Românul» 
(v. ac.). A fost ajutor de primar al capitalei, de
putat, etc., iar dela 1901 e directorul «Monit. 
ofic.» A publicat numeroase scrieri, amintiri şi 
corespondenţe de ale lui C. A. R., etc.

9) Rosetti, Radu D., poet rom., n. 18 Dec. 
1874 în Bucuresci. Publicaţii: Foi de toamnă, 
1892; Veneţia, 1893; Epigrame, 1894; Din inimă 
(poesii) 1895; Fără iubire, 1896; Cartea dra
gostei (antologie lirică 1740—1895), 1896; Prosă 
şi epigrame, 1896; Steaua, dramă, trad. după

Andre Oill şi Jean Richepin, 1896; Sincere 
(poesii), 1897; Duioase, 1898; O lecţie (dramă), 
1899; Valuri (poesii), 1900; Robinson Crusoe, 
trad. după Daniel de Foe, 1900; Delictele de 
presă în legislaţiunea noastră, 1900; Anecdote 
militare, 1898; Pecate (dramă), 1901; Din largul 
lumii (căletorfi), 1002. Asupra celor doue drame 
ale lui R. cf. D. Evolceanu îu Convorbiri lite
rare, 1901.

Rosetti-Bălănesou, Nieolae, om de stat român, 
n. 1829 în Iaşi, tl884 în Paris. A rost în 1865 
ministru de externe al României.

Rosetti-Solescu, Gheorghe, diplomat, n. în 
30 Nov. 1852 în laşi. Ministru plenipotenţiar 
la Belgrad, apoi în Petersburg.

Roşia, (magh. VerespatakJ, corn. rur. în Trans., 
cott. Alba infer., cu 3350 loc., 1918 Români, 
1404 Magh. Scaun de pretură. Mine de aur, ar
gint şi aramă, cu o producţiune anuală în va
loare de 4—800,000 cor. Pe timpul Romanilor se 

Alburnus major, fiind deja de atunci ex
ploatate minele. Aici s’au aflat şi multe table 
cerate (v. ac.).

Rofia, protopopiat gr-cat, cu 15 parochii şi 
12,050 suflete.

Roţia, (magb. Rossia), corn. mică în Ung., 
cott. Bihor. Are 423 case, cu 2163 loc. gr.-or. 
români. Teritoriul, 9858 jug. cat., muntos. Se 
cultivă agronomia, stupăritul, prăsesc vite fru
moase.

Roşie, Marea, golf al Oceanului Indic, între 
Arabia şi Egipt, 2240 km. lung, 220—350 km. 
lat, 449,010 km*., apa conţine multă sare, la sud 
e legat cu oceanul prin strîmtoarea Bab el Mandeb, 
la nord se bifurcă în sinul Akaba şi sinul Suez, 
din cest din urmă duce canalul Suez la Medi- 
terana. Porturi pe ţermul african: Suez, Kosser, 
Suakin, Massaua; pe partea arabă: Gidda, Ho- 
deida, Mocca.

Roşieeci, comună rurală în Rom., j. Fălciu, 
compusă din 4 căt., cu 1424 loc., 3 biserici şi 
1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Roşiile, comună rur. în Rom., j. Vâlcea cu 
1787 loc., 5 biserici şi 1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. 
al Rom.)

Rosinante, calul lui Don Quixote în romanul 
lui Cervantes. (v. ac.)

Roşioara sau Roşuliţa, numiri populare ale 
plantei cultivate Calendula officinalis L., plantă 
anuală din familia Compositelor.

Roşiori, trupă de cavalerie, în Rom., purtând 
numele dela coloarea roşie a tunicei. Soldaţii 
sunt înarmaţi cu săbii şi carabine. O parte po
sedă şi lănci (acei de pe rândul ântâiu). In Ro
mânia sunt 6 regimente de roşiori, compuse fie
care din patru escadroane permanente şi una 
de deposit.

Roşiori, corn. rur. în Rom., j. Brăila, înfiinţată 
în 1881, cu 1559 loc., 1 biserică şi 1 şcoală. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Roşiori-de-vede, comună urb. în România, j. 
Teleorman, situată pe partea dreaptă a riului 
Vedea, cu 8492 loc., 8 biserici, 2 şcoale prim. 
urb. de băieţi şi 1 de fete, 1 şcoală rur. mixtă, 
spital, farmacie, oficiu telegrafo-postal. Reşe
dinţa suprefecturei plăşii Tîrgului şi a unei ju
decătorii de ocol. Oraşul are o grădină publică 
şi 3 pieţe. In toate Vinerile se ţine tîrg sep- 
temânal, iar tîrguri anuale sunt doue: la 25 Mart.
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şi 8 Sept. Comerciul se face pe o scară întinsă, 
şi a luat uu mare avent, mai ales cel de ce
reale, dela deschiderea liniei ferate Costesci- 
T.-Măgurele. R.-de-V, până la 1838 a fost re
şedinţa j.-lui Teleorman. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

[nt.]
Roşişa, snhurbiu al Cernăuţului în Bucovina, 

parochie cu suburbiul Mănăstiriştea şi cu cătu
nele: Stânca, Poiana Roşie şiŢeţina, are 6540loc., 
1 şcoală primară, cabinet de lectură.

Roşiii, coloare, trandafiriu. B. de Anglia este 
residiu pulveriform, care remâne ia prepararea 
acidului sulfuric fumant; este un oxid de fier 
mai mult sau mai puţin pur şi se întrebuin
ţează în medicină în contra hemoragiei şi în 
teohnică ca coloare. R. de China C18 HS1 O14, 
care dă coloarea roşie şi brună coajei de China, 
este o pulbere de coloare roşiu-brună deabia 
solubilă în apă. Alcoolul, amoniacul ca şi hidraţii 
de sodiu şi potasiu, o topesc dând o coloare 
roşie închisă. Hidratul de potasiu la cald dă cu 
R. de China acidul protocatechic. R. de nafta
lină sau R. de Magdala sau de Sudan este 
sarea clorhidrică a azodinaftylaminei C10 H21 Az8, 
HCl+H, O, şi se întrebuinţează la văpsirea mă- 
tasei. R. turcesc, R. provenit din săruri de alu
miniu cu aci(ţi oleici sau cu acidul sulforicinic şi 
în urmă tratată cu alizarină. Spre a i-sc da R. tur
cesc o stabilitate mai mare se fierbe într’o soluţie 
de săpun şi o soluţie a unei sări de zinc.

Roşiii, 1) R., Mihaiu, alias Martinovici, dascăl 
rom., n. 4 Ian. 1750, a studiat iu Timişoara, 
unde mai apoi funcţionează ca >tâlcuitorul teo
logiei şi al cursurilor normale din Timişoara». 
Dela 1794 preot în Jadani. R. a tradus teologia 
din limba slavă, a scris «Normalul» 1785, »Flo- 
rariul», publicat de Paul Lăzăresou, şi la 1774 
doue cărţi de conţinut religios-moral, tipărite pe 
spesele preotului C. Suboniu. R. a fost unul 
dintre cei mai mari dascăli români ai timpului, 
a vorbit 5 limbi. -|- 18 Sept. 1822 în Jadani 
(Banat). [I. Vuia.]

2) Roşiu, Palaghia, eroină rom., n. 1800 in 
Mărişel, in Munţii apuseni ai Ardealului, fica lui 
loan DuQe şi soţia lui loan R., fruntaşi în acea 
comună, a fost o ţerană inteligentă şi foarte în
sufleţită pentru causa naţională, pentru care şi-a 
închinat viaţa cu o admirabilă resignaţiune şi 
curagiu. A luat parte alăturea cu bărbaţii la doue 
lupte sângeroase în contra armatelor maghiare, 
anume: în 12 Martie şi în 6 Iulie 1849. Prima 
dată în fruntea a 80 femei, toate călări, a luptat 
împreună cu glotaşii din acel sat, comandaţi de 
fiul ei Andreiu la muntele «Grohot». Comanda 
supremă o avuse dinsa, dând la momentul po
trivit signalul de atac prin suflarea buciumului. 
Lupta s’a terminat prin înfrângerea honvecjilor. 
A doua oară s'a alăturat la «Făntânele» la oastea 
lui lancu, comandată de viteazul tribun N. Uor- 
cheş, şi a condus pe bravii Mărişeleni, bărbaţi, 
femei, în contra armatei renumitului Vasvâri, 
care avea trei mii soldaţi cu cinci tunuri. Lupta 
a fost înfricoşată, şi s’a terminat cu nimicirea 
armatei maghiare, a eă(Jut mort însuşi Vasvâri, 
lovit de lancea lui Todor Gavrilă, mai toţi oficierii 
şi 850 de honvecji. 10 Iunie 1870; dela stăpânire 
a primit remuneraţiune sărăcăcioasă în bani; iar 
unicul ei copil Andreiu (t 23 Febr. 1892) a fost 
decorat cu crucea de aur pentru merite. (Cf.

Decretul guv. din 9 Oct. 1850, Raportul lui lancu. 
Istoria lui Bariţiu, Memoriul lui losif Sterca 
Şuluţ, Biogr. lui lancu şi Vasvâri.) [I. St. Ş.]

3) Roşiu, Teodor, profesor rom., n. 1841 în 
Ticvanii mari, f 1884 in Oradea mare, şi-a făcut 
studiile gimn. în Timişoara şi Beiuş, teologia în 
Pesta. In 1867 fu numit profesor la gimn. din 
Beiuş, iar la 1888 fu amovat din post prin gu
vern pentru conduita sa naţională. Iu Raportul 
gimn. din Beiuş 1877 a publicat un studiu de
spre Eneida lui Vergiliu tradusă în versuri ro
mânesc! de Vasiliu Aaron.

Roşiu-Impărat, nume în poveştile românesc!; 
vrea să ieie de soţie pe fata lui Albu-împerat.

Rosler, Robert, scriitor germ., n. 6 Ian. 1840 
în Cbthen, f 18 Maiu 1881 în Konigsberg. A fost 
redactor la mai multe 4mre, publicând şi multe 
romane, poesii lirice şi studii istorice. Cea mai 
mare vel vă a făcut el cu opul lui «Romănische 
Studien, Untersuchungen zur ălteren Geschichte 
Romăniens. Lipsea, 1871.» In opul acesta so ocupă 
cu întrebarea asupra obîrşiei Românilor, susţi- 
nend, că Românii au imigrat după Maghiari şi 
Saşi în Transilvania şi Ungaria, venind de preste 
Dunăre. Cartea sa, oare trata o întrebare oarecum 
nouă în sciinţa istorică, scrierile lui Engel (v. ac.) 
şi Sulzer (v. ac.) fiind aproape uitate, a făcut, 
ca istoricii, români şi străini, să se ooupe mai 
cu dinadinsul de chestia română. Deşi R. arată 
o mare sciinţă în desvelirea temeiurilor sale, 
dela început âncă dovedesce, că urmăresce sco
puri străine de sciinţă, exprimându-se în mod 
despectuos asupra importanţei şi caracterului po
porului român. Teoria, atribuită pe nedreptul lui, 
a fost îmbrăţişată mai ales de scriitorii Maghiari, 
Saşi şi puţini străini. Dela început s'a pronunţat 
contra lui profesorii Tomasohek dela univ. din 
Graz, luliu Jung şi Ladislau Pi6 dela univ. din 
Fraga. Intre soiiitorii mai de samă, oari au adop
tat-o, sunt Hunfalvy, Schwicker, Gaston Paris 
şi Tomasohek, care îşi schimbase părerea avută 
la început. (Cf. Teoria lui Rosler, do A. D. Xe- 
nopol. Iaşi, 1884; Nio. Densuşianu, Note critice 
asupra «Teoriei lui Rosler». Bucuresci, 1885; 
Tomasohek, Zur Kunde der‘ Hămus-Halbinsel. 
Viena, 1882; Jung, Die Anfănge der Rumănen, 
in «Zeitschrift fiir osterr. Gymn.«, 1876, Koemer 
und Romanen in den Donaulăndern. Inusbruck, 
1877; Die romanisohen Laudschatten des ro- 
mischen Reiches. Innsbruck, 1881; Pifi, Die 
Abstammung'der Rumănen. Leipzig, 1880; Hun
falvy, Die Ethnographie Ungarns. Budapest, 1877 ; 
Die Rumănen u. ihre Anspruche. Vien, 1883, eto.)

Rosmarln, Roşmarin, Ruşmalin şi Ruşmarin, 
numirile populare ale plantei cultivate Rosma- 
rinus officinalis L. (v. ac.).

Rosmarinus L., (botan.) gen de plante din fa
milia Labiatelor, trib. Monardee înrudit cuSalvia 
(v. ac.), de care diferă prin filamentele nearti
culate. Singura specie: R. officinalis L., »Ros- 
marin» caracteristică mediterană, e remarcabilă 
ca plantă decorativă de cultură străveche şi prin 
aplicări industriale basate pe bogăţia sa in ole- 
iuri eterioe. [A. Pr.]

Rosnov, V. Roznov.
Rosnovanu, Gheorghe, colonel, n. 1 Martie 1832, 

a studiat in Rusia, şi a servit în armata Rusiei 
până la 1857, când a întrat în armata rom. ca 
sub-locotenent. Aici înaintează până la gradul
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de colonel şi 1672 părăsesce oştirea. Reactivat 
1877, participă în resboiul independenţei ca şef 
al cavaleriei şi se distinge la Nicopole, Opanez 
şi Plevna. A fost şi deputat şi la 1872 prefect 
în ]'. Neamţ.

Rosnovanu-Roeet, lordache, f 1836, fost mare 
vistier al Moldovei 1819, consilier de stat rus, 
president al divanului Moldovei.

Rosny, Lion de, orientalist şi etnograf francez, 
n. la Loos 5 Aug. 1837, profesor de limba japoneză 
la şcoala de limbi orientale şi însărcinat cu un curs 
asupra religiunilor extremului Orient la şcoala de 
studii înalte din Paris. Are nenumărate publioa- 
ţiuni asupra limbei japoneze, chineze, etc., tradu
ceri din aceste limbi, studii filosofice, religioase, 
geografice, etnografice asupra Orieutului şi Ame- 
ricei şi în sfîrşit şi o scriere întitulată Carmen 
Sylva, 1893. R. este membru coresp. at Acad. rom.

Rosogllo, licoruri fine, cari conţin între 30 până 
62°/0 alcool.

Ro88, Sir lohn, navigator englez, n. 1777 în 
luch (Scoţia), f 1856. In 1829—33 a întreprins 
o expediţie în regiunile arctice, descoperind polul 
magnetic şi peninsula Boothia Felix. In 1850 
a făcut o nouă călătorie pentru aflarea lui lohn 
Franklin.

Rossetti, Gabriele, (1783—1854), poet italian, 
fost director al museului din Neapole. La 1820 
deveni poetul revoluţiunii italiene. La 1821 caută 
refugiu în Malta. La 1823 trecuîn Anglia şi deveni 
profesor de limba şi literatura italiană. Opere: 
•Poesie di G. R.«, ed. de Carducci. Fior., 1861; 
»La Divina Commedia di Dante Alighieri con co- 
mento analitico» 2 voi. Londra, 1826; »Dello spi- 
rito antipapale ohe produsse la riforma». Londra, 
1832; »I1 mistero dell’amor platonico del medio 
evo», 5 voi. Londra, 1840; »La Beatrice di Dante». 
Londra, 1842.

Rossetti Dante Gabriele, 1828—82, n. în 
Londra, fiul celui precedent, pictor şi poet englez. 
Renumit prin ilustraţiunea mai multor opere 
poetice, între cari ale lui Tennyson şi novelele 
surorii sale Christina. Scrierile sale poetice se 
disting prin frumseţa plastică a formei, prin de
licateţa .simţemintelor şi prin tendinţa de mi
sticism. (v. şi Roseti.)

Rossl, 1) R. Pellegrino, conte, om de stat, 
n. 13 Iulie 1787 în Carrara, ucis 15 Nov. 1848 
in Roma. In 1833 a trecut la Paris, unde a 
ajuns profesor de economia politică la College 
de France, în anul următor profesor la univer
sitate. In 1836 fîi ales membru la Academia de 
sciinţe politice şi morale, 1839 ajunse pair al 
Franciei. Numit 1845 ambasador pe lângă curie, 
a fost depus de guvernul francez republican. 
Bologna l-a ales deputat în camera romană. Papa 
i-a încredinţat 14 Sept. 1848 formarea cabi
netului, în care luă ministerul de interne şi fi
nanţe, dar deja după două luni a fost ucis. R. e 
autorul unor însemnate studii de drept, precum 
•Trăitedu droit penal» (3 tom. Paris, 1829), »Cours 
d’eoonomie politique» (2 tom. Paris, 1839—41), 
•Trăite du droit constitiitionnel frangais» (2 tom. 
Paris, 1839), etc.

2) Roaai, Giovanni Battista, de, archeolog 
ital., n. 23 Febr. 1822, f 20 Sept. 1894 în Roma. 
A fost cel mai însemnat representant al archeo- 
logiei vechi creştine. De importanţă epocală au 
fost resultatele, ce a obţinut prin explorarea

catacombelor romane. Operele principale sunt: 
•Inscriptiones christianae urbis Romae septimo 
saeculo antiqniores» (2 voi. 1857—88), apoi »La 
Roma sotterranea cristiana» (3 voi. 1864—77). 
Pentru epigrafica şi topografia romană e de în
semnătate »Piante ioonografiche e prospettiohe 
di Rdma anteriori al secolo XVI» (1879).

Rossia, 1) R., com. rur. în Ung., cott. Bihorului, 
V. Roşia; 2) R., com. rur. în Ung., cott. Arad, 
cu 1453 loc. rom. ,

Rossini, Gioacchimo, mare compositor al şcoalei 
moderne ital., n. la Pesaro, 29 Febr. 1792, f la 
Paris, 13 Nov. 1868. Elev al celebrului Padre 
Mattel din Boloraa, debutâ în 1810 cu o mică 
operă il Cambiale de matrimonio, căreia îi urmă 
în intervalul până la 1829 o serie de 38 de parti- 
ţiuni de opere şi opere comice, dintre cari cele 
mai multe s’au bucurat de un strălucit succes 
pretutindenea, ca: Otello (1816), Cenerentola 
(1817), la Gazza ladra (1817), Mose (1818), la 
Donua del Lago (1819), Semiramide (1823); le 
Comte Ory (1828), ş. a. Dar adevăratele capo- 
d’opere, cari l-au făcut nemuritor sunt: il Bar- 
biere di Siviglia (1816) şi Guillaume Teii (1829), 
cari şi acji fac parte din repertoriul curent al 
celor mai renumite teatre din lume. In acelaş 
timp R. a scris un mare număr de cantate, 
dar după succesul obţinut prin Guillaume Teii, 
R. încetă de a mai scrie pentru teatru, mărgi- 
nindu-şi activitatea la un Stabat mater şi la 
câteva imne religioase, arii, duete şi alte bucăţi 
de mai mică importanţă. [T. C.]

Rossmassier, Emil-Adolf, naturalist german, 
n. 1806 în Leipzig, f 1867. Studiă teologia apoi 
sciinţele natur. Dela 1830 prof. la Acad. de agricul
tură din Tharandt; la 1848'deputat în pari. germ. 
A scris: Ikonographie der europăischen Land- 
und Siisswassermollusken (Leipzig, 1835—62); 
Anleitung zum Studium der Thierwelt (Leipzig, 
1847—56); Der Mensch im Spiegel der Natur 
(Leipzig,u.ed.l868);BeitrăgezurVersteinerungs- 
kunde (Leipzig, 1848); Das Siisswasser-Aquarium 
(a 3-a ed. de Brehm, 1875, Leipzig); Die Ge- 
schichte der Erde (a 3-a ed. Heiibronn, 1876); 
Die Thiere des Waldes (Leipzig, 1863—67). Fu 
unul din fundatorii revistei »Natur» şi publică 
între 1859 şi 1866: Aus der Heimat, şi apoi auto
biografia : Mein Leben und Streben im Verkehr mit 
der Natur (Hannover, 1874). [1. P. Voiteşti.]

Rosso, medic din Lombardia, aventurier, care 
voia astfel să-şi întocmească originea, că unul 
cu numele său să fi fost odată domnitor în Mun
tenia, ca să poată competa la tronul acestei ţeri, 
unde stăpânia Mihnea II (1577—83). Chiajnei, 
bunicei lui M., i-a succes să înduplece pe Sultan 
prin daruri bogate, ca să-l declare pe R. de în
şelător şi să-l condamne la galere.

Rosso antico, marmor R. A., rocă, calcar 
roşu dela Alabanda în Asia mică. Foarte între
buinţat în construcţiile forumului şi Via Appia 
la Roma.

Rost, (lat. Rostrum), 1) gură: a spune de rost; 
2) vorbă sau vorbire: rostul ei cel blăjin; 3) 
noimă, raţiune: lucrează şi vorbesce cu rost; 
4) rânduială, regulă: om cu rost; 5) pregătire: 
a face rost de călătorie; 6) fire de urzeală sau 
urzitură: a prinde rostul pânzei; 7) cale, mod, 
plan: a da de rost, a sci rostul unui lucru sau 
unei lucrări.
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Rostire, 1) pronunţare a sunetelor unui cu

vânt; 2) spunerea de rost a unui discurs, în 
oposiţiune cu cetirea.

RostoohI, odinioară Răstoacele, corn. rur. cu 
cătunele: Burcelul, Bosna, Cereşniul, Chinaşca, 
Lenculenii, Ocolena, Smuhaiul şi Tovarniţa, pa- 
rochie, moşie boierească în căpit. şi j. Vijniţa în 
Bucovina, are 2090 loc. (1823 ort.-or., 55 rom.- 
cat. şi uniaţi, 212 mos.), 1 şcoală primară, postă.

Rostock, oraş în Mecklenburg-Schwerin, 49,912 
loc. (1895); statua de metal a lui Bliicher; uni
versitate, bibliotecă, gimnasii, şcoală de navi
gaţie, institut de surdo-muţi; palat mare-ducal; 
industrie de zahăr, maşini şi bumbac; şantier; 
bursă; comerciu maritim.

Rostopasca sau Rostopasta, numiri populare 
ale plantei Chelidonium majus L. (v. ac.).

Rostopcin, y. Bastopcin.
Rostow, oraş rusesc lângă Don, 119,889 loc. 

(1897); şantier; comerciu de export; caviar.
Rostra, (lat.) tribuna, dş unde vorbiau ora

torii romani în for poporului adunat; şi-a luat 
numele dela ciocurile năilor de resboiu, pe cari 
le-au luat Romanii dela Oartagineni in lupta 
dela insulele Antiate la 338 a. Chr. v. Forum.

Rostral, greblă, sapă; instrument de scris li
niile pentru notele musicale.

Roşu, V. Roşiu.
Roşul, insulă in Rom., j. Ialomiţa, formată de 

braţul Borcea; lung. 4 km.
Roşul, baltă în delta Dunării, j. Tulcea, pe 

teritoriul comunei Cara-Orman; e cea mai mare 
din toată delta, după balta Gorgova, avend o 
întindere de 61/] km., e bogată în pesce: ştiucă, 
lin, crap, chefal, ş. a. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rotaciomul, e trecerea lui n, l, sau altei cons. 
în r. R.-ul lui n intre doue vocale e general 
în dialectul istriano-român: bură, lură, Rumeri 
= bună, lună. Români. La noi e mai rar în Mol
dova, şi mai des în Munţii apuseni ai Ardea
lului, s. e. iremă, bură dimineaţa; însă tinde a 
dispăre. Cf. Haşdeu, »Cuvente den betrăni»; 
Frâncu şi Candrea, »Rotacismul la Moţi şi Istrieni». 
L şi r alternează uneori atât în latină cât şi in 
R., s. e. caeluleus şi caeruleus, dela caelum; palilia 
şi parilia, dela Pales. R. almariu şi armatiu, tul
bure şi turbure. L latin între doue vocale trece 
de regulă în r în limba R., s. e. măr, miere, 
moară, par, soare; lat. malum, mele, molam, 
palum, solem; pe când ll latin trece în l româ
nesc: R. cale, vale, moale; lat. callem, vallem, 
mollem. Cf. Corsen, »Uber die Aussprache, Voka- 
lismus und Betonung der latein. Sprache«; «Manual 
de gramatica R.« de M. Strajan, Fonetica.

Rotarlu, Pavel, publicist rom., n. 1840 în Drag- 
şina (Bănat), a studiat în Timişoara, Kecskemet 
şi Beiuş, sciinţele jur. la univ. din Budapesta 
şi Yiena, diplomă de advocat a obţinut în Buda
pesta la 1873. In viaţa publică a luat pai'te ac
tivă la mişcările politice-naţionale şi la cele bi- 
serioesci în calitate de deputat la sinoade şi la 
congresele rom. naţ. bisericesci. 1866—68 a con
lucrat la jurnalul «Albina» în Viena; în Timi
şoara a redactat «Priculiciul», «Luminătoriul», 
«Advocatul poporal», în anii din urmă «Drep
tatea»; a tradus în românesce legea comunală, 
legea despre usură şi despre redactarea cărţii 
funduale. Dela 1898 director exec. la institutul 
de credit şi econ. «Timişiana» în Timişoara.

Enciclopedia roiuână. Voi. Ui.

Rota romana, cel mai înalt tribunal al curiei 
romane, care mai înainte judeca şi decidea în 
formă judicială căuşele litigioase apelate din toată 
lumea catolică şi căuşele civile apelate din te- 
ritoiiul pontifioial. Acum R. r. decide numai cău
şele, carii-se transpun prin comisiune specială de 
cătră papa. R. r. este tribunal foarte vechiu; 
judecătorii ei se numesc auditori şi numerul lor de 
cătră papa Sixt IV (1472) s’a statorit la 12 şi se 
aleg din toate naţiunile catolice. (Cf. Dr. I. Raţiu, 
Dreptul bis. § 92.) [Dr. I. Radu.]

Rotaţiunea, mişcarea circulară a unui corp în 
jurul axei sale. In agricultură numire folosită 
pentru Assolament (v. ac.).

Rotaţiunea pământului, învîrtirea pământului 
în jurul unei linii închipuite ce ar trece prin 
centrul lui şi prin cei doi poli. R. p. a fost de
monstrată de GaUleu. Timpul ei se uumesce 4' 
solară. Din causa R. p. ni-se pare că bolta ce
rească, soarele, etc., se învîrtesc în jurul pă
mântului ; tot din această causă nasce pe suprafaţa 
pământului (jiua şi noaptea, căci în timp de o c)i 
(24 ore) pământul întoarce pe rând toate punc
tele feţei sale odată spre soare şi atunci sunt 
în lumină, e 4iuă, şi odată opus soarelui, atunci 
e în umbră, e noapte. Din causa R. p. inten
sitatea gravitaţiunei scade dela pol spre equator, 
căci la equator corpurile se mişcă cu o vitesă 
colosală (aproape 463 m. pe secundă) şi deci 
forţa centrifugă e sensibil scăzută; din aceeaşi 
causă a resultat şi turtirea pământului la poli.

R. lunei în junii axei sale se face în timp egal 
cu cel de revoluţiune în jurul pământului, de 
aceea luna arată totdeuna aceeaşi faţă spre pă
mânt. De asemenea se presupune, că se întâmplă 
cu Mercur şi Venus, cari presintă aceeaşi faţă 
spre soare.

R. soarelui asupra lui însuşi determinată prin 
petele din diferite regiuni ale soarelui nu dă 
aceeaşi valoare, determinată după facule se ob
ţine totdeuna aceeaşi valoare; se admite a ii 
25 4ile 34'. R. s. a fost descoperită de Fabricius, 
(Galilei şi Schneider in acelaş timp). Kepler a 
pre4is-o însă dinainte în expresiunea: soarele 
e magnetic, el se învîrte in jurul lui însuşi.

Rotatoria, (RoliferiiJ, clasă de animale din 
încrengătura Trochozoarelor. Corp microscopic, 
transparent, compus dintr’uo picior bifurcat la 
vîrf, cu care se poate hxa temporar sau toată 
viaţa, cu trunchiu de forma unei cupe cu schelet 
extern. La partea superioară e orif. bucal în- 
cungiurat de o placă rotătoare ciliată, având pe 
dînsa ciri mai mari sensitivi, cu care placă şi 
cu piciorul se ajută la înotat. Sunt animale uni- 
sexuate, bărbătuşii sunt mai mici ca femeiuşcă 
şi se înmulţesc prin oue. Ca genuri sunt: Tro- 
ehosparra aequatorialis (seamcuă cu larva tipică 
a Trochozoarelor), Rotifer, Melicerta, Hydatina, 
Stephanoceros, Braehionus, etc. [1. P. V.]

Roth, 1) R. Ştefan Ludwiy, rector la gimnasiul 
săsesc din Mediaş, apoi preot iu Moşea. A studiat 
la univ. din Tiibingen şi a petrecut un an la 
institutul din Tverdon, unde şi-a câştigat ami
ciţia lui Pestalozzi. Pentru întărirea elementului 
german în Transilvania a călătorit la Wurttem- 
berg, şi în urma propagandei lui au imigrat 
307 familii şvăbesci in Transilvania. In 18& a 
fost chiemat în comitetul de pacificaţiune, numit 
comisar în cele 13 comune săsesci din partea
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sap. a cott. Ternava, apoi în administraţia pro- 
visoi'ie a acestui comitat. El a împiedecat multe 
omoruri şi jafuri. După ocuparea ţerii prin Bem, 
acesta i-a dat un salv-conduct, care a fost însă 
nesocotit după eşirea lui din Transilvania, căci 
un ofîoer de insurgenţi l-a arestat în Moşna şi 
l-a dus la Cluş (Aprile 1849). In 11 Maiu a fost 
condamnat la moarte şi împuşcat. El a publicat 
mai multe scrieri, mai ales de cuprins istoric 
şi economic, dintre cari amintim; »Der Sprachen- 
kampf in Siebenbiirgen*. Braşov, 1842; »Kurze 
Geschichte des Glaubens der Rumănen, aus den 
heiligen Scbriften und sicheren Quellen, verfasst 
von Jos. Pop Seleuşanu de Băsesci«. Braşov, 1845.

2) Roth, Daniel, doctor, n. 1801 în Sibiiu, 
t 1859 în Iaşi. A fost profesor Ia gimnasiul ev. 
din Sibiiu, preot evangelic în laşi şi pe urmă 
tot aici medic militar. A scris romane, novele, 
drame şi un studiu politic »Von der Union und 
nebenbei ein Wort iiber eine mbgliche dakoro- 
mănische Monarchie unter Gsterreicbs Krone<. 
Sibiiu, 1848. Scrierea din urmă a apărut şi în 
traducere românească la>Tipogralia<. Sibiiu, 1895. 
Cf. G. Baritiu, Părţi alese, II. 577.

Rothschild, casă internaţională de bancă, în
temeiată de Mayer Anselm R., n. 1743, f 1812 
în Francfurt 1/M. Acesta a fost calfă de bancă 
în Hanovera, a devenit apoi independent şi a 
întemeiat însuşi o casă de bancă în Francfurt, 
întrând în legături de afaceri cu principele 
elector Vilhelm I din Hessen-Kassel. Când au 
ocupat (1806) Francezii ţeara şi principele a tre
buit să fugă, acesta i-a încredinţat lui R. în
treaga lui avere, pe care a folosit-o şi în afaceri 
de ale lui, până i-a restituit-o proprietarului. 
Prima întreprindere mai mare a lui a fost îm
prumutul de 10 mii. taleri acordat curţii daneze. 
După moartea lui a lăsat 5 fii, dintre cari cel mai 
mare a remas conducetorul casei din Francfurt, 
iar ceilalţi au întemeiat case în Yiena, Paris, 
Londra şi Neapole. In 1815 au fost nobilitaţi de 
împăratul Austriei, 1822 au primit rangul de 
baroni austriaci. Uriaşa avere câştigată şi folo
sită la împrumuturi acordate statelor europene, 
în întreprinderi industriale, le-a procurat o mul
ţime de onoruri.

Rotislavovici, loancu, duce galiţian şi principe 
al Berladului, ce apare într'un document slavon 
din 1134. Sub a lui suzeranitate era dar prin
cipatul Berladului cu cele 2 oraşe Galaţi şi Te- 
cuoiu, principat care se atingea cu ducatul Ga- 
liţiei, cam prin ţinutul Vasluiului, Romanului şi 
Bacăului. Autenticitatea documentului e nesigură.

Rotolo, rotai, măsură de greutate, care a fost 
usitată în Africa de nord. Turcia, Toscana, Statul 
papal, Neapolea şi Sicilia. Acum mai e valabilă 
numai in Africa. E de regulă a suta parte din 
cântar. In Africa echivalează ou 0'488—0-507 kgr.

Rotonda, (ital.) zidire de formă rotundă in 
interior şi exterior; despărţitura, care formează 
partea din dos a unei diligenţe; un fel de mantale.

Rotoţele albe, (botan.) numele românesc al 
plantei Achillea Ptarmica L. (v. ac.).

Rottek, Karl Wenzeslaus Bodecker de, isto
riograf şi om politic germ., n. 1775 în Freiburg, 
t 1840. In 1798 a ajuns prof. ord. de istorie la 
univ. din Freiburg, 1818 prof. de dreptul na
tural şi sciinţele de stat. Ales deputat la cameră 
(1819), a luptat pentru ştergerea iobăgiei. 1831

a primit un mandat pentru camera a doua, unde 
s’a dovedit ca orator îndemânatec şi liberal, 
ceea ce i-a atras pensionarea şi suprimarea unoi’ 
reviste întemeiate de el. Opul lui cel mai cu
noscut e «Allgemeine Geschichte», ediţ. 25 în 
11 tom. Braunschweig, 1866—67. Mai are »Lehr- 
buch des Vernunftreohtes und der Staatswissen- 
schaften», 4 tom., 1829—35, în tovărăşie cu 
"Welcker «Staatslexikon», terminat după moartea 
lui, etc. ,

Rotterdam, al doilea oraş comercial al Olandei, 
298,433 loc. (1897); biserica St. Laurenţiu (dela 
1472), museu; statua lui Erasmus; academie 
pentru artele plastice şi sciinţele technice; şcoală 
de marinari; R. e piaţa principală a comerciului 
ou cereale, coloniale şi petroleu; rafinerii de 
zahăr, fabrici de licor şi tabac; şantier.

Rotulus, Botula, (lat.) o legătură de acte jude
cătoresc! .sau advocaţiale referitoare la un proces.

Rotund, (geom.) se numesce corpul, figura, la 
care toate liniile drepte trase dela centru spre 
circumferinţă sunt egale.

Rotunda, v. Rotonda.
Rotunjoara, Rotungioare, Rătungioară sau 

Rotundioară, numiri populare ale plantelor: 
Glechoma hederacea L. (v. Nepeta) şi Homogyne 
alpina Cass. (v. ac.i.

Rouă, picăturile de apă ce se formează pe 
plante şi obiecte în timpurile recoroase, mai 
ales în nopţile de vară, când atmosfera e în
cărcată cu vapori de apă. Dacă apa îngheaţă, 
sau se prinde ca ghiaţă atunci e brumă, ce se 
vede mai ales în dimineţile 4ilel01' din timpul 
toamnei şi pe la începutul primăverei. Plimbarea 
cu picioarele goale prin rouă a fost introdusă 
de preotul Eneipp ca tratament de hidroterapie.

Roubaix, oraş în depărtăm, francez Nord, 
114,928 loc. (1896); ţesetorii de lână şi bumbac, 
aşanumitele articole de R. (stofe de lână, bumbac, 
mătasă, etc.); comerciu viu.

Rouen, (vechiul Rotomagus), capitaladepaitam 
franc. Seine inf., lângă Seina, 112,994 loc. (1896) 
bulevarde şi cheuri frumoase; archiepisuop; 
catedrală gotică; statua Fecioarei delaOrleans; 
cameră comercială; judecătorie comerc. mari
timă; şcoală de navigaţie; numeroase fabrici de 
bumbăcării; comerciu însemnat. Aci a fost arsă 
Ioana D’Arc la 30 Maiu 1431.

Rouge et noir, (franc., pron. ruj e noar) = roşu 
şi negru, numit şi trente e quarante, un joc de 
noroc, la care se folosesc 6 jocuri de cărţi (whist), 
o masă împărţită în doue câmpuri, unul roşu, 
celalalt negru.

Roulade, (franc.) ruladă, neolog. franc., se 
(jice în termerr de musică despre mai multe note 
ce se cântă pe o silabă.

Roulette, (franc., pron. rulett), ruletă, o specie 
de joc de noroc. Instalaţiunea cea mai splen
didă pentru jocul R. se găsesce la Monte-Carlo 
în Monaco.

Rousseau, Jean Jacques, 1712—78, filosof şi 
scriitor francez născut în Geneva. Fire foarte 
agitată, s'a făcut renumit pe de o parte prin 
misantropia şi ciudăţenia caracterului seu, pe 
de alta prin vederile representate în scrierile 
sale: Discurs asupra sciinţelor şi artelor, 1749; 
Discurs asupra originei şi fundamentelor inega
lităţii dintre oameni, 1753; Contractul social, 1762 
şi Emil sau despre educaţie, 1762. Principiul
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lui E. este, ca omul să renunţe la cultură, care 
este ceva imoral şi bolnăvicios, şi să revină la 
natură. El predică religiunea naturei, basată pe 
ideea de D-(}eu, a virtuţii şi a nemurirei; cere 
o crescere conEormă cu natura, o formă de stat 
democratică, carea nu restringe libertatea indi
vidului decât numai în mesura, în carea flecare 
se învoiesce la aceasta prin contract, fără a 
renunţa la drepturile sale omenesci, cari sunt 
neprescriptibile. Cf. Th. Vogt in Anal. Aca
demiei din Viena, 1870; Ueberweg, Geschichte 
der Philos. III, 1871. [Pl.J

Rovigno, oraş în Istria, pe ţermurul sud-ve^tic, 
cu 9602 loc. ital., dom frumos, mănăstire, şcoală 
de fete, de musioă şi industrială, tp.nh'u, asii; 
fabrici de tutun, aluaturi, cement, sardiue; negoţ 
cu nuci, vin, lemne.

Rovigo, prov. ital., .1774 kma. cu 247,626 loc. 
(1897); capitala B., lângă Adigetto, 7272 loc.

Rovina, teren situat mai jos decât împreju
rimile sau o excavaţiune ori depresiune a te
renului, unde de ordinar se stringe şi stagnează 
apa câteva septemâni şi luni în an, şi unde plan
tele totdeuna găsesc umezeala necesară. R. este 
mai potrivită pentru fenaţşi păşune, decât pentru 
agricultură, deoarece terenul se sventă anevoie 
şi ne întârzie din lucrări.

Rovine, loc istoric în Rom., j. Ialomiţa, unde 
Mircea cel Mare (v. ac.). Domnul Munteniei, a 
bătut la 1398 pe sultanul Baiazet, supranumit 
llderim (fulgerul). (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rovoam, v. Robeam.
Rowdy, (engl. pron. raudi; plur. Bowdies), 

bătăuş, gălăgios ; nume dat la indivizi din pătura 
cea mai de jos a plebei americane.

Roxane, soţia lui Alexandru cel Mare (v. ac.).
Roxburgh, (Teviotdale), comitat în sud-estul 

Scoţiei, 1734 km*, cu 53,741 loc. (1891); capi
tala ledburgh.

Roxolanii, popor sarmatic, care a locuit la 
nordul Mării de Azov, între Don şi Nipru. R. 
apar în istorie ca popor resboinic deja pe timpul 
lui Mitridate şi ajung 69 d. Chr. la Dunăre. Bi
zantinii îi amintesc şi în seci. XI în scrierile lor.

Royal, (franc.) regal. Boyaliţti sau Legitimifti, 
aderenţii regalităţii legale; în Francia dela 1789 
aderenţii casei Bourbon, în contrast cu repu
blicanii şi Bonapartiştii.

Royer, Clemence, filosoafă şi savantă franceză 
(30 Apr. 1830 până 5 Febr. 1902), n. la Nantes 
din o familie nobilă şi cj'escută în cel mai ri- 
goros catolicism, însă, avend o mare pornire 
spre sciinţă şi filosofie, se emauuipâ în curând 
de credinţele primite în copilărie. Studia 2 ani 
în Anglia. In 1858 trecend în Elveţia, deschise 
ânlâiu un curs do logică pentru femei, apoi în 
1859 un curs de filosofie, la Lausanne. Se di
stinse ca publicistă prin scrieri de antropologie 
şi economie politică. In 1860 obţinu dela gu
vernul din Vaud premiul pentru Teoria impo- 
sitului, publicată pe urmă. Originea speciilor, 
tradusă din Darwin şi comentată de ea, în 1862, 
cu o rară independenţă de cugetare, produse o 
mare mişcare în lumea savantă şi întemeia re- 
putaţiunea sa. Membră a legiunii de onoare şi 
a mai multor societăţi de sciinţă, la 1884 fonda 
ea însăşi în Paris Societatea pentru studii filo
sofice şi sociale. Lucră până la moarte cu un 
spirit vigoros, prin conferinţe, reviste şi broşuri.

pentru apărarea şi respândirea principiilor sale. 
Opere principale: Theorie de l’impot, 2 voi. 1861; 
Origine des especes din Darwin, 1862; Les Ju- 
meaux d’Hellas, 2 voi., roman filosofic, 1864; 
Lamark, sa vie, ses Travaux et son systeme, în 
•Revue de philosopbie positive. Sept.—Dec. 1868 
şi Ian.—Febr. 1869; L’origine de rhomme et 
des societes, 1 voi. 1870. Ultimele doue opere, 
Le bien et la loi morale, 1880, şi La oonstitution 
du monde, 1890, cuprind filosofia morală, opusă 
pesimismului, şi metafisica sa evoluţionistă, opusă 
dualismului şi materialismului, şi întemeiată pe 
principiile sciinţei positive, (Darwin şi Lamark).

[M. Strajanu.]
Roznov, orăşel în Valahia din Moravia, situat 

la poalele muntelui Badhoşti, pe malul stâng al 
i'îului Becîva de jos. Aici vin până la 1600 de 
bolnavi, în flecare an, şi fac cură de lapte, de 
jintiţă şi de zer, care se aduce dela stânilo din 
muntele Badhoşti. Timpul de cură ţine dela 
15 Maiu până la 15 Sept. Salonul de cură se 
află într’un parc încântător. Sunt foarte multe 
hoteluri frumoase şi elegante, şi staţia drumului 
de fier. In apropiere se află ruinele cetăţii Hradisco.

Roznovanul, corn. rur. în Rom., j. Neamţu, 
compusă din 7 căt., cu 4144 loc., cari se ocupă 
cu agricultura şi plutăria pe riul Bistriţa; 4 bi
serici, 3 şcoale, 1 spital rural, 1 farmacie, 1 fa
brică de petroleu, 1 biurou postai judeţean, 
1 gară a liniei ferate Piatra-Bacău, care stră
bate comuna. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rozsa, Sândor, vestit bandit maghiar, n. 1813 
în Seghedin, f 1877 în pemtenţiarul din Gherla. 
Graţiat în 1848 a luptat împreună cu o ceată 
de călăreţi alăturea cu insurgenţii maghiari contra 
dinastiei, şi a săvîrşit mari cruzimi între Ro
mânii din Bănat.

Ruanda, regat în Africa centrală spre nord- 
vest dela lacul Tanganyica, nestrăbătut âncă de 
Europeni. Cf. H. M. Stanley, Durch den dunklen 
'Welttheil.

Ruarova, (LualabaJ, numirea rîului Cougo 
între lacurile Moero ^Mveru) şi Klenge.

Rubato sau Tempo R., (ital.) în musică, o 
specie de independenţă, de neconsiderare a me- 
surei sau a mişcării stabilite, pentru a da mai 
multă expresiuue pasagiilor triste şi pasionate. 
Tot acest nume se dă şi locurilor, în cari se 
contrariază accentele naturale ale mesurei, sau 
momentan se introduc grupe anormale de note: 
triolet, ş. a. [T. C.]

Rubelit, mineral, varietate roşieticădeturmalin.
Rubens, Peter Paul, pictor flamand, u. 1577 

în Siegen (Nassau), t 30 Maiu 1640 în Ant- 
werpen. El era din o familie distinsă, tatăl seu 
fiind magistrat superior în Antwerpen, şi-a primit 
o eduoaţiune din cele mai îngrijite. R. a fost re
novatorul şi principalul măiestru al Şcoalei de 
Brabant (şcoala flamandă). Picturile lui se di
sting prin lărgimea, vastitatea în composiţiune, 
coloratura viie, mişcarea pasiunii, violenţa îm
pinsă până la temeritate şi un sentiment pro
fund. R. a fost oel mai productiv pictor, pentru 
că numărul pânzelor lui trece preste 1200. L-au 
ajutat însă mulţi din elevii, cari s’au distins în 
jurul lui. Dintre tablourile remase de el sunt 
remarcabile mai ales «încoronarea Măriei de Me- 
dicis<, «înălţarea crucii», «Luarea de pe cruce», 
«Susana în scaldă», «Fuga la Egipt», «Christos pe
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cnioe», «Judecata cea din urmă«, «Lupta Ama
zoanelor!, etc.

Rubeola, sau Roseola (şcoala franceză), e o 
afecţiune benignă, infecţioasă şi contagioasă, câte 
odată febrilă, şi caracterisată prin o erupţi une 
de numeroase pete roşii şi mioi pe suprafaţa 
pielei corpului. Ea se observă cu deosebire la 
copii, prodromele ei sunt de scurtă durată şi se 
presintă ca un coriu uşor, însă fără siroptomole 
oatarale (strănut, tuşă, lăorimare) ale ceriului. 
Ganglionii cervicali sunt adese tumefiaţi. Boala 
nu durează mult şi se tratează prin repaus la 
pat şi dietă lichidă. [V. I.]

Rubla, monetă de aur turc. = 6 lei.
Rubla L., (botan.) gen de plante din familia 

Rnbiaceelor, tribul Galieae foarte înrudit cu 
Galium (v. ac.), de care se distinge mai ales 
prin fiori 5-mere şi fnicte cărnoase. Cuprinde 
vr’o 30 specii răspândite pe întreaga suprafaţă 
a globului din regiunile temperate până în cea 
tropicală (afară de Africa tropicală şi subtropicală, 
Australia şi America boreală). Cea mai cunoscută 
specie e R. tinctorum L., «roaiba<, «paţachina<; 
fructele ei sunt tinctoriale (alizari). [A. Pr.] 

Rublaoee, (botan.) vastă familie de plante di- 
cotyle gamopetale caracterisată prin ovar infer. 
adese biloculid, de comun 1 sau 2 ovulat, flori 
regulate şi foi simple de comuu întregi, oposite 
sau verticilate. Cuprinde preste 4000 specii pre
ponderent tropicale şi subtropicale (mai ales în 
America), puţine temperate, distribuite în foarte 
numeroase triburi, dintre cari cităm numai trib. 
Naucleeae cu genurile Cephalanthus, Mucaria, 
trib. Cinchoneae cu genurile Cinchona şi Re- 
mijia, trib. Ixoreae cu genul Coffea, trib. Psy- 
chotrieae cu genul Cephaelîs şi în fine trib. Ga
lieae cu genuri ce cresc şi în părţile noastre, 
precum Rubia, Galium, Asperula, ş. a. [A. Pr.] 

Rubloo, (antic), rîu, forma graniţa între Gallia 
cisalpină şi Italia; Cesar trecend preste el în 
fnintea armatei (49 a. Cbr.) făcu primul pas 
spre resboiul civil. Acum Fiwnidno.

Rubidiu, un metal ce se găsesce sub formă 
de combinaţiuni în unele isvoare (ape minerale), 
e de coloare albă argintie cn gr. spec. l-52, 
este foarte volatil, se oxidează şi se aprinde lesne. 

Rubin, ântâiul născut al lui lacob dela Lea. 
Rubin, mineral, varietate roşie transparentă 

de corindon; e o piatră scumpă foarte stimată, 
ce se găsesce mai ales în aluviunile de pietri 
scumpe din Ceylon, Birma, Siam, China, Ural, 
Hindustan, etc. Rubin-Balais e o varietate de 
spinel transparent de coloare roşie deschisă; va
rietatea roşie închisă a aceluiaş mineral se nu- 
mesce Rubin-Spinel, iar varietatea roşie-gălbuie 
Rubicel. Ele sunt pietri scumpe mai puţin sti
mate şi se găsesc în aluviunile de pietri scumpe 
cu adevăratul R. v. şi Corindon.

Rublnsteln, Anton, pianist şi compositor de 
valoare, fost director al conservatorului din Pe- 
tersburg (n. 28 Oct. 1830 în Wechwotinetz, Ba
sarabia, ţ 20 Nov. 1894 în Petersburg). A scris 
poeme sinfonice, oratorii: Turnul lui Babei, 
Paradisul pierdut, Moise, opere: Demon, Macca- 
beii, Neron, Ealasnikof, Eomka, Sulamita, ş. a. 
şi mai cu samă musică instrumentală de ca
meră şi de pian, cântece (Lieder), ş. a.

Rubla, unimea sistemului monetar rusesc; R. 
de argint se împarte în 100 copeici şi conţine

18 g. argint fin = 4 fr. Se bat piese de 1, i/1 
şi Y4 R.; în aur jumătăţi de imperial ă 5 şi 
galbini imperiali â 3 R.

Rubrica, în înţeles jur. titlurile şi sumariile le
gilor, cari se scriau cu litere de coloare roşie 
(de aici numirea); fiindcă sumariile redau pe 
scurt cuprinsul legei, denumirea R. a primit şi 
înţelesul de lege. In sens liturgic R. sunt pre
scrisele şi îndrumările, după cari se îndreaptă 
persoanele eclesiastice la îndeplinirea cultului 
divin (v. Tipic). R. se numesce şi liniatura, 
ce se face la scrierea de conspecte, etc.

Rubrum, resumat scurt, scris pe învelişul unei 
petiţiuni sau act.

Rubus L., (botan.) gen de plante de regulă 
lemnoase, sarmentoase şi acoperite cu aculei 
din fam. Rosaceelor, trib. Rubeae cu cârpele nu
meroase super., cu câte două ovule, fructul matur 
drupaceu «mure». Cuprinde 1(X), după alţii chiar 
preste 500 specii foarte greu de delimitat, res- 
pândite pe întreagă suprafaţa globului (mai spo
radice pe emisfera sudică), dintre cari cităm: 
R. Idaeus L. «smeura», R. hirlus W. K. «rugul 
(murul) negru» şi R. caeaius L. «munil venăt». 
Mai importantă decât speciile noastre este R. 
Chamaemorua L. tot prin fructele sale pentru ţe- 
rile boreal-arctice. B. odoratus L. o plantă nord- 
americană, se cultivă ca decorativă. [A. Pr.]

Rucăr, corn. rur. în Rom., j. Muscel, situată 
lângă riul Dâmboviţa şi Rîuşorul în depărtare 
de 20 km. de Câmpulnng. Are două strade prin
cipale, şoseluite şi bine îngrijite. Casele, mai 
toate de bârne, se înşiră in ordine frumoasă 
şi sunt de o curăţenie deosebită. Locuitorii se 
ocupă cu exploatarea cherestelei, a varului şi 
cu prăsirea vitelor (sunt preste 40,000 oi şi mai 
multe mii de vite mari). Femeile lucrează cu 
multă măestrie costume naţionale femejesci. In 
R. funcţionează 1 şcoală de băieţi ou 3 învăţă
tori şi 1 învăţătoare şi alta de fete ou 3 în
văţătoare. Biserici sunt 3, dintre cari una e 
restaurată de regele. Prin posiţia sa frumoasă 
şi aerul cel sănătos, R. atrage în timpul verei 
mulţi visitatori. Mai sus de R. cătră trecetoarea 
Bran în Trans. a bătut la 1340 Vladislav Ba- 
sarab, domnul Ţerii-Românesci, pe Ludovic, re
gele Ungariei. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rucavlţe, mânecări, aparţin la ornatele sacre 
preoţesc! şi diaconesci.

Riickert, 1) R. Frederic, orientalist şi oelebru 
poet german, n. 16 Maiu 1788 la Schweinfurth 
în Bavaria; trăi parte ca privat, parte ca pro
fesor de limbile orientale, în lena, Erlangen, 
Berlin, Stuttgart, Roma, şi în urmă la moşia 
sa lângă Coburg, până t 31 Ian. 1866. Musa 
lui inspirătoare a fost patriotismul şi legendele 
orientale. Operele sale, însemnate prin frumseţa 
şi arta versificaţiunii, prin bogăţia şi adâncimea 
cugetării şi delicateţa simţemintelor, sunt «Poesii 
germane». Heidelberg, 1814; «Coroana timpului». 
Stuttg., 1817; «Rose orientale». Leipzig, 1822; 
«Tradiţiuni şi istorii orientale», 2 voi. Stuttg., 1837 ; 
«Educative şi contemplative din Orient», 2 voi. 
Berlin, 1836—38; «Rostem şi Suhrab, o istorie 
eroică». Erl., 1838; «Naraţiuni bramane». Leipzig, 
1839; «înţelepciunea Bramanilor», 6 voi. Leipzig, 
1836—39, mare şi instructivă poemă didactică. 
Traduceri: «Metamorfosele lui Abu Seid», 2 voi. 
Stuttg., 1826; «Nala şi Damaianti». Frankf., 1828;
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»Amrilkais, poetul şi regele». Stuttg., 1843; «Ha
in asa, sau cele mai vechi poesii poporane arabe». 
Stuttg., 1846. Publicaţiuoi postume: »Din cele 
remase de R. Fr.«. Leipzig, 1867, cuprinde trad. 
din Teocrit, «Paserile» lui Aristofane, «Sakuntala» 
Iui Calidasa, ş. a. Ediţ. completă nouă. Frankf. 
1. M., 12 voi. 1881—82. Cf. Fortlage, »R. şi ope
rele sale». Frankf., 1867; C. Beyer, «Fr. R., un 
monument biografic». Frankf., 1868; «Poesii po
stume şi noue contribuiri la viaţa şi operele lui K.» 
Viena, 1877.

2) BUekert Seinrich, fiul lui R. Fr., istorie 
german, n. 1828 la Coburg, prof. de archeologia 
germană în Breslau, dela 1852 până la f 1875. 
Opere: «Analele istoriei germane», 3 voi. Leipzig, 
1850 şi a 2-a ed. 1861; «Istoria evului mediu», 
Stuttg., 1853; «Istoria culturii poporului german 
în timpul trecerii sale dela păgânism la creşti
nism», 2 voi. Leipzig, 1853—54, ş. a.

Ruconium, cetate romană în Rom., j. Vâlcea, 
lângă căt. Stolniceni, ale cărei urme se ved şi 
astăzi.

Ruche, (franc., pron. riiş), stofă, mătasă, dan
telă sau gaz plisat, încreţit des, pentru garnitura 
toaletelor femeiesc!.

Rudari, corn. rur. în Rom., j. Dolj, cu 1509 loc., 
1 biserică şi 1 şcoală. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rudarla, com. rur. în Bănat, cott. Caraş-8e- 
verin, cu 2827 loc. rom.

Rudenia, raportul juridic, care se întemeiază 
între doue persoane prin coborîrea uneia dela 
ceealaltă sau a amenduror dela a treia persoană. 
R. este sau legitimă sau nelegitimă; cea din 
urmă însă are dreptnri numai în caşuri deter
minate de lege. Ea se determină prin grade, a. e. 
prin generaţiuni; câte generaţiuni sunt între 
doue persoane, pe atâta sunt şi grade. Linia 
este selîa de persoane, între cari R. există. Le
gătura între generaţiuni este sau directă, dacă 
o persoană se coboară direct dela ceealaltă (R. 
in linia directă), sau este indirectă, dacă douo 
persoane se coboară dela un autor comun (R. 
colaterală). In linia direotă sunt descendenţii şi 
ascendenţii, iar în linia colaterală sunt fraţii şi su
rorile împreună cu urmaşii lor. [D. Olinescu.]

Riidesheim, oraş în guvernam, prusian 'W'ies- 
baden, lângă Rin, 4619 loc. (1895); renumite 
podgorii.

RudeştII sau Chropana, comună rur., atenenţă 
la parochia Bălcanţ, moşie boierească îu căp. şi 
j. Sirpt în Bucovina, are 683 loc. (527 ort.-or., 
123 rom.-cat. şi uniaţi, 17 mos.).

Rudiment, ântâile cuncscinţe despre o artă; 
începutul unui lucru, pe care îl învaţă sau îl 
face cineva.

Rudlnl, Antonio, mardiese di, om de stat ital., 
n. 1839 în Palermo, 1869 ministru de interne, 
se retrage în curând. 1890 vice-president al ca
merei, 1891 ministru-president în locul lui Crispi, 
la a cărui surpare a conlucrat. 1892 trebue să 
facă loc lui Giolitti.

Rudolf, numele mai multor împăraţi germ. 
rom., regi şi principi.

1) Eudolf de Sehwaben, rege german (1077 
pună 1080), contra-regele lui Enric IV, a murit 
în urma ranci primite în lupta dela Hohen- 
molsen, 15 Oct. 1080.

2) Rudolf I de Habsburg, rege german (1273 
până 1291), n. 1 Maiu 1218. Viteaz şi iubitor |

de dreptate, a fost ales rege german, avend con
trari între electori pe Otocar de Boemia şi Enric 
de Bavaria. Pe cel din urmă l-a câştigat prin 
căsătorie, pe Otocar l-a bătut în doue rânduri. 
In lupta a doua R. a fost ajutat şi de Ladislau IV 
al Ungariei. Otocar îşi pierdu viaţa; dintre pro
vinciile lui luă R. pentru casa sa Austria, Stiria 
şi Carniolia, lăsând fiului lui Otocar, căsătorit 
cu u fată a lui R., Boemia şi Moravia. R. s’a 
interesat foarte mult de lărgirea puterii şi averii 
casei habsburgice, fără de a neglija intere
sele imperiului, în care domnia, în- urma, in- 
teregnului, cea mai mare destrăbălare. Numai 
în Thuringen a dărîmat 66 castele, cuiburi de 
ale nobililor tâlhari, apoi a supus o mulţime de 
vasali, cari se resculaseră contra imperiului, 
t 15 Iulie 1291 în Speyer.

3) Rudolf II, împărat german (1576—1612), 
n. 18 Iulie 1552. 1572 ajunge rege al Ungariei, 
1574 al Boemiei. Deşi imperinl era turburat de 
certe religioase, R. nu s'a iuteresat de afacerile 
publice, trăiud ani îndelungaţi isolat de lume 
în Hraginul din Praga, încungiurat de astrologi 
şi alchimişti şi în dependenţă de creaturi infe
rioare. Mult a suferit şi Ungaria pe timpul lui 
din partea Turcilor. Indolenţa lui ancă a con
tribuit la nimicirea lui Mihaiu Viteazul (v. ac.). 
1608 a trebuit să cedeze fratelui său Matia (v. ac.) 
guvernarea Austriei, Ungariei şi Moraviei, 1611 
fu detronat de acesta şi muri 20 Ian. 1612 fără 
descendenţi.

4) Rudolf, rege al Franciei (823—936).
5) Rudolf IV, duce de Austria (1358—65), 

a încercat să formeze din provinciile casei sale 
un stat independent de imperiul german. El luă 
1359 titlul de archiduce. 1363 câştigă Tirolul. 
A încheiat şi o convenţie cu casele Anjou din 
Ungaria şi Luxemburg din Boemia, pregătind 
prin aceasta încorporarea acestor ţeri la pro
vinciile austriace. 1365 înfiinţa universitatea din 
Viena, prima în Germania. Tot sub el s’a în
ceput zidirea bisericei Sf. Ştefan.

6) Rudolf, archiduce şi principe de coroană 
al Austro-Ungariei, n. 21 Aug. 1858 ca unicul 
fiu al împ. Francisc losif. In 10 Maiu 1881 s’a 
căsătorit cu princesa Stefania, fica regelui Belgiei, 
Leopold II. A avut o moarte tragică în castelul 
Mayerling, aproape de Viena, 30 Ian. 1889. A 
fost un scrutător sîrguincios al sciinţelor natu
rale şi un bun cunoscător al ornitologiei. A pu
blicat : «Fiinfzehn Tage auf der Donau». Viena, 
1881 şi 1885; «Eine Orientreise». Viena, 1884, 
1885. La îndemnul şi cu colaborarea lui s’a pu
blicat «Die osterr.-ung. Monarchie in "Wort und 
Bild». Viena, 1886 seqq.

Rudolfin, Fondul, fond creat prin decisinnea 
nr. 49 din 1879 a sinodului archid. gr.-or. român 
din Trans., din contribuiri particulare, oferite 
de clerul archidiecesan în sumă de 9848 fi. 68 cr., 
care prin mitrop. Miron Romanul s’a rotunjit 
la suma de 10,000 fi. Acest fond s’a creat diu 
incidentul serbării iubileului de 25 ani al căsă
toriei împ. şi reg. Francisc losif I, şi i-s’a dat 
numele clironomului R. Scopul fondului e con
ferirea de ajutoare preoţime! archidiecesane mai 
puţin dotate. Starea fondului la 31 Dec. 1901 
a fost de 530,922 cor. 58 fii. [Dr. E. R.]

Rudolfine, Tabelele, lucrate pentru computarea 
cursului soarelui, lunei şi planetelor de Tycho
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Brache (v. ac.) şi Keplar, şi numite a.stfel în 
onoarea împ. Rudolt II.

Rudolstadt, capit. principatului germ. Schwarz- 
burg-R., lângă Saale, 11,907 loc. (1895); 2 oa- 
steluri; fabrici de porţelan, de chimicalii; gim- 
nasiu, seminar înv.

Rudow, Wilhelm, Dr. phil., scriitor german, 
n. 17 Maiu 1858 în Neuhaldensleben, a publicat 
numeroase scrieri beletristice şi mai multe opere 
de interes pentru literatura rom., între cari: 
Verslehre u.Stil der rom. Volkslieder, 1886; Rum. 
Volkslieder, 1887; Geschichte des rum. Schrift- 
tums, 1892. In acelaş an a fost câtva timp re
dactor resp. la »Roni. Jahrbiicher«, iar la 1897 
a înfiinţat rev. »Foaia literară» în Orade. A fost 
căsătorit cu poeta Lucreţia Suciu (v. ac.), f 1897 
în Ocuriş (Bihor).

Rudra, în mitol. indică (ţeul morţii şi al vis
colului ; în ţerile nordice ale Indiei era venerat 
lângă cjeul Şiwa.

Rueda, Lope de, dramatician spaniol, originar 
din Sevila. Activitate a desfăşurat ca artist dra
matic, poet şi director de trupă între anii 1544 
şi 1566. Dintre piesele remase dela el, cele mai 
mari au puţin conţinut poetic, în schimb însă 
pasosurile lui sunt adevărate piese poporale, pline 
de un naturalism comic. Piesele lui sunt co
medii («Eufemia», »Los enganos», eto.), apoi «Co- 
loquios», conversări pastorale în prosă şi versuri.

Rufărla, fabrica, stabilimentul sau prăvălia 
unde se vînd rufe. Rufe, albiturile necesare 
pentru trebuinţa personală cât şi pentru tre
buinţa căsniciei, fiind înţelese albiturile de corp, 
de pat, de masă, ş. a.

Ruflnus, ministru al lui Theodosiu 1 şi al lui 
Arcadius, n. 350 la Elusa în Aquitania. Este asociat 
la domnie de cătră Arcadius şi ucis de Gotul 
Gainas in 395.

Ruflnus, Toranus, Turranius sau Tyrannius, 
scriitor bisericesc, n. pe la 340 la Aquileia, că
lugărit, apoi dus în Egipt şi de acolo pe la 378 
la Ierusalim, undo a întemeiat o mănăstire, 
f 410 în Sicilia. El a tradus in mod liber din 
grecesce în latinesce scrierile lui Origen, istoria 
bisericească a lui Eusebiu, continuăndu-o până 
Ia Teodosiu cel mare. Lui i-se mai atribue şi alte 
traduceri, precum şi o «Historia monachorum».

Ruflzi, riul care se varsă dela nord în lacul 
Tanganyika. (Cf. H. M. Stanley, Durch den dunklen 
Wellteil.)

Rufus, medic din Efes, care trăia pe timpul 
lui Traian. Lui i-se datoresce o poemă greacă, 
în care se vorbesce despre medicină.

Rufus Ssxtus, istoric latin din seci. IV; a 
scris: »De historia romana libellus.»

Rug sau Mur, numirile vulgare ale plantelor: 
Rubus caesius L., Rubus fruticosus L. (v. ac.). 
Murul venit, Rubus fruticosus L. Rug de munte. 
Rug de smeură sau Rugul jidovului, Rubus 
Idaeus L. (v. ac.).

Ruga, aniversarea serbătoarei hramului sau a 
sfinţirei bisericei, v. Nedee.

Ruga-Ruga, popor nomad în Africa estică. For
mează bande de hoţi între Zanzibar şi Tabora, 
causând neplăceri comercianţilor arabi. (Cf. H. 
M. Stanley, Durch den dunklen Weltfeil.

Rugăciune, act religios de adorare a majestăţii 
divine, de cerere, de mulţămită şi de laude. R. 
este privată sau publică, după cum se face de

persoană privată şi pentru binele privat, ori de 
cătră persoană publică, ca ministrul bisericei 
în numele credincioşilor şi pentru binele obştesc.

Riigen, insulă la ţermurul Fomeraniei, apar
ţine guvernam, prusian Stralsund, 967 km*, cu 
46,723 loc. (1895). Sol roditor; locuitorii se ocupă 
cu agricultura, economia de vite şi pescuitul. 
Loc principal Bergen.

Rugi, (Rugieni), popor germanic pe la gura 
Oderei, mai târcjiu lângă Dunăre, lin seci. V 
supuşi lui Attila, 487 îi bate Odoaker, se unesc 
cu Ostrogoţii şi 489 întră cu aceştia în Italia.

Rugina, modificaţiuneahydroxidului de fier, ce 
se formează prin influenţa atmosferei umede 
deasupra obiectelor de fler (v. ac.).

Rugina albă, (botan.) v. Cystopus.
Rugina griului, (botan.) v. Puccinia.
Ruginesc!, corn. rur. în Rom., j. Futna cu 

1278 loc., 1 biserică şi 1 şcoală.
Ruginoasa, corn. rur. în Rom., j. Suceava cu 

3925 loc., 4 biserici şi 2 şcoale. In ograda bi
sericii din R. zac remăşiţele pămentesci ale lui 
Cuza-Vodă şi ale celcr doi fii ai sei: Dimitrie şi 
Alexandru, avend un frumos monument de mar
mură neagră. Moşia R. a fost proprietatea lui 
Cuza-Vodă. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Ruhla, oraş în pădurea Turingiei, aparţinând 
parte la 'Weimar, parte la Gotha; se fabrică 
pipe şi alte necesarii pentru pipători.

RuhmkorfT, Heinr. Dan., mecanic, n. 1803 în 
Hanovera, t 21 Dec. 1877.

Mafina lui Ruhmkorff, aparat destinat a pro
duce curenţi de inducţiune puternici.

Ruhnken, David, fllolog, n. 2 Ian. 1723 in 
Stolp, t 14 Maiu 1798 ca profesor de retorică, 
istorie şi anticităţi în Leiden. In R. erau con
centrate, pe lângă multă sciinţă, o judecată să
nătoasă şi multă agerime de spirit. Dintre opurile 
lui se remarcă »Epistolae criticae* (1749—51), 
»Historia critica oratorum Graeoorum», »Opuscula 
oratoria, philologica, critica», eto.

Ruhr, afluent pe dVeapta al Rinului, 232 km. 
lung, dela ’VVitten în jos e navigabil. Ţinutul 
acestui rîu (das R.-gebiet) e bogat în cărbuni 
de piatră şi fler.

Ruhrort, oraş în guvernam, prus. Diisseldorf, 
lângă Rm şi gura rîului Ruhr, 11,708 loc. (1895); 
gimnasiu real, şcoală de navigaţie; excelent port 
pe Rin. Loc principal pentru comerciul cu căr
buni de piatră; şantier, fabrici de maşini şi fler.

Ruin sau Ruen, numele popular al plantei 
Suocisa pratensis Moench. (v. ac.).

Ruisdael, lakob, de, pcisagist olandez, n. 1628. 
f 1682 în Harlem. Simplicitate şi fidelitate na
turală caracterisează picturile lui, fără de a fi 
lipsite de o aprofundare mai mare şi de o dis- 
posiţie poetică. Dintre pânzele lui sunt mai cu
noscute «Mănăstirea» şi «Cimiterul Ovreilor».

Rukman, Baronul de, consulul rus din Bucu- 
resoi pe vremea domniilor regulamentare. Avea 
sarcina să epitropisească pe Alex. Ghica-Vodă, im- 
punendu-i chiar dela început ca miniştrii pe doi 
boieri dintre protivnicii personali ai domnului. R. 
devine arbitrul nemulţămiţilor contra principelui. 
Sfaturile lui de ingerinţă se referau şi la Mol
dova. In scurt R. represintă adevăratul sistem 
de apăsare rusească, făcând să se ia toate mă
surile în acest sens.

Rulada, (mus.) v. Roulade.
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Rule Britania, (Stăpâoesce, Britania!), cântec 

naţional englez, cu text de poetul Thomson şi 
melodie de Thomas Arne (1738).

Ruleta, V. Koulette.
Rumân, numele dat elementelor supuse de 

descălecătorii din Transilvania când cu coborîrea 
lor în Muntenia. Mai târziu B. a devenit sinonim 
cu clăcaş (iobagiu) în Muntenia. (Cf. Xen. II, 54.)

Rumânie, stare de supunere, iobăgie.
Rum, beutură alcoolică, care se obţine din de- 

stilaţia melasei (restul dela preparaţia zahărului 
din trestia de zahăr). El conţine 45-50% alcool. 
Se fabrică mai ales în India vestică. Guyana en
gleză şi olandeză. R. pus în comerciu e arareori 
veriţabil, fiind de regulă spirt amestecat cu ete- 
ruri. Centrul comerciului cu R. veritabil e Londra, 
cu R. falsificat Hamburg.

Rumaniţa, v. Succin.
Rumburg, oraş în nordul Boemiei, 10,178 loc. 

(1890); ţesetorii de in şi bumbac.
Rumegătoare sau Bisulcde, un subordin de 

mamifere din ord. Artiodactylelor. Au corpul cu 
per sau lână. Le lipsesc dinţii de sus incisivi 
şi canini. Pe cap au coarne .simple sau ramifi
cate. Rumegă hrana, adecă după înghiţire o re
aduc din nou în gură spre a o măcina mai 
bine. Stomacul lor e împărţit în patru camere 
(rar în trei), cari sunt: 1) ierbarul; 2) căciula, 
ciurul sau boneta; 3) cai-tea, folosul sau psalterul 
şi 4) închegătorul. Toate sunt foarte folositoare 
omului. Cuprinde următoarele familii şi specii:
1) Cavicornia (boul, vaca, taurul, bivolul, zîm- 
brul, bisonul, iacul, zebra, oaia, capra, gazela).
2) Cereina (cerbul, elanul, renul, cerbul dama, 
căprioara). 3) Camelopardalide (girafa). 4) Ca- 
melide (cămila dromedar, cămila bactriană, lama, 
guanaco, vicunia). 5) Moschide (moscul).

Rumelia, (Rumili), vechia Tracia, a(ji parte a 
imperiului turoerc, vilaietul Adnanopol.

Rumelia orientală, prov. turc. lângă Marca 
Neagră, din Septembre 1885 unită cu Bulgaria, 
33,500 km*., cu 900,941 loc. (1888). Capitala Fi- 
lipopole. In congresul din Berlin, Iulie 1878, a 
fost constituită ca provincie autonomă sub un 
guvernator general. 1885, în urma unei revo
luţii în capitală, se uni cu Bulgaria, ceea ce 
recunoscu şi Turcia în Apr. 1880.

Rumen, roşiu la faţă; Bumeneala, sulemeneală, 
văpseală pentru spoirea feţei.

Rumeri, numele Românilor din Istria (v. Istro- 
Rom.).

Rumex L., (botan.) gen de plante din fam. 
Polygonaceelor, trib. Rumiceae, oaracterisat prin 
flori 3-mere şi foliolele interne ale perigonului 
accresoente. Cuprinde preste 100 specii respân- 
dite pe întreagă suprafaţa globului, cu deosebire 
in regiunea temperată boreală. Dintre multele 
specii ce cresc la noi şi cari sunt cunoscute sub 
numirile de »steghie«(stevie) şi «dragavei» relevăm 
numai doue, cari mai ales se întrebuinţează ca 
legume: B. Patientia L. «stevia de grădină» şi 
R. Acestosa L. «macrişul». [A. Pr.]

Rumford, Beniamin Thompson, conte de, n. 
20 Manie 1753 în America, s'a luptat în resboiul 
de independenţă, trecu apoi în Bavaria, îu urmă 
a trăit în Anglia şi Prancia. Şi-a câştigat me
rite prin nisuinţele sale umanitare. A fost pre- 
mergetorul teoriei despre căldura mechanîcă. 
t 14 Aug. 1814 în Auteuil.

Rumina, la Romani iţioa, care îngrijea ca ţiţa 
mamei totdeuna să fie plină de lapte pentru nu- 
trirea sugătorilor, (v. Ruminus.) [Atm.]

Ruminus, 4eu la Romani, venerat pe muntele 
Palatinus împreună cu Rumina (v. ac.l. După 
aceşti cjci smochinul, sub care lupoaica a alăptat 
pe Roniulus şi Remus, s’a numit Ficus rumî- 
nalis. lupiter âncă a avut predicatul R.

Rumon, după documentele sacre ale cultului 
roman predicatul rîului Tiber.

Rumonşa, limba Rhaeto-Romanilor (v. ac.).
Rumpere de nori, descărcarea repede şi totală 

a unui nor.
Rumpsteak, (engl. pron. Romstek), bucată de 

came de vită, apropiată de muşchiu, preparată 
ca friptură mustoasă.

Runc, runcuri, se numesc în Bucovina, precum 
şi prin celelalte ţeri locuite de Români, locurile 
şese ori înalte, curăţite de pădure sau de spi- 
netuiî, de pe teritoriul unor sate, cu deosebire 
la munte, destinate pentru păşune sau arătură. 
A runculî sau a runca (latinesce runcare) în
seamnă a curăţî un loc de bumieni sau de pă
dure. Runcul Brezei, R. Căndrenilor, R. Focşei, 
R. Largei, R. lui Ochian, R. Porcilor, R. Foştii, 
R. Teutului, R. lui Trohim, etc. (Cf. Dr. G. Po- 
poviciu în Convorbiri lit. XXV pag. 705—716).

Runcul, 3 corn. rur. în Rom., 1) B., corn. mr. 
în j. Argeş, compusă din 4 căt., cu 1123 loc., 
1 biserică şi 1 şcoală. 2) R., corn. rur. în j. 
Dâmboviţa, compusă din 4 căt, cu 1734 loc., 
4 biserici şi 1 şcoală. 3) R., corn. rur. în j. Gorj, 
compusă din 3 căt., cu 1425 loc., 3 bis. şi 1 şcoală. 
Dealurile acestei comune produc vinuri bune. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rune, semne de scrisoare la Germanii cei vechi. 
Literele sunt formate din alfabetul latin din cel 
mai vechiu timp al împăraţilor. începând cu 
seci. V R. au fost înlocuite cu alfabetul latin. 
In epoca anterioară acestor R. erau unele, cari 
serviau ca semne la profeţiri şi ca amulete.

Rupertus, (Hrodhert, Robert, RupreehtJ, Sf.-ul, 
numit apostolul Bavarezilor, n. pe la mijlocul 
seci. Vii din familia Merovingilor, -j- 27 Martie 717 
în Salzburg; a lucrat mult pentru respândirea 
creştinismului la Bavarezi şi a întemeiat episcopia 
din Salzburg.

Rupia, (med.) exantem pustulos, ce se ivesce 
la indivifli rău hrăniţi, slăbiţi, infectaţi de sifilis. 
Prin uscarea pustulelor se formează o scoai-ţă 
groasă. Tratament: delăturarea scoarţei prin băi, 
aplicarea de unguente potrivite, remedii anti- 
sifilitice în cas de sifilis, hrană corespunzătoare.

Rupie, monetă de aur şi arg. oştind., ou va
loare diferită. Mai înainte o R. de aur = 16 R. 
de argint; acum numai Anglia mai bate aşa 
numita company’s rupee, monetă legală în India 
estică; 1 R. = 16 Annas â 12 Pice = 2-26 K.

Ruprecht, 1) R. numit Clem, elector al Pala
tinatului, din 1400—10 rege german, n. 1352, 
t 18 Maiu 1410 pe Landskron. 2) Ruprecht I, 
elector al Palatinatului, n. 1309, f 1390. A înte
meiat universitatea din Heidelberg. 3) Ruprecht, 
principe al Palatinatului, n. 27 Dec. 1609 în Praga, 
t 29 Nov. 1682. A luptat în resboiul de 30 ani, 
a ajuns apoi în Anglia admirai.

Ruptaşi, nisce birnici în ţerile române, pe 
timpul domniei vechilor voevoZi. R. erau străinii
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şi pămenteuii şi din diverse oause făcuseră ruptă 
cu vistieria, adecă căpătaseră învoire de a plăU 
dările lor deosebit şi direct la vistierie, Suma 
acestor dări a fost foarte variabilă, deoarece şi 
numărul şi felul ruptaşilor se schimba pe fie
care an.

Rural, ce se ţine de un sat; ce privesce agri
cultura; ţerănesc.

Poliţia rurală formează totalitatea agenţilor 
însărcinaţi cu paza holdelor, a bunurilor şi a 
siguranţei locuitorilor rurali. In România, după 
legea din 25 Dec. 1868, comunele sunt obligate 
a avea guarzi câmpeni. Şeful lor e primai'ul. 
Constatările speciale atribuţiunii lor sunt crş^ute 
până la proba contrară. Comunele au un ocol, unde 
se închid vitele de pripas. Proprietarii vitelor de 
pripas sunt amendaţi. Paza de (ţi şi de noapte 
se face de chiar locuitorii comunelor. Păzitorul, 
care lipsesce, e dator a face serviciul îndoit. 
Primăriile pot face potere pentru prinderea ho
ţilor. Săteanul rănit cu această ocasie poate 
primi o recompensă până la 400 fr. Familia celui 
mort din causa ranelor răufăcătorilor va primi 
o pensie de 50 lei lunar. Delictele de P. R. se 
pedepsesc până la 25 lei amendă. Ele se pre
scriu prin o lună.

Ruric, un cap al Yaregilor, trib normand, 
fiind chiemat de triburi slavice şi finioe veni 
cu doi fraţi şi supuse (862) ţeara până la Rusia 
mică aşezându-se la Novgorod. El stăpânia 
dela Neva până la Ocea. Urmaşii săi au stă
pânit Rusia până la 1598. Şi acum mai sunt 
familii princiare în Rusia (Riuricoff), cari se trag 
direct din R.

Rusa, Limba, aparţine grupei resăritene a 
familiei slavice din domeniul indoarian. Ea e 
vorbită de o mas.să de oameni, care întrece nu
mărul de preste 75 milioane şi se împarte în 
trei mari dialecte: cel mare-rus, alb-rus şi în 
urmă cel mic-rus. Primele doue dialecte se extind 
pe pămeutul împărăţiei rusesci, cel din urmă 
insă (mic-rus) străbate graniţele şi se lăţesce 
preste Bucovina de nord, Galiţia şi ajunge până 
in Ungaria de nord. Poporul, care vorbesce acest 
dialect mic-rus, se numesce în Austro-Ungaria 
Butean. LimbaR. păşesce în cercul cunoscinţelor 
noastre âncă de timpuriu. Ansă la acest fapt 
a dat încreştinarea Ruşilor sub marele principe 
Vladimir dela Kiew, lucru întâmplat la finea 
seci. X. Cu încreştinarea Ruşilor au pătruns şi 
cărţile rituale slave, deja existente în Bulgaria 
din rodnicia apostolilor slavi St. Ciril şi Sf. Metod, 
evident pe lângă un colorit bizantin, care şi-a 
păstrat trăinicia în Rusia âncă vreme îndelun
gată. Deja în ccl dlntâiu monument al limbei R., 
in evangelia cunoscută sub numele de Ostromir 
(începută la 21 Oct. 1056 şi terminată la 13 Maiu 
1057), avem nisce trăsături foarte caracteristice. 
Limba aceasta prinde viaţă şi sub scutul geniului 
poporului rusesc cresce ca o unitate mare, care 
apoi sub diferite împrejurări locale şi tempo
rale se despică în dialectele pomenite mai sus. 
Acest fapt s’ar fi petrecut după Potebnja înainte 
de seci. XU, căci in al XlII-lea avem deja limba 
mare-rusă împărţită în partea de nord şi în 
cea de sud. Srznevskij din contră crede, că lu
crul s’ar fi făcut prin seci. XIII—XIV. Limba 
R. îşi are originea mai înainte de secolii unde 
se începe tradiţia literară. Ca atare se deose-

besce de străslavă şi prin urmare şi de vechea 
bulgară (cel mai vechiu dialect slav păstrat în 
scris, de unde pornesce ori ce comparaţiune în 
slavistică) prin diferite criterii fonetice, etimo
logice şi lexicale. Intre criteriile fonetice putem 
aminti următoarele: 1) străslav. tj şi dj se trans- 
foarmă în bulg. St şi ăd, în rusă din contră S 
şi ă s. e. străslav. xsvătja = bulg. svSSta = rus. 
svâCâ (= lumină), străslav. xmedja = bulg. meăda 
= rus. meăa (= lat. media). 2) Sunetele iraţionale 
b, % după Fortunatov-Ljapunov, dar contrariate ca 
atari de lagid, au trecut în rusesce tocmai ca în 
bulgara medievală începând âncă cătră sfîrşitul 
epocei celei vechi bulgare în 'e şi o, s. e. vbulg. 
AbHb = rus. den (gen. dna) = 4iuă şi vbulg. ŞZTZ 
(gură, rît) s’a păstrat în rus. rot (gen. rta). 
3) r, 1 vocal s’a continuat sub două forme: vbulg. 
KpzKb = rus. krov, vbulg. KpltfTZ = i’us. krest, 
vbulg. EAZKK = rus. volk, vbulg. ^.Azrz = rus. 
dolg., vbulg. = rus. bloha, vbulg. cakţa
= rus. sleza. 4) Nasalele a * se prefac în ru
sesce în îa, u, s. e. vbulg. kznapz = rus. kniaz 
(kinez şi knez), vbulg. pKsa = rus. rukâ (= mână). 
Intre criteriile »par exoellence« rusesci cu pri
vire la fonetică putem aminti: 1) plenisonanţa 
(în rusesce polnoglasiie), fapt ce prin mai multe 
greutăţi fonetice se leagă de fenomene străslave, 
în urma căror evoluţia lui se poate ilustra prin 
următoarele caşuri: străslav. er, el, or, ol se 
continuă în rusesce în ere, olo, oro, olo (1 în 
ambele caşuri e rostit gutural) din contră în 
vbulgară avem: ră, lă, ra, la. Ca exemple citez 
următoarele cuvinte: străslavul xberga (ţermure) 
trece în rusesce sub forma bereg, în vbulg. 
Ep-Erz, străslav. xmelko (lapte) = nts. moloko = 
vbulg. mA'Eko, străslav. xgorda = rus. gorod = 
vbulg. rpAA* (oraş), străslav. xgolva = rus. golovâ 
= vbulg. rAAKA. (1 în toate caşurile cu nuanţă 
guturală). 2) Limba R. păstrează pe lângă mici 
excepţiuni deja din vremea istorică o pronun
ţare moale şi alta aspră atât pentru vocale cât 
şi pentru consonante. 3) Limba R. are o liber
tate absolută pentru accent fără ori ce conside
rare asupra cantităţii, care s’a pierdut cu desâ- 
vîrşire. (2a criterii morfoligioe avem: 1) gen. sing. 
-ago în loc de vbulg. -oga (novago). 2) In plural 
dativul, instrumentalul şi localul au concăijut 
pentru toate genuiîle (-am, -ami, -ach). In flexi
unea verbală avem: beref-bereta şi beruf- berut; 
3) sufixul inf. -ti s’a redus în t. Toate aceste 
fenomene sunt comune pentru tustrele dialecte 
rusesci. Evident că avem o samă de abateri lo
cale şi temporare, cari însă întrec cadml gene
ralităţii.

Lexiconul limbei de a4i rusesci nu e curat slav. 
Aservirea Ruşilor priu Tătari (seci. XIII—XVI) 
a lăsat o cantitate însemnată de cuvinte tătă- 
resci s. e. loăad’ (ung. 16) rus. e kou (a4i numai 
în sens poetic), {erdâk, stakân, o6âg, fouăr, etc. 
Cuvinte, cari de altfel au pătruns şi prin Mol
dova şi Bucovina. Dela Petru cel Maro îşi fac 
cale cu cultura o sumedenie de cuvinte olandeze, 
germane şi franceze, cari au străbătut şi prin 
colibele dela sate.

Bibliografia. Gramatici: V ostoko v, ruskaja gi'am- 
matika. St. Petersburg, 1831, are mai multe
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ediţii; Buslaev, istorideskaja gramm. russkago 
jazyka, ed. III. Moscva, 1863—69; Sobolevskij, 
lektii po istorii rus. jazyka, ed. II. St. Petersb., 
1891. Ca lexicon e neapărat de lipsă Dai’, tolkoyj 
slovar ăi vago velikorusskago jazyka. Moscva, 1866. 
Pentru studiu practic sunt de amintit ca grama
tici: Pihleman, prakt. Leitfaden zum Erlernen 
der russ. Spraolie, ed. X. Reval, 1889. Asbotb, 
Kurze russische Grammatik, ed. II. Leipzig, 1897 
şi Berneker, russische Grammatik. Leipzig, 1897. 
(Sammlung Gosohen). Intre dicţionarele prac
tice cele mai bune sunt ale lui Pavlovskij şi 
Lenstroem.

Literatura rusească. Atât literatura scrisă cât 
şi cea nescrisă e de o importanţă foarte mare. 
Bogăţiile musei poporane au fost desgropate 
nu numai de savanţi ruşi, ci chiar şi de .străini. 
Folclorul rusesc fomează deja mai multe direcţii 
şi de aici e natural, că avem mai multe inter
pretări ale productelor geniului poporan. Buslaev 
urmează o cale mitologică când pe urmele lui 
Grimm, când pe urmele altor doi Schwarz-Kuhn. 
Bezsonov întrupează direcţia istorico-ethologică, 
Orest Miller pe cea ethologico-mitologică. A(}i 
avem în putere direcţia lui A. "Wesselovsky, care 
se basează pe opera^uni comparative şi pe îm
prumuturi din vecini în vecini. Intre productele 
poesiei poporane amintesc cântecul lui Igor, 
bylinii, etc. Cu privire la caracterul poesiei ru- 
sesci avem de amintit, că epica e naturală, li
rica e simplă şi înprejmuită de un colorit pri
mitiv. Stările sociale şi politice rusesci au dat 
prilej geniului poporan să întreacă, în vreme, 
pe Tolstoi şi Ibsen cu exprimarea multor idei 
concepute în creerul mai multor.

Literatura scrisă începe deja cătră finea seci. XI 
cu prelucrarea cărţilor bisericesc!, dar şi cărţile 
nerituale ca s. e. Cronica lui Nestor (v. art. 
Nestor) au fost scrise în spirit bisericesc. Chiar 
limba literară, ce nu-i mirare, se desvoaltă sub 
scutul geniului poporan din limba bisericească. 
Ea e basată pe dialectul din Moscva. Moscva 
a ajuns la importanţă în urma catastrofei din 
seol. XIII a oraşului Eiew, de unde apoi toată 
mişcarea spirituală a fost strămutată. Domnitori 
cu pricepere ca Fetru cel Mare şi Ecaterina 
vrend-nevrend au spart zidul întunerecului şi 
lumina din apus şi-a făcut cale în Rusia. Lite
ratura începe a se emancipa şi progresând din 
vreme în vreme a ajuns nu numai la bogăţia, 
dar cbiar la însemnătatea ei de a(}i. Romanti- 
cismul ne presintă o cunună de fiori frumoase, 
între cari amintim pe Puăkin, Lermontov, etc. 
In Gogol avem realismul. Tolstoi se ridică chiar 
la un cult şi cuprinde în cadrul gândirilor şi sim
ţirilor sale suferinţele unei lumi întregi. Istoria 
ue dă un istoric ca Karamzin. Stările sociale 
din Rusia doritoare de multe îndreptări produc 
o samă întreagă de apărători basaţi pe diferite 
principii. Intre ei amintesc pe Lavrov, Kropotkin, 
Bacunin şi pe cel mai mare contrar al lui Tolstoi 
pe Pobedonotsev. A(}i artele şi sciinţele în Rusia 
resărite din idei încolţite se desvoaltă într’o 
unitate cât se poate de frumoasă.

Bibliografia. Pentru literatura veche avem: 
Vladimirov: Introducere în lit. rus. (Kiew, 1896). 
Cartea e scrisă rusesce. Cu privire la Folclor 
bună. Tot Vladimirov a publicat la Kiew, 1900, 
Lit. veche rusă. Materialul bun, dar aprecierile

subiective. Pentru lit. generată e de consultat liter. 
lui Pypin, pentru filosofle; O. Lourie: La philos. 
russe contemp. Paris, 1902. [I. Popovici.]

Rusalii, serbătoarea pogorîrii Spiritului sfânt 
preste apostoli, ce se celebrează la 50 (J>le după 
serbătoarea Pascilor, pentru aceea se numesce 
şi serbătoarea â 50 de (}ile (v. Pentecosta şi Po- 
gorîrea Duch. Sf.)

Rusalky, în mitol. slăveană nimfe simple ale 
pădurilor şi mai ales ale apelor, fete cu per verde, 
cari se scaldă în lacuri şi se pieptenă pe ţer- 
murul ierbos. Septemâna Rusaliilor li-a fost 
mai sfinţită, pentru că atunci veneratorii lor se 
adunau pe ţermurul apei şi cântau, jucau şi le 
aruncau cununi de fiori. Mitologiştii slavoni iden
tifică aceste fiinţe cu Najades la Greci, Nixe la 
Germani.

Rusănescll de jos, corn. rur. în Rom., j. Ro- 
manaţi, cu 1890 loc., 1 biserică şi 1 şcoală; 
bâlciu anual la 1 Sept. In cuprinsul comunei 
se află urme de calea romană, care merge pe 
malul Oltului, dela Izlaz la Romula. In măgura 
lui I. Ciobanu s’a găsit o stelă funerară cu 2 lei 
culcaţi pe un fronton iriangulat cu o inscripţie 
latină. (M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Rusănescu, VasUe, publicist, a tipărit; Smăr- 
danul şi Vidinul (poemă), 1878; Predilă, un pri- 
sonier la Turci (poemă eroică în patru cânturi), 
1879; Dorin (dramă în ciuci acte), 1883; De
spre complicitate în dreptul penal român, 1890.

Ruşava, v. Orşova.
Ruscalla, Vegezzi G., cavaler, n. 4 Dec. 1799 

în Turin, t pe la 1865. Ca funcţionar în mini- 
steriul de externe a făcut călătorii, visitftnd şi 
Transilvania. A fost unul dintre cei mai mari 
filoromâni, dovedindu-se ca atare în tot cursul 
vieţii lui. In 1856, când se desbătea convenţia 
dela Paris, a stăruit ou mult succes pe lângă 
Cavour (v. ac.), ca acesta să lucre în favoarea 
României. A tradus multe din poesiile lui V. 
Alexandri şi a ţinut, din însărcinarea guver
nului român, curs de istoria şi literatura română 
la univ. din Turin. Pe terenul 4iaristic a fost un 
fervent apărător al naţionalităţii române. Ca
merele române l-au numit cetăţean de onoare 
român. Are scrieri despre sistema penitenţiarelor; 
ca fost redactor la Rivista contemporanea fe
lurite studii de filologie, etnografie, economie 
politică ş. a. V. R. Ida Melisurgo, distinsă scrii
toare, e fioa lui V. R.

Ruscluc, bulg. Russe, capitala judeţului cu 
acelaşi nume din Bulgaria, pe ţermurul drept al 
Dunării şi al rîului Lom, lângă calea ferată R.- 
Bucuresci şi R.-Varna. Reşedinţa unui consul 
austriac, episcop bulgar şi armean, 27,194 loc. 
(1888), Bulgari, Turci, Români, ş. a. Şcoală de 
agricultură. Export de cereale, comerciu tran- 
sito ou Turcia. R. e amintit numai din seci. XVI 
şi a jucat în toate resboaiele ruso-turce un rol 
însemnat ca trecătoare. El a fost fortificat, din 
nou, înainte de 1877. R. n’a putut fi cucerit în 
resboiul 1877—78 şi s’a predat Ruşilor numai la 
încheierea armistiţiului din 28 Febr. 1878.

Ruscus L., (botan.) gen de plante frutescente 
din fam. Liliacoelor, trib. Asparageae, caraote- 
risat prin cladodii de forma foilor şi 3 stamine 
concrescute la basa lor în forma unui ulcior. 
Cuprinde 2 sau 3 specii mediterane, dintre cari 
cea mai frequentă în părţile noastre este B-
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aculeatua L., cunoscută sub numirea poporală 
de »ghimpe« sau «ghimpe pădureţ». [A. Pr.]

Ruscuţa, (botan.) v. Adonis.
Rusească, biserica, datează dela increştinarea 

Ruşilor după anul 988. Se constată însă şi cu 
un secol mai înainte un archiepiscopat dependent 
de Constantinopole, precum şi diferite mişcări 
de convertire atât din partea Grecilor cât şi a 
Latinilor. Primul mitropolit a fost cel din Kiew, 
adus de principele Vladimir, tot din Bizanţ, în 
988, şi el Introduse imediat liturgia slavonă. 
Relatiunile junei biserici cu scaunul papal până 
în seci. XII sunt de un astfel de caracter, încât 
ea nu se poate âncă considera atunci ea schis
matică. Desbinare se întroduse de abia sub di
nastia Monomahilor pe încetul şi pe nesimţite. 
Unul din scaunele sufragane cele mai impor
tante era cel din Halici în Galitia de astă<]i, 
dela care depindeau şi Românii din Maramureş 
şi cei din Moldova până la 1401. încercările pa
pilor de a uni această mitropolie în anii 1204 şi 
1255 isbutiră numai pentru un timp neînsemnat. 
In cele de pe urmă, la începutul seci. XIV, 
mitropolia Haliciului se uni cu cea din Eiew, 
după ce se înfiinţase o altă mitropolie la Moscva. 
Separatiunea ambelor mitropolii deveni tot mai 
mult pronunţată după conciliul ecumenic din 
Florenţa, când la Kiew se primi unirea, iar la 
Moscva nu. La 1589 episcopul Moscvei fu ridicat 
de patriarchul grece.sc leremia II la rang de 
patriarch, şi continuă în această calitate guvernul 
bisericii rusesci de miază-noapte. Mania de re
forme a lui Petru cel Mare se atinse şi de afa
cerile bisericesc!. Inspirat de consilierul seu, cal
vinistul Lefort, el desfiinţa patriarchatul la 1721, 
şi-l înlocui cu »sf. sinod dirigent», care guver
nează până a(]i bis. R., după ce dela 1805 se 
disolvase şi mitropolia unită din Eiew, şi se ali
piseră, cu o cruntă persecutiune seculară şi ra
finată, de biserica oficială şi cele 12 milioane de 
uniţi, câţi se mai numerau în 1771.

Sf. sinod dirigent se compune din 12 sau mai 
mulţi membri din episcop! şi preoţi, numiţi de 
tar. Lor li-se adaugă un procurator imperial, un 
mirean, adesea militar, care poate să intrepună 
«veto» la toate decisiunile sinodului, are singur 
dreptul de propunere şi de executare prin can
celaria de sub ordinile sale. De altmintrelea nici 
o decisiune nu are valoare, decât primită de par. 
Clerul superior şi inferior se aQă cam în aceleaşi 
conditiuni culturale, ca în celelalte ten orto
doxe; averile mănăstiresci fiind de mult secu- 
laiisate, unele mănăstiri sunt plătite de stat, 
altele se întreţin singure din mila obştească. In- 
vetătnra bis. R. este aceeaşi cu cea grecească, 
numai că recunoasce botezul prin infusiune, pe 
câtă vreme un sinod din Con.stantinopole din 
1756 îl declară invalid, dacă nu se face prin 
imersiune. Cultul se face cu multă pompă şi 
poporul este în genere evlavios şi tare în cre
dinţă. In societatea cultă s’a respândit în'să in
credulitatea în propoi'tiuni grave, la ceea ce 
contrihue şi multe abusuri în materie legislativă 
bisericească, precum bunăoară obligaţie obştească 
de a se spovedi odată pe an pentru a pute jura şi 
servi de martor sau, precum este de fapt, simouia 
de cumperare a declaraţiunilor false. In 1877 sta
tistica oficială a confesiumlor creştine era ur
mătoarea:

Bnsia Polonia Total
Ortodox! . 60.173,516 34,135 60.207,651
Rascolnici. 1.166,080 4,926 1.171,006
Armeni. . 634,046 — 634,046
Uniţi . . — 246,485 246,485
Catolici. . 2.949.754 4.596,956 7.546,710
Protestant! 4.244,720 327,815 4.572,535

69 168, U6 5^210^317^^378,433
Clerul este compus din vr’o 140,000 de inşi, 

la cari se numeră însă, după stilul birocratic 
rusesc, şi armata de 123,000 cântăreţi, para
cliseri ş. a., astfel încât se explică numerul co
losal indicat în unele statistice. Femei şi copii 
de preoţi sunt vr’o 320,000. Biserici există 
37,000 cu 12,000 capele. Mănăstiri de bărbaţi în 
1863 erau 386 cu 9080 monachi, iar de femei 103 
cu 6400 călugărite. Viata monachală este în de
cadentă continuă. (Cf. Philaret, Gesch. d. Eirche 
Russlands. Frankfurt, 1872,2 voi.; Strahl, Gesch. 
d. russischen Eirche. Halle, 1830; Petersburger 
Kalender, 1877; Engel, Geschichte v. Halitsch 
u. Vladimir. Halle, 1796; Persecution de l’eglise 
cath. en Russie, par un ancien conseiller d’etat 
en Russie. Paris, 1842; C. Coca, Istoria bise
ricească. Cernăuţi, 1891.)

Ruset, 1) B. Anton, principe al Moldovei din 
1675—78, cunoscut înainte de suirea pe tron sub 
numele Draco-Kirita (v. ac.). Bl cumpără domnia 
pentru 60 pungi. In urma intrigilor Înscenate de 
boieri contra lui, este prins, dus la Constantinopole 
şi supus la grele casne, ca să-şi arete comorile.

2) Ruset lancu, om politic român, a format 
în 1833 împreună cu Câmpineanu, Băleanu şi 
Grig. Cantacuzino primul grup naţional în adu
narea deputaţilor din Muntenia, avend drept 
tintă reforma regulamentului organic.

3) Ruset ManoU, candidatul Turcilor la tronul 
Moldovei (1769), este însă bătut de Ruşi, cari 
ocupară terile române, şi fuge în Turcia.

Ruşeţul sau R.-Mărgineni, corn. rur. în Rom., 
j. Brăila, ou 1750 loc., 2 biserici şi 1 şcoală. 
(M. Dict. geogr. al Rom.)

Ruşetzu, una din cele 12 moşii ce formează 
Domeniul Coroanei, constituit la 1884. Ea se află 
la câmp j. Teleorman şi se compune din 5386 ha. 
arătură şi 464 ha. pădure sau în total 5850 ha. 
Ea se exploatează în regie.

Rush, (engl. pron. roş), ridicare şi coborîre 
neregulată a apei, fără de a se sci oausa. Feno
menul se observă la lacul de Constanta şi Geneva. 
In limbagiul de turf se numesce R. şi săritura 
calului, cu care ajunge sau întrece alt cal.

Ruşi, cel mai mare şi mai important popor slav, 
loouiesce în Rusia (europeană şi asiatică) şi la ho
tarele nord-estioe ale monarchiei austro-ungare. 
Se divide în jR. proprii diţi (R. mari), R. albi 
(guvernam. Grodno, Vilna, Vitebsk, Smolensk, 
Magilew, Minsk) şi Maloruşi (Volhinia, Podolia, 
Ucraina, Rusia sudică sau nouă afară de Tauria, 
apoi în Galitia resăriteană, în partea nord-estică 
a Bucovinei şi în nord-estul Ungariei). Maloruşii 
se mai numesc (cu deosebire în Austro-Ungaria) 
şi Russini, Rusniaci sau Ruteni (v. ac. şi art. Rusa 
limba şi literatura.)

Ruţii bucovineni. Românii din fostul principat 
al Moldovei, ca cei mai vecini şi în diverse re
ferinţe cu seminţiile slavice dela miază-noapte, 
apus şi resărit, distingeau printre ele trei po
poare diferite, numite de dînşii Ruşi, Muscali
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şi Leşi. Aceste numiri se întrebuinţează şi astăzi, 
cu deosebire însă, că pătura cultă a Românilor 
de acolo mai întrebuinţează pentru Ruşii din 
Bucovina, Galiţia, Podolia şi Ucraina âncă şi 
numele de Rutean, pentni Leşi numele de 
Mazur şi de Polon, iar pentru Muscali numele 
de Rus în general. Dela nimicirea de cătră re
gele Poloniei Cazimir III (1333—70) în 1340 a 
principatelor rusesci din Volodimiria, Cbiovia şi 
Galiţia şi încorporarea lor la regatul Poloniei au 
început a decade Ruşii din ele, a degenera şi 
a se simţi unii ca Poloni, iar alţii ca Muscali, 
părăsind nisuinţa de a se considera ca popor 
particular şi de a aspira la restaurarea fostelor 
lor principate. Această părăsire se generalisă şi 
mai tare de când se împărţise o parte din re
gatul Poloniei în 1772 şi mai ales de când se 
desfiinţase el cu desăvîrşire în 1796. Cercând 
însă Polonii între anii 1836 şi 1847 a se pre
para pentru o rescoală generală spre a înfiinţa 
iarăşi regatul Poloniei, se aţiţară în Galiţia de 
cătră adversari neînţelegeri şi duşmănii între 
nobili de o parte şi ţeranii poloni şi ruteni de 
altă parte. Ţeranii măcelăriră în 1846 preste 
2000 de nobili şi de preoţi poloni, şi zădărniciră 
astfel planul lor. De aci înainte adversarii restau
rării regatului Poloniei oăutară ca să deştepte 
şi să întreţină printre Ruşii galiţieni simţul de 
popor particular cu aspiraţiuni proprii uaţionale 
şi să-i întrebuinţeze apoi ca arme parte în contra 
Polonilor, parte în contra Muscalilor, numiţi 
astăzi Ruşi in general, şi ca să-i distingă de cătră 
aceştia le deteră particularul nume de Ruteni. 
In Bucovina începu a se ivi o chestiune ruteană 
abia în 1848, dar aici îndreptată contra Româ
nilor de acolo, cari pretindeau pentru sine des- 
lipirea Bucovinei de Galiţia şi declararea ei de 
ţeară autonomă austriacă. Rutenii bucovineni 
erau dela început de aceeaşi confesiune cu Ro
mânii şi trăiau frăţesoe împreună, dar din 1860 
încoace fură sistematic aţiţaţi contra Românilor 
mai ântâi de acei Poloni, cari nu isbutiră a re- 
împreuna Bucovina cu Galiţia, apoi de Rutenii 
papistaşi stabiliţi în Bucovina, cari tindeau să 
atragă pe toţi la confesiunea loi1, şi în fine de 
acei Nemţi, cari nu priviau cu ochi buni des- 
voltarea culturală naţională a Românilor buco
vineni. Sub impulsul acestor aţiţări şi agitări 
începură Rutenii bucovineni nu numai a se face 
adversari Românilor, dar şi a-i imita în miş
cările lor culturale naţionale. Astfel înfiinţară 
şi ei în 1869 o societate culturală naţională sub 
numele de Ruska Besida cu scopul de a stărui 
pentru cultivarea naţională a Rutenilor bucovi
neni şi pentru întemeierea printre dînşii a unei 
bunestări materiale. Această societate a înfiinţat 
până acum (1902) prin oraşe şi pe la sate 82 ca
binete de lectură şi 28 case de economii după 
sistemul Raifieisen, şi a publicat şi împrăştiat 
170 scrieri poporale cam în 100,000 exemplare 
la un loc. Tot ea a dat impulsul: 1) în 1870 la 
înfiinţarea unei societăţi politice sub numele de 
Ruska Rada cu scopul de a apăra interesele ru- 
tenesci în Bucovina, aceasta edă de 18 ani de 
câte trei ori pe septemână o foaie politică sub 
numele de Bukowena, şi de 5 ani, odată pe sep
temână, o foaie poporală sub numele de Ruska 
Rada; 2) în 1875 la înfiinţarea unei societăţi 
studenţesci academice numită Soiuz (Unirea)

pentm solidaritatea tuturor studenţilor univer
sitari mteni; 3) în 1880 la înfiinţarea în Cer- 
năuţ a unui cabinet orăşenesc de lectură sub 
numele de Miszczanska Czytalnia; 4) în 1884 
la înfiinţarea tot acolo a altei societăţi sub nu
mele de Ruskyi Narodnyi Diin, această societate 
posede o casă proprie în valoare de 100,000 cor., 
în care sunt încuartirate toate societăţile ru- 
tenesci din loc, un internat de băieţi şi o ca- 
sină cu o sală spaţioasă pentru representaţii 
teatrale; 5) tot în 1884 la înfiinţarea în Cer- 
năuţ a altei societăţi sub numele de Bukowinskyi 
Boian cu scopul de a cultiva musica, cântarea 
naţională şi arta teatrală, dând representaţii atât 
în loc cât şi la ţeară; 6) în 1887 la înfiinţarea 
âncă a unei societăţi culturale numită Ruska 
Szkola cu filiale în ţinutul Cernăuţuluî, Coţma- 
nului, Vijniţei, Stănescilor'pe Ceremuş, Şiretului 
şi al Futilei, ca membri ai acestei societăţi sunt 
mai toţi învăţătorii şi profesorii ruteni; 7) în 
1896 la înfiinţarea în Cernăuţ a unei Case de 
economii şi de împrumuturi, care are acum o circu- 
laţiune bănească de 250,000 cor.; 8) în 1900 la 
înfiinţarea unei societăţi de meseriaşi ruteni sub 
numele de Zoria pentru sprijinul şi ajutorul re
ciproc; 9) tot în 1900 la înfiinţarea altei so
cietăţi academice studenţesci sub numele de 
Moloda Ukraina pentru întreţinerea şi cultivarea 
aspiraţiuuilor şi idealurilor naţionale; şi 10) în 
1901 la înfiinţarea âncă a unei societăţi sub 
numele de Towarystwo prawoslawnoii raskoi 
szlachty ca contrară societăţii românesci a ră
zeşilor bucovineni. (Cf. Szujski, Die Polen und 
Ruthenen in Galizien. Teschen, 1882; Kupczanko, 
Die Schicksale derRuthenen. Leipz., 1887; Sbiera, 
Familia şi Amintiri. Cernăuţ, 1899, pag. 162—165, 
227, 340, § 1331 şi O pagină din istoria Buco
vinei. Cernăuţ, 1899. [Dr. I. G. Sbiera.J

Ruşi, corn. rur. în Rom., j. Bacău, compusă 
din 5 căt. cu 1203 loc., 4 biserici şi 1 şcoală. 
(M. Dicţ. geogr. al Rom.)

Buşi (magh. Riisz), corn. rur. în Trans., cott. 
Sibiiu, 1121 loc., 600 Rom., 515 Germ.

Buşi şi Rus, se numesc în Bucovina mai multe 
colonii rusesci, aşezate pe moşii mănăstiresc! sau 
boieresc!, dela cari şi-au luat numirea ajungând 
unele din ele a fi comune rurale. Aşa sunt: Buşii 
Mănăstioarei sau Bus-Mănăstioara, comună 
rurală, parochie di m preună cu cătunul Luncuşoara 
şi cu comunele rurale: Ruşi-Plavalar şi Ruşi- 
Poieni, numite toate odinioară Ruşii lui Balş, 
moşie boiei ească în căp. şi j. Suceava, au toate 
împreună 2264 loc., (2188 ort.-or., 34 rom.-cat., 
42 mos.), câte 1 şcoală primară în R.-P. şi L., 
un cabinet de lectură Progresul. Ruşii Moldo- 
viţei, comună rur. cu cătunele: Ascunsul, Demă- 
cuşa. Marginea Ripei, Putna, Raşca, Runcul, 
Runcul Frumos, Săcrieşul, şi Zagreva, parochie 
cu comuna rurală Argelul şi cu cătunele ace
steia: Bradul, Dubul, Gruiul, Plaiuvca, Păharul, 
Poloneanca şi Rosoşul, moşie mănăstirească in 
căp. şi j. Câmpulung, are ca parochie 2821 loc., 
(2412 ort.-or., 273 rom.-cat. şi uniaţi, 56 prote
stanţi, 80 mos.), 1 şcoală, 1 biserică parochială 
şi alta filială în A. Ruşi pe Boul, comună ru
rală cu cătunele: Spărtura şi Triful, parochie, 
moşie mănăstirească in căp. şi j. Câmpulung, are 
957 loc., (873 ort.-or., 49 rom.-cat., 35 mos.), 
1 şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]
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Rusia, cel mai mare imperiu în Europa, cu
prinzând partea resăriteană a acestui continent; 
R. se întinde preste nordul Asiei până Ia Oceanul 
Pacific, în total are suprafaţă de 21.023,.fi32 km9., 
cu 129.211,000 loc.

Rusia europeană are 5.427,590 km9., cu 
106.191,795 loc. (1897), aproape tot şes (şesul 
sarmat) întrerupt de câteva platouri şi dealuri 
(Timan, Uvalii, Waldai, etc.); munţi are la sud 
(Caucas) şi est (Ural); ţermurii R.-ei sunt spă
laţi de 3 mări : Oceanul Arctic (cu Marea Albă), 
Marea Baltică şi Marea Neagră (cu Marea Azov). 
Bturi: Volga, Ural, Don, Nipru, Nistru, Duna, 
Neva, Onega, Dvina, Peciora; numeroase lacuri: 
Ladoga, Onega, Peipus, llmen, etc. Având R. 
întindere mare, clima e foarte diversă; cereale 
se fac până la 60° lat. nord. Populaţia cea mai 
deasă e în Polonia (74: 1 km9.), mai rară in gu
vernam. Archangel (0'4: 1 km9.), media 20-6 
pe 1 km9. R. are 16 oraşe cu populaţie preste 
100,000 şi 57 oraşe cu câte preste 30,000 loc. 
Elementul dominant îl formează Ruşii 79 mi
lioane, după număr urmează Polonii 6'3 mii.. 
Tătarii 4 mii., Letti şi Litvani 3-3 mii., popoare 
finnice (afară de Finlanda, v. ac.) 3'5 mii.. Ovrei 
3'8 mii.. Români 1-3 mii., (ierm.. Armeni, Bulgari, 
Greci. După religie sunt: 66 mii. gr.-ort., 11 mii. 
rascolnici, 9'5 mii. rom.-oat., 850,000 armeni-gre- 
goriani, 5'5 mii. protestanţi, 3'8 mii. mosaici, 
9'5 mii. mohamedani, 700,000 păgâni. Religiunea 
statului e cea ortod., autoritatea supremă biseri
cească e sf. sinod în St.-Petersbnrg, compus din
1 preşedinte (mitropolitul de Novgorod), 2 mitrop.,
2 archiepiscopi şi 1 procurator general. In R. 
europeană sunt 16 mitropoliţi şi archiepiscopi, 
33 episcopi (în imperiul întreg 4 mitrop,, 29 ar
chiepiscopi, 39 episcopi); 385 mănăstiri de că
lugări, 177 mănăstiri de călugăriţe. Rom.-cat. au 
un arohiepisoop (în Mohilev) şi 10 episcopi, pro
testanţii un consistoriu general şi 8 cocs. pro
vinciale. Instituţiuni culturale; şcoale poporale 
în 1893 erau 58,590 ou 2-8 mii. elevi, instrucţia 
poporală stă slab; seminarii de învăţători 52, 
de învăţătoare 9. Academie de sciinţe în St.- 
Petersburg (fund. 1724) cu observatoriu astro
nomic în Pulcova, 8 universităţi (afară.de cea fin
landeză în Helsingfors), cu 12,350 studenţi, liceul 
Alexandru şi şcoală de drept, 4 academii teol. 
ortodoxe, 1 cat. şi 1 armeană; acad. militară de 
medicină, 4 şcoale de veterinari, 2 institute isto- 
rico-filologice, institute montanistice, de şosele 
şi de electro-technică, 2 şcoale politechnice, aca
demie comercială, 3 institute super, de agricul
tură şi silvicultură, 2 academii de arte, şcoală 
de arte şi arcbitectură, conservatoriu de musioă, 
177 gimnasii, 58 progimn., 104 şcoale reale, 
55 seminarii preoţesci ortodoxe şi 186 progim- 
nasii preoţesci, 193 gimnasii de fete, 150 pro- 
^mnasii de fete. R. are 5 clase sociale: 1) nobi
limea, 2) cleiTil, 3) oxemţi (funcţionari, învăţaţi, 
artişti), 4) burghezimca, 5) ţerănimea. Producte 
după climă: secară, ovăs, grâu, orz, hrişcă, meiu, 
cartofi, orez (Cauoasiă), sfecle, cânepă şi in, tutun, 
hemein, bumbac, vin, anison, muştar, fructe su
dice, măsline, etc. Economia de vite destul de 
desvoltată; se cresc cai (numeroase herghelii de 
stat şi private), vite cornute, oi, porci, reni (la 
nord), cămile (la sud-est), albine, viermi de mă- 
tasă. Pădurile dau venit bun, mare export de

lemne. Pescuitul destul de însemnat pe rîuri, 
în lacuri şi în mări. R. are mari bogăţii mi
nerale, ca: aur, argint, platină (in Ural), aramă, 
fier, plumb, zinc, cositor, cărbuni de piatră, lignit, 
sare, naftă. Industria sprijinită in mod artificial 
a început a se desvolta; centre principale: 
Moscva şi St.-Petersburg. In 1892 R. avea 
23,679 fabrici cu 1.133,233 lucrători. Mai în
semnată e industria de lână, bumbac, in, câ
nepă, mătasă, pielărie, curelărie, ăpoi industria 
de metale, de maşini, chimicalii, porţelan, olăria, 
industria de zahăr şi rachiu, etc. Comerciul e 
însemnat şi în desvoltare; fiind restrîns prin 
măsuri prohibitive şi tarife vamale e foarte des- 
voltat şi comerciul de contrabandă. Exportul spre 
Europa în 1897 a fost de 704-2 milioane ruble, 
importul 508-5 mii. ruble; înspre Asia export 
25‘7 mii. ruble, import 48-9 mii. ruble. Flotila 
comercială a R.-ei în 1898 consta din 2146 vase. 
Căi ferate în acelaş an 41,964 km., linii tele
grafice 130,024 km. R. are opt mari sisteme de 
caoaluri. De importanţă sunt numeroasele tir- 
guri (bâlciuri) în vr’o 4(X)0 localităţi; mai re
numite la Nişnii Novgorod şi la Irbit, apoi la 
Cfaarcov, Pultava, Kiev, Kursc, etc. Porturi 
principale: St.-Petersburg cu Kronstadt, Odessa, 
Riga, Libau, Reval, Helsingfors, Archangel, Ni- 
colaiev, Taganrog, Astrachan. Numeroase com
panii şi societăţi comerciale şi de navigaţie. 
Banca rusească cu capital de 25'7 mii. ruble şi 
numeroase bănci şi case de păstrare. Constituţia. 
R. e monarchie absolută, ereditară (actual îm
părat sau ţar e Nicolae II). încoronarea se face 
în Moscva. Corporaţiuni superioare: consiliul 
imperial, senatul, sf. sinod, apoi 10 ministerii 
pentm diferitele ramnri de administraţie. Bud
getul pro 1898 avea la venituri, ca şi la chel
tuieli, suma de 1,474.049,923 ruble; datoria pu
blică 6101 mii. ruble. Armata în timp de res- 
boiu numeră 2.354,000 oameni cu 46,700 oficieri 
şi 5230 tunuri. Timp de serviciu 18 ani. Flotila 
de resboiu (baltică, pe Marea Neagră, pe I.acul 
Caspic, în Siberia) e în continuă desvoltare. 
Principale porturi militare: Kronstadt, Libau, 
St.-Petersburg, Nicolaiev, Sebastopol, Wladi- 
vostok, etc. Capitala şi oraşul de încoronare e 
Moscva, residenţa imperială e St.-Petersburg. 
R. europeană e împărţită în 4 guvernamente 
generale cu 60 guvernamente şi 4 districte oră- 
şenesci.

Istoria. începutul R.-ei se duce la Ruric, 
oare 862 întră în Novgorod 6u Normanii săi şi 
formă un stat. Normanii cu timpul se contopiră 
cu populaţia slavă adoptând şi limba acesteia. 
Urmaşii lui Ruric au mai mărit teritoriul ţerii, 
unii au împărţit ţeara între numeroşii lor fii, 
dând ansă la resboaie civile, până ce 1238 în
treagă R. fu cucerită de Mongoli. loan Călită 
(1328—40) zidi Kreml-ul din Moscva şi domni 
aci ca mare principe. loan (Ivan) III 1462 
până 1505 scutură jugul mongol, urmaşul său 
VasUii Ivanov (1505—33) luă titlul de ţar şi 
puse temelia unităţii R.-ei lărgindu-i hotarele. 
Ivan IV cel Cumplit (1533—84) aduse în ţeară 
meseriaşi, învăţaţi şi artişti, cuceri Cazanul şi 
Astrachanul. 1598 se stinse familia lui Buric cu 
Feodor Ivanovici; după lupte multe fu ales ţar 
1613 Miehail Feodorovid Romanov: nepotul 
acestuia Petru I cel Mare (1689—1725) ridică
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E. în şirul statelor europene; prin învingerea 
dela Poltava (1709) şi prin câştigarea provin
ciilor baltice, unde îşi zidi noua capitală St.- 
Petersburg, câştigă R.-ei rolul conducător în 
nordul Europei. Soţia sa Caterina I (1725—27) 
domni sub conducerea lui Mencicof; sub Ana 
(1730—40) ajunseră străini la putere, resboiul 
ou Turcii, încheiat 1739 prin pacea de Belgrad, 
câştigă R.-ei influenţă în Balcani. Elisaveta 
(1741—62) câştigă Finlanda şi luă parte în res- 
boiul de 7 ani. Caterina II (1762—96) se sui 
pe tron detronând pe soţul seu Petru III. Sub 
ea R. se mări în mod considerabil cu provinciile 
luate din Polonia împărţită, şi ou Asov, Crim, 
Cabardia, Curlanda, etc., recunoscu Nistrul ca 
graniţă spre Moldova şi Basarabia. Alexandru I 
(1801—25) avu resboiu cu Francia, 1812 respinse 
pe Napoleon, fundă alianţa sfântă, îşi asigură re
gatul Polonia şi răpi Basarabia. Revoluţia ce isbucni 
la moartea lui (Decabrişti) fu suprimată prin 
energia lui Nicolae I (1825—55), care intro
duse un regim sever militar şi suprimă ori ce 
uăsuinţă spre libertate. 1828 câştigă dela Persia 
2 provincii, 1829 înaintară Ruşii până la Adria- 
nopole şi în pacea de aci (14 Sept. 1829) R. 
câştigă eliberarea Greciei şi protectoratul asupra 
principatelor dunărene şi a gurilor Dunării. Re
voluţia polonă 1830 fu înăbuşită, Polonia legată 
mai strîns de imperiu. Guvernul porni politica 
de rusiflcare a naţionalităţilor. 1833 ajutând 
Turciei contra lui Mehemed Aii din Egipt, R. 
câştigă închiderea Dardanelelor pentru toate va
sele de resboiu nerusesci. 1849 Nicolae ajută 
Austriei să înăbuşe insurecţiunea magh. 1853 
avu resboiu cu Turcia (resb. Crimeei), în oare 
se dovedi in mod neaşteptat slăbiciunea militară 
şi materială a R.-ei. Alexandru II (1855—81) 
ÎDcheiă pacea de Paris (30 Martie 1856), în care 
R. cedă o parte a Basarabiei şi gurile Dunării, 
recunoscu neutralitatea Mării Negre. Urmă un 
period de reculegere sub Gorciaoov, câştigă ţi
nutul Amur dela China, se termină cucerirea 
Caucasiei, se formă prov. Turkestan în Asia;
1863 fură eliberaţi o mulţime de iobagi şi robi;
1864 se reformă justiţia şi administraţia. Aceste 
reforme nu mulţămiau clasele culte şi în tineret 
se formă un spirit de oposiţiune faţă de stările 
actuale (nihilism), se deşteptă spiritul naţional 
şi unii cereau domnirea Ruşilor preste toate po
poarele slave (panslavism). Succesele şi cuce
ririle în Asia nu mulţămiau pe aceste partide 
şi împinseră pe ţar în resboiu cu Turcia (1877), 
în care bătuţi fiind de Turci în Rumelia şi la 
Plevna, cerură şi dobândiră ajutorul eficace al 
Românilor, cari prin învingerile dela Plevna, 
Griviţa, Smârdan câştigară independenţa ţerii lor. 
Pacea de San Stefano (3 Martie 1878) re vidată 
şi modificată în congresul din Berlin (Iulie 1878) 
dete R.-ei Basarabia, o parte a Armeniei cu Cars 
şi Batum, iar României drept recompensă pentru 
Basarabia, îi dete Dobrogea. Resultatul resbo- 
iului spori nemulţămirea nihiliştilor, cari săvîr- 
Şiră o serie de atentate până ce 13 Martie 1881 
uciseră şi pe ţarul Alexandru II. Lui ii urmă 
Alexandru III (1881—94), care restabili auto
cratismul, dar nu putu suprima nihilismul nici 
a împiedeca atentatele. In afară purtă politică 
pacinică, în lăuntru mai îmbunătăţi încâtva finan- 
cele. 1891 se făcu începutul unei alianţe cu

Francia, care 1897 fu publicată. Toate elementele 
străine fură asuprite, drepturile prov. baltice şi 
ale Finlandei fură scurtate. Ovreii siliţi să emi
greze. Nicoloae II (1894) continuă politica paci
nică a tatălui seu, 1898 provocă statele la desar- 
mare generală; în Siberia şi Asia estică ridică 
puterea R.-ei, clădi calea ferată transsiberiană 
până la Pacific, ocupă Mangiuria cu Port Arthur. 
Finlandei îi luă şi umbra de autonomie ce o 
mai avea.

Rusia Albă, parte a fostului regat al Poloniei, 
cuprinzând guvernam, rusesci Mohilev, Minai, 
Vitebsk şi partea vestică din Smolensk; dela 1772 
a Rusiei; ca. 5 milioane loc.

Rusia Mare, partea centrală şi cea mai mare 
a Rusiei europene, v. Rusia.

Rusia Mică, (Malorusia) partea sud-vestică a 
Rusiei, cupiinZend guvernam. Kiev, Charkov, Cer- 
nigov şi Poltava, 207,792 km*, cu 11.202,563 loc. 
(1897); sol foarte roditor.

Rusia Roşie, ţinut în fosta Polonia, acum partea 
sud-estică a Galiţiei intre Nistru şi San.

Rusia Vestică, nume colectiv pentru guver- 
namentele msesci Grodno, Kovno, Minsk, Mo
hilev, Podolia, Volhinia, Vilna şi Vitebsk, cari 
odinioară aparţineau Poloniei. O parte din ele 
se mai numesc şi Rusia albă. (v. ac.)

Ruşiavăţul, corn. rur. în Rom., j. Buzeu, com
pusă din 6 căt. cu 2670 loc., 6 biserici şi 1 şcoală. 
Pe teritoriul corn. se găsesce sare, păcură, lignită 
şi fier; apoi mai multe isvoare de apă sulfuroasă 
şi piatră de var de o calitate superioară. (M. 
Dicţ. geogr. al Rom.)

Ruşll-Munţl, (magh. Maros- Oroazfalu), corn. 
rur. în Trans., cott. Mureş-Turda, 1413 loc. rom.

R. de Vede, v. Roşiori, oraş în j. Teleorman.
Ruşine, sentimentul moral, care se nasce in 

consciinţa omului din ideea sau temerea, ca nu 
cumva, comiţend ceva ce ar fi în contra bunului 
simţ, a bunului gust, a buuei cuviinţe ori în contra 
ordinei morale, ar pute să-i aducă necinste. R. 
se mai numesce şi sfiala ce o are cineva din causa 
goliciunii corpului seu; apoi remuşcarea ce o simte 
din causa unei fapte ce a comis în contra or
dinei morale şi sociale. [PI.]

Ruşinea fetei sau Morcov aelbatec, numirile 
populare ale plantei Daucus Careta L. (v. ac.)

Rusitori, serbătoare ce cade 7 Zile după ser- 
bătoarea Rusaliilor.

„Ruska-Rada“, v. Ruşi (din Bucovina).
Ruskin, lohn, renumit estetic şi critic englez, 

n. 1819 în Londra. Dela 1867 rector la univer
sitatea din Cam bridge, dela 1869 profesor de 
artele frumoase în Oxford. întemeietorul nouei 
şcoale estetice, prerafaelismul. O ediţiune com
pletă a operelor sale despre pictură, architectură, 
Giotto, Ariadne Florentina, .Aratra Pentelici, Val 
d’Arno, pictorii moderni, ş. a. publică însuşi la 
1871—74, Londra, 11 voi. Dela 1885 publică în 
fascicole autobiografia sa.

Rusnamaghl, protectorul la Poartă al lui Mateiu 
Basarab. Acestuia i-se datoresce numirea în scaun 
a lui Mateiu.

Ruaneac, v. Ruteni.
Russ, 1) E., Ludovic, medic, n. 16 Aug. 1816 în 

Pfaftensohlag (Austria de jos), f 14 Nov. 1888 
în Iaşi, a venit în 1840 la Iaşi ca medic militar, 
ajungând până la gradul de colonel. A fost medic 
de curte al principelui Mihaiu Sturdza şi medic
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primar la spitalele sf. Spiridon. In 1679—80 a 
fundat spitalul de copii >Caritatea< din Iaşi. A 
publicat multe studii de specialitate în revistele 
de chirurgie. Uela 1883 a fost profesor supli
nitor de medicină operat, la facultatea din laşi.

2) R. Ludovic, jun., fiul celui de sus, medic, 
n. 28 Apr. v. 1849 in laşi, profesor de clinică 
medicală la univ. din Iaşi, din 1892—1900 de
canul facultăţii de medicină tot de acolo, medic 
primar la spitalul central al eforiei sf. Spiridon, 
presidentul societăţii medicilor şi naturaliştilor 
din laşi. A publicat mai multe studii în revi
stele de specialitate din România.

Russel (pron. rossel) John, conte, bărbat de 
stat englez, n. 18 Aug. 1792, f 28 Maiu 1878. 
El a lucrat mult pentru delăturarea legii, care 
oprea pe catolici dela oficiile publice (testacte, 
V. ac.), şi pentru reforma parlamentară, care i-a 
succes in 1632. In 1859 a ajuns ministru de ex
terne. Amestecul lui în afacerile polone şi în 
cearta pruao-daneză a fost respins. In 1865 a 
fost ministru-president, fără să poată dobândi 
succes cu noua lui reformă parlamentară, ceea 
ce a causat retragerea cabinetului. R. n'a mai 
participat la viaţa publică. El a scris >Essay of 
the history of the Engiish government and con- 
stitution». Londra, ed. III. 1865.

Russo, Alecu, poet moldovean, f 1859. A par
ticipat la mişcarea revoluţionară din 1848 in 
Moldova, de unde a fugit in Transilvania. Re
întors în ţeară se face advocat. El a publicat 
mai multe poesii în limba franc, şi «Critici asupra 
limbei române» (România literară, 1855,). Lui i-se 
mai atribue de unii şi «Cântarea României», cu
prinsă între scnerile lui N. Bălcescu.

Russu, loan, prof. rom., n. 26 Oct. 1816 în 
B.-Comloş. t 15 Febr. 1882 în Arad. A studiat 
teologia în Ai'ad şi Yerşeţi, şi la 1850 fu chiemat 
de prof. la inst. pedagogic rom. din Arad. La 1885 
a publicat «Fabulele lui Demetriu CichindeaU în 
traducere rom. după originalul sârbesc al lui 
Dositeu Obradovici.

V. şi art. Orosz, Russ şi Rusu.
Russula Pers., (botan.) gen de Ciuperci Agari- 

cinee, cu mai multe specii, unele comestibile, 
ca R. grisea Fr., popular Burete de spin; altele 
otrăvitoare, ca R. emelica Fr. cu pălăria roşie, 
lamelele albe şi sporii incolori. Aceste specii şi 
altele trăiesc pe pământ prin păduri. [S. Şt. R.]

Russu-Şirianul, loan, publicist, n. 1864 în 
Şiria, a făcut studii de pedagogie, şi a fost re
dactor la «Românul» şi la «Tribuna»; dela 1898 
director la «Trib. Poporului» în Arad. A fost 
pedepsit mai de multe ori pentru delicte de 
presă. Ser.: Moara din vale.

Rustem, Faţa, bărbat de stat turc, f 20 Nov. 
1895, de origine italian, şi-a început cariera 
ca interpret la ministeriul de marină, a fost 
apoi consul în Turin, Petersburg, guvernator în 
Libanon, şi pe urmă ambasador în Londra.

Rustic, câmpenesc, ţerănesc, mojicesc.
RUstow, Wilhelm, Friedrich, scriitor militar, 

n. 1821 in Brandenburg, f 1678 în Ziirich. A fost 
oficier în corpul de ingineri militari, dar din 
causa scrierii lui «Der deutscbe Militărstaat vor 
und wăhrend der Revolution» (Ziirich, ediţ. 2, 
1851) a fost arestat, scăpă însă la Ziirich, unde 
ţinea prelegeri despre sciinţa resboiului la uni
vers., fiind numit şi major în statul major al

trupelor de geniu. In 1860 a servit ou distinc- 
ţiune în armata lui Garibaldi ca colonel. Re
întors în Elveţia, a fost ales colonel federal. 
A publicat o mulţime de opere, cari se socotesc 
în parte intre cele mai excelente din literatura 
militară modernă.

Rusu, loan V., canonic mitropolitan în Blaj, 
n. 1626 în Sâmărtin, cott. S.-Dobâca (Trans.); 
şi-a făcut studiile în Dej, Cluj şi Blaj, unde în 
Oct. 1849 e numit profesor la şcoala normală; 
în 30 Dec. 1850 e promovat prof. la gimnasiul 
de acolo; 1862 e numit paroch şi administrator 
protopop, gr.-cat. în Sibiiu; în 21 Nov. 1862 
vice-protopop, iar în 6 Apr. 1865 protopop şi 
asesor consistorial. Timp de 39 ani a funcţionat 
R. în Sibiiu, unde a ridicat, ou mari jertfe ma
teriale, o casă parochială (1866) şi un frumos 
edificiu şcolar (1892) şi a asigurat dotaţiuni şi 
fonduri pentru susţinerea şcoalei. Asemenea ac
tivitate a desvoltat şi în districtul seu proto- 
popesc, unde s’au ridicat sub păstorirea lui nu
meroase bis. şi şcoale, s’au îmbunătăţit salariile 
inveţătoresoi, s'a creat fondul şcolar tractual şi 
o bibliotecă tractuală. Pe lângă acestea R. func
ţiona 15 ani ca al doilea secretar al «Asociaţiunii 
transilvane», ca vice-president al aceleia (1875 
până 1877) şi ca membru ord. în comitetul ei 
central, apoi timp de 30 ani (1862—92) ca pro
fesor de limba şi literatura română la gimnasiul 
de stat din Sibiiu, crescând neamului mii de 
bărbaţi în dragoste cătră limba şi datinele stră
bune. Sinodul electoral din 16 Apr. 1893, în
trunit în Blaj, apreţiând meritele lui R. pe te- 
reuul bisericesc şi cultural, l-a candidat la scaunul 
mitropolitan în locul al treilea, iar în Apr. 1901 
a fost numit canonic de fundaţiune reg. în ca
pitolul mitropolitan de Alba-Iulia şi Făgăraş cu 
reşedinţa în Blaj. R. a fost activ şi pe terenul 
literar. Ser.: Istoria veche după W. Piitz. Blaj, 
1854; Compendiu de istoria Transilvaniei. Sibiiu, 
1864; Elemente de istoria Transilvaniei. Sibiiu, 
1865; Carte de lectură pentru clasele gimna- 
siale inferioare, aprobată de ministrul instruo- 
ţiunii publice, ediţ. I. Sibiiu, 1876 şi ediţ. II. 
1686, apoi numeroase predici, articole şi diser- 
taţiuni publicate în diferite foi. Cf. Nio. Togan, 
Un capitol din «Monografia parochiei şi proto
popiatului gr.-cat. român al Sibiiului» în «Tribuna, 
din 1901 nr. 86 şi urm.

Rusu (magh. OrossmezSJ, corn. rur. în Trans., 
cott. Solnoc-Dobâca, cu 1076 loc. rom.

Rusuinatiirl, denumirea tur cească a dărilor in
directe, ce se percepeau în ţerile române pe 
vremea Fanarioţilor, dări plătite şi de boieri.

Ruszka (Rusca), corn. rur. în Bănat, cott. 
Caraş-Severin, cu 1598 loc. rom.

Ruszkabănya (RuskbergJ, corn. rur. în Bănat, 
cott. Caraş-Severin, cu 2946 loc., 1381 Rom., 
1096 Germ., 310 Slovaci. Fabrici de fier, pro
prietate a societăţii de mine din Braşov.

Ruszt, oraş cu magistrat în Ung., cott. Şopron, 
pe ţermul vestic al lacului Neusiedel, cu 1609 loc. 
(1446 Germ.). E renumit pentru vinurile lui.

Rut, eroina unui idii din Test. v. o Moabită 
de origine, se mărită după Iudeul Boas. Copilul 
lor, Obed, a fost moşul regelui David.

Ruta L., (botan.) gen de plante perene din 
fam. Rutaceelor, trib. Ruteae, cu flori regulare 
5-mere. Cuprinde ca. 40 specii mediterane, dintre
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aceste R. graveolens L. »ruta« se întrebuinţează 
astăzi numai în medicina poporală. [A. Pr.]

Rutaceae, (botan.) familie de plante de re
gulă glandulos punctate dicotyle polypetale, cu 
foi alterne fără stipule, cu flori pentamere şi 
cârpele supere concrescute. Cuprinde vr’o 650 
specii respândite în întreagă partea caldă şi 
temperată a globului şi distribuite în mai multe 
triburi, dintre cari cităm numai doue, cele mai 
importante: trib. Buteae (fructul o capsulă) cu 
genurile Ruta, Peganum şi Dictamnus şi trib. 
Aurantieae (fructul o bacă) cu genul Citrua. 
Din celelalte triburi cităm ca genuri de impor
tanţă medicinală: Galipea, Pilocarpus, Ba- 
roama şi Empleurum, de importanţă horticolă 
(ca pl. lemnoase rustice) Phellodendron, Pielea, 
Skimmia şi Zanthoxylon. [A. Pr.]

Rutebeuf, poet satiric francez, n. probabil în 
lle-de-Prance, el compuse scrierile sale între 
1255— 80. Poet plin de vervă a lăsat câteva 
satire, aşa numite »fabliaux«, în cari biciuesce 
mai ales pe călugări, vecinicâ ţintă a satirelor 
evului mediu.

Ruteni (Ruaaini, RuaniaciJ, popor slavic în 
Galiţia resăriteană, in partea nord-estică a Bu
covinei şi în Ungaria de nord-est, făcend parte 
din Maloruşi, vr’o 3-5 milioane suflete, din cari 
cei mai mulţi (2.835,0(X)) în Galiţia; se ocupă 
mai ales cu agricultura, (v. şi art. Rusa limba 
şi Ruşi.)

Rutheniu, un metal foarte dur, aspru cu gr. 
spec. 11'4. Este insolubil în aoidi. Incălcjit la 
roşiu se combină cu clorul formând Clorura de 
Rutheniu CI* Ru. El este un metal bi- şi tetra- 
valont. Intră în grupa metalelor preţioase.

Rutil, mineral, bioxid de titan, cristalisează 
în sistemul pătrat şi.presintă mai întotdeuna 
macle caracteristice. Coloarea sa variază dela 
galbin roşietic la brun aproape negru (nigrus). 
Această din urmă varietate conţine până 4% fier- 
R. e foarte respândit în şisturile cristaline, îu şi
sturi argiloase (în ace fine microscopice). El e 
mai rar în calcare, dolomite şi graniţe.

Rutina, destoinicia dobândită prin o îndelun
gată, continuă şi stăruitoare deprindere în unul 
şi acelaşi fel de ocupaţiune precum şi modul 
de a face un lucru totdeuna în acelaşi chip. 
R. se întemeiază mai mult pe practică decât pe 
teorii scientifice. Cel ce lucrează cu rutină se 
iiumesce rutinar. [Pl.]

Riitli (GrUtli), luncă în Elveţia lângă lacul 
Vierwaldstătt. Tradiţia spune, că aci au jurat Elve
ţienii alianţa pentru eliberare în noaptea din 
7—8 Nov. 1307. Aaociaţia R. a fost fundată 
1838 pentru cultivarea sentimentului patriotic; 
dela 1893 e centrul socialdemocraţilor elveţieni.

Rutulii, popor latin cu capitala Ardea, al cărui 
rege legendar Turnus, s’a opus lui Enea în le
genda aşezării Troenilor în Latium.

Ruvenzori, munte în Africa equatorială(montes 
lunae din vechime, Djebel Kumr, Gumr sau 
Eammar la Arabi, muntele lunei, Ruvenzori sau 
regele nourilor la locuitorii indigeni) între lacu
rile: Albert Nyansa, Albert Eduard Nyansa şi 
Victoria Nyansa, cu o înălţime de preste 5000 m.

Din aceşti munţi curg apele în 3 direcţiuni, for
mând lacurile amintite, din cari isvoresce rîul Nil. 
(Cf. Cap. 30: Der Ruvenzori oder "Wollienlionig 
în opul lin dunkelsten Africa de H. M. Stanley.)

Ruxanda, 1) R., fica lui Petiu Rareş (v. ac.), 
logodită ăntâiu cu Joldea, un simplu boier, ri
dicat pe scaunul domniei din Moldova, dar că
sătorită apoi cu Alexandru Lăpuşncanu (v. ac.). 
Traiul ei cu Alexandru, care era de o mare cru
zime, a fost cât se poate de nefericit, cu toate 
acestea nu se poate dovedi, că ar fi participat 
la uciderea bărbatului ei. Ea moare în 15 Nov. 
1569, fiind regentă pe timpul minorităţii fiului 
ei Bogdan IV.

2) Ruxanda, fica lui Vasile Lupu (v. ac.), mă
ritată cu sila după Timuş, fiul hatmanului Ca
zacilor, care îutrase prădând în Moldova. A dus 
o viaţă cât se poate de nefericită lângă Timuş, 
un barbar deprins numai cu viaţa de jafuri, 
Remasă văduvă, s’a retras la Neamţu, unde a 
fost ucisă de tâlhari, după ce o munciseră cumplit 
pentru avuţie (1685).

Ruysch, Prideric, anatom olandez, n. 1638 
în Haag; a studiat medicina în Lipsea. 1665 prof. 
de anatomie in Amsterdam. R. s’a distins în
deosebi prin cercetarea vaselor limfatice. Prima 
sa colecţiune de preparate anatomice a vendut-o 
lui Petru col mare. f 1731. După moarte au fost 
publicate operele sale complete sub titlul »0pera 
anatomico-medico-chirurgica» în 4 voi., 1737.

Ruyter (pron. raiter), MichielAdriaanazoonde, 
admirai olandez, n. 1607 îu Vlissingen, f 1676 
în Siracusa. Din simplu matroz a ajuns admirai 
al flotei olandeze, chiar când Olanda era mai 
ameninţată din partea Angliei. El bătu flota 
Angliei la Floreland (1666), pe cea anglo-franc. 
la 1673. Intr’o luptă navală lângă Messina (1676) 
fu rănit mortal.

Ruznameh, (pers.) calendarul turcesc.
Ryder (Ruyder, Ruyter), monetă oland. = 

5494 M., mai înainte se bătea din aur de o hneţă 
de 22 carate.

Rybinak, oraş în guvernam, rus. laroslav, lângă 
Volga, 25,223 loc. (1897), vara uneori şi 100,0001oc. 
Unul din centrele comerciului de bucate pe Volga.

Ryswijk, corect Rijawijk (pron. raîsvaio), coin. 
rur. în Olanda de sud. cu 2968 loc., a devenit 
însemnată prin încheierea păcii (20 Sept. 1697), 
care a pus capăt resboiului de 9 ani al lui 
Ludovic XIV contra coaliţiei formate de Anglia, 
Ţerile de jos. Germania, Lotaringia şi Savoia. 
Ludovic a cedat Spaniei şi Germaniei toate cu
ceririle făcute cu escepţia Strassburgului şi ancă 
a câtorva locuri reunite din Alsaţia.

Rythmometru, v. Metronom.
Răiha (pron. rşiha), Franciac, cavaler de, in

giner şi specialist în construirea tunelurilor, 
n. 28 Martie 1831 în Hainspach (Boemia). Dela 
1878 profesor pentru construirea tunelurilor şi 
a căilor ferate la politechnicul din Viena. El a 
aplicat mai ântâiu la construirea tunelurilor lăr
girea galeriilor miniere cu ajutorul şinelor de fier. 
Scrieri: Die neue Tunnelbaumethode in Eisen. 
Berlin, 1864; Lehrbuch der gesaiiiten Tunnel- 
baukunst. 2 tom. Berlin, ed. 2, 1874, etc.



S, a optsprezecea literă în alfabetul latin, una 
dintre consonantele dbntale în limba română. 
Originară din alfabetul fenician, împrumutată 
înalfab. elin, apoi latin. In abrevieri; 2 (= sigma, 
la Greci) ca numer: 200. S (în chemie) = Sulfur. 
S. E. e. O. (în comerciu) = salvo errore et omis- 
sione (lat.J, susţinend posibilitatea erorii sau omi
siunii. S. P. Q. R., (lat.) = Senatus Populusque 
Romanus. _ [*]

S în logică, semn simbolic, care înseamnă no
ţiunea subiectului dintr’o judecată oarecare.

Saabner-TudurI, Alexandru, doctor în medi
cină, n. 1859 în Berlad. A fost profesor, direc
torul casei de sănătate din Bucureşti. Scrieri: 
Apele minerale din districtul Dâmboviţa (1885); 
Atlas zoologic (1889); Apele min. din distr. Neamţu 
(1890), etc.

Saadi, Seikh Moalieheddin, 1184—1291, unul 
din cei mai renumiţi poeţi ai Persiei, n. la Siras; 
poesiile sale, scrise în stil simplu şi frumos, 
sunt o comoară de înţelepciune. Ele sunt: «Divane, 
colecţiune de poesii lirice, erotice, morale şi con- 
templaţiuni; «Gulistane, scriere morală, in prosă 
şi versuri, pe care mai ales se întemeiază gloria 
sa; «Bostan», scriere morală în versuri. Aforisme 
şi epigrame. Opere complete, W. Harington, 
Calcuta, 1791—95, în Teheran, 1852.

Saale, l) S., afluent pe stânga al Elbei, isvo- 
resce în munţii Eichtel, dela Naumburg în jos 
e navigabil; lungimea 364 km. 2) S., afluent pe 
dreapta al Mainei, 112 km. lung.

Saar (franc. SarreJ, afluent pe dreapta al 
rîului Mosel, isvoresce in Vogesi, la Saargemiind 
devine navigabil; 246 km. lung. 8. e legat prin 
un canal de 63 km. cu canalul Rin-Marne.

Saarbriicken, oraş în guvernam, prus. Trier, 
17,082 loc. (1895); gimnasiu, şcoală reală super., 
şcoală de montanistică; cameră de comerciu, di
recţiune de căi ferate, centrul unui mare revier 
de mine de cărbuni. 6 Aug. 1870 armata germ. 
bate aici pe Francezi.

Saardam, oraş, v. Zaandam.
Saba, 1) insulă mică în Antilele olandeze; 

2) ţinut în Arabia sudică. E cunoscut din Testa
mentul vechiu ca bogat în aur şi smirnă.

Şaba, mănăstire în j. Soroca din Basarabia, 
45 km. dela Soroca, lângă satul Şaba. Mănăstirea 
Ş. s’a construit în seci. XVII de ieromonachul 
lezechiil, venit din schitul Deleni.

Sabadilla Brand., (botan.) numire sinon. cu 
Sckoenocaulon, gen de plante din fam. Liliaceelor, 
trib. Veretreae, cu seminţe nearipate şi stamine 
mai lungi decât periantul. Cuprinde vr’o 5 specii 
din Mexico şi Texas, dintre cari cităm S. offi- 
cinale A. Gray (Sabadilla offîcinalis Brand.), 
a cărei semenţă «popazul» se aplică în medicină.

Sabal Adans., (botan.) gen de plante din familia 
Palmierilor, trib. Corypheae, înrudit cu Corypha, 
de care diferă prin durată (nefiind monocarpice) 
şi spata vaginată. Cuprinde vr’o 6 specii tropical- 
americane, dintre cari cităm S. umbraeulifera 
Mart. de pe Antile, unul din cei mai frumoşi 
palmieri, cultivat la noi în florării. [A. Pr.]

SăbăoanI, com. rur. în Rom., j. Roman, cu 
2462 loc. (Ciangăi); biserică catolică, terg de ţeară.

Sabar, rîu în Rom., j. Ilfov, se varsă în Argeş.
Sabaşa-Fărcaşa, moşie de munte în Rom., j. 

Suceava; aparţine Domeniului Coroanei. E de 
4705 ha., cu păduri seculare.

Şabaţ, oraş în Serbia, lângă Sava, 10,692 loc. 
(1895); reşedinţa unui episcop.

SabatinI, 1) S., Andrea, (1480—1543), pictor 
italian din seci. XVI, n. la Salerno, elev al lui 
Rafael. 2) S. Loremo, (1533—77), unul din bunii 
pictori italieni din a doua jumătate a seci. XVI, 
imitator inteligent al lui Rafael. In numeroasele 
sale frescuri se vede un gust delicat şi un stil 
moderat.

Sabatlos (sau SabosJ, Zeu în Thracia şi în 
Phrygia. In Creta S. a fost şi Zeu al lunei, şi 
se amintesce serbătoarea Sabatia. Inscripţiunile 
din Roma arată, că S. a fost venerat şi acolo.

Sabbat, la Ovrei a şeptea Zi din septemână, 
socotită de Vineri seara până în seara Zilei ur
mătoare. Se serbează prin o abstinenţă totală 
dela lucru.

SabbatarI, sectă religioasă ivitădeja în seci. Xyi 
în Boemia, şi în Trans. între Secui. Cred în 
apropiata revenire a lui Christos şi începutul 
imperiului de 1000 ani. S. serbează sabbatul ji
dovesc şi neagă dogma trinităţii. Persecuţiile 
cele multe, îndurate de S. în Trans., i-au silit 
să emigreze. Ultimele remăşiţe din Bozodujfalu 
au trecut 1868 formal la mosaism.

Sabeism, (SabaeismuaJ, cultul stelelor (v. 
Astrolatria.)

Sabla, armă de lovire, mai ales a cavaleriei, 
de obiceiu un singur tăiş, mai mult sau mai 
puţin încovoiată. întrebuinţată ântâi de Huni. 
(V. şi Paloş şi Spada.)

Sabin, principe bulgar în jumătatea a doua a 
seci. VIII.

Sabini, un popor antic în Italia centrală. Ţeara 
lor era bogată în cereale, ghindă şi păşuni 
grase. S. au fost vestiţi pentru moravurile lor 
severe şi pietatea lor. Numa Pompiliu, oare a 
regulat obiceiurile religioase, a fost S. de ori
gine. Cunoscută e legenda despre răpirea Sa
binelor, prin care şi-au câştigat coloniştii din 
Roma primele soţii.

Sabine, rîu în America de nord, isvoresce în 
Texas, formează frontiera între Texas şi Loui- 
siana, se varsă în golful Mexic; 800 km. lung.



Sabini — Săoele. 865
Sabini, Munţi, şir de munţi în Subapennini, la 

stânga Tibrului, cu Monte Viglio 2136 m. înalt.
Sablnlanus, papă (604—606), căruia i-se atribue 

introducerea folosirii clopotelor în serviciul divin.
SabInlanI, aderenţii şcoalei de jurisprudenţă 

a lui Capito (pe timpul împer. roman August), 
care ţinea la tradiţiunile învechite. Contrarul 
lui a fost Labeo, care a întemeiat şcoala Pro- 
culianilor.

Sabinus Opplus, legatul lui Domiţian; a fost 
bătut şi ucis in Moesia de Decebal (86 d. Chr.).

Şablon, (franc. Chablon), model; tablă de ti
nichea, carton sau lemn, prove4ută cu tăieturile 
corespuncjetoare, folosită pentru a obţine mustre, 
ornamente, eto. Şabloanele se folosesc la fabri- 
caţiunea tapetelor, văpsirea păreţilor, etc. Fig. 
mecanic, fără a ţine samă de esenţa lucrnlui.

Sabura, numire dată năsipuiui, care se încarcă 
în corăbii pentru a le ţine în echilibru.

Săcădate, magh. Szakaddt, comună rurală 
in Trans., cott. Sibiiu, cu 1145 loc. Români (994) 
şi Maghiari. Sediul băncii rom. «Plugarul».

Şacal, popor pe peninsula Malaică, înrudiţi 
cu Papuanii, aproape toţi inculţi.

Şacal, (Caniş aureusj, vulpea aurie, mamifer 
din fam. canidelor, ord. carnivoarelor, seamănă 
cu vulpea, avend însă capul mai mult ca al lupului. 
Per aspru, cenuşiu-galbin-brun cu negru. Drechi 
scurte.' Coada stufoasă şi lungă, la vîrf negrie. 
Lungimea corpului 70 cm., a co4ii 30 cm. Trăiesoe 
în Asia, în Africa nordică, Grecia, Dalmaţia şi 
Turcia. Animal nocturn, trăiesce în societăţi, este 
mâncăcios, se îmblăndesce uşor.

Săcalul de câmpie, magh. MezS-Ssahdl, corn. 
rur. în Trans., cott. Turda-Arieş, cu 1052 loc. 
Români şi Maghiari (181).

Săcărîmb, magh. Nagydg, corn. rur. in Trans.j 
cott. Hunedoara, ou 1765 loc. Români, Germam 
(524) şi Maghiari (234). Pe teritorul acestei co
mune sunt mine de aur, argint şi aramă, aQă- 
toare în exploatare dela 1742, cu o producţie 
anuală în valoare de 450,000 cor. In aceste mine 
se găsesc şi mineraiurile Nagyagit, Silvanit şi 
Pecit.

Sacâz, mastic (v. ac.). 8. se numesce şi Co- 
lofoniul (v. ac.).

Saccas, Ammonius, recte Ammonius Alexan
drinul, 175—250 d. Chr., crescut în religiunea 
creştină, dela care a trecut apoi la credinţa pă
gână elină. El este considerat ca întemeietorul 
fllosofiei neoplatonice. Lui se atribue nisuinţa 
de a determina raportul dintre filosofia lui Plato 
şi Aristoteles, între cari el nu aQă deosebiri 
esenţiale. Doctrina sa culminează în contem
plarea fiinţei absolute, perfecte şi în intima unire 
a omului cu dînsa. [PI.]

Sacoharate, corpuri ce resultă din tratarea 
Glucosei (zahărului de struguri) cu oxidul de 
potasiu, sodiu sau bariu; sunt solubile în apă, 
insolubile în alcool.

Saccharlflcaţlune, transformaţiunea hydraţilor 
de carbon în corpuri sacharise.

Saccharlmetrla, partea analitică a chimiei or
ganice, care se ocupă cu dosarea quantitativă a 
zahărului dintr’o soluţiune de zahăr. Aparatul 
de care se servesce este un polarisator numit 
Saccharimetru.

Saccharina, un preparat organic cunoscut tn 
chimie sub numele de SuMmida Benzoica. E un 

iihciclopedia română. Voi. III.

preparat foarte dulce, de 300 ori mai dulce decât 
zahărul, cu care e adeseori înlocuit.

Saccharomyces Mey., (botan.) gen de Ciu
perci Ascomycete; speciile sale se presintă ca 
şireaguri de celule de acelaş fel, uşor separabile 
unele de altele. Se înmulţesc prin înmugurire; 
în condiţii rele produc spori interni (ascospori) 
câte 4 sau 8 în fiecare celulă. Trăiesc în medii 
lichide sau solide avute în substanţe dulci, ză- 
hăroase: glucosă, zahăr de trestie, maltosă, lac- 
tosă. Dacă vegetează la suprafaţa unui asemenea 
mediu, încet, încet îl consumă, mulţiplicându-se 
8. abundent; dacă dimpotrivă vegetează în in
teriorul lui, atunci se multiplică mai încet, iar 
mediul este transformat în produse nouă, printre 
cari e alcoolul etilic şi anhidrida carbonică; S. 
duce atunci o viaţă anaerobie (v. ac.) şi devine 
un ferment (v. ac.) figurat, iar mediul se 4>ce 
că fermentează. Printre speciile însemnate de 
S., cari sunt fermenţi, sunt: S. Cerevisiae Mey., 
drojdia de bere, fermentează mustul de orz 
(malţul); are multe rasse; S. ellipsoideus Rees 
şi S. apiculatus Rees trăiesc pe struguri şi in
tervin în fermentarea mustului; are asemenea 
multe rasse, de cari depinde gustul şi buchetul 
particular al vinului, obţinut dintr'un anumit 
must; S. Mycoderma Rees provoacă acreala 
vinului, etc. Speciile de S. cu aplicaţiuni practice 
în industriile omului sunt obiectul culturilor în
grijite din partea specialiştilor spre a se obţine cu 
ele produse de calităţi superioare. [S Şt. R.]

Saccos, ornat sacru archieresc, avend asemă
nare cu sticharul diaconesc; archiereul îl îm
bracă la liturgie şi alte funcţiuni sacre mai în
semnate. In vechime S. era o îmbrăcăminte 
împărătească; mai târ4iu împăraţii Orientului 
i-au decorat cu 8. pe patriarchii Constant!nopolei. 
Simbolisează cămaşa necusută ce a purtat-u Isus 
la patima sa.

Săcel, comună cu isvoare salino-sulfurc-io- 
doase în Rom., j. Goij (30 km. dela gara Căr- 
bunesci), pe rîul Blahniţa. Are vr’o 12 isvoare, 
3 sunt mai tari şi dau cantităţi mai mari de apă. 
La stabilimentul principal sunt 15 camere mo
bilate, alăturea este o casă cu 10 camere. Mai 
sunt mici case în jur şi prin sat. In stabiliment 
sunt 10 camere pentru facerea băilor calde. Se 
folosesc la reumatism, sciofulosă, sifilis, infia- 
maţiuni cronice ale diferitelor organe (în special 
contra metritei). Analisa s’a făcut de C. Stabil 
în 1891: «Analisa apelor minerale din Săcel- 
Gorj». Bucuresci, tip. C. Gbbl. [I. M.]

Săcel, (magh. SzacsalJ, comună în Maramureş, 
cu 2250 loc. rom.; biserică şi şcoală gr.-cat. (diec. 
Gherlei). Pe teritoriul ei se aJElă puţuri de petrol.

Sacelar, (grec.) în archidiecesa Bucovinei acel 
membru al consistoriului archiepisc., care are 
referatul asupra mănăstirilor şi al institutelor de 
învăţământ preoţesc.

Săcele, (magh. Hetfalu), numirea colectivă a 
următoarelor şepte comune rur. din Trans., cott. 
Braşov: Bacifalău cu 1862 loc.; Cernat, magh. 
Csernâtfalu, cu 2628 loc.; Purcăreni, magh. 
Fiirkerecz, cu20361oc.; Satulung, magh. Hosszu- 
falu, cu 6420 loc.; Târlungeni, magh. Tatrang, 
cu 3251 loc.; Turcheş, magh.Tiirkos, cu 3277 loc.; 
Zizin, magh. Zajzon, cu 1329 loc.; laolaltă cu 
20,803 loc.. Maghiari şi Români (9066). Aceşti 
din urmă erau odinioară oieri vestiţi.
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866 Sac embrionar — Sădr a’zam.

Sao embrionar, (botan.) marea celulă, care se 
găsesce în mijlocul nucleului din ovul. In această 
celulă se găsesc 7 nudei, de obiceiu fiecare fiind 
încungiurat de protoplasma. In partea superioară 
a S. einbr. sunt trei nudei: unul mare ooafera 
şi doi mici synergidele. La extremitatea opusă 
alfi trei nudei: antipodele şi în sfîrşit în mij
locul S. embr. un nucleu isolat numit nucleul 
secundar. Din aceştia oosfera prin fecundaţie 
va da oul, nucleul secundar va da albumenul, 
iar ceilalţi nudei se resorb.

Sacer, (lat.) sacru, sfânt, divin.
Sacerdot, (lat.) preot, persoană ierarchică, oare 

prin hirotonie primesce dar şi putere spre săvîr- 
şirea funcţiunilor sacre şi pastorale, (v. Preot.)

Saeerdoţiu, Preoţia (v. ac.).
Sacer morbus, (lat.) >morb sfânt«, numire 

veche pentru epilepsie (v. ac.).
Sachalln, (Krafto, KarafudoJ, insulă la nord- 

estul Asiei, despărţită de insula japoneză leso 
prin strîmtoarea Laperouse; 75,978 hm*., cu 
28,166 loc. (1895); bogată în cărbuni; e a Rusiei, 
care o foloeesce ca loc de deportaţiune pentru 
cei mai mari criminali.

Sacher-Masoch, Leopold, romancier şi (Jiarist, 
n. 1836 în Lemberg, f 1895. Studia dreptul în 
Praga şi Gratz, unde îşi începu cariera ca pro
fesor, scriind »Rescoala din Gent sub Carol V« 
şi «Apusul Ungariei şi Maria de Austria», 1861. 
Apoi se ocupă numai cu literatura beletristică. 
Din numeroasele sale scrieri amintim: «Kaunitz», 
roman cu tablouri de stările culturale ale Austriei 
în seci. XVIII; «Idealele timpului nostru», în 
care biciuiesce felurite curente culturale şi si
steme filosofice germane. Publică o foaie bele
tristică, în Pesta, şi o revistă internaţională în 
Lipsea.

Sachs —, V. şi Sax —.
Sacbs, Hans, cel mai însemnat poet germ. 

din seci. XVI; n. 1494 în Niirnberg, fiu al unui 
croitor, deşi destinat meseriei, primi o instruc
ţiune deasă la şcoala latină din Nurnberg; apoi 
după ce făcu anii de ucenicie ca cismar, călo- 
torind şi lucrând ca cismar, în mai multe oraşe, 
se stabili in patria sa, unde pe lângă meseria 
de cismar, cultivă cu mult talent literatura po
etică. Cel mai productiv din scriitorii timpului 
seu; poesiile sale, naraţiuni, alegorii, fabule, pa
rabole, dialoguri, glume, maxime, cântece, drame 
sorise într’un stil popular şi plăcut, se disting 
prin bogate cunoscinţe din literatura clasică şi 
germană, prin o rară înţelepciune pentru viaţă 
şi prin seninătatea unui sufiet curat şi liniştit, 
t 1576. Edit. de Godeke şi Tittman, «Poesii de 
S. H.« cu introducere şi explicări de vorbe, 
6 voi;, a Il-a ed. 1883—85; o alegere din ope
rele sale, cu biografie de Arnold în «Deutsche 
Nationallitteratur». Literatură: »H. S. Viaţa şi 
activitatea sa», de Hoffmann, 1847; E. Weller, 
«Poetul popular H. S. Viaţa şi poesiile sale». 
Niirnberg, 1874.

Sachsensplegel, cel mai însemnat cod juridic 
german din evul mediu. A fost tradus pe la 1230 
de Eike de Repkow din limba latină în dialectul 
german de nord. S. a format basa mai multor 
codice germane de drept. Ed. cea mai bună e cea 
critică a lui Homeyer (3 tom. Berlin, 1835—44),

Sacoltea, în poveştile rom. un pitic cu barba

de 99 stângini; era din lumea smeilor şi mânca 
prânzul gătit de Strâmbă-lemne şi Sfarmă-pietri.

Sacontala, v. Sakuotala.
Sacrament, (lat.) taină (v. ac.).
Sacramentale se (jic acele acţiuni şi rituri ale 

cultului divin, instituite de biserică, cari mijlo
cesc omului darul şi binecuvântarea dumneeje- 
iasoă. Se deosebesc de sacramente prin aceea, 
că sunt instituite de biserică. S. se împart în: 
Exorcismi (v. ac,). Binecuvântări,(y. ac.) şi în 
Consacrări (v. ac.). [i:—m.]

Sacramente, rîul principal al Californiei (Ame
rica), curge spre sud, se varsă în baia dela 
San-Erancisco. Oraşul S. e capitala Californiei, 
lângă rîul S., 26,386 loc. (1890).

Sacr6 Coeur, (franc.) v. Alacoque. S. C. este 
şi numele unui ord de călugăriţe, cari se ocupă 
mai ales cu instrucţiunea.

Sacre-Resboaie, confederaţia Amphiktyonilor 
(v. ac.) din Grecia vechie, care a purtat trei 
resboaie sacre în contra statelor, cari au ofensat 
autoritatea templului din Delfi. Ultitnul resboiu 
sacru a fost cel în contra lui Filip lângă Chai- 
roneia, unde se sfîrşi libertatea Heladei.

Sacrificiu, jertfă (v. ac.).
Sacrilegiu, batjocorire de lucruri sfinte, pro

fanare (v. ac. şi art. Blasfemia).
Sacristia, localitatea de lângă altar, unde se 

conservă ornatele şi reohisitele sacre.
Săcueni, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, cu 

719 loc. In apropiere isvoare de păcură.
Sacul, corn. rur. în Banat, cott. Caraş-Severin, 

cu 1035 loc Români.
Sad, butaşii de viţă.
Sadagura, corn. rur., tîrg, parochie cu cătu

nele: Viphanca şi Baronicica, moşie boierească 
în căp. Cernăuţului şi j. Sadagura în Bucovina, 
are 5653 loc. (1272 ort.-or., 544 rom.-cat. şi 
uniţi, 3817 mos.), staţiune de cale ferată locală, 
casarmă. In resboiul dintre Turci şi Buşi din 
1769—74 generalul rusesc Petru Gartenberg în
fiinţa aici o mănăstire.

Sadina, numele vulgar al plantelor: Andro- 
pogon Ischaemum L. şi Pollinia Gryllus Spreng. 
(sinonim Crysopogon Gryllus Prin., Andropogon 
Gryllus L.) (v. ac.).

Sădire, v. Plantaţiune şi Marcotagiu.
Sadism, aberaţie sexuală, împreunată cu cru

zime faţă de jertfă. Numirea o are după niar- 
chisul D. Alphonso Fr. Sade, scriitor francez 
de romane pornografice, n. 1740, t 1814 într’o 
casă de sănătate.

Sadova, 1) S., corn. rur. în Rom., j. Dolj, 
cu 1415 loc. 2) S., domeniu al coroanei în în
tindere de 16,600 ha., producând un venit anual 
de aproximativ 220,000 lei. 3) S., mănăstire pe 
hotarul corn. S., fundată de voevodul Mateiu 
Basarab (1643) întru amintirea biruinţei asupra 
Turcilor; e împrejmuită cu ziduri. In 1784 au 
bătut aici Austriacii pe Turci.

Sadova sau Gura Sadovei, comună pe rîu- 
leţul ou acelaş nume, moşie mănăstirească în 
căp. şi j. Câmpulung în Bucovina, 1499 loc., 
(1478 ort.-or., 15 rom.-cat., 6 mos.).

Sadowa, sat în Boemia lângă Eoniggrătz; după 
acest sat s’a mai numit bătălia dela Eoniggrătz 
(3 Iulie 1866).

Sadr a’zam, (arab) mare vizir, numire usi- 
tată în India anteiioară.



Saducei — Şah. 867
Saducei, (Saduehei), sectă iudaică, care du 

respecta tradiţiuoea şi recunoscea numai legea 
scrisă ca normă religioasă, (v. Farisei.)
taf —, V. şi Saph

affarik, Paul Joseph, slavist, n. 13 Maiu 1795 
în Kobeljarovo, cott. Gbmbr, f 26 Iunie 1861 
în Fraga. A studiat în Kesniark şi lena. In 1841 
a fost numit custode la biblioteca din Fraga, 1848 
bibliotecar. El şi-a exprimat şi câteva păreri re
lative la Români; publicaţii: Serbisohe Lesekbrner 
oder hist.-kritische Beleuchtung der serbischen 
Mundart. Fest, 1833; Slavische Altertbiimer. 
Leipzig, 1842—44; Slav. Ethnographie. Pi'aga, 
1842; Geschichte der siidslav. Litteratur, 3 tom. 
Fraga, 1864—65, etc.

Safech, la Egipteni (Jeiţa istoriei şi a cărţilor. 
Saffian, (marochin, cordovanj, piele de capră 

întrebuinţată la fabricaţiunea incălţămintelor. 
(V. Cordovan.)

Safir, pseudonim literar al poetului Nioolae 
Demetrescu, n. 1847 în Craiova, f Sept. 1883. 
A publicat »Cavalul», un volum de poesii. (v. şi 
Saphir.)

Safran, v. Crocus.
Safrol, un principiu organic, care se găsesce 

în oleiul de Sassafras şi care la rece se trans- 
formează în o massă cristalină. Se întrebuinţează 
în parfumerie.

(magh. Sdgh), corn. rur. în Banat, cott. 
Timiş, ou 2674 loc. germ. şi rom. (827).

Saga, (nord.) poveste, îndeosebi poveste ba- 
sată pe tradiţiune; aparţine mai ales literaturei 
scandinavice.

Sagacitate, agerime de minte. S. se descopere 
în putinţa inteliginţei de a distinge uşor, deplin 
şi cu acurateţă notele lucrurilor, asemenările 
şi deosebirile dintre ele. S. caracterisează pe 
bărbaţii de soiinţă şi pe critici. Sin. perspica
citate. Cf. Fletosu, Psich. 60. [PI.]

Sagan, oraş în guvernamentul prus. Liegnitz, 
13,184 loc. (1895); e reşedinţa principatului me- 
diatisatS. (1211 kms.); castel, gimnasiu, seminar 
de înv.; manufacturi de pănui'ă.

Sagasta, Don Praxedes Mateo, om de stat 
spaniol, n. 1827, f 5 Ian. 1903; a studiat in
gineria. 1868—70 şi 1871—72 ministru de in
terne ; 1874 prim-ministru, dar ab(Jise după pro
clamarea de rege a lui Alfonso XII; a mai fost 
şef de cabinet 1881—83, 1885—90 şi 1897. S. a 
căutat să ridice elementul civil la valoarea sa 
faţă de generalii politiciani.

Săgeata, armă, care se aruncă cu ajutorul 
arcului (v. ac.). In timpul present se mai întrebu
inţează numai la popoare selbatice, cari îi înve
ninează adeseori vîrful. (S. în geom. v. Cerc.)

Săgeata, com. rur. în Rom., j. Buzeu, for
mată din 7 cătune, cu 1490 loc.

Săgetător, (if) semnul 9 din zodiac, long. 
240—270°. S. sau Sagiitarius e şi o constela- 
ţiune sudică, care conţine o stea oadruplă şi una 
triplă, apoi ancă 3 stele variabile. In S. se ob
servă mai multe grupe luminoase de stele şi o 
negură particulară.

Săghieş, pasere, id. cu Cintez (v. ac.).
Saghin, Ştefan Dr, profesor univ. şi scriitor 

rom., n. 26 Dec. 1860 st. v. în Mitocul Drago- 
mirnei, a făcut studii teologice în Cernăuţi şi 
fu numit 1884 prefect de studii la seminariul 
clerical; în 1888 se promova ca doctor în teo

logie la univ. din Cernăuţi; dela 1889—91 studiâ 
la univ. din Viena şi Miinchen şi se preoţi în 
1891; fu numit în 1892 predicator în limba 
rom. la biserica catedr. din Cernăuţ; 1897 fu di
stins cu titlul de protopresbiter, în 1899 se ha- 
bilitâ ca profesor la facultatea teologică diii Cer- 
năuţ şi fu numit 1900 profesor la catedra pentru 
dogmatica specială.

Sagittaria L., (botan.) gen din fam. Alismaceae, 
tribul Alismeae, cuprinde plante erbacee aqua- 
tice, perene, foarte rar anuale. Acest mic gen 
are vr’o 15 specii, distribuite prin regiunile tem
perate şi tropicale. In părţile noastre cresoe S. 
sagiitaefolia L., cunoscută poporului nostru sub 
numirile de: Băgeată, Săgeata-apei, Să- 
geata-apelo r. [Z.C.P.]

Sagittarius, flat.J arcaş (v. ac. şi Săgetător).
Saga, în limba Papuasilor = pane, e un pre

parat de făină din meduva palmierilor de Sago 
şi a arborilor Arenga, Borassus ş. a. Se folo- 
sesce la facerea panii. El se importează din 
Singapur, de pe Molucce şi din lava. In Francia 
şi Germania se face S. şi din scrobeală de cartofi, 
(v. şi Metroxylon.)

Sagudatil, seminţie slavică, amintită in seci. VII 
în Macedonia.

Sagum, flat.J haină scurtă de reshoiu, ce purtau 
soldaţii romani de rând.

Şaguna, v. Şiaguna.
Sagunto, (mai înainte MurviedroJ, oraş în 

prov. spân. Valenoia, 6466 loc.; e zidit pe locul 
vechiului Saguntum; antichităţi romane.

Saguntum, (grec. Zakynthos), veche colonie 
grecească la coasta estică a Spaniei; cucerirea 
acestui oraş de cătră Hannibal (219 a. Chr.) fu 
causa celui de al doilea resboiu punic.

Şah, (per.s.), domnitor, rege.
Şahl fac, se numesce şi un joc foarte res- 

pândit. Se joacă de două partide pe o tablă îm
părţită în 64 câmpuri, colorate alternativ alb şi 
negru. Fiecare partidă dispune de 16 figuri, 
anume : 8 pioni aşezaţi în rândul al doilea, 2 
turnuri aşezate la capetele nîndului prim, 2 cai 
(sau călăreţi) aşezaţi lângă fiecare turn câte unul, 
2 cursori (şpioni) aşezaţi lângă cai, 1 regină şi 
1 rege. Figurile au coloarea câmpurilor. O par
tidă primesce figurile albe, ceealaltă figurile negre. 
Regina se aşează la mijlocul rândului prim, tot- 
deuna pe un câmp de coloarea ei; lângă regină 
se aşează regele. Mişcările figurilor; Pionii se pot 
mişca numai înainte, la început cu două câmpuri, 
după aceea tot numai cu un câmp. Pionii se pot 
mişca şi în djrecţie piezişă atunci, când în stânga 
sau în dreapta are înaintea sa un pion străin, 
pe oare îl scoate din luptă, punendu-1 la o parte. 
Turnurile se pot mişca in linii drepte înainte, 
îndărăpt, la dreapta, la stânga. Cursorii se pot 
mişca numai în linii piezişe, înainte sau îndărăpt. 
Caii sar pe un al treilea câmp, în stânga sau în 
dreapta, totdeuna de pe un câmp alb pe unul 
negru şi întors. Regina poate face mişcări în 
linii drepte şi piezişe, înainte sau îndărăpt; re
gele asemenea dar totdeuna numai pe un câmp 
învecinat. Regele poate face o mişcare specială, 
numită rocadă, atunci când între el şi un turn 
nu se mai găsesce nici o figură. Anume regele 
poate trece pe al treilea câmp, aşezându-se turnul 
de ceealaltă parce a lui. Rocada se poate face 
insă numai atunci, când câmpul, pe care vine 
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turnul, nu e atacat de figuri străine. Turnurile, 
cursorii şi regina se pot mişca preste câte câm
puri e necesar. Când un rege este atacat de fi
gurile adversarului, se cjioe că se află în fac; 
când cu mai are unde se refugia, se (ţice că e 
mat (mort), şi adversarul a câştigat partida. Se 
poate întâmpla, că fiecare partidă pierde multe 
figuri şi nici una nu este in stare să dea mat 
regelui străin; în acest cas jocul remâne ne- 
deois şi se ()ice remis. Se întâmplă, că o par
tidă nu mai poate mişca nici o figură, fiind toate 
oprite în loc, chiar şi regele ori încătro s’ar 
mişca, pretutindenea întră în şah; în acest cas 
jocul e pat.

Jocul de Ş. îşi are originea sa în India, de 
unde a trecut la Chinezi şi Perşi, iar pe timpul 
lui Carol cel Mare în Grecia, apoi în Spania şi 
Italia. Vechii Greci şi Romani nu l-au cunoscut.

Sahara, cea mai mare pustie pe întreg pă
mântul, cuprinzând aproape jumetate din Africa 
nordică. Lungimea este de 5200 km., lăţimea de 
1500 km., are deci o întindere de 6.662,600 kma. 
Se împarte în 3 grupe mari: a) Pustia libică 
intre Nil şi meridianul 32, cu oasele Audşilla, 
Babarieh, Dachel şi Chargheh, Cofara şi Wa- 
diangha. b) Cea din mijloc şi cea mai mare este 
pustia Tuareg, între meridianul 32—17 cu pla
toul Ahaggar (Hogar). Are o mulţime de lacuri 
de sare, vegetaţiune bogată. In sud dela platoul 
Ahaggar, în apropierea oazei Bihna se află un 
platou de 1600 m. înălţime cu masse de granit 
şi basalt. c) Partea vestică până la Oceanul 
Atlantic este platoul mauiic. Numărul locuito
rilor este pus ou 2.870,000. Drumurile carava
nelor sunt: Timbuktu spre "Wadi Draia şi Tua; 
din Sococo preste Air şi Ghat spre Ghadames 
şi Bursuk.

SaharnenI, mănăstire în j. Orheiu din Basa
rabia, la depărtare de 43 km. de oraşul Orheiu. 
In apropierea mănăstirei curge Nistru, pe ma
lurile căruia se află aşezat satul Saharna. Mă
năstirea s'a întemeiat pe la 1776 de cătră mo- 
naohul Vartolomeu Ciungu, pe care Ruşii îl po
recliră Krivorucîoa.

Sihăstria, schit cu 2 bis.. Rom., j. Botoşani.
Sahib, (soţ, domn), în Persia şi India titlul 

dat Europenilor.
Sâhrimnlr, în mitol. nord-germană un mas- 

cure, care în toată Ziua ae fierbea şi se mânca 
de Zeii Odin şi Freypa, dar seara iar ora întreg 
şi sănătos.

Şalao, postav fabricat din lâna roşietică a 
oilor ţigăi.

Şaica, numire căZută în desuetudine astăZi, 
ce se dedea acum câteva decenii, mai ales prin 
porturile din Dunărea de sus, caicului. B o navă 
de forme analoge cu ale joncei chineze, condusă 
aproape în general de Turci, care face micul 
cabotagiu, pe Dunăre, transportând diferite măr
furi, mai ales cereale, din porturile din susul 
Dunării în porturile de export: Brăila, Galaţi 
şi Sulina.

Saloiar, (Zajecar), oraş în Sârbia lângă Timok, 
4670 loc. Acf a bătut Osman Paşa pe Sârbi la 
7 Aug. 1876.

Sa'ida, (vechiul Sidon), oraş cu port pe coasta 
Siriei, 15,000 loc.; din seci. XV încoace în 
decadenţă.

Sald-Paşa, 1) S., vice-rege în Egipt (1854—63),

n. 1822, f 18 Ian. 1863. A fost bărbat de cul
tură europeană, care a lucrat mult pentru civi- 
lisarea Egiptului şi a Sudanului, Introducând 
în cel dintâi iu.stituţiuni europene şi micşorând 
comerciul cu sclavi.

2) Said Mehemed, bărbat de stat turc, n. 1835 
în Constantinopole. La începutul resboiului din 
1877/8 era în fruntea sangeaourilor din Tulcea 
şi Târnova. A fost în mai multe rânduri mi
nistru şi mare vizir. El e membruial partidului, 
care voiesce introducerea de reforme în Turcia, 
fără de a se răzima pe statele străine.

Şaleu, (magh. SajoJ, eoni. mr. în Maramureş, 
cu 1100 loc. rom. Biserică, şcoală română gr.- 
cat. De aci îşi trag originea familiile Man şi 
Dunca.

Saigon, (SaigunJ, oraş întărit şi capitala Co- 
chincninei franceze, lângă delta rîului Mekong, 
80,000 loc.; export de orez, piper, piei, copra.

Saikio, oraş, v. Kioto.
Saima, lac în guvernamentul finic Wiborg, 

1760 km8., prin Vuoxen se scurge în lacul La- 
doga, prin canalul S. e legat cu Golful finic.

Şain, pasere, v. Şoim.
Şălneanu, Lazar, filolog, de origine evreu, 

n. t23 Apr. 1859 la Ploesci Studiile superioare 
şi le-a făcut în Bucuresci, unde a luat licenţa 
în litere, la Paris şi Lipsea, unde şi-a trecut 
doctoratul in filozofie. A fost mai multă vreme 
profesor secundar, măiestru la şcoala normală 
superioară şi suplinitor la universitatea din Bu
curesci, dar neisbutind să fie împământenit, pă
răsi ţeara în 1901. Publicaţii: Moisi Mendelsohn, 
viaţa şi activitatea sa, 1880 (sub numele: Şain 
Lazar); Elemente turcesc! în limba română 1885; 
Ielele, dînsele, frumoasele, şoimanele, măiestrole, 
milostivele, ZÎDele, studiu de mitologie, 1886; 
încercare asupra semasiologiei limbei române, 
tesă de licenţă premiată de universitatea din 
Bucuresci, 1887; Dicţionar germano-român şi 
româno-german, 2 voi., 1887 şi 1889; Les joura 
d’emprunt ou les jours de la Vieille, tesă de 
doctorat, 1889; Studiu de dialectologie asupra 
graiului ovreo-german, 1889; Lhomond, De viris 
illustribus, ediţie de şcoală, 1890; Linguistica 
contemporană sau şcoala neogramaticală, 1890; 
Gramatica elementară a limbei latine, 3 părţi 
1890—91; Raporturile între gramatică şi logică, 
1891; Autorii români moderni (antologie), 1891; 
loan Eliad Rădulescu ca gramatic şi filolog, 1892; 
Istoria filologiei române, 2 ediţ., 1892, 1895. In 
colaboraţie cu Haşdeu şi Gion: Eine Trilogie, o 
istorie germană a literaturei române (critica lui 
Rudow), 1892; Basmele române în compara- 
ţiune cu legendele antice clasice şi în legătură 
cu basmele popoarelor învecinate şi ale tuturor 
popoarelor romanice (operă premiată de Acad. 
rom.), 1895; Cesar, de bello gallico c. I, ediţie 
de şcoală, ediţ. II, 1896; Studii folklorice, 1896; 
Dicţionar universal al limbei române. Craiova, 
1896, operă care a stîrnit o întinsă critică. Mi
tologia clasică. Craiova, 1898; Influenţa orientală 
asupra limbei şi culturei române, 3 voi.: I Intro
ducere, II Vocabularul, vorbe populare, III Vorbe 
istorice, împrumuturi literare, 1900, lucrare pre
miată de Societatea de linguistică din Paris. 
O carieră filologică, memoriu autobiografic, 1901.

Saint Albans, oraş în cott. engl. Hertford, 
12,898 loc. (1891); biserică renumită; 21 Maiu
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1455 ducele Eichard de York bate pe regele 
Henric VI; 17 Febr. 1461 Clifford bate pe War- 
wick şi eliberează pe Henric VI.

Saint-Bartelemy, insulă franceză în Antilele 
mici. 21 km*., cu 2674 loc. (1889); capit. Gustavia.

Saint-Brieuc, capitala depărtăm, franc. Cotes- 
du-Ncrd, 18,095 loc. (1896); museu, parc de 
stridii, episcopie.

Saint Christopher, (St. KiltsJ, insulă engl. în 
Antilele mici, 176 km’., cu 31,754 loc. (1893); 
capitala Basseterre.

Saint Clair, Jac în America între Canada şi 
Statele-Unite, 932 km2., stă în legătură cu la
curile Brie şi Huron.

Saint-Cloud, oraş în depărtăm, franc. Seine- 
et-Oise, pe stânga Seinei, 6374 loc. (1896); fru
mosul castel dimpreună cu parcul a fcst distrus 
1870 prin tunuri.

Saint-Cyr-l’Ecole, sat lângă Versailles, cu 
3613 loc. Dela 1808 se află aici, în vechia abaţie, 
o renumită şcoală militară.

Saint-Denis, 1) oraş in depaifam. franc. Seine, 
spre nord dela Paris, încungiurat cu forturi; 
54,399 loc. (1896); biserică frumoasă; locul de 
inniormentare al regilor francezi; fabrici de ma
şini şi cMmicalii. 2) Capitala insulei Peunion, 
36,000 loc.; port; episcop.

Sainte-Beuve, Charles Augustin, poet şi critic 
franc., n. 1804 la Boulogne-.sur-Mer. f 1869 la 
Paiis. Studia medicina în Paris. După revoluţia 
din 1830 el întră în politica militantă de atunci. 
El făcu parte din şcoala romantică, apoi din cea 
mistică, din cea iacobinistă, socialistă şi în fine 
din cea imperialistă. El în literatură, înaltă cri
tica la cel mai mare grad de claritate şi preci- 
siune. Ser. pr. Tableau de la poesie et du theâti-e 
au seizieme siecle.

Sainte-Croix, 1) insulă daneză în Yestindia, 
218 kma., cu 19,783 loc. (1890); capit. Christian- 
staed. 2) sat in Elveţia, cantonul Waadt; fa
bricaţie de cutii musicale şi oroloage.

Sainte-Marie, insulă franceză în partea estică 
dela Madagascar.

Saint-Etienne, capitala depărtăm, franc. Loire,
127.100 loc. (1896); museu, şcoală de mine; 
fabrici de pantlici de mătasă, arme, pantere, 
maşini, cutite, lăcate, otel. Însemnate mine de 
cărbuni.

Saint Germain, conte, aventurier, probabil por
tughez; dela 1740 trăia în Paris; afirmativ ar 
fi fost de 2000 ani şi şi-ar fi susţinut viata cu 
un elixir miraculos, f 1784.

Saint-Germaln-en-Laye,oraş îndepărtăm, franc. 
Seine-et-Oise, pe stânga Seinei, 16,240 loc. (1896); 
castel (adese reşedinţa regilor francezi, acum 
museu de antichităţi) cu parc mare. 5 Aug. 
1570 pace între Carol IX şi Hughenoti, 29 Iunie 
1679 pace între Franoia şi Brandenburg.

Saint-Gervais-les-Bains, staţiune balneară în 
depărtăm, franc. Savoia super., la poala nord- 
vestică a Montblancului, 356 loc.; renumite is- 
voare de pucioasă, stricate 12 Iulie 1892 prin 
un gheţar.

Saint Helens, oraş la nord-vestul Angliei, 
71,288 loc. (1891); mine de cărbuni, fabrici 
de sticlă.

Saint Helier, capitala insulei engleze Jersey,
29.100 loc. (1891); port.

Saint John, 1) rîu în Maina (America de nord),

formează cascade mari, se varsă în baia Fundy; 
965 km. lung. 2) Rîu în Florida (America nord.), 
720 km. lung, se varsă în Atlantic. 3) Oraş în 
Brunschwickul nou (America nord.), 39,179 loc. 
(1891); port.

Saint John’s, 1) capitala insulei Fundlanda nouă 
(America nord.), 29,007 loc. (1891); catedrală; 
port bun; pescuit. 2) Capitala insulei Antigua 
în Vestindia brit., 8515 loc. (1891).

Saint Joaeph, oraş în statul nordamer. Missouri, 
lângă rîul Missouri, 52,324 loc. (1890).

Saint-Just, Antoine, revoluţionar francez, n. 
25 Aug. 1767 in Desize. A fost ales în conventul 
naţional şi în comitetul pentru salutul public. 
Amic intim al lui Robespierre, a pustiit prin 
ghilotină multe vieţi, mai ales în Alsatia. Că
derea lui Robespierre a fost şi a lui: amândoi 
au murit pe ghilotină în 28 Iulie 1794.

Saint Louis, 1) cel mai mare oraş în statul nord- 
american Missouri, lângă Mississippi, 650,000 loc. 
(1898); centm comercial între vertul, sudul şi 
estul Uniunii; comerciu însemnat cu piei, tutun, 
cereale, vite, bumbac, etc.; archiepiscop catolic; 
universitate; industrie însemnată: topitorii şi 
cioplitoare de fior, tesetorii, fabrici de tăbac, 
pânze cernite, colori, beuturi, abaterii, etc.; şan
tiere, navigaţie. A fost fundat de Francezi la 1764. 
2) Capit. coloniei franc. Senegal, 19,413 loc. (1889).

Saint-Malo, oraş şi fortăreaţă în depărtăm, 
franc. Ille-et-Vilaine (Bretagne), lângă mare, 
11,136 loc. (1896); port, şantiere, comerciu ma
ritim, şcoală de navigaţie, băi de mare; locul 
natal al lui Chateaubriand, Lamennais, Lamettrie, 
Maupertuis.

Saint-Marc GIrardIn, Frangois Auguste, pu
blicist, n. 12 Febr. 1801 în Paris, f 11 Apr. 
1873. Profesor la Sorbona, membru al Academiei. 
In critica literară era sever, cu tendente mora- 
lisătoare. Scrieri principale: »Essais de litterature 
et de morale», «Cours de litterature dramatique», 
ed. VII, 4 tom. 1860, apoi »I. I. Rousseau, sa 
vie et ses ouvrages».

Saint-Martin, insulă în Antilele mici, 98 kma., 
cu 8072 loc. (1891); parte a Francezilor cu portul 
Marigot,parte a Olandezilor cu portul Phihppsburg.

Saint Mary’s River, canal între lacul Superior 
şi Huron (Canada), 100 km. lung.

Saint-Nazaire, oraş în depărtăm, franc. Loire 
infer., la gura rîului Loire, 26,102 loc. (1896); 
2 porturi, legătură regulată de vapoare cu Me- 
xico şi Antilele; comerciu maritim.

Saint-Nicolas, oraş în prov. belg. Flandria 
estică (Waesland), 29,921 loc. (1897); industrie 
de lână şi bumbac.

Saintonge, fostă prov. franc, lângă Oceanul 
Atlantic între Poitou, Limousin şi Guienne; acum 
formează depărtăm. Charente infer. Capitala 
Saintes.

Saint-Ouen, 1) oraş în depărtăm, franc. Seine, 
30,715 loc. (1896). 2) fS.-l’AumotieJ, sat în de- 
part. franc. Seine-et-()ise, 1983 loc. (1896); ca
stel; ruinele unei mănăstiri.

Saint-Paul, 1) capitala statului nord-american 
Minnesota, lângă Mississippi, 133,156 loc. (1890); 
comerciu; archiepp. catolic. 2) Insulă vulcanică 
în Oceanul Indic, dela 1892 a Franciei. 3) Oraş 
în depart. franc. PLreneii estici, 1940 loc. Is- 
voare de pucioasă. 4) Oraş cu port pe insula 
franc. Reunion, 25,673 loc. (1889).
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Salnt-Plerre, 1) insulă franc, la coasta sadică 
a Fundlandei noue, 33 km1., ou 4744 loc. (1889); 
cablu la Brest (Francia); pescuit. 2) Oraf, ca
pitala insulei din Vestindia franc. Martinique, 
29,210 loc. (1889); 1902 pustiit de vulcanul 
Pelee. 3) Oraţ cu port pe ins. franc. Reunion, 
24,270 loc. (1889). 4) Mai multe oraşe mici în 
Francia, avend fiecare câte un predicat.

Saint-Pierre, Jaequea Henri Bernardin, de, 
scriitor franc., unul dintre cei mai buni pro- 
satori, n. 1737 în Havre. A. studiat ingineria, 
intrând pe rând în servicii franceze, rusesci 
şi polone. Mai târdiu s’a dedicat cu totui lite- 
raturei. 1794 a fost numit profesor la şcoala 
normală, f 1814. Scrieri: Voyage â l’lle-de- 
France, etc., în 2 voi.; Etudes de la nature, 
3 voi.; Paul et Virginie; Voyage en Silesie. v. 
şi Bernardin de S.

Saint Privat-de-Montagne, sat în Lotharingia 
cu 500 loc., a cărui luare prin garda prusiacâ 
şi prin Saxoni a decis la 18 Aug. 1870 lupta 
dela Gravelotte (v. ac.).

Saint-Quentin, oraş în depărtăm, franc. Aisne, 
lângă Somme, 47,519 loc. (1896); însemnată in
dustrie de bumbac, musselin, maşini, zahăr; co- 
merciu. 10 Aug. 1557 Spaniolii bat pe Francezi; 
19 Ian. 1871 Germanii pe Francezi.

SaInt-SImon, 1) S. Claude Henri, conte, în- 
te'meietorui primei şcoaie socialiste, n. 17 Oct. 
1760, t 19 Maiu 1825 în Paris. A fost crescut 
de d’Alambert, ceea ce a dat spiritului seu o di
recţie filosofică. A scris o mulţime de opere, 
prin cari voia să reformeze societatea şi să eli
bereze păturile sărace ale ei de miserie. El era 
de părerea, că reforma socială trebue îndepli
nită pe basa principiului iubirii deaproapelui prin 
o organisare religioasă-ierarchică a lumii. A murit 
în miserie.

2) Saint-Simon, Louis de Bouvroy, duce de, 
scriitor franc., n. 1(5 lan. 1675 în Paris, f 2 Martie 
1755. Ajuns, după moartea lui Ludovic XIV în 
consiliul de regenţă, a lucrat mult să facă din 
aristocraţia înaltă franc, factorul normativ în 
guvernarea Franciei, ceea ce nu i-a succes. Me
moriile lui sunt un isvor principal pentru istoria 
timpului seu (1694—1723). Ele conţin o serie 
întreagă de tipuri caracteristice, desemnate cu 
o deosebită agerime. Ed. de A. Boislisle (30 tom. 
1884 seqq.), etc. Extras de Lanneau, sScenes et 
portraits etc.«, 2 tom. Paris, 1876, etc.

Saint-SImonism, şcoala socialistă întemeiată 
în Francia de adepţii lui Saint-Simon C. H. 
(v. ac.). S. a completat doctrina întemeietorului 
seu, cerend între altoie şi ştergerea dreptului 
ereditar. La resultate practice n’a ajuns şcoala 
aceasta.

Saint Vinoent, insulă engl. în Antilele mici, 
381 km1., cu 44,970 loc. (1895). Capit. Kingstown.

Sais, oraş vestit al Egiptului în vechime, din 
care a(Ji se mai ved numai unele ruine la ra
mura vestică a Nilului, cunoscut sub numele 
Sa-el~hagar. Ceva spre sud dela ruine este un 
sat cu acel nume. Oraşul S. era făcut din că
rămidă neagră de Nil. Marea Sfântă cu acest 
nume, de care face şi Herodot amintire, zace mai 
spre nord dela acest oraş. ţleiţa locală era Neith, 
pe care Greoii o comparau cu Athene. In iero- 
glife de aceea s’a şi numit oraşul Neith.

Şaiţ, (germ. Schaas, magh. Segesd), corn. nur.

în Trans., cott. Târnava mare, cu 1109 loc. Saşi 
(593) şi Rom.

Salsan-Nor, lac în prov. ruso-centralasiatică 
Semipalatinsk, 2382 km*., 410 m. preste nivelul 
mării; prin el curge rîul Irtiş.

Salson, (franc. pron. seson), anotimp.
SajanI, munţii, continuarea resăriteană a mun

ţilor Altai (Asia), formând graniţa între Siberia 
şi Mongolia; piscul Munku-Sardyk 3474 m.

Saj6, (magh.) v. Şaieu şi Şieu. •
Sajteny, (magh.) v. Şeitin.
Sakâ, beul ură naţională japoneză, extrasă din 

urez. Conţine mai mult alcool decât berea.
Sakkara, (Sagara), oraş în mai'ginea pustiei 

libice, pe înălţimile ruinelor dela Mempbis. De 
aici s'au desgropat cele mai multe antichităţi 
ale Egiptului. In piramidele de aici (deschise la 
1881), s’au aflat cele mai vechi cărţi religioase 
ale Egiptenilor; în mormintele dimprejurul pi
ramidelor s’au aflat inscripţii, din cari se vede 
istoria perioadelor mai vechi din Egipt. Aici s’au 
aflat la 1850 prin Mariette mormintele Apis, pe 
cari le descrie ânc.ă Strabo.

Sakuntala, (Qaeuntala, pron. şac —), dramă 
în 7 acte compusă de Kalidaşa (v. ac.) după 
textul luat din Mahâbbârata (v. ac.), dar trans
format în mod artistic. In limba rom. e admi
rabil tradusă de G. Coşbuc.

Sala, în dreptul mai vecbiu german renunţarea 
sei'bătorească la o proprietate rurală. Proprietăţi 
salice, p., la cari s’a renunţat după dreptul salio.

Sala, în privinţa arealului (8553 ha.) cel mai 
mare oraş în Svedia (Westmanland) cu 5931 loc. 
Mine de argint şi plumb.

Saladeros, măcelăriile cele mari pentru tăiatul 
vitelor în America de sud; deposite de carne 
sărată; pieile de vite, cari se exportează din 
America de sud.

Saladin, (Salah - ed - din-lussiif- Ibn - Ajjub), 
sultan în Egipt şi în Siria, n. 1137 în Tekrit, 
unde tatăl seu era comandant. Trimis de sul
tanul Siriei Nureddin spre a pune în oficiul de 
vizir pe Saver, care fu alungat de cătră sul
tanul Egiptului Aladbid, împUnesce această mi
siune, însă nu preste mult cu ajutorul cruciaţilor 
Egiptul ajunge în manile sultanului Nureddin şi 
Saladin ajunge mare vizir. In calitatea aceasta 
supune Siria Egiptului. Ajuns domn şi în Siria, 
nisuinţa lui fu alungarea creştinilor din Pale
stina. La 1187 pe şesul dela Tiberias, la satul 
Hittin, nimicesce oastea creştină, din care face 
prisonieri pe regele din Ierusalim Guyde Lu- 
signan dimpreună cu mai mulţi cavaleri, cuce
rind şi Ierusalimul. Urmarea fu cruciada sub 
Friedrich I Barbarosa, Fi lip II August şi Ricliard 
din Anglia. Din cniciada aceasta a resultat pentru 
creştini o uşurare, înUu cât litoralul dela Jafa 
până la Tirus a remas în mâ?iile lor. S. t 119.S.

Salado, afluent al rîului Paranâ în Argentinia, 
isvoresce în Cordilerii; 1260 km. lung.

Sălăglanu, Ion Silviu, n. 1834 în cott. Sătmar, 
a studiat teologia la Berlin, filosofia la Pe.sta şi 
după 1860 ajunse profesor la Beiuş. A publicat 

■o disertaţie asupra portului popular în Transil
vania, Banat, Crişiana şi Maramureş, 1866, şi un 
manual de geografia Daciei, 1869.

Salahor, muncitor cu 4iua; în trecut săteni 
scutiţi de dări, dar obligaţi la repararea locu
rilor întărite (România).
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Salama, (ital.) cârnaţ afumat de came de 

porc. Carnea nu e tocată prea fin, dar se în- 
deâsă mai tare în maţ. Condimentul principal 
în S. e aiul (usturoiul). Locurile principale de 
fabricaţiune sunt Lombardia, Tirolul italian şi 
Ungaria. S. de Sibiiu forma şi formează ancă 
un articol însemnat de export în România.

Salamanca, 1) Prov. spân. (Leon), 12,510 km*., 
cu314,472 loc. (1887). Capitala S. are 22,199 loc.; 
reşedinţă episcopeasca; catedrală; universitate 
veche şi renumită. 22 Iulie 1812 aci bate Wel- 
lington pe Francezi sub Marmont. 2) Oraş în 
statul mexican Guanajuato, 10,000 loc.; indu
strie de bumbac.

Salamândra pătată, Solomâzdra (Salamandra 
maculata), v. Salamandre.

Salamandre, o familie a batracienelor urodele, 
ce n’au branchii în stare adultă, vertebrele sunt 
opistocoelioe, coada e cilindrică şi corpul greoiu, 
palatul are pe linia sa mediană doue sorii lon
gitudinale de dinţi. In România trăiesce Sala
mandra maculosa, un animal esenţial terestru, 
oare se duce spre apă în momentul ouărei. Tră
iesce în locurile întunecoase, prin pădurile umede, 
foarte abundentă Ia Cândesci (j. Muscel). Se nu- 
tresce cu insecte, mici molusce, poate suporta 
abstinenţa luni întregi, numai să nu-i lipsească 
umeiţeala. Lichidul secretat de glandele pielei o 
aperă contra multor inimici.

Salamandru, obiceiu la comersuri şi petreceri 
studenţesci. Păhărele se golesc după comandă, 
se fieaoă pe masă şi se aşează dintr’odată pe loc.

Salamis, 1) Insulă la coasta Atticei; aci au 
repurtat Grecii sub Themistocles strălucita în
vingere navală asupra Perşilor Iui Xerxes, la 
20 Sept. 480 a. Chr. Acum Kuluri. 2) Oraş 
pe ţermurul estic al insulei Cipru cu renumitul 
templu al lui Zeus. 449 a. Chr. Atenienii bat 
aci pe Perşi pe mare. Mai târcjiu s’a numit Con- 
stantia. Acum e în ruine.

Sălanele, pichet pe muntele cu acelaş nume 
în Rom., j. Gorj, la frontiera Ungariei.

Salangana, (Collocalia esculenta), pasere din 
ord. Coracornithelor, fam. Cypselidelor, o rân
dunică mică de coloare brună, ciocul şi picioarele 
negre. Lung. 13 cm., coada 6 om. Trăiesce în 
Asia sudică şi insulele Sunda prin cuiburi fă
cute în găuri de stânci mai ales lângă mare. 
Cuiburile lor se mănâncă şi se consideră în 
China şi India ca o delicatesă.

Salankemen, (Slanhamen), doue comune po
litice în oott. Sirmiu, cu 890 şi 3826 loc. şerbi. 
Aici a bătut armata austriacă, condusă de Lu
dovic de-Baden, pe cea turcească, remânend mort 
şi marele vizir Mustafa Chioprili (19 Aug. 1691).

Salanus, v. Zalăn.
Salar, resplată datorită cuiva pentra oarecari 

servicii persouale; onorar.
Salata, una din-numirile populare ale plantei 

alimentare Lactuca sativa L. (v. ac.).
Sălăţea sau Sălăgea, numiri populare ale 

plantei Ranunoulus Ficaria L. (sin. Ficaria ra- 
nunculoides Moench.) (v. ac.).

Sălătruc, vîrfuri de munte, 1) S., aproape de 
satul Vama din Bucovina; 2) S., aproape de 
Ruoăr în j. Muscel, Rom.

Şalău, pesce, V. Ijuoioperca sandra.
Salba, gherdan; şireag de mărgele sau de 

pietri scumpe, care se poartă de femei împre

jurul gâtului. S. se numesc ou deosebire de 
cătră poporul român monetele de aur înşirate, 
pe cari femeia română le jfbartă la costumul 
ei ţerănesc.

Salba moale, numele popular al plantelor: 
Evonymus latifolius Scop., Evonymus euro- 
paeus L. (v. ac.) şi Rhamnus cathartica L. (v. ac.).

Salcâm, numele vulgar al arborilor cultivaţi: 
Gleditschia triacanthos L. şi Robinia Fseuda- 
cacia L. (v. ac.); Salcâm alb = Robinia Pseuda- 
cacia L., Salcâm roşiu= Robinia hispida L. şi 
Robinia viscosa Vent.

Salcea, mai multe corn. rur. în Rom. 1) S., 
j. Mehedinţi, cu 4000 loc., 1 biserică şi 1 şcoală. 
Aproape de această corn. sunt redute ridicate în 
resb. 1877—78. 2) S., j. Prahova, cu 1700 loc., 
parte mare dulgheri. 3) S., j. Teleorman, cu 
1700 loc., 1 bis. şi 2 şcoale. 4) S., j. Botoşani, 
ou 1090 loc., 1 bis. şi 2 şcoale. 5) S., j. Boto
şani, cu 2518 loc., 2 bis. şi 2 şcoale.

Salcie, numele românesc al mai multor specii 
din genul Salix, precum: Salix alba L., Salix fra- 
gilis L., Salix pentandra L., Salix triandra L. etc.; 
Salcie pletoasă, Salcie plângătoare = Salix ba- 
bylouica L. (v. ac.). S. mirositoare, v. Elaeagnus.

Saldo, (ital.) rom. Sald, în limbagiul comercial 
sinonim cu stare sau rest, suma ce resultă la 
încheierea unui cont ca plus în debit sau în 
credit şi care se transpune in cont nou. A solda 
un cont însemnează a egala, a achita suma 
acelui cont.

Salem, 1) nume vechiu al Ierusalimului. 2) Oraş 
în presidenţia Madras (Estindia), lângă Gătii 
estici, 67,710 loc. (1891). 3) Oraş cu port în 
Massachusetts (Amer. nord.), 30,801 loc. (1891); 
industrie de piei.

Salep, extras din tuberculii plantelor diu genul 
Orchis L. Din el se fabrică un fel de cleiu, în 
care se înmoaie firele de tort, ca să devină mai 
resistente.

Salerno, (vechiul Salernum), prov. ital. în 
Campania, 4964 km*., cu 576,897 loc. (1897). 
Capitala S., lângă golful cu acelaş nume, 
22,328 loc.; arohiepiscop; port; ruine de cetate, 
catedrală din seci. XI; facultate (de medicină) 
odinioară foarte renumită; industrie de bumbac.

Sales, V. Francisc de Sales.
Salesiane, călugăriţe, v. Francisc de Sales.
Salford, oraş la nordvestul Angliei, lângă Man- 

chester, 213,190 loc. (1897); industrie de bumbac, 
pănură, mătasă, maşine; episcop cat.

Salgo-Tarjăn, comună mare în Ungaria, cott. 
Nogrâd, cu 9478 loc., Maghiari, Slovaci şi Ger
mani. Mine de cărbuni cu o producţiune anuală 
de 9.900,000 q. şi usine de fier, cari sunt pro
prietatea a doue societăţi pe acţiuni cu capital 
de 10 milioane coroane.

Sallae Virgines, la Romani preotese, ca şi Sălii 
(v. ac.) preoţi în cultul (Jeului Marş (v. ac.).

Saliaria carmlna, v. Sălii.
Sallcl, Francii, v. Franci. Solid împăraţi, 

împăraţii romani şi regi germani Conrad II, 
Heinrich III, Heinrich IV şi Heinrich V, cari 
au domnit dela 1024—1125.

Salicina, (C13 H1S O7), un glucoxid ce se gă- 
sesce în coaja de salcie. Se presintă sub forma 
unor cristale aciforme de coloare albă, solubilă 
în apă şi alcool.
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Salloineae, (botan.) fam. de plante dioice lem
noase, dicotyle monochlamydeae, cu flori în 
amente, fructul o’capsulă, iar seminţele aco
perite cu peri. Cuprinde vr’o 200 specii respân- 
dite pe întreagă suprafaţa globului (mai puţine 
sub tropi) şi distribuite în doue genuri: SaMx 
şi Populus. Lemnul acestora este de importanţă 
industrială. [A. Pr.]

Salloornia L., (botan.) gen de plante cărnoase 
cu aspect articulat, foile foarte reduse, din fa
milia Chenopodiacoelor, tribul Salicornieae, Cu
prinde vr'o 6 specii respândite pretutindenea pe 
locuri sărate, dintre cari cităm cea indigenă la 
noi S. herbaeea L., «guşterariţa< sau >iarba să
rată.» [A. Pr.]

Salloyl, acidul ortho-oxi-benzoic C‘H4<[2?ohs 
(acid salicylic). Se găsesce în stare liberă în 
florile de Spiraca Ulmarra, sub formă de aether 
merthylic. In industrie se prepară din phenolatul 
de sodiu încăl(}it într’o atmosferă de bioxid de 
carbon. Apoi salicylatul de sodiu resultat se tra
tează cu acid chlorhidric şi se obţine acid sa- 
licilic. El cristalisează în formă de prisme de 
coloare albă, incolor. Se întrebuinţează în te
rapeutică atât intern cât şi extern. Sărurile lui 
se numesc Salicylate, s. e. Salicylat de sodiu, 
de bismuth, de plumb, de mercur, etc.

Saligny, Anghd, inginer român, n. 1854 în 
Focşani. Studiile de inginerie le-a făcut în Ger
mania. întors în ţeară, e numit inginer de control, 
subdirector, director al liniei Berlad-Vasluiu, şef 
al serviciului construirii docurilor Galaţi-Brăila, 
pentru linia ferată Feteşti-Cernavoda şi podul 
preste Dunăre. In 1895 e numit director ge
neral al căilor ferate. De present e şeful ser
viciului construirii portului din Constanţa. Ser.; 
Memoriu asupra proiectului podului preste Dunăre 
(1888); Cercetări asupra păcurilor din România.

Sălii, la Romani doue colegii de preoţi ai lui 
Marş şi Quirinus, compuse din câte 12 patrician!. 
S. Palatini, (numiţi după curia lor de pe mun
tele Palatinus) şi S. ColJini, (numiţi după curia 
lor dela Porta Collina), păstrau scutul lui Marş 
(v. Ancile). In Martie făceau procesiuni prin 
oraş, împreunate cu danţnri şi cântări antice 
(Saliaria carmina).

Salll, popor, V. Franci.
Salin, ce conţine sare. Saline, ocne de sare, 

(v. ac.).
Salinae, numele roman al Yinţului de sus în 

Ardeal.
Sallnaphthol, Naphihalol, Betol, substanţă chi

mică; formează cristale incolore, fără miros şi 
fără gust, abia solubile în apă. Se întrebuinţează 
ca medicamente în caşuri de reumatism articular, 
cystită şi afecţiuni ale intestinelor.

Salinele, mine vechi de sare în Rom., j. Bacău, 
aproape de comuna Tergul-Ocna, Zăcămintele do 
aici formează o massă subterană de sare gemă 
de 4 km. lung., 300 m. lăţime şi aproape 100 m. 
adâncime. Galeriile de astăiţi sunt puse în ex
ploatare dela 1870. Cantitatea de sare extrasă 
anual din mină este în termin mediu de 17 mii. kgr. 
(Cf. M. Dicţ. geogr. al Rom., v. V, pag. 311.)

Salinele mari, v. Ocnele mari.
Sallnurus, (recte Palinurus), rac de mai’e, 

căruia îi lipsesc foarfecile, are însă antene mari 
şi toracele acoperit cu spini. Trăiesce în Marea 
Mediterană şi la ţerinurul vestic al Europei.

Sallpyrln, substanţă chimică, ce se obţine prin 
o combinaţie a Antipyrinului cu acidul salicylic. 
Se întrebuinţează ca medicament la Influenţă.

Sallsburgla, (Salzburg), ducat, una din ţerile 
coroanei austriace, 7151 km*., cu 173,510 loc. 
(1890); frumoasă ţeară alpină, avend la sud 
Tauerii mari (Grossvenediger 3660 m., Wies- 
baohhorn 3570 m., etc.), udată de Salzach, cu 
văile Pinzgau, Pongau, Salzachgau, Lungau, nu
meroase lacuri mici, cascade (cea dela Erimier 
Ache e cea mai grandioasă în Austria), etc. Eco
nomie de vite pe scară întinsă, ocne de sare, 
mine de aur, aramă, fier, marmoră, gips; indu
strie de lemn, cement, sticlă, bere. Dieta prov. 
se compune din 26 deputaţi; în cons. imper. 
trimite 6 reprosentanţi. Capitala S. (vechiul 
luvammj, lângă Salzach, la înălţime de 420 m. 
preste nivelul mării, 27,244 Ioc. (1890); are 
aspect italienesc, numeroase biserici şi palate, 
fosta residenţă archiepiscopească acum e a ma
relui duce de Toscana, castelul imperial Mirabell, 
poarta nouă sau a lui Sigismund (131 m. lungă, 
tăiată în stânci). Facultate teol. (1623—1810 uni
versitate), museul Carolino-Augusteum; fabrici 
de bere, mori, fabrici pentru cafea de smochine, 
lână artificială. Locul natal al lui Mozart. In 
apropiere sunt castelele Hellbmnn, Klesheim, 
Aigen, Leopoldskron.

Sallsbury (pron. salsbori), capitala cott. Wilts- 
hire (Anglia), cu 15,980 loc. (1891). Fabrici de 
cuţite, postavuri, dantele. Catedrală în cel mai 
curat stil englez vechiu. Aproape de S. sunt rui
nele castelului roman Sorbiodunum.

Sallsbury, Bobert Arthur Talbot Gecil, mar
chiz de, bărbat de stat englez, conservator, n. 
3 Febr. 1830 în Hatfield. 1853 întră în parla
ment, unde se distinge prin spirit, cunoscinţe şi 
talent oratoric. In 1866 a fost ministru pentru 
India, din 1868 a fost între conducetorii oposi- 
ţiei contra lui Gladstone, 1874 ajunge din nou 
ministru pentru India. In 1877 şi 1878 până în 
Aprilie e ambasador englez în Constantinopol, 
apoi ministru de externe, încheiând o convenţie 
cu Rusia, care se deobligă la multe concesiuni 
(31 Maiu 1878). A luat parte şi la congresul din 
Berlin. In 1885, apoi în 1886—92 e ministru pre- 
sident, tot aşa din 1895—1902, când s’a retras. 
S. s’a încercat totdeuna să îndulcească relaţiunile 
cu Germania, s’a opus cu energie tendinţelor de 
extensiune ale Rusiei în Orient şi a sciut să ţină 
în frîu pe .Irlandezi. (Gf. Pulling, Marquis of 
S. Life and Speeches, 2 tom. Londra, 1885).

Saliva, bale, scuipat, lichid alcalic, produs de 
glandulele salivare: Glandula parotis, Gl. sub- 
maxillaris şi Gl. sublingualis, toate cu părechea; 
productul acestora se amestecă şi cu lichidul 
glandulelor mucoase din gură. Glandulele secre
tează 8. sub influenţa nervilor, îndeosebi la mân
care. S. conţine Rhodancaliu şi o substanţă orga
nică, numită Ptyalin. Menirea fisiologică a S.-ei 
este, ca să transformeze amylul în dextrină şi 
glycosă, cari substanţe se disoalvă în apă, în 
urmare pot trece în sânge, şi să umezească şi 
să facă mai lunecoase alimentele. Cuantul de S. 
produsă de glandele unui singur om în o (Ji va
riază între 0-50 şi 1'50 kgr. Cf. art. Ptyalism.

Salivantia, (med.) substanţe (remedii), ce pro
movează seoreţiunea salivei. (3el mai eficace e 
Pilooarpina.
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Salivaţiune, (med.) v. art. Ptyalism.
Sallx L., (botan.) gen de plante din familia Sa- 

licineelor oaraoterisat prin flori cu 1 sau 2 glan- 
dule (un disc) şi de regulă cu 2 stamine. Cu
prinde preste 160 specii respândite pe întreagă 
suprafaţa globului, dintre cari cităm: S. hdby- 
loniea L. >salcea plângetoare<, o plantă 
decorativă originară din Orient, S. fragilis L., 
S. alba, L., etc., în general numite »răchită< 
şi cultivate adese pe lângă case şi exploatate »în 
scaun», dintre speciile frutescente «sălcii» re
levăm pe cele folosite la confecţionarea coşurilor, 
precum: S. viminalis L., 8. pur pur ea L. ş. a. 
Speciile de S. în general mai sunt de mare im
portanţă pentru stingerea torenţilor şi asanarea 
bălţilor. In regiunea alpină cresc «sălci pitice».

[A. Pr.]
Salle, Jean Baptiste, dela, canonic, n. 1651 

în Reims, f 1719, a întemeiat Institutul fraţilor 
pentru şcoalele creştine.

Sallmen, Dimitrie, general rom. de brigadă, 
D. 23 Apr. 1836. A intrat în oştire, arma cava
leriei, la 1856 cu gradul de sergent, avansând până 
la gradul de general de brigadă (1893).

Sallustlus, Gajus S. Crispus, istoriograf roman, 
n. 87 a. Chr. în Amiternum, ţeara Sabinilor, f pe 
la 35 d. Chr. S. a fost tribun, quaestor, senator, 
proconsul. In anii din urmă ai vieţii lui s’a de
dicat exclusiv elaborării opurilor salo istorice, 
între cari cel mai însemnat a fost «Historiarum 
libri V», din care au ajuns numai fragmente până 
la noi. S’au păstrat însă doue scrieri mai mici: 
«De conjuratione Catilinae» şi «De bello Jugur- 
thino». Amendoue scrierile dovedesc un studiu 
oonscienţios al istoriografilor şi oratorilor romani 
şi greci, şi presintă o icoană viuă a decadenţei 
republicei romane. Ed. critice de Kritz, 3 tom. 
Lipsea, 1828—53; lacobs, ed. 9. Berlin, 1886; 
Francezul Charles de Bro.sses, 4 tom. Dijon, 
1777 ; Italianul Bellezza. Milano, 1891.

Salm-Rellferscheidt, Nicolaus, conte, general 
împ. austriac, n. 1459 în Obersalm, a luat parte 
la luptele din Olanda şi Italia. In bătălia de lângă 
Pavia din 1525 a luptat personal cu regele francez 
Francisc I. 1529 i-s’a încredinţat apărarea Vienei 
în contra Turcilor sub Soliman II. \ 4 Maiu 1530.

Salmagundl, (franc, salmigondis), mâncare cu 
sos făcută din mai multe cărnuri încălzite din 
nou; amestec de lucruri nepotrivite.

Salmanasar, (ovr. Salmaneser, asir. Şulmana- 
şarid), numele mai multor regi din Asiria. Cel 
mai vestit între ei e S. II (860—824 a. Chr.), 
oare s’a resboit cu toţi vecinii, precum şi cu lehu, 
regele din Israil. După biblie a făcut pe regele 
ovreu Hosea tributar.

Salmlac, (amoniac AzH3-f-H90), o soluţiuue a 
gazului amoniac în apă. Se prepară dacă tratăm 
olorura de amoniu cu hidroxidul de calciu. Amo
niacul lichid e un lichid clar, cu miros propriu 
de gaz amoniacal şi de un gust caustic; e în
trebuinţat şi în industrie la fabricarea colorilor, 
a lacurilor, etc.

Salmo, V. Lostriţa.
Salmoneos, la Greci fiul lui Aeolos, (jcul vân

turilor.
Salmonidae, ofam.de pesci physostomi având o 

înotătoare adipoasă, o vesiculă înotătoare simplă 
şi numeroase apendice pilorice. Ovarele sunt in 
formă de saci şi ouăle cad în cavitatea viscerală.

Salol, etherul phânil salicylic, 0° H4 <Cco 0C« 
e un corp organic, care se presintă sub forma 
unei pudre cristaline de o coloare albă, de o 
odoare şi savoaro slab aromatică, insolubilă în 
apă, solubilă în alcool şi ether. Se prepară în
călcând timp mai îndelungat un amestec de sa- 
licylat sodic şi phenat sodic cu oxiclorura de 
phosphor, e întrebuinţat în medicină ca anti
septic şi antipyritic.

Salome, 1) soţia lui Zevedeiu şi mama aposto
lilor lacob şi loan. 2) S. Alexandra, soţia regelui 
macabeic Aristobul I, apoi însăşi regina statului 
macabeic; amica Fariseilor. 3) 8., sora lui Irod I. 
4) 8., fica Irodiadei şi nepoata celei premergă
toare, a cerut dela Irod Antipa capul lui loan 
Botezătorul (v. ac.).

Salomon, insule, (Georgia Nouă), grupe de 
insule în Oceanul Pacific, spre resărit dela Neo- 
guinea, 43,900 kms., cu 176,0(X) loc.; 7 insule mai 
mari, multe ins. mărunte, cu munţi înalţi; partea 
nordică sub protectorat german, cea sudică en
gleză.

8., V. şi Solomon.
Salon, (franc.) odaie mai mare dintr’un apar

tament, destinată pentru primirea oaspeţilor. In 
Paris se dă denumirea S. şi unfii exposiţiuni 
aduale de tablouri lucrate de artişti în viaţă.

Salonic (turc. 8elanie, vechiul Tessalonie). 
vilaiet turc., lângă Marea Egeică, 35,450 km*., cu 
1.200,000 loc. Capit.8.,lângîgolful 8., 120,0001oc. 
(V2 Ovrei), e legată prin cale ferată cu Belgrad 
şi cu Dedă-Agaci; archiepiscop grec; industrie 
de bumbac, mori cu vapor; cel mai mare oraş 
comercial la mare al Turciei după Constantino- 
pole; port mare, export de cereale, tutun, opiu, 
bumbac; import de ţeseturi, mărfuri de fier şi 
coloniale, petroleu. 1897—98 au întrat în port 
3235 năi de 736,157 tone.

Salonta (inagh. Nagy-Szdlonta), corn. mare 
în Ung., coti. Bihor, are 1995 case cu 12.6.50 loc. 
(495 Rom.). Teritorul e foarte productiv. S. e 
emporiu de comerciu de vite, porci şi oi. Are 
mai multe mori cu vapor, o bancă şi gimnasiu 
cu 6 clase.

Salpe, un ordin din grupa Tunicierilor (v. ac.), 
având corpul cilindric şi cu o manta groasă. Orifi
ciul anterior ou o buză în formă de capac. Or
ganele femele suntmature înaintea celor mascule. 
In desvoltarea lor au două forme succesive: una 
resultă din ou şi dă nascere prin mugurire la 
un stolon ce se fragmentează în mai mulţi in
divizi, aceşti indivizi dau ouăle. Salpele trăiesc 
în Mediterana.

Salpetru de Kaliu, azotatul de potasiu (Az Os K), 
se găse.sce liber în unele locuri ca în Bengal, 
Egipt, Ungaria, etc., pe suprafaţa pământului în 
timpul căldurilor ca producte de eflorescenţă. Ar
tificial 8. se obţine din aşa numitele Plantagele 
de S. Se presintă sub forma unei mase cristaline 
solubile în apă. Este foarte mult întrebuinţat 
în industrie ia facerea ierbei de puşcă. Astăzi 
S. de potasiu se prepară din azotatul de sodiu 
şi olorur de potasiu.

8. de ziduri, azotatul de calciu (Az 03)2 Ca, se 
găsesce în pământul roditor, în apele de puţuri 
pe grajduiile şi zidurile umede. Se obţine prin 
solvarea carbonatului de calciu iu acid azotic 
dilut şi prin evaporaţia soluţiunoi, în gol deasupra
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acidului sulfuric formează cristale nionocline, cari 
conţin 4 molecule apă de cristalisaţie. Este lesne 
solubil în apă şi alcool.

Salpiglossis Ruiz. et Pav., (botan.) mic gen 
din fam. Solauaoeae, tribul Salpiglossidae, cu
prinde vr'o 2 sau 3 specii de plante erbacee 
anuale sau perene, viscospubescente, originare 
din Chili. Dintre speciile acestui gen menţionăm 
S. simiaia Ruiz, et Pav. plantă anuală, originară 
din Chili şi cultivată pentru frumseta florilor sale 
divers colorate. [Z. C. P.]

Salpingitis, (med.) inflamaţia tubelor uterine; 
se desvoaltă mai ales ca o contii\uare a Endo- 
metritei (v. ac.) sau a afecţiunibr peritoneale. 
Tratamentul se acomodează morbului original, 
cataplosme umede şi calde sau băi călduţe au 
un efect bun.

Salsette, insulă în Estindia, spre nord dela 
Bombay, 624 km*., cu 109,620 loc.; temple su- 
terane străvechi.

Salsola L., (botan.) gen din fam. Chenopo- 
diaceae, trib. Salsoleae, cuprinde plante erbacee 
fnitescente sau snbfj'utescente şi are vr’o 40 
de specii, respândite prin regiunile temperate şi 
subtropicale. In părţile noastre cresce prin locuri 
năsipoase şi sărate S. Kali L., cunoscută popo
rului nostru sub numirile de: Iarbă sărată. 
Săricică. , [Z. C. P.]

Salta, prov. în republ. Argentina. 161,099 km1., 
cu 118,()lo loc. (1895). Capitala S., 16,672 loc.; 
episcopie.

Saltarello, (ital.) specie de dans popular, de 
o mişcare repede şi saltătoare, în măsură ter
nară (»/b sau %).

Saltea, (mindir, matraţ). aşternut de pat umplut 
cu lână sau cu per de cal.

Salţele sau Vulcani noroioşi, crepături ale 
scoarţei pământului, prin cari iasă apă sărată şi 
noroioasă, însoţită de gazuri, dintre cari cel mai 
abondaut e idrogenul protocarbonat. S. mai mari 
se află în j. Buzeu (Rom.), apoi în insulele Si- 
cilia, Trinidad, Toman (Rusia), lava.

Salt Lake City, (Oraşul Lacului Sărat, *Noul 
Ierusalimt), capitala Mormonilor în America de 
nord, lângă calea ferată pacific şi Marele Ijac 
Sărat, 44,843 loc. (1890); templu mormon în 
stil gotic. Oraşul s’a fundat la 1847.

Salto mortale, (ital.) săritură de moarte; în- 
cumetare, faptă riscată.

Salubritate, starea igienică, stare conformă cu 
prescripţiunile igienei, (v. Igiena.)

Salubritatepublică, aplicarea practică a Igienei 
publice, care incumbă autorităţilor administrative 
locale, mai ales celor comunale, (v. Igiena.)

Saluen, (SaloenJ, rîu în India posterioară, 
isvoresco în Tibet, curge prin provincia chin. 
liinnan, prin Birma, se varsă în Golful Mar- 
taban; 1649 km. lung, numai puţine navigabil.

Şalupa, a doua luntre mai mare de pe basti
mentele de comerciu. Ea se mână cu lopeţi. 
ventrele sau cu ambele deodată. Ş, mijlocesce 
comunicaţia între bastiment şi ţermure.

. Salus, la Romani o (ţină de origine sabină cu 
templul pe Quirinal; serbatoarea ei se ţinea în 
o Aug. S. înseamnă salutea, bunăstarea, fericirea 
poporului.

Salus publica suprema lex esto, (lat.) binele 
patriei să fie cea dintâiu lege.

. Salut, (lat) salutarea n^or prin puşcături

de tun. Numerul puşcăturilor de salut e stabili 
prin învoeli internaţionale şi nu trece preste 21. 
La 8. vaselor străine de resboiu se respunde cu 
acelaş număr de puşcături. S. e împreunat cu 
înălţarea drapelelor.

Salutarea, semnele şi vorbele obicinuite între 
oameni la întâlniri şi. despărţiri. Romanii cei 
vechi se salutau la întâlnire ou Ave, la despăr
ţire cu Vale; Salve era pentru amândouă. In 
Europa sunt Obiceiurile de salutare aproape ace
leaşi la toate popoarele.

Salva, milit. descărcarea deodată la comandă 
a tuturor puscilor sau tunurilor. Se aplică, când 
e să se împiedece apropierea duşmanului sau 
când e să se constate iute şi sigur depărtarea 
de duşman; descărcarea armelor în semn de 
onoare.

Salva approbatlone, (lat) cu reserva apro
bării.

Salvador, republică în America centrală,, lângă 
Oceanul Pacific, .21,070 km*., cu 803,534 loc. 
(1894), între cari 300,000 Indiani. Principale 
producte; cafea, indigo, zahăr, tutun, balsam, 
din cari se exportează ca. de 10 mii. dolari pe 
an. Constituţia dela 1864, revisultă 1888. In 
frunte stă un president ales pe 4 ani, camera 
legislativă se compune din 42 membri. In 1896 
a avut venituri 10.174,000 dolari, cheltuieli 
9.745,(XX) dolari. Datoria 8 mii. dolari. Armata 
3000 oameni. E împărţită în 14 departamente. 
S. fusese colonie spaniolă, dela 1821 e republică. 
Capitala San Salvador.

Salvaglu. Staţiuni de salvare sunt aşezăminte 
menite a scăpa pe oameni înecaţi în mare ori 
într’un fluviu, înzestrate cu un personal instruit 
pentru acest scop, cu bărci (luntri) de salvare 
şi cu alte unelte necesare. Staţiunile de salvare 
maritime şi fluviale nu trebue să se confunde 
cu întocmirile pentru primul ajutor medical la 
accidente din unele oraşe mari din Anglia, Austro- 
Dngaria, Germania, cu Ambulance-Association 
engleză, cu Sanitaetswachen şi cu societăţile de 
Samariţi germane, cu Freiwillige Rettungsgesell- 
schaft din Viena, cu asociaţiunea analogă din 
Budapesta, cari întreţin şi şcoale de Samariţi.

Şalvari, pantaloni largi şi lungi, cari se poartă 
in Orient.

Salvation Army, germ. Heilsarmee, armata 
mântuitorilor, o societate religioasă, întemeiată 
1878 în Londra de “WHliam Booth. Ea e orga- 
nisată milităresce şi şi-a propus mântuirea su
fletelor celor păcătoşi prin predici, cântări psal- 
modice şi deprinderi religioase. S. şi-a întins 
activitatea deja în India estică. America^ Australia, 
Francia, Olanda, Şvedia şi Germania şi lucră mai 
ales in păturile cele mai deoă(Jute ale poporaţiunii.

Salvator, (lat) mântuitor.
Salve, (iat) ca interj. = salutare.
Salvia L., (botan.) gen din fam. Labiatae, tribul 

Monardeae, cuprin(ie plante erbacee, subfrutes- 
cente sau frutescente. Acest vast gen este di- 
vidat în 12 secţiuni sau subgenuri şi are vr’o 
450 de specii, respândite prin regiunile tempe
rate şi calde de pe suprafaţa globului. Dintre 
numeroasele specii, cari cresc în părţile noastre, 
menţionăm: S. Aethiopis L. vulgar Şerlai, 
Iarba sf. loan, S.glutinosa L. popular Cin
ste ţ, S. pratensis L. şi S. silvestris L. numita 
popular: Coada vacii. Jale, etc. Se cultivă
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mult prin grădini S. officinalis L., originară din 
Europa sudică şi cunoscută poporului nostru 
sub numirile: Jale de grădină, Salbie, 
Salvie de grădină, eto. Frunzele acestei 
plante sunt întrebuinţate în medicină şi cunos
cute în farmacie sub numele de *Folia Salviaet. 
Poporul nostru pune foile acestei plante unse 
cu unt pe gâlci pentru a se vindeca. [Z. C. P.]

Salvinia L., (botan.) gen de Filicibee Hydrop- 
teridee, familia Salviniacee. Speciile sale plutesc 
pe suprafaţa apelor liniştite; sunt lipsite de ră
dăcini, iar sporii de doue feluri (micro- şi ma- 
crospori) se produc într’un sporocarp. In Europa 
şi în România cresce specia S. natans Hoffm., 
numită popular Peştişoară. [S. Şt.E.]

Saivo jure, Clat.J cu reserva unui drept. S. 
errore et omissione (prese. S. E. et O.) sau S. 
errore calculi (S. E. C.), cu reserva unei greşeli 
sau omisiuni, formulă ce se pune de obiceiu sub 
socoteli sau conturi curente.

Salvua conductus. permisiunea de a merge şi 
de a se reîntoarce liber. Se dă mai ales în timp 
de resboiu pentru persoane, cari nu aparţin ar
matei sau sunt chiar din armata inimică.

Salyphuge, arachnide, v. Oaleode.
Salzach, rîu în Salisburgia, isvoresce în Salz- 

achscharte (2467 m.), se varsă în Inn, dela 
Hallein în jos e navigabil. 226 km. lung.

Salzbrunn, sat şi staţiune balneară în gu
vernam. prus. Breslau, la 407 m. presta nivelul 
mării; 3956 loc. (1895); opt isvoare aloalino- 
salinice; manufactură de oglindi; mine de cărbuni.

Saizburg, v. Salisburgia.
Salzkammergut, admirabilă regiune alpină în 

Austria, între Stiria şi Saizburg, 1500 kms., cu 
lacuri alpine pitoresc! (Traun, St. 'Wolfgang, 
Hallstatt, otc.) şi grupe de munţi, ca Dachstein 
(2926 m.), Totes Gebirge (2514 m.), Tennen- 
gebirge (2428 m.), etc. In centrul S.-lui e sta
ţiunea balneară Ischl.

Salzungen, oraş în Saxa-Meiningen, 4391 loc. 
(1895); ocne de sare, baie de nămol; în apro
piere un lac sărat.

Şam —, V. şi Cham —.
Samaden, (dial. ladin, Samedan), localitatea 

principală dinEngadinul sup. (cant. Graubunden), 
cu 842 loc. S. e plin de case de cură, hoteluri, 
fiind folosit iarna pentru posiţia cea frumoasă 
şi clima cea dulce ca loc de cură.

Samacov, (Samocov), oraş în cercul So6ei, 
Bulgaria, pe ţermurul drept al rîului Ischer, cu 
9658 loc., reşedinţa unui mitropolit ortodox, co
munitate bis. protestantă-bulgară; topitoare de 
fler, fabricaţiune de safian, ciorapi, şaluri, măr
furi de piele.

Samalagea, v. Damast.
Şamanism, religiunea Samoiecjilor, Tunguzilor, 

Burieţilor, făcuţilor, Ostiacilor şi Vogulilor. Ş. e 
caracterisat prin cultul strămoşilor şi credinţa 
în farmece şi spirite. Preoţii acestei religiuni 
se numesc Şamani.

' Samara, (botan.) soiu de fruct cu pericarpul 
uscat, indehiscent, lăţit de jur Împrejurul se
minţei sau numai într’o parte a ei, ca o aiipă 
subţire, ceea ce face să fie uşor ti'aosportat de 
vent şi împrăştiat; s. e. la Ulm, Arţar, ş. a.

Samara, com. rur. în Rom., j. Argeş, compusă 
din 8 cătune, cu 1501 loc., 3 biserici şi 1 şcoală. 
Se pretinde, că aici a fost odată un oraş înflo

ritor, dovadă multele remăşiţe de clădiri de 
piatră şi cărămidă.

Samara, 1) afluent pe stânga al rîului Volga 
în Rusia, 561 km. lung. 2) Afluent pe stânga al 
Niprului (Rusia), 316 km. lung. 3) Guvernament 
în Rusia estică, 151,047 km*., cu 2.763,478 loc. 
(1897); în majoritate stepă. Capitala S., lângă 
Volga, 91,672 loc. (1897); oomerciu însemnat 
cu cereale, lemne, sare.

Samarang, oraş pe lava, capitala unei resi- 
denţe olandeze, 72,919 loc. (1893).

Samaria, oraş în Palestina medie, zidit în 
jum. a doua a seci. X a. Chr. de regele Omri. 
8. a fost capitala regatului Israil. Dărîmată la 
722 a. Chr. de Sargon, a fost colonisată cu Asi- 
rieni, cari amestecândn-se cu Israeliţii remaşi 
au dat nascere poporului samarinean. atât de 
despreţuit de Iudei. (v. şi Samarineni.) Samaria, 
ţeara cu capitala de acelaş nume.

Samarina, 1) S., comună arămânească, la poa
lele muntelui Smolica în Macedonia de sud, cu 
3000 loc., cari numai vara petrec acolo. 2) S., 
cea mai frumoasă idilă din >Macedonele< lui 
Bolintineanu.

Samarineni, popor format din Iudeii remaşi 
în Samaria (v. ac.j, după captivitatea babilonică, 
şi din alte popoare păgâne imigrate acolo. Neflind 
admişi de cătră Iudeii întorşi din captivitate la 
zidirea templului, şi-au zidit templu pe muntele 
Garizim şi un preot cu numele Manase le-a pre
scris ritul cultului divin. 8. din biblia lui Moise 
recunoşteau numai Pentateuchul, credeau în ne
murirea sufletului şi aşteptau venirea lui Mesia. 
Pe Isus l-au primit mai bine ca Iudeii (loan 4,25) 
şi creştinismul s’a lăţit mai tare între ei. Astăzi 
se mai află numai puţini 8. în Naplous.

Samaritean, persoana principală din parabola 
lui Chr. 8. milostiv. S., locuitorul Samariei. (v. 
Samarineni.) Samaritene, reuniuni pentru aju
torare în caşuri de nenorociri.

Samarkand, prov. lus. în Turkestan (Asia cen
trală), 68,963 km*., cu857,8471oc. (1897). Capii. S., 
lângă calea ferată transcaspică, 54,900 loc. (1897), 
însemnat oraş comercial. In antichitate Mara- 
canda, mai târziu capitala lui Timur (f 1405), 
deci loc de pelerinagiu pentru mohamedani. Ruşii 
au ocupat oraşul la 1868.

Sâmbăta, (ovr. Sabbath = (}i de repaus), (Jiua 
a şaptea a septemânei, care la Israeliţi ca 4i de 
serbătoare se datează din legea veche, şi este 
dedicată întru memoria zidire! lumei şi a mân- 
tuirei poporului jidovesc din robia Egiptului. In 
creştinism, în locul S.-ei, în care Isus s'a odichnit 
în mormeut, s’a ridicat la rangul (JOsi Domnului, 
(jiua următoare, adecă i’D u m i n e c a«i, în care 
Christos a înviat. S. în poveştile române o per
sonificată ca o sfântă.

Sâmbăta de jos, magh. Alad-Szomiatfalva, 
com. rur. în Trans., oottul Făgăraş, cu 819 loc. 
Români şi Maghiari (164). Aici se află o herghelie 
a statului.

Sâmbăta de sus, magh. Felso-Szomhatfalva, 
com. rur. în Trans., cottul Făgăraş, cu 898 loc. 
Români şi cu ruinele unei biserici, în cari se 
găsesc fresouri preţioase.

Sambeniţa (sacco benito), 1) cămaşa condam
naţilor inquisiţîunei; 2) in.scripţiunea de pe crucea 
Sf. Andreiu sub care erau scrise numele con
damnaţilor inqnisiţiunei.
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Sambesl (Zâmbeai), rîu în Africa sudică, isvo- 
resce la 11—13 lat. sud. şi 19—24 1. est., vecin 
cu isvoarele rîului Cassai, care curge în Congo. 
Partea superioară (Liba) perourge teritoriile Lo- 
bale, Barotse şi Mambunda. La 17° lat. sud., 
alvia i-se ângustă, şi se formează mai multe ca
taracte (Katima, Mololo), la 18° lat. sud. este 
renumitul cataract Victoria (Wesivatunja). După 
ce iese din munţii Lupata primeşce rîul Schire, 
care iese din lacul Nyassa. înainte de a se vărsa 
în mare formează o deltă de 5000 km*. S. are 
toate însuşirile riurilor africane, are multe ca
taracte, şi deşi are o lungime de 2060 km. totuşi 
numai în unele părţi e navigabil. Teritorul ace
stui rîu este 1.430,000 kma. Scrutări mai te
meinice asupra acestui rîu au făcut Livingstone, 
Stanley, Cameron, în timpul din urmă Serpa- 
Pinto şi Holub.

Sambor, oraş în Galiţia, lângă Nistru 14,324 loc. 
(1890).

Sambre, atluent pe stânga al rîuluiMaas, 190 km. 
lung, din cari pe 100 km. e navigabil. Canalul S. 
duce dela Landrecies spre sud la Oise, 67 km. lung.

Sambucus L., (botan.) gen din fam. CapriCo- 
liaceae, tribul Sambuceae, cuprinde arbori, ar- 
busci sau plante subfrutescente, mai rar chiar 
plante erbacee perene şi are vr’o 10 sau 12 specii, 
distiîbuite prin regiunile temperate ale glo
bului. In părţile noastre cresc următoarele 3 
specii: S. Ebulua L. numit popular Boj, Boz 
sau Bozie. S. nigra L. numit de popor Soc 
şi în Oue S. racemoaa L. cunoscut de poporul 
nostru sub numirea de Soc roşu sau Soc de 
munte. Florile de Soc sunt întrebuinţate in 
medicină >Flores Sambucif. Poporul nostru în
trebuinţează Bozul şi SocuJ, adesea in le
gătură cu descântece, spre a vindeca diverse 
boale la om şi lâ animale. [Z. C. P.]

Samca sau Aveatiţa, o strigoaie, care sugrumă 
pe copii; morb de copii; amulet purtat contra 
acestui morb.

Sâmtjiana, (Sîmeieana), în pov. românesci, 
numită şi Jana S., o (ţ^iţă identică cu Ileana 
Cosînzeana (v. ac.). 24 Iunie, serbătoarea tă
ierii capului lui Sâmtion (Sf. loan), la popor se 
numesce şi Simsienele, pentru că atunci se culeg 
florile galbene, numite Simziene, se fac cununi 
din ele şi se aruncă pe casă.

Sâmedru, Simedru, din Sf. Dimitrie, serbă- 
toare bisericească aşezată întru onoarea marti
rului Dimitrie (v. ac.), ce se celebrează în bi
serica de rit oriental în 26 Oct. st. v.

Samhara, şes săros între piscul nordic al 
Abessiniei şi între Marea Roşie in apropierea 
portului Massaua, cu mai multe coline şi văi, în 
eari numai pe timpul ploilor este apă. E locuit 
de o seminţie de nomazi din neamul Bedscha, 
numita Scboho.

Şamll, (Samuil). Ben Mohamed S., n. 1797 
în Himi-y, Dagestan (Caucaz), f Martie 1871 
in Medina, conducetorul seminţiilor din Dagestan 
în lupta pentru libertate contra Ruşilor. Ş. a 
luptat cu noroc schimbăcios din 1824—59, când 
a fost prins do Ruşi şi dus la Petersburg. Iu 
1869 s’a conferit familiei lui nobilitatea ere
ditară.

Samniţi, unul dintre popoarele aparţinetoare 
seminţiei italice din Italia de mijloc. In 82 a. Chr. 
Sulla i-a nimicit de tot, aşa că în lumea veche

pe timpul lui Strabo S. numai din veste erau 
cunoscuţi.

Samnium, o ţeară mică în Italia antică de 
mijloc, pe Adriatica.

Samoa, Inaulele, (Ina- Marinarilor), grupă 
de insule in Oceania, constând din 4 insule mai 
mari (cea mai mare e Savaii, cea mai populată 
Upolu) şi mai multe ins. mici; 2787 kma., cu 
35,655 loc. (1887); se exportează cupra, bumbac, 
cafea. Capitala Apia pe ins. Upolu» Conferenţa 
din Berlin din 1^9 a declarat ins. S. neutrale.

Samoderjeţ, (rus.) autocrator, un titlu al îm
păraţilor ruşi, folosit dela începutul seci. XVlI. 
Domnitorii ţerilor române âucă l-au folosit după 
ce s’au scăpat de suzeranitatea Ungariei.

Samoglasnica, (alav.) cântare cu vers propriu 
după o melodie deosebită de celelalte cântări 
bisericesci.

Samoiecji, popor mongolic din grupa altaică, 
locuiesce la coastele asiatice ale Oceanului Arctic 
dela Marea Albă până la peninsula Taimyr, ca. 
20,000 suflete; ţin reni, sunt păgâni, au limbă 
•proprie.

Samoieijilor, peninaula (Jalmal), peninsulă în 
Siberia între sinul Ob şi Marea Cara.

Samoil, rege bulgar (976—1014), şi-a primit 
coroana dela Papa dela Roma. A purtat resboaie 
îndelungate cu Bizantinii, mai toate terminate 
cu înfrângerea Bulgarilor, (v. şi Samuil.)

Samos, (turc. Siaam Adaay), insulă la coasta 
ionică a Asiei mici, 468 kma., cu 51,745 loc. 
(1898) în majoritate Greci; insula e muntoasă, 
dar roditoare. In anticitate S. era un stat înflo
ritor cu frumoasa capitală S. (templul Herei); 
dela 1832 e principat stând sub suzeranitatea 
Turciei; se exportează vin, stafide, piei, oleiu, 
roşcove. Capitala Vathy.

Samosatenul, Paul, episcop al Antiochiei în 
seci. III, care a profesat eresia Antitrinitarilor, 
adecă a celor ce negau divinitatea lui Isus, (J1- 
cend că în el a locuit numai o putere dumne- 
(ţeiască. 8. a fost osândit în sinodul din An- 
tiochia 269, s’a mai susţinut însă câtva timp, 
sprijinit de Zenobia, regina Palmirei, dar după 
ce aceasta a fost repusă de cătră împăratul Au- 
relian, a fost dopus şi alungat şi el din episcopat.

Samothrake, (Samothraki), insulă turc. în 
Egeica, 177 kma., cu 2536 loc. In anticitate se
diul unui renumit cult păgân al Cabirilor. Ca
pitala Castro.

Samovar, ceainic obicinuit cu deosebire in 
Rusia, compus dintr’un vas de metal în care se 
fierbe ceaiul cu o maşină de spirt.

Sampson, William Tomaa, contra-admiral 
amer., n. 1840 în Palungra (St. N.-York), a studiat 
la acad. de marină din Annapolis. A luat parte 
la resboiul de seccesiune; 1886 numit inspector 
al acad. de marină. Mai în urmă s’a distins in 
resboiul american-spauiol din 1898, nimicind la 
3 Iulie Hota spaniolă comandată de Cervera (v. ac. |.

Samsaria (sensarie), mijlocirea de afaceri de 
bursă. Samaar sau aenaaî persoană autorisată 
a mijloci afaceri de bursă (v. şi Curtagiu).

Samso, insulă daneză între Seeland şi liltland, 
110 kma., cu 6475 loc. Oraş principal Nordby.

Samson, Simson, judecător, erou naţional al 
Iudeilor. A avut multe lupte, pline de aventuri, 
cu Filistenii, până ce cade în mânile lor prin 
tradarea Delilei, concubina lui.
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Şamşudul de Câmpie, (magh. MezB-Sămaond), 
comună rurală în Trans. cott. Mureş-Turda, cu 
2008 loc. Rom. şi Magh. (913).

SamuiI, ultimul judecător jidovesc, care a uns 
apoi pe Saul şi mai târcjiu pe David de rege 
(v. şi Aba Samoil).

Samum, vent viforos, care se nasce pe năsi- 
poasele pustiuri ferbinti din Arabia, Siria, India 
vestică şi Sahara. Temperatura lui ajunge până 
la 56° C. S. nu suflă nici când mai mult de 7 (JHe 
după olaltă. Ferbinţeala şi uscăciunea lui cea 
mare ucide uneori oameni şi animale.

Samur american (Mustela americana), ma
mifer din fam. Mustelidelor, ord. Carnivoarelor, 
cu per bnm, pata la gât galbenă, pe cap şi urechi 
cenuşiu sau alb. Perul nu-1 are aşa fin ca S. 
rusesc sau sibiric. Lungimea corpului 45 cm., 
a coijii 15 cm. Trăiesce pe lângă Hudsonbai şi 
Labrador (America nordică). O piele costă cam 
80 lei.

Samur rusesc (Mustela martes), mamifer din 
fam. Mustelidelor, ord. Carnivoarelor, acoperit 
cu per brun-gălbiniu, pe piept are o pată gal- 
benă-roşie. Lungimea corpului 48 om., a ootjii 
24 om. Trăiesce în Europa şi Asia vestică prin 
păduri, prin scorburi de copaci. Se vânează pentru 
blana lui. O piele costă cam 20 lei.

Samur sibiric (Mustela zibellina), mamifer 
din fam. Mustelidelor, ord. Carnivoarelor, se deo- 
sebesoe de S. rusesc (v. ac.) prin urechile mai 
mari şi per mai lung şi mai lucitor. Perul brun- 
gălbiniu sau brun închis, adeseori cu peri albi. 
Lungimea corpului 44 om., a coijii 22 cm. Trăiesce 
în Siberia şi Asia centrală. Se vânează pentru 
blana lui cea foarte scumpă. (Preţul unei piei 
este cam de 30—600 lei).

Samurcaş, Constantin, fost caimacam al Ol
teniei 1821—22. -j- 1822 la Craiova.

Samurcăşeacl, mănăstire în Rom., j. Ilfov, 
fondată în 1808 de vornicul Const. Samurcaşi. 
Are 45 călugăriţe.

Samus, numele dacic al rîului Someş (v. ac.).
Samus, nume purtat de principii traci.
Sămuşerll sau Sămuşerul, corn. rur. pe Nistru 

cu căt. Cadubul, parochie cu comuna Onutul, 
moşie boierească în căp. Coţman şi j. Zastavna 
în Bucovina, are 856loc. (755 ort.-or., 16 rom.-cat. 
şi uniţi, 85 mos.), o şcoală primară, remăşiţe 
şi întăritori vechi la Vadul Tătarilor la Nistru.

San, fital. şi spân. prescuri, din santo) = sfânt.
San, afluent pe dreapta al Vistnlei în Galiţia, 

isvoresce în Carpaţii păduroşi, 490 km. lung.
Şan, popor, care a format mai multe state în 

India posterioară între Siam, Tonching, Birma 
şi Jiinnan. Ş. sunt Mongoli, cari au adoptat cul
tura chineză. Ei sunt acum sub stăpânirea An
gliei, Franciei, Chinei şi Siamului. Numerul lor 
e de vr’o 5 mii.

Sana, capitala vilaietului turco-arab lemsu, 
30,000 loc. Export de cafea. Până la 1871 a 
fost capitala unui sultanat.

Sănătate, conservarea ei, v. Igiena şi art. 
Sanitar —.

Sanatoriu, aşezământ special pentru căutarea 
bolnavilor, nu numai cu medicamentele obici
nuite, ci mai mult cu mijloace Ssicalice, diete
tice şi în condiţiuni diferite de tratamentul or
dinar ce se poate da bolnavilor în spital. S’au 
înfiinţat pentru tuberculoşi, aflaţi în primele

stadii ale boalei, S.-ii în locuri muntoase, apă
rate contra vânturilor, în apropiere de păduri, 
în edificii spaţioase, bine aerisate, luminate cu 
profusiune de razele solare. Asemenea s’au creat 
S. pentru boale nervoase, în cari predomnesoe 
idroterapia, gimnastica medicală şi electroterapia; 
S.-ii pentru boalele de nutriţiune, în cari se 
aplică un regim alimentar potrivit cu caracterul 
boalei. (v. Tuberculosa).

San Benlto, haină de pocăinţă, pe care o im- 
brăcau cei convinşi de eresie şi supuşi la po
căinţă pe timpul inquisiţiunei fv. ac.).

Sâncel, magh. Szancsal, corn. rur. în Trans., 
cott. Târnava mică, cu 1733 loc. rom.

Sanchezla R. et P., (botan.) gen de plante 
din familia Acanthaoeelor, trib. Ruellieae. Cu
prinde 8 specii sudamericane, dintre cari S. no- 
bilis Eook. f. din Equador se cultivă la noi ca 
plantă de florărie. [A. Pr.]

Sancho, numele mai multor regi în Castilia, 
Navarra şi Portugalia.

Sancho Pansa, (pron. Sancio), scutierul lui Don 
Quixote (v. Cervantes).

Sanchuniathon, istoriograf n. în Berytus sau 
Tyrus, care a trăit pe la 1250 a. Chr. Se sus
ţine, că ar fi scris despre istoria cea mai veche 
a Feniciei şi a Egiptului. Din scrierea lui au 
remas numai fragmente in traducerea lui Philo.

Şancru, (med.) v. art. Chancre şi Syphilis.
Sanct-Bernard, pas alpin, v. Bernard.
Sanct-Gallen, canton la nord. Elveţiei, 2019 km2., 

cu 229,367 loc. (1888); mare industrie de bumbac, 
mine de fier şi de lignit. Capitala S., la altitu
dine de 673 m., 34,798 loc. (1898); reşedinţa 
episcopească cu catedrală; abaţie de Benedictin!, 
acum seminar de învăţători.

Sanct-Gotthard, v. Gotthard.
Sanct-Helena, (Sf. Helena), insulă britanică, 

unde a fost internat Napoleon I, sit. la 15° 55' 
lat. sud. 11° 67' long. ost. în Oceanul Atlantic, 
1900 km. dela coastele Africei, 4450 km. dela 
coastele Americei, 1120 km. departe de insula 
Asoension în o înălţime 538 m. preste mai'e. 
Descoperită în 22 Maiu 1502, 4iua Sf. Elena, 
de Portugezul loao de Noza, de aici numirea. 
La început nu era locuită, mai târziu au fost 
duse acolo animale. Are multe vuloane, şi lava 
aruncată a făcut pământul fructifer. Capitala 
este Jamestown, cu 4—500 de case şi 1500 loc. 
Alte oraşe nu sunt, ci ici-colea singuratice case. 
O asemenea casă este Longvood, în care a fost 
internat Napoleon I.

Sanctisslmum, (lat.) prea sfânt, Sf. Cumine
cătură (V. ac.).

Sancţiune. Pentru ca o lege să devină obli
gatoare, e trebuinţă de 8. regală, adecă votul 
regal şi definitiv al proiectului de lege votat 
de cameră şi senat. S. este un act al puterii le
gislative (v. ac.). Când regele sancţionează o lege, 
face, prin urmare, un act de legiuitor, iar când 
promulgă (v. ac.), un act de putere executivă. 
Regele poate refusa S. O lege nu devine obli
gatoare decât dacă e sancţionată, promulgată şi 
publicată. In Austro-Ungaria legea sancţionată 
întră in vigoare după 45 dela publicare, 
io România nu e termin. Formalitatea sancţio
nării legilor e un principiu constituţional.

Sancţiunea pragmatică, o lege fundamentală, 
prin care se regulează o afacere de stat mai
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importantă pentru totdeuna. In Aiistro-Ungaria 
s’a făcut o S. pragmatică sub Carol VI, în pu
terea căreia s’a hotărît, ca toate ţerile austriaco 
să remână laolaltă oedivisibilo, iar succesiunea 
la coroană în lipsa de descendenţi de genul băr
bătesc să treacă la linia femenină (Maria Te- 
resia) în ordinea priniogeniturei. Această S. pr. 
s'a înarticulat şi în legile Ardealului la 1722 
şi în ale Ungariei la 1723. [P.]

Sanct-Lorenzo, rîu, v. San-Lorenzo.
Sanct-Petersburg, guvernament rusesc lângă 

Golful Finnic, 53,768 km'2., cu 2.107,691 loc. 
(1897). Capitala S., e totodată capitala Rusiei 
şi reşedinţa Ţarului, situat lângă Neva, aproape 
de vărsarea ei în Golful Finnic, 29,000 edificii, 
teritoriu de 98 km’., cu 1.267,023 loc. (1897), 
un amestec din aproape toate popoarele Europei 
şi Asiei. Centrul oraşului e fortăreaţa zidită 1703, 
spre sud dela ea, pe malul stâng al Nevei e partea 
cea mai frumoasă a oraşului; 500 strade (Nevskiî- 
prospect 3 km. lung, promenada lumii elegante), 
cheuri minunate; 64 pieţe, ca câmpul lui Marte 
cu statua lui Suwarow, piaţa palatului cu columna 
lui Alexandru 42 m. inaltă, monumentul Cata- 
rinei II, etc.; 150 poduripresteNeva. Edificii: pa
latul de iarnă, Eremitage cu colecţii de arte şi 
sciinţifice, palatul de marmoră, palatul Mihailov 
vechiu şi nou, 3 reşedinţe imperiale de vară, ad- 
miralitatea, teatru, bursa, etc. 140 biserici nume
roase capele; catedralaSf. Isac, aMaicei Domnului 
de Kasan, bis. Petru şi Pavel, bis. Schimbării la 
faţă, etc. Instituţiuni sciinţifice şi de arte; aca
demia de sciinţe (fund. 1725), academia de arte 
(dela 1764), universitate (fund. 1819), academie 
ortodoxă şi rom.-cat., academie de medicină şi 
chirurgie, şcoală de drept, 19 gimnasil clasice, 
2 progimnasii, 7 şcoale reale, 6 institute tech- 
nice, şcoală comercială, conservatoriu de musică, 
institut technologic, numeroase şcoale militare, 
25 gimnasii de fete, 525 şcoale poporale. Marea 
bibliotecă imperială (1-2 mii. voi. şi 35,000 ma
nuscripte), observatoriu astronomic; colecţiuni 
de picturi (în acad. de arte şi în Eremitage), 
museu etnografic şi de mineralogie, precum şi 
alte numeroase colecţiuni. 5 teatre mai mari,
1 circ. Institute de binefacere: mare asii pentru 
copii găsiţi, 107 spitale, ş. a. Industria e în
semnată, cu deosebire cea de bumbac, de fier, 
maşini, art. de gumi, tutun, rachiu, zahăr, etc.; 
comerciu viu; numeroase bănci. Portul iarna e 
îngheţat. Se exportează secară,, grâu, in, pe- 
troleu, lemne, oue, etc. Oraşul S. a fost fundat 
1703 de Petru cel Mare.

Sanctuar, partea de cătră resărit a bisericei, 
despărţită de cor sau presbiteriu prin iconostas. 
In S. este aşezată >masa santa», >masa punerii 
înainte» (proscomidier) şi «scaunul cel de sus 
archiereso».

Sanct-Vincent, cap, punctul sud-vestic cel mai 
extrem al Portugaliei şi preste tot al Europei.

Sancus (şi Sangua), la Romani şi Sabini un 
geniu; totodată predicatul lui Fidius şi al lui 
Semo (v. ac.).

Sand, George, pseudonimul romancierei franc. 
Amantine Lucile Aurore, baronesa do Dudevant, 
n. Dupin, s’a n. 1804 în Paris; 1822 se că
sători cu proprietarul baron Gas. Dudevant, de 
oare s'a divorţat 1831 şi s’a aşezat în Paris. 
Aici a scris împreună cu lules Sandeau (v. ac.)

romanul «Rose et Blanche» (1831), editat sub 
pseudonimul lules Sand; renumele seu literar 
şi l-a întemeiat prin romanele «Indiana» (1832), 
«Valentine» (1832) şi «Lelia» (1833). S. a trăit 
cât în Paris, cât la moşia sa Nohant în Berry 
sau în căletorii. f 1876 în Nohant. S. se numără 
cu drept cuvânt între marii romancieri şi între 
distinşii măiestri ai limbai franceze; ea e condusă 
în scrierile sale de credinţa lui I. I. Rousseau, 
că omul e bun dela fire, dar e stricată socie
tatea existentă. Afară de romanele amintite a 
mai scris: Andre, 1837; Maître Simon; Mau- 
prat, 1837; Lettre's d’un voyageur, 1834; Com- 
pagnon du tour de France, 1840; Horace, 1842 ; 
Le peche de M. Antoine, 1847; Franşois de 
Champi, 1846—48; La petite Fadette, 1850; Jean 
de la Roche, 1860; Le Marquis de Villemar, 1861.. 
1854 şi-a publicat memoriile în foiletonul (Jiarului 
«Presse». Cf. Caro, George Sand, 1888.

Sanda Luxandra, în poveştile rom. o fată 
mândră, pe care împărăteasa o promite fiului 
său âncă când acesta plângea în pântecele ei; 
S. L. era fata din Dafin (v. ac.).

Sandale, păpuci, pe cari Grecii antici îi purtau 
pe stradă; erau legaţi în mod cum se leagă 
opincile; la Romani îi purtau femeile (sandalia 
muliercularum).

Sandaraca, o reşină ce provine dela arborele 
Callistris quadriralis; e un amestec de trei di
ferite reşine, se disoalvă în alcool cald şi în oleiu 
de terebentină.

Sandeau, lulea, romancier şi dramaturg franc., 
n. 1811 în Aubusson. Fu trimis în Paris la şcoala 
de drept, în timpul vacanţelor visită castelul 
Nohan şi făcu cunoscinţa lui G. Sand (v. ac.). 
In 1831 se stabiliră amândoi la Paris spre a-şi 
încerca norocul în literatură. Primele lor ar
ticole au fost inserate în Figaro. Fructul cola
borării lor a fost romanul «Rose et Blanohe». 
In 1833 plecă în Italia, la reîntoarcere publică 
primul său roman «M-me de Sommerville», apoi 
succesiv: «Revenants», «Un jour sans lendemain», 
«Marianna», care făcu să fie primit la Revue des 
Deux Mondes, unde apărură cele mai multe din 
operele sale. A scris pentru teatru: »M-lle de la 
Seigliere», «Gendre de Mr. Poirier», «Ceinture 
dore». Cele dintâi se numără printre cele mai 
bune comedii ale epocei. Fu numit în 1858 
membru al Academiei.

Sanders, Daniel, lexicograf german, n. 1819 în 
Altstrelitz. A publicat mai multe dicţionare refe
ritoare la limba germ., cel mai însemnat «Worter- 
buch der deutschen Sprache» (2 voi. Lipsea, 
1859—65). S’a ocupat şi ou limba neo-greacă 
(«Neugriech. Gram.», «Geschichte der neugr. Lit- 
teratur», în colaborare cu A. E. Rangabe).

Sandhurst, acum Bendigo, oraş în colonia au
straliană Victoria, 42,381 loc. (1895); reşedinţa 
unui episcop cat., mine de aur.

San Domlngo, (Santa Domingo), capitala re- 
publicei dominicane pe insula Haiti (v. ac.), 
26,000 loc., port; export de zahăr, rum, cacao, 
lemn colorant.

Sandomir, 1) S., cerc în guvern, ruso-polon 
Radom. 2) S., oraş în cercul S., cu 6462 loc. 
(1891), reşedinţa unui episcop catolic. In 1570 
au încheiat aici protestanţii poloni o uniune, 
învoindu-se la o confesiune comună de credinţă.
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Sandomirca, aoiu de grâu moldovenesc im

portat din oraşul Sandomir (v. ac.).
Sandru, fLucioperca SandraJ, pesce din ord. 

Acanthopterygiilor, fam. Percidelor, are corp 
lungăret ca al ştiucei, în gură dinţi mari, pe 
spate şi laturi cenuşii-ver(Jii şi dtingi brune, pe 
burtă alb. Aripioarele de pe spate şi uneori şi 
ude codale cu pete negre. Aripioarele pectorale, 
ventrale şi anale gălbinioare. Lung. 50—130 cm., 
greutatea 12—15 kgr. Depune ouele (icrele) din 
Aprilie—Iunie. Este pesce foarte răpitor şi mân- 
căcios. Trăiesce în Dunăre, în lacurile Ungariei 
şi regiunile rîurilor Elba şi Odera, precum şi în 
diferite lacuri ale Europei. Carnea este gustoasă.

Şandrul mare, munte în Rom., j.Bacău, 1650 m.
SăndulenI, corn. rur. în Rom., jud. Bacău, 

compusă din 8 cătune, cu 1718 loc. Are 2 bis. 
ortodoxe şi 2 catol., 1 şcoală.

Săndulescu-Nanoveanu, I. G., jurist, a publicat 
Explicaţiunea teoretică şi practică a codicelui 
de procedură civilă, ed. II 1879. O scrisoare 
cătră Dl Mănciulescu, 1894.

Sandwich (engl. pron. sendvicî), felii de jimblă 
cu unt, cu şuncă sau cu icre, cari se servesc 
mai cu samă la ceaiu.

San Fernando, 1) S., (Isla de Leon), oraş în 
prov. spân. Cadiz (^Andalusia), 29,287 loc.; şcoală 
de marină; in vecinătate arsenalul de marină 
La Carraca. 2) S., capitala prov. chilene Colchagua, 
7447 loe. (1895). 3) S., (GastUlo de S.J, citadelă 
lângă oraşul spân. Figueras (Catalonia), una din 
cheile Spaniei.

San Francisco, oraş cu port în California (Ame
rica nord.), situat pe o limbă de pământ între 
Oceanul Pacific şi golful S., 298,997 loc. (1890); 
edificii frumoase; reşedinţa unui arcbiepiscop 
cat. S. e cel mai însemnat port în vestul Ame- 
ricei, prin calea ferată pacifică e legat cu estul 
american, prin vapoare stă în legătură cu Asia 
şi Australia; prima piajă de aur a lumii. In 1893 
exportul a fost de 34 mii. dolari, importul de 
39 4 mii. doi ; industria e puţin însemnată.

Sângătin, magh. Kia-Enyed, corn. înr.în Trans., 
cott. Alba inf. cu 783 loc. Români şi Maghiari 
(69). In 20 Oct. 1848 poporul revoltat a ucis 
aici 130 Maghiari, aparţinători clasei nobile.

Sânge, un lichid de coloare roşie (S. ce cir- 
culează în artere e de coloare roşie deschisă, 
cel din vine bate în albastru), menit a mijloci 
nutrirea tuturor organelor corpului. E compus 
din plasma, care e fluidă, şi din o mulţime de 
celule (globule) mici, cari după coloarea lor se 
numesc globule roşii şi globule albe sau leu- 
oocyţi. Plasma e un lichid ceva gălbuiu, format 
din fibrină şi serum. Fibrina e o substanţă azo- 
toasă; ea coagulează îndată ce sângele nu mai 
circulează în vase sanguinifere cu păreţi normali 
sau când vine în atingere cu aerul. Serum e 
un lichid, ce conţine albumină, săruri, grăsimi, 
zahăr şi altele. In un centimetru cubic de 8. 
se găsesc circa 5 milioane de globule roşii; 
ele au forma unor discuri, de ambele laturi la 
mijloc cevaşi concave. Globulele roşii conţin sub
stanţa numită haemoglobina (v. ac ), a cărei pro
prietate principală e, că primesce în plămâni 
oxygen pentru a-1 preda mai târziu organelor 
celorlalte. Diametrul lor e 0,006—0,0085 mm. 
Globulele albe sunt cevaşi mai mari şi mai pu
ţine la număr, tot la 350—500 globule roşii se vine

una albă. In termin mediu omul are 5 kgr. sânge. 
Cf. art. Haemoglobin, Capilare şi Circulaţiune.

Sânge de 9 fraţi, v. art. Calamus şi Coraliu.
Sânger, numele românesc al plantei Cornus 

sanguinea L. (v. ac.).
Sângerare, v. Haemorrhagia.
Sângerica sau Sângerie, numiri populare ale 

plantei Sanguisorba officinalis L. (v. ac.).
San Geronimo de Yuste (fals San YusteJ, fostă 

mănăstire şpan. de ieronimiţi lângă Plasencia şi 
rîuleţul Yuste, dărîmată 1809 de Soult. Aci a 
murit împăratul Carol V.

Sângerul de Câmpie, (magh. MenS-SzengyelJ, 
corn. rur. în Trans., cott. T.-Aricş, cu 1515 loc.. 
Români şi Maghiari (378).

Şanghai, oraş cu port în prov. chineză Eiangsu, 
aproape de gura rîului langcekiang, 400,000 loc.; 
însemnat port, dela 1842 deschis şi pentru euro
peni; se exportează mătasă şi ceaiu.

Sangiac, numirea celor mai vechi districte 
administrative din Turcia.

Sangeac-şerif (turc. steagul nobil), steagul pro
fetului, cea mai sfântă relicvie a Turcilor. S. se 
păstrează totdeuna în vistieria împărătească din 
Constantinopol şi nu se scoate nici când. Stin
dardul, care se folosesce, e numai o copie foarte 
veche, de coloare verde, de pe S. original.

Sân-Giorgiul român, (magh. Oldh-Sz.-GyargyJ, 
comunărur. înTrans., cott. B.-Năsăud, ou 3023 loc. 
români. In S. se găsesc isvoare de apă alcalină- 
muriaticâ, folositoare pentru afecţiuni catarale. 
Cf. art. Hebe.

Sângiorzu de Mureş, (magh. Maros-Szent- 
GySrgyJ, corn. rur. în Trans., cott. M.-Turda, 
cu 1495 loc. Români şi Maghiari (516).

Sângiu, comiterea de crime sângeroase (în 
psalmul 50 lui David: isbăvesoe-me de sân- 
giuri, etc.).

Sanguinaria L.,(botan.)gen monotipdiu fam. Pa- 
paveraceelor, numitaslfeldupăsucul plantei de co
loarea sângelui. S. eanadensis L. se cultivă la noi 
uneori ca plantă decorativă rustică. [A. Pr.j

Sanguisorba L., (botan.) subgen din genul 
Poterium L. (v. ac.).

Sanherib, forma biblică pentru asir. Sinachirib, 
rege al Asiriei (705—681 a. Chr.). A întreprins 
o mulţime de resboaie cuceritoare contra vecinilor, 
a încungiurat Ninive cu ziduri şi valuri.

Sanhedrin, v. Sinedriu.
Sania, trăsură cu 2 tălpi în loc de roate, fo

losită pe drumuri acoperite cu ghiaţă sau zăpadă.
Sănicioara,uua din numirile populare ale plantei 

Sanicula europaea L.
Sanidin, mineral, feldspat sticlos sau rhyakolith. 

Cristalele sunt de regulă nisce tăbliţe. Sanidinit, 
masse mineralice, cari constau mai alesdinSanidin.

Sanislau (magh. SzaniszloJ, corn. în Ung., cott. 
Sătmar, cu 4830 loc. (3428 Magh., 1282 Rom., 
1734 roni.-cat, 2145 gr.-cat. 707 ref.). Staţiune 
de cale ferată, poştă şi telegraf.

Sanitare, Legile regulează aoea parte a drep
tului administrativ, oare privescc sănătatea in
dividuală şi cea colectivă a cetăţenilor, prescrie 
acţiunea şi competinţa administraţiunii generale 
şi a celei locale în conservarea sănătăţii, în în
lăturarea căuşelor care produc boale şi moartea 
prematură şi stabilesc şi unele norme pentru asi
gurarea intereselor sanitare comune mai multor 
state, în ceea ce privesce prevenirea interna-
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ţională a unor boale exotice mai periculoase. 
Astăcji mai toate statele Europei posed legi sa
nitare bune, cari prescriu organisaţia igienei pu
blice (v. ac.) şi a asistentei medicale, mecanismul 
prevenire! boalelor infeefioase, mesuiile de igienă 
şcolară, urbană, iodustiială, rurală, de poliţie 
sanitară internaţională.

Convenţivnile sanitare internaţionale sunt 
tractate încheiate între mai multe state, cu scopul 
de apărare mutuală în contra importaţiunei boa
lelor infecţioase (în special a cholerei, ciumei, 
şi febrei galbine) şi a unificărei mesurilor pre
ventive în contra invasiunei epidemiilor, astfel 
ca să se stabilească o profilaxie suficientă fără 
a se jigni comunicaţiunea şi comerciul mai mult 
decât trebuinţa cere. C. san. int. cele mai im
portante sunt, cea de Dresda din 1893 pentru 
prevenţiunea cholerei şi cea de Veneţia din 1897 
pentru prevenţiunea ciumei; prin ele se regu
lează Bupraveghiarea sanitară a persoanelor, măr
furilor şi navelor, cari pleacă din localităţi in
fectate atât din Orient precum şi din Europa, 
controlul sanitar al pelerinageior religioase la 
Meca şi Medina în Arabia şi la Kerbela în Persia, 
tratarea uniformă a navelor de călători după 
condiţiunea dacă au pe bord medic şi aparat de 
desinfectare cu vapori, procedarea uniformă în 
staţiunile sanitare (carantinare) din porturile Eu
ropei, în special modul uniform al inspecţiunei 
sanitare, al isolării şi desinfectării persoanelor, 
mărfurilor şi navelor infectato şi suspecte şi 
timpul reţinerii în observaţiune, acele conven- 
ţiuni precisează activitatea consiliilor sanitare 
internaţionale din Constantinopole şi Alexandria 
şi a staţiunilor sanitare din Canalul de Suez, din 
Marea Roşie şi din Golful Persic.

C. analoge pentru apărarea mutuală a două 
state în contra importaţiunei de boale infec
ţioase ale animalelor domestice se numesc C. ve
terinare.

Poliţia sanitară se numesce tot sistemul de 
măsuri, de legi, regulamente, ordonanţe, de in- 
stituţiuni şi stabilimente, menite a conlucra pentru 
conservarea sănătăţii publice şi private (indivi
duale), pentru prevenirea de epidemii, prin apli
carea regulelor igienei, v. şi Igiena. [I. Felix.]

San Jacinto, rîu în Texas (America nord.), se 
varsă în baia Galveston, 150 km. lung. In apro
piere de gura lui s’a dat 21 Aprile 1836 lupta, 
care a decis independenţa ţerii Texas.

San Jose, 1) capitala republ. Costarica (Ame
rica centrală), 19,326 loc. (1892). 2) oraş în Ca
lifornia (America nord.), 18,060 loc. (1890); mai 
înainte capitala statului California.

San Juan, 1) un rîu în America centrală 190 km. 
lung, prin el se scurge lacul Nicaragua în marea 
Caribi; important pentru plănuitul canal Nica
ragua. 2) grupă de insule americane între ins. 
Vaucouver şi continent, 440 km*. 3) S. de la 
Frontera, capitala prov. argentine S. (87,345 km*., 
cu 84,251 loc.), aproape de Rio de S., 10,410 loc. 
(1895). 4) S. de Puerto Bico, capitala insulei 
amer. Puerto Rioo, 26,387 loc. (1887); comerciu 
însemnat.

San Lorenzo (Sanet Lorenz, Sf. LaurenţiuJ, 
riu în America nord., formează scurgerea la
cului Ontario, se lărgesce foarte mult, în ol sunt 
»o mie insule», la gura sa e de 45 km. lat, se 
varsă în golful S. al Oceanului Atlantic; 990 km.

lung, până la Qnebec poartă năi de mare; ba- 
sinul 1.378,000 km’. Afluenţi: Ottava, Sagnenay, 
Richelieu.

San Luis, 1) provincie în republica argentină, 
75,917 km*, cu 81,450 loc. (1895). Capitala S. 
de la Punta 9780 loc. 2) S. Potosi, stat în in
teriorul Mexicului, 66,510 km*, cu 568,449 loc. 
(1895). Capitala S., 69,050 loc., mine; 1863 re
şedinţa regimului sub Juaiez.

Sân-Mărghita (magh. Szent-Margita), comună 
rurală în Trans., cott. Soinoo-Dobâca cu 1336 loc. 
(897 Rom., 416 Magh., 910 gr.-cat., 369 ref., 
41 israel.).

S. M., protopopiatul gr.-cat., cu 11 parochfi 
şi 8067 suflete (1896).

San-Marin, G., proprietar din Bucuresci, a 
lăsat (1885) Acad. Rom. un fond de 10,000 lei 
pentru a se premia publicaţii de economia na
ţională.

San Marino, rep. în Italia de mijloc, între prov. 
ital. Forli şi Pesaro-Urbino, 69 km*., cu 9000 loc. 
(1897); legislativa se compune din marele senat 
(60 membri) şi micul senat (12 membri), execu
tiva o exercită 2 căpitani aleşi pe câte'/, an. Veni
turile statului la 1895—96 au fost 361,344 lire, 
cheltuielile 356,879 lire. Armata 950 oameni. 
Republica se (}ice că sustă de 1400 ani. Capitala 
S. pe dealul Titano, 1600 loc; castel, museu.

Sânmărtin, (magh. MezS-Set.-Mdrton), corn. 
rur. în Trans., cott. Murăş-Turda, 1157 loc. rom.

Sân-Mfclăuşul-Mare Germân, (NemetNagy-Set.- 
Mikloa.J corn. mare în cott. Torontâl, cu 281 case 
şi 1971 loc. germ. Teritoriul 5443 jug. cat. foarte 
productiv. Aici s’a n. întemeietorul filologiei ma
ghiare N, Revai la 24 Febr. 1749, f 1 Apr. 1807.

S.-M.-M. Sârbesc, (Szerh N.-Szt.-M.), corn. 
mare în cott. Torontâl. Are 1659 case cu 10,340 loc. 
Magh., Germani, Români, Şerbi. Români gr.-or. 
sunt4051. Teritoriul cumaimulte pustel7,689jug. 
cat. foarte fructifer. Are şcoală pentru industriaşi.

S.-M. Român, (Oldh Szt.-M.J, corn. mare în 
cott. Bihor, cu, 409 case şi 2004 loc. gr.-or. Rom. 
Teritoriul 5044 jug. cat. foarte productiv.

S.-Miclăuf, (Belinyes Szt.-Mihlâs), corn. mică 
în Bihor. Are 74 case cu 362 loc. gr.-or. Români. 
Are ruine de mănăstire, fundată deja înaintea 
venirei Tătarilor, se amintesce pe la 1333.

Sân-Mihaiul român, corn. rur. în Bănat, cott. 
Timiş, cu 1936 loc. rom.

Sannazaro, Jacopo, poet italian, cunoscut şi 
sub numele Actius Sincerus, n. 1458 în Neapole 
şi t 1530. A scris în limba italiană şi latină, 
în deosebi elegii şi epigrame. Scrieri: Arcadiu; 
Sonetti e Canzoni; De partu virginis.

Sân-Petm, serbătoare în onoarea apostolilor 
Petru şi Pavel, pusă pe 29 Iunie v. Serbătorii 
îi premerge un post, care începe Luni după Du
mineca tuturor sfinţilor (prima Duminecă după 
Rusalii).

Sânpetru, (germ. Petersberg, magh. Set.-PeterJ, 
corn. rur. în Trans., cott. Braşov, cu 1871 loc. 
Saşi (1184) şi Români. Pe dealul de lângă S. se 
ved ruinele unei vechi cetăţi.

Sânpetru (magh, Uedi-Szent-Peter), corn. rur. 
în Trans., cott. Cluj, cu 1182 loc. Romani şi 
Maghiari (209). In S. se ţin târguri de ţeară foarte 
cercetate.

San Remo, oraş în prov. ital. Porto Maurizio, 
lângă Golful Genovei, 12,285 loc.; căutat loc de



Şansa — San Stefano, S81
cură de iarnă; temperatura medie pentru Dec. 
până Febr. e 10 50.

Şansa, (franc, chance, ital. cadenza), nuroc, 
probabilitate.

San Salvador, 1) (Guanahani acum Watling), 
una din insulele Bahama; aci a debarcat prima- 
dată (12 Oct. 1492) Coriinib pe păment ame
rican. 2) Capitala statului Salvador în America 
centrală, 50,000 loc.; 1854 şi 1879 a fost aproape 
ruinat de cutremure.

Sanscrita, Limba, limba sfântă a Indiei, a 
bramanismului. ^Necunoscută în Europa până pe 
la jumătatea seci. XVIII, S. e recunoscută acji 
ca mamă sau mai bine ca soră mai mare a tu
turor limbilor indo-europene. Născută pe platoul 
Iranului şi introdusă prin Arii în India, ea era 
vorbită odată în toată întinderea Indiei. Cu des- 
voltarea bramanismului din religiunea naturei 
şi cu crearea literaturei bramane, s’a perfec
ţionat şi limba primitivă a Ariilor şi a devenit 
modelul cel mai desăvîrşit al limbilor flexionare. 
Mai sonoră, mai dulce, mai bogată în sunete şi 
forme gramaticale decât elina, latina şi germana, 
cu o gramatică mai regulată decât a acestora, 
ea s’a numit de bramani >sanscrita< adecă >per- 
fectă< sau «limba (Jeilor«; şi cu timpul a ajuns 
a ou mai fi înţeleasă decât de literaţi, ca şi 
elina, latina şi ebraica. Iar limba vorbită de 
popor şi în care s’a scris literatui-a budhismului, 
care ca şi creştinismul e religiune a poporului, 
s’a numit «pracriU, adecă inferioară. Aceasta a 
devenit la rândul seu mama limbilor moderne ale 
Indiei. Pentru scrierea limbei S., numită «dava- 
năgarii, adecă «scriptura 4eilor<, fixată de abia 
de pe la 4(K)—800 d. Chr., Bramanii au uu al
fabet de 50 litere, din cari 10 vocale şi 4 dif
tongi, 34 consonante şi 2 semne pentru însem
narea oasaUtăţii şi aspiraţiunilor finale. Cea mai 
veche şi mai bună gramatică a ei este a india
nului Panini (v. ac.), comentată de mulţi alţi 
erudiţi indiani. S., în care sunt scrise cele mai 
vechi monumente ale Indiei, (Vedele, Mânu, Pu- 
rana, Mahabharata, Bamayana, ş. a.), a fost stu
diată, afară din India, mai ântâiu de Chinezi, 
împăratul chinez Ming-ti, sub care s’a introdus 
budhaismul în China, a trimis mai ântâiu mi
sionari în India, cari au început traducerea li
teraturei budhiste în limba chineză. Urmară 
apoi Arabii, începând dela califul Almanzor 
(v. ac.). In Europa, după Grecii vechi cari au 
cunoscut literatura filosofică şi religioasă a In
diei, de abia din seci. XV a început a se studia 
limba 8. prin misionari. Dar cu mare succes s’a 
oultivatfilologiaS. prin Englezide prin seci. XVIII, 
când ei supuseră India şi, la 1784 înfiinţară «So
cietatea asiatică dela Calcutta». Scrierile lui Wil- 
kins, William Jones, primul traducător al Sakun- 
talei, Colebrooke, Carey, Forster, ş. a. membri 
ai acestei societăţi, au dat nascere unei noue 
sciinţe, filologiei comparative, arătând marea ase
mănare şi originea comună a limbei S. cu lim
bile indo-europene. Ântâiu S. a fost negată de 
alţi filologi şi presupusă a fi o creaţiune a Bra- 
uianilor după modelul elinei şi latinei; precum 
credeau, că bramanismul e o imitaţiune a creşti
nismului. La 1808 Fr. Schlegel publică memo
rabila ea operă, «Despre limba şi înţelepţiunea 
lndianilor«, care se consideră ca temelia lingui- 
sticei (v. ac.) şi filologiei comparate. Insă prima
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gramatică S. comparativă o publioâ Fr. Bopp în 
limba latină, 1817 şi 1832. El studia compara- 
ţiunea în adevăr sciinţifică între limbile S., zen- 
dică, elină, latină, litvană, slavonă, gotică şi 
germană. Alte gramatici S., în limba latină, au 
scris: Paulino de Santo Bartolomeo. Roma, 1790; 
Othmar Franck, Wiirzburg, 1823; în limba fran
ceză: Desgranges, 1845; Burnouf, 1860; Fr. 
Baudry, 1859; în limba germană: Bopp, 1847; 
Bollur, 1847; Benfey, 1852—1854, 2 voi.; în 
limba engleză: Lebedeff, 1801; Colebrooke, 1805; 
Carey. Wilkins,Wileon, ş. a., cele mai nouă: de 
Max Miiller, 1866; Stenzler, gramatica elemen- 
tai'ă, 1875; Kellner, 1885. Dicţionare S., în limba 
latină: Bopp, 1828—30 şi 1847; în limba fran
ceză: Burnouf şi Leopol, 1863; în limba en
gleză: S. Rousseau, Vilson, Monnier Willeam, 
Benfey. Despre versificaţiunea S. «Metrica» de 
Paogela. Importante lucrări despre conjugările 
şi rădăcinile S. au făcut Wilkins, Rosen, Hoefer, 
Westergaard («Radices linguae Sanscritae»), pe 
basa cărora Curţius a scris «Etimologiile gre- 
cesci«, 1873; Pott, «Dicţionariul de rădăcini al 
limbilor indo-germane«, 1873, 5 voi. Studiul 
limbei S. e important nu numai pentru că ne 
oglindesce cea mai veche cultură originală a 
Indiei, ci şi pentru că ne arată originea şi în
rudirea marei familii a limbilor indo-europene 
şi ne dă cele mai surprinzătoare resultate de
spre istoria acestor popoare şi despre cele mai 
adânci taine ale spiritului omenesc, cum vedem 
în «Les origines indo-europeennes« a lui Pictet, 
1859, 2 voi. şi în «Sprachvergleichung und Ur- 
geschichte» a lui Schrader, 1883. Pentru aceea 
S. se propune a^i la toate universităţile mai 
însemnate. [M. Strajan.]

Sansculoţl, (franc.) s’a numit la începutul re- 
voluţiunii franceze poporul, care nu purta pan
taloni scurţi până în genunchi (culotte), ci de 
cei lungi, cum se poartă a^i.

San Sebastian, capitala prov. spân. Guipuzcoa, 
lângă golful Viscaya, 29,047 loc.; reşedinţă epis- 
copească; mare port; comerciu maritim; băi 
de mare.

Sansevlerla Thunb., (botan.) mic gen din fam. 
Haemodoraceae, tribul Ophiopogoneae, cuprinde 
vr’o 10 specii de plante erbacee, respândite prin 
Africa tropicală şi australă şi in India orientală. 
Dintre speciile acestui gen menţionăm: S. cy- 
lindrica Boj., S. guineensis Willd. şi S. zey- 
laniea Willd.; toate aceste 3 specii sunt re- 
maicabile ca plante textile. [Z. C. P.]

Sanslbar, sultanat la coasta estica a Africei 
sudice, dela 1890 sub protectorat englez. Se 
compune din insula S. (1591 km*., cu 150,000 loc.) 
Şl Pemba (960 km*., cu 10,000 loc.); populaţia 
se compuue din Negri, Arabi şi In^i. Capitala S., 
100,000 loc., cel mai important centru comercial 
şi port pe întreagă coasta orientală a Africei; 
se exportează fildeş, aromatice, copia, orez, gumi.

Sanssouci, (franc., «fără griji»), castel regal 
lângă Potsdam. Aici petreceau cu predilecţiune 
regii prusiaci Frideric cel Mare şi Friderio Wil- 
helm IV. A fost clădit în părţile sale principale 
la 1745—47 după planurile date de Frideric 
cel Mare.

San Stefano, (Santo Stefano), sat depărtat 
10 km. de Constantinopole, uude s’a stabilit car
tierul general al armatei rusesci îu resboiul din
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1877—78 şi unde a’a încheiat (3 Maitie 1878) 
între Turcia şi Rusia vestitul tractat, care în
tindea Bulgaria dela Dunăre până la Pind ^şi 
Marea Egeică, tractat modificat considerabil în 
congresul din Berlin. Prin art. 5 al acestui tractat, 
la a cărui încheiere Românii nu luaseră parte, 
deşi luptaseră alături de Ruşi, Turcia acordă in
dependenţa României; prin art. 19 se lua Turciei 
o parte din Dobrogea, spre a se schimba cu 
partea Basarabiei întoarsă României de Rusia 
prin congresul din Paris 1856. Aceste condiţiuni, 
cum şi staţionarea trupelor în România au pro
vocat o mai'e fierbere în ţeară, ce era să ducă 
la o ciocnire cu Ruşii. (Cf. Rumănien und der 
Vertrag von San Stefano, von einem rumân. 
Senator. Wien, 1878. Memoriile regelui Carol).

Şanţ, săpătură longitudinală in păment. In 
fortificaţie Ş. este unul din cele 2 elemente ale 
unui profil dintr’o întărire: Ş. şi parapetul. Ş. 
poate fi trapezoidal sau triunghiular; in ântâiul 
cas se compune din 2 taluze şi fundul Ş.-lui, 
taluzul dinspre foi'tificaţie se numesce escarpă 
şi acel spre exterior contraescarpă.

Şanta, vîrf în munţii Oibinului, 1345 m., cer
cetat şi ca loc de cură.

Santa Catharlna, stat litoral în Brasilia, 
74,156 km*., ou 283,769 loc. (1890). Capitala 
Desterro pe insula 8.

Santa Cruz, 1) capitala ins. canare Palma, 
6695 loc. (1887), port. 2) Capitala ins. canare 
Teneriffa, 19,722 loc.; port, comerciu. 3) Ar- 
ehipelagul S., grupă de insule în Oceanul Pacific 
spre sudest dela ins. Salomon, 938 km*., 5000 Ioc. 
4) S. C. de la Sierra, departamentul estic al republ. 
sudameric. Bolivia. 5) S., colonie germană în 
Brasilia, statul Rio-Orande do Sul. 6) S., port 
marocan (v. Agadir). 7) S., capitala comitatului 
cu acelaş nume din California.

Santa Fă, 1) prov. în republica Argentina, 
131,906 km*., cu 397,188 loc. (1895). Capitala S., 
lângă Paranâ, 24,755 loc.; navigaţie. 2) Capitala 
teritoriului nordamerican Mexicul nou, la 2091 m. 
preste nivelul mării, 6185 loc. (1890). 3) S.1 de 
Bogota, V. Bogota.

Şantaglu, a trage profit exploatând frica altuia 
prin a-1 ameninţă cu divulgări de fapte inco
recte. (v. şi Înşelăciune.)

Santal, un principiu ce se găsesce în lemnul 
de Santalum (v. ac.), cristalisează în file, se di- 
soalvă în apă şi în soluţiunile metalelor alcaline 
hydroxidate, cu coloarea galbenă. Aceste solu- 
ţiuni în contact cu aerul devin roşii, mai târ4iu 
ver(}i şi în fine urit colorate. Are drept formulă 
chimică C* H* O*.

Santalaoeae, (botan.) familie de plante dicotyle 
monochlamideae. Cuprinde vr’o 220 specii res- 
pândite în ţeriie calde, mai puţine temperate, 
glabre, lemnoase sau erbacee parasitice. Dintre 
triburi cităm numai: Thesieae, dintre genuri 
Thesium, apoi Osyrideaecn Comandra, San
talum, Osyris, etc. [A. Pr.]

Santa Lucia, insulă în Antilele mici, 614 km*., 
cu 46,671 loc. (1896); vulcanică; se produce 
zahăr, cafea, cacao, etc. Oraş principal (îastries. 
Dela 1803 a Englezilor.

Santalum L., (botan.) gen de plante lemnoase 
cu foi de regulă oposite din fam. Santalaoeae, 
trib. Osyrideae. Cuprinde vr’o 8 specii tropicale 
şi subtropicale australasiatice, dintre cari: S.

album L. din Estindia ne dă lemnul preţios de 
Santal (v. ac.) şi se aplică âncă şi în parfumerie 
şi medicină. [A. Pr.]

Santa Maria Capua Vetere, oraş în prov. ital. 
Caserta (Campania), zidit pe ruinele vechei Capua, 
18,470 loc. Resturile unui amfiteatru roman.

Sânt-Ana, (magh. Uj-Szt.-AnnaJ, corn. mare în 
cott. Arad,, se desparte numai prin o stradă de 
Comlăuş(O.-Szt.-Anna). Are855 oase, cu5582 loc. 
Germani, cari s’au colonisat după 1750, puţini 
Magh. şi Români. Teritoriul 7882 jug. cat. foarte 
productiv.

Sânt’ Ana, iezer în Trans., la marginea de 
sud a cott. Ciuc, lângă Tuşnad, pe partea sud- 
vestică a vîrfului N. Csomâd, 951 m. preste ni- 
voul mării. Periferia e de 3 km. Pe ţermurul 
lui se află o capelă, la care peregrina poporul 
mai de mult.

Santander, 1) prov. spân. (Castilia veche), 
5460 km*., cu 244,274 loc. (1887). Capitala S., 
42,125 loc., portul principal al Castiliei lângă 
golful Viscaya; comerciu maritim; şantier; băi 
de mare. 2) Departament în republica sudainer. 
Columbia, 42,200 km*., cu 432,178 loc. Capitala 
Bucamaranga.

Sântereag, (magh. Somhereh), corn. rur. în 
Trans., cott. Solnoc-Dobâca, cu 1054 loc. rom. 
şi magh. (492).

Santerre, berar din Paris, n. 1752, f 1809, 
a fost comandantul gardei naţionale din Paris, 
1793 general de divisie în resboiul Vendeei.

Santiago, l) S. de Compoatsla, oraş în prov. 
spân. Coruna (Galicia), 24,300 loc.; archiepiscop, 
catedrală în stil roman (loc de pelerinagiu, fiind 
aci moaştele Sf. lacob,- patronul Spaniolilor); 
universitate. 2) S: del JEstero, prov. în Argen- 
tinia, 103,016 km*., cu 161,502 loc. (1895). Ca
pitala S., 10,000 loc. 3) S. de Chile, capitala 
republicei Chile, la poalele Ancjilor, 256,403 loc. 
(1895); archiepiscop; universitate; observatoriu 
astronomic. 4) S. de Cuba, oraş cu port pe ins. 
Cuba, 59,614 loc. (1887); însemnată piaţă co
mercială. 1898 fu luat de Americani după ni
micirea flotilei spaniole, (v. şi Sao Thiago).

Sânt-llie, corn. rur. (cu căt. Cereteii şi Fru
moasa), parochie, moşie mănăstirească în căp. şi 
j. Suceava în Bucovina, are 1582 loc. (1344 ort.-or., 
180 rom.-cat. şi uniţi, 22 protest., 36 mos.), o şcoala 
primară şi o biserică zidită de Ştefan cel Mare ca 
mănăstire pentru călugări, înzestrată cu moşii şi 
de Petru Rareş în 1546 şi de lancu Sasul în 1582.

Santlllana, Don Inigo Lopee de Mendoza, 
marchiz de, poet spaniol (1398—1468), renumit 
totodată ca resboinic, om de stat şi erudit; n. din 
o familie înrudită cu Cid, eroul legendar al Spa
niolilor, fu unul din primii seniori şi poeţi ai 
curţii lui loan II, s’a distins în mai multe res- 
boaie cu Maurii şi cu Aragonesii, a scris după 
modelul trubadurilor provensali şi italieni, în- 
tr’un stil cam afectat, »Centiloquio«, colecţiune 
de maxime morale şi politice, numeroase poesii 
lirice, »Cele patru etăţi ale lumii», poemă epică, 
•Manualul favoriţilor», poemă didactică, ş. a.

Sânt-loana, (magh. Vajda-Szent-Ivdny), corn. 
rur. în Trans., cott. Mureş-Turda, ou 1732 loc. 
Rom. şi Magh. (881).

Santis, pisc de munte în Alpii Appenzell, 
2504 m.; renumit pentru prospectul ce se des
chide de pe el; observatoriu meteorologic.
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Santo-Domlngo, v. San Domingo.
Santolina L., (botan.) gen din vasta familie a 

Compositelor, tribul Anthemideae, cuprinde vr’o 
8 specii de plante subfrutescente, foarte odo- 
rante, respândite mai cu samă prin regiunea 
mediteraniană. Dintre speciile acestui gen men
ţionăm : S. Chamaeeyparissus L. mult cultivată 
prin grădini şi cunoscută de poporul nostru sub 
numirile: Lemnul Maicei Domnului, 
Limbricariţa şi Poala Maicei Dom
nului. Această plantă este întrebuinţată şi în 
medicină ca antispasmodică, emenagogă şi ver- 
raifugă. [Zi. C. P.]

Santonina, (C16 H,a O*), un alcaloid ce se gă- 
sesce în Flores Cynae, precum şi în florile mai 
multor specii de Artemisia. S. formează cristale 
incolore lucitoare, cari prin influenţa luminei se 
ingălbinesc repede transformându-se în Pho- 
tosantonină.

Sânt-Onofreiu, v. Mănăstioara.
Santorin, (Thira, vechea TheraJ, insulă în 

Ciclade, 71 km8., cu 14,527 (1889), cunoscută 
prin revoluţiuni vulcanice, cari la 1866 au produs 
ins. Apliroessa. Anticităţi. Vin bun (Vino Santo). 
Capitala Phiră (Thira).

Santo Stefano, (necorect San StefanoJ, sat 
lângă Marea Marmara, spre vest dela Constan- 
tinopole. Aci s’a încheiat 8 Martie 1878 pace 
între Rusia şi Turcia, modificată apoi în con
gresul din Berlin, (v. San-Stefano.)

Şantung, prov. în nordul Chinei, 145,000 km8., 
cu 37'4 milioane loc.; bogată în minerale, mai 
ales cărbuni. Sinul Eiancin s’a dat în arendă 
Germaniei, portul militar Wei-hai-wei Angliei. 
Capitala Cinan.

Sao Francisco, rîu în Brasilia, se varsă în 
Oc. Atlantic, 2900 km. lung, basin 645,000 km8.

Saâne, aQuent pe dreapta al Bhonului, isvo- 
resce în Monts Faucilles, se varsă la Lyon, 
482 km. lung, pe .874 km. e navigabil. După el 
s’a numit depărtăm, francez Haute-S., 5374 km8., 
cu 272,891 loc. (1896), capitala Vesoul; şi de
părtăm. S.-et-Loire, 8626 km8., cu 621,237 loc. 
(1896), capitala Mâcon.

Sao Paulo, stat în sud-est. Brasihei, 290,876 km8., 
ou 1.384,753 loc. (1890). Capitala S., 64,934 loc., 
episcopie; şcoală de drept; comerciu viu.

Saosohjant, la Perşi Messia sau mântuitorul, 
(v. Ormuzd.)

Sao Thlago, 1) S., cea mai mare din insulele 
Cap-Verde, 967 km8., cu 45,488 loc. (1885). Capit. 
Praia.

2) Sao Thiago, ord militar, numit şi al St. 
lăcob dela spadă (San lago di Comportela), re
cunoscut deja la 1175 de papa pentru Spania, 
la 1320 pentru Portugalia. In Portugalia se dă 
pentru merite soiinţifice şi artistice.

Sapa, instrument de Ber ori oţel, de formă 
triunghiulară, semicercuală ori pătrată, proveijută 
cu o coadă de lemn, servesce la săpat şi întors 
pămentul şi la săpatul, prăşitul plantelor, pentru 
a le curăţi de buruieni. Operaţiunea se numesce 
săpat sau prăţit.

Sapandomad, în mitologia pers. unicul Am- 
şaspand (v. ac.) de genul femeiesc.

Săpata de jos, com. rur. în Rom., j. Argeş, 
cu 1133 loc. Are 2 biserici şi 1 şcoală.

Săpata de sus, com. nir. în Rom., j. Argeş, 
ou 1081 loc., 3 biserici, 1 şcoală.

Saphir, Moriz Gotăieb, umorist şi satiric germ., 
n. 1793 în Lovas-Bereny (Ung.) din părinţi ovrei, 
t 1858 în Baden (1. Viena). După studii talmu- 
diste, s’a dedicat, mai ales din 1822 începând, 
exclusiv literatui’ei uşoare, colaborând şi înte
meind însuşi (Jiare, în cari rîdea de totul şi de 
toţi. Era măestru mai ales în jocuri de cuvinte, 
ceea ce i-a adus mari succese în timpul seu. 
Scrierile lui novelistice, deşf mai bune, sunt 
mai puţin cunoscute. «Scrieri alese» în 26 voi. 
Stuttg., 1887—88, şi tot acolo în 12 voi. 1884. 
(v. şi Safir.)

Sapieha, o familie puternică din Litvania, îm
părţită in două linii, dintre cari una în Qaliţia. 
Intre descendenţii acestei familii a excelat S. 
Lew, n. 1557, t 1633. El a introdus mai ântâi 
judecătorii regulate în Litvania şi a publicat 
statutul litvan (1614). In serviciul Poloniei a 
luptat contra Ruşilor şi contra lui Gustav Adolf 
al Svediei. S. a desfăcut, prin intrigile lui, le
găturile de alianţă dintre ţarul Rusiei Boris Go- 
dunoff şi Miliaiu Viteazul, care voia să pună 
mâna pe o parte a Poloniei.

Sapienţa, înţelepciune, care din punct de ve
dere filos. se manifestă în cunoascerea adevărului 
şi în conformarea şi întocmii-ea vieţii practice 
potrivit cu acea cunoscinţă. Din punct de vedere 
etic, S. este cea dintâi între virtuţile cardinale, 
prin care omul îşi propune ca să facă numai ceea 
ce este bine, cinstit şi potrivit cu dreapta jude
cată. (Cf. Mironescu, Etica 499.) [Pl.J

Sapindacee, (botan.) familie de plante lem
noase dicotile polypetale înrudită cu Celastri- 
neele. Cuprinde până la 700 specii respândite 
pe întreagă suprafaţa globului şi distribuite în 
mai multe triburi (după unii familii proprie) şi 
anume: Sapindeae (inel. Eippocastaneae) cu ge
nuri remarcabile: Eoelreteria, Aesculus, Sapindus, 
Xanthoceras, ş. a. Acerineae cu Acer şi Ne- 
gundo, Dodonaeae, Melianiheae şi Staphyleae 
cu Stăphylea. S. sunt importante ca plante fo
restiere, decorative, medicinale, etc. [A. Pr.]

Săpniţa, (magh. Szaploncza), com. rur. în 
Ungaria, cott. Maramureş, cu 2682 loc. rom. 
şi nemţi (870) şi un isvor ou apă minerală al- 
calină-muriatică.

Saponaria L., (botan.) gen din fam. Garyo- 
phylleae, trib. Sileneae, cuprinde plante erbacee 
anuale sau perene, are vr’o 30 de specii, res
pândite prin Europa şi prin Asia extratropioală, 
grupate în următoarele 3 secţiuni, considerate 
de unii botanişti ca tot atâtea genuri deosebite 
şi anume: 1) JBootia Neck. 2) Proteinia Ser. şi 
3) Vacearia Dod. Dintre speciile genului Sapo
naria menţionăm:. S. officinalis L., care cresce 
în părţile noastre şi este cunoscută poporului 
românesc sub numirile: Săponel, Săpunel, 
Soponel, Săpunariţă, Odagaci, Odo- 
gaci, etc. şi S. Vacearia L., care cresce prin 
semănături şi este cunoscută popomlui nostru 
sub numirile de: Floarea călugărului, 
Văcărioă sau Vacăriţă. [Z.C.P.]

Saponificaţiune, combinarea aciijilor graşi (ste- 
aric, palmitic, oleic), cu base. Când'combinarea 
se face cu buse alcaline, productul ia numirea 
de săpunuri, iar când se combină cu oxi(jii de 
plumb se numesc emplastre.

Saponina, (Ca8HM0,e),segăsesoe până la 34°/0 
în rădăcinade Saponaria oSic., în coajade Luillaya

56’»
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Gaponaria şi în mai multe plante, e o pulbere 
albă, amorfă cu gust dulceag, astriugent. Prin 
aoi(ji se descompune în Glyoosă şi Sapogenină 
(C14 H1* O4). S. are efect forte şi în doze mai'i 
influenţează asupra cordului şi asupra ganglioa- 
nelor nervoase centrale.

Saponit (Kerolith, Piotin), mineral întrebu
inţat la fabricaţiunea de Porcelan.

Sapor, (Şapur), 3 regi persani (242—273, 
310—379 Şl 385—388 d. Chr.), cari au purtat 
multe resboaie, mai ales cu Romanii.

Saporogl, (rus.) adecă dincolo de cataracte, 
s’au numit comunităţile libere do pescari şi ostaşi, 
întemeiate la cursul inferior al Niprului, din 
cari s’au desvoltat Cazacii din Rusia mică. Ei 
au purtat lupte seculare cu Polonii, apoi' şi cu 
Ruşii, până ce au fost contopiţi în împărăţia 
rusă. Moldova ancă a avut să sufere invasiuni 
de ale lor.

Sapotaceae, (botan.) fam. de plante lemnoase 
laotescente dicotile gamopetale; cuprinde vr’o 
300 specii tropicale, dintre caii cităm ca genuri im
portante industriale şi alimentare: Sideroxylon, 
Achras, Isonandra şi Bassia. [A. Pr.]

Sapotoxina, (Cy HM O1» -1- H, O), un principiu 
care se găsesce în rădăcina de Luillaya sapo- 
nariae alături de acidul Luilaic; se presintă ca 
o massă amorfă de coloare albă, e uşor solubilă 
în apă şi în alcool.

Sappe, şanţuri făcute prin trupe cari asediază 
o cetate, cu scopul de a se apropia cât se poate 
mai scutite de fortiflcaţiuni.

Sapphic, în versificaţiunea antică versul compus 
din 11 silabe cu următoarea succesiune: — w.
— ^ _ — w. In poetică se di
stinge şi strofa sapphică, adevărat antică, ce 
constă din 3 versuri S. de câte 11 silabe, cu 
un al 4-lea vers adonic, drept încheiere, con- 
stătător din 5 silabe cu ui'mătoarea succesiune:
- ^ ^ [*]

Sappho, cea mai antică poetă lincă eoliană
(Lesbos). Pe când Alkaios cânta libertatea, S. 
cânta amorul fantastic; n. în Erosos, a trăit în 
Mitylene. A avut de soţ pe cel mai bogat om 
din Andros, Kerkulas. A scris elegii, epigrame, 
poesii erotice şi câteva ode. Din toate se pă
strează două strofe şi câteva fragmeute. Ea fu 
născocitoarea strofei sapphice.

Sapraemla, (med.) îmbolnăvire acută în urma 
intrării de materii putrede in sânge.

Saprolegnfacee, (botan.) familie de Ciuperci 
Oomycete. Au un miceliu tubulos, ramificat. Se 
multiplică prin zocspori cu 2 cili, formaţi în 
Zoosporangi terminali. Trăiesc părăsite sau sa- 
profite pe animale din ape: pesci, insecte, raci, 
sau pe plante. Principale genuri: Saprolegnia 
Nees (S. ferax Nees, pe musce, pesci), AMya 
Nees (A. prolifera Nees, pe insecte aquatice, 
pesci), Aphanotnyces De Bary, etc. [S. Şt. R.]

Saprophyte, plante cari trăiesc pe materii or
ganice moarte: putregaiu de copaci, frunze, bă- 
ligar, cadavre de animale; aşa sunt numeroase 
bacterii şi ciuperci, plantele humicole (v. ac.), 
bemisaprophyte (v. ac.), cu mycorhiză (v. ac.). 
Sunt unele S. obligate, holosaprophyte, adecă 
complet adaptate la acest mod de traiu, în cas 
când sunt complet lipsite de clorofilă (s. e. ciu
perci) ; altele sunt facultative, adecă pot trăi şi 
numai din substanţele slntetisate de clorofilă

(s. e. arborii cu mycorhiză). Traiul saprofitic a 
determinat caractere speciale morfologice şi ana
tomice la plantele, cari s’au adaptat lui (lipsa clc- 
rofilei, perilor absorbanţi, frunzelor, rădăcinilor).

[S. Şt. R.]
Săpun, composiţia unui oxid metalic cu aoitji 

graşi. Prin încălzirea cu potasăsau sodă grăsimile, 
seul topit de vacă, de oaie, untura de porc, untul 
de pesce, oleiurile vegetale, se descompun, pun 
glicerina în libertate şi formează S.; săruri al
caline, compuse din sodă sau din potasă şi din 
aciZi graşi. S. de sodă, pe care îl întrebuinţăm 
obicinuit pentru spălarea rutelor şi altor obiecte, 
pentru curăţirea corpului, are o consistenţă mai 
tare, de vreme ce S. de potasă este moale ca 
o alifie. S. de potasă posede o acţiune purificătoare 
şi se întrebuinţează chiar ca desinfectant. Con
sumul mic de S. al unei poporaţiuni se consideră 
ca proba înapoierii culturale. S. se mai întrebuin
ţează în farmacie şi în industrie. 8. transparente 
se fabrică obicinuit prin solvarea săpunului în 
alcool şi evaporarea alcoolului. Săpunurilor de 
lux, de toaletă, se adaugă oleiuri eterice, unor 
S. medicinale diferite medicamente. S. se falsi
fică prin încorporare în el de cantităţi mari de 
apă, de grăsime nesoponificată, de corpuri mine
rale inerte, ca pământuri sfiicioase, argiloase, 
calcare şi se colorează câteodată cu substanţe 
vătămătoare. Fabricarea de S. constitue o industrie 
insalubră, ea produce miros urît la conservarea 
şi la topirea seului, mai ales dacă se întrebuin
ţează seul vechiu, rânced; residuele fabricaţiunei 
pot infecta atmosfera şi puţurile (fântânele) din 
vecinătate, dacă acele rămăşiţe nu se adună in 
roservorii impermeabile şi acoperite. Trebue să 
se prescrie topirea seului prin vapori ferbinţi 
de apă, curăţenia scrupuloasă a tuturor localelor 
fabricei şi depărtarea regulată şi corectă a re- 
siduelor. [1. F.]

Săpun, de metal, folosit la curăţirea obiectelor 
de metal. E făcut din săpun ordinar, care se 
amestecă, după ce a fost făcut fluid, cu cretă 
şi roşu englezesc.

Săpunel, numire vulgară a plantei Saponaria 
officinalis L. (v. ac ).

Sara, sora maşteră şi soţia patriarchului Avraam, 
(v. ac.).

Sarabanda, dans spaniol, de un caracter grav, 
măreţ, in măsură ternară, (a/4 sau •/,) mişcare 
moderată (84 timpi pe minut) şi acompaniamentul 
obligat al oastanetelor. După unii a fost introdus 
în Spania prin Saraceni. [T. C.]

Saracăclanii, nisce triburi grecesci, cari cu 
turmele lor de oi se strămută din munte în munte 
la Pind, iama petrec la câmpie în Tesalia. încât 
privesce traiul, portul chiar şi obiceiurile se asea
mănă mult cu Arămânii, dar totuşi tipul şi graiul 
grecesc pare că arată originea lor cea grecească.

Saraceni, în vechime numele unei seminţii 
arabe din nord-vestul Arabiei, mai târZiu toate 
popoarele mohamedane, cu cari au avut de luptat 
cruciaţii.

Sărăcia, lipsa ori insuficienţa mijloacelor de 
subsistenţă, a celor trebuincioase pentru între
ţinerea vieţii; ea isvoresce din lipsa de preve
dere, din producţiune insuficientă causată de 
ignoranţă, din incapacitate fisică şi intelectuală, 
din lipsa de ooupaţiune, de lucru, din lene, din 
consumul prea mare, din beţie, din betrâneţe,
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din infirmitate şi boală cronică. La aceste cause 
trebue să mai adăugăm incendiile, inundaţiunile, 
locustele şi alte asemenea nenorociri, cari nimi
cesc culturile. Nu numai în ţerile înapoiate în 
civilisaţie, ci şi în unele state foarte culte, su
fere câte odată de S. o parte însemnată a po- 
poraţiunii. Caritatea publică şi cea privată trebue 
să ajute în mod direct numai pe săracii inca
pabili a munci, iar săracilor valizi să le procure 
ocasiune a munci şi a-şi câştiga singuri pânea 
de toate (Jilele; iar statul este dator să prevină 
S. prin mesnri educative şi restrictive. In nici 
un cas nu trebue să se tolereze cerşitoria. Pe 
lângă ignoranţa părinţilor, este şi 8. lor causa 
cea mai frecuentă a morbidităţii şi a mortali
tăţii copiilor. In toate timpurile oamenii de stat 
şi economiştii au căutat mijloace pentru înlătu
rarea sărăciei. In anticitate s’a combătut sărăcia 
prin restringerea nascerilor, prin provocarea de 
aborturi, prin pruncucideri, prin expunerea co
piilor, şi restringerea violentă a numărului co
piilor a fost recomandată de Aristotele, Solon, 
Plato, Plutarch, tolerată în Roma veche; după 
apariţiunea creştinismului aceste barbarii numai 
cu încetul au. putut fi exterminate; cu toate pe
depsele severe prescrise de dreptul canonic, 
cerşitorii s’au înmulţit, împăratul Valentiuian 
i-a gonit din Roma, împăratul lustinian i-a în
trebuinţat pentru lucrările publice; în timpul 
leformaţiunii Martin Luther a cerut ca cerşi
torii vali4i să fie siliţi a munci. In principatele 
rom. era deja în vechime caritatea exercitată 
ca virtute creştină; nu s’au luat măsuri pentru 
prevenirea sărăciei, şi s’au ajutat săracii prin 
împărţire de mile, prin întreţinerea săracilor în 
incinta mănăstirilor. înaintea porţii mănăstirei 
Argeş a existat deja în 1524 un ospiciu pentru 
săraci, înzestrat de Vodă loan Vladislav (B. P. 
Haşdeu); Neagoe Basarab, domn al Munteniei 
1512—21, într’o învăţătură scrisă, lăsată fiului 
său Teodosie, îl povăţuesce, ca cu parte din 
averea sa să vină în ajutorul săracilor (A. D. 
Xenopol). In unele oraşe s’au dăruit ceişitorilor 
terenuri, pentru ca să înfiinţeze o mahala a lor; 
în Iaşi Ştefan cel Mare a organisat pe calici în 
bresle şi le-a dăruit mahalaua Calicilor (M. Co- 
gălniceanu); în Roman Vodă Petru Rareş le-a 
dăruit asemenea o mahala şi i-a pus sub pro
tecţia episcopului (Ep. Melchisedec); Vodă Radu 
Basarab a destinat moşia Măţăul de jos lângă 
Câmpulung pentru adăpostirea infirmilor şi să
racilor. Economiştii dela finea seci. XVIII şi 
dela începutnl seci. XIX au adoptat în mare 
parte teoria preotului anglican T. R. Malthus din 
1798, după care S. isvoresce din faptul, că mij
loacele de hrană se înmulţesc în progresiune 
aritmetică, iar omul se înmulţesce în proporţiune 
geometrică, şi aderenţii acestor teorii au dat celor 
săraci sfatul, să nu se însoare şi dacă se căsă
toresc să nu procreeze mai mulţi copii decât 
pot hrăni. Teoria lui Malthus este greşită în 
formă şi imorală; cei săraci ascultă sfaturile lui 
Malthus mai de rare ori decât cei bogaţi, cari 
procreează puţini copii, pentru ca averea lor 
să nu fie Împărţită între mulţi inşi. Sociali
ştii au promis celor săraci, că organisaţia sta
tului socialist va face, ca pauperismul să dispară, 
ceea ce nu credem. Mesura cea mai eficace contra 
sărăciei este asigurarea obligatorie a Incrătorilor

şi a familiilor lor pentru caşul de boală, de be- 
trâneţă, de invaliditate, de moarte, introdusă mai 
ântâiu în imperiul germ. de prinţul O. de Bismarck 
în 1883—89, în Ungaria şi apoi în unele alte state. 
In regatul român afară de caritatea privată, or- 
ganisată în numeroase societăţi de binefacere, 
există doue instituţiuni caritabile măreţe: Comi
tetul central de ajutor pentru incendiaţi şi inun
daţi sub patronagiul M. M. L. L. Regele şi Regina 
instituit în 1887 şi Aşezământul de ajutor pentru 
săteni Carol-Elisabeta, creat de M. S. Regele în 
1894. Pe lângă numeroase asile de săraci între
ţinute de stat, de comune urbane, de fundaţiuni 
private, pe lângă orfelinatele întreţinute de stat 
şi de rege, vin statul, primăriile comunelor, ad- 
ministraţiunile judeţene, casele de binefacere şi 
de spitale în ajutorul săracilor. Asigurarea lu
crătorilor. pentru caşul de boală, de invaliditate 
şi de moarte este prescrisă de legea minelor 
din 1895 şi de legea meseriilor din 1902.

Literatura: M. Cogălniceanu, Pauperismul, în 
Albumul literar şi istoric. Iaşi, 1851. I. Brezo- 
ianu. Vechile instituţiuni ale Românilor. Bucu- 
resci, 1882. A. C. Cuza, Despre Poporaţiune. 
Iaşi, 1899. I. Felix, Istoria Igienei în Remania, 
I şi II. Bucuresci, IflOl şi 1902. [I. Felix.]

Şarada (franc, charade), gâcitoare, al cărei 
obiect e un cuvânt polisilab, care trebue gâcit 
luând silabele ca vorbe independente şi circum- 
scriind totul după semnele principale.

Saragossa (Zaragoza), prov. în regatul spân. 
Aragonia, 17,424 km». cu415,195 loc. (1887). Capi
tala S. lângă Ebro, 92,407 loc., archiepiscop, ca
tedrală gotică; universitate. Industrie de piele, 
mătasă, lână, fabricaţiune de ciocolată. Francezii 
au asediat S. în Aug. 1808, apoi Dec. 1808 
până in Febr. 1809.

Saral, v. Serai.
Saraievo (Seraievo, Basna SaraîJ, capitala 

Bosniei, lângă Bosna, 38,083 loc. (1895); archi
episcop rom.-cat., mitropolit gr.-or.; industria 
şi comeroiul în progres.

Saraille, o prăjitură cu nuci, compusă din 
mai multe foiţe subţirele de aluat, între cari se 
aşează umplutura.

Saramura, v. Moarea.
Sarandi, Froaa, artistă dramatică rom., n. 1840 

în Bucuresci. A făcut parte dintre societarele 
Teatrului naţional din 1877—97, excelând în 
toate rolurile femeiesci comice.

Sarasate, Pablo de, violinist spaniol, n. 1844 
în Pamplona. A făcut mai multe turneui'i ar
tistice prin Europa, captivând prin frumseţa 
extraordinară a tonului, mai ales în posiţiile mai 
înalte. In composiţiile proprii a adus technica 
violinei la o treaptă foarte înaltă.

Saraseu, (magh. SearvaszoJ, comună în Ma
ramureş, diecesa Gherlei, cu 900 loc. rom., cu 
biserica veche de piatră. Reşedinţa familiilor 
Mihâlyi şi Jurca.

Saraswati, la In^i nevasta lui Brahma (v. ac.), 
(jina limbei şi sciinţei.

Sărata, băi de apă sărată în Rom., j. Bacău.
Sărata, doue rîuri în Basarabia. Unul aparţine 

basinului Prutului, iar celalalt basinului Dunărei 
şi al lacurilor sărate din sudul Basarabiei. S., 
care se revarsă în Prut este un mic rîuleţ, ab
solut neînsemnat; S., care îşi ia începutul în 
j. Bender, primesce în cursul seu apele păra-
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ielor Bebeiu, Djalaher-Secu şi Călugărul, apoi 
se revarsă în lacul sărat Sacîc, numit şi Cunduc.

Sărăţel, pasere din ord. Cântăreţelor (probabil 
o specie de pitulice [v. ac.]), cu penele pe guşe 
şi pântece galbene-sure, pe cap şi spate vinete 
la rădăcină şi galbene-întunecate la virf. Aripile 
pe deasupra galbene, pe dedesubt albe. Trăiesce 
prin păduri nutrind u-se cu musculiţe şi vier- 
mişori. Cuibul şi-l face în frunzele de pe sub 
butuci putreziţi.

SărăţiI, Gura, corn. rur. în fiom., j. Buzeu, 
formată din 0 cătune, cu 3330 loc., 3 biserici, 
2 şcoale.

Saratoga Springa, staţiune balneară în Statele- 
Unite, statul New-York, cu 11,975 locuitori. Are 
30 isvoare de apă minerală, folositoare la boale 
de ficat şi stomac.

Saratov, (SsaratovJ, guvernam. în Rusia est., 
84,494 km*., cu 2.419,884 loc. (1897). Capitala S. 
lângă Volga, 137,109 loc.; topitoare de fier, mori; 
oomerciu cu cereale, episcopie.

Sărătura, v. Murătura.
Sărăuad, (Tasnăd-Szarvad), comună mică în 

Selagiu, cu 214 case şi 1225 loc. gr.-cat.. Rom. 
şi Magh. Teritoriul de 85'56 jug. cat. e muntos. 
Locul de nascere al episc. Gregoriu Maior.

Şărăuţul de jos sau Slobodiea Şărăufului sau 
Slobutca, şi S. de sus, comune rur., parochii şi 
moşii boieresoi în căpit. Cernăuţ şi j. Sadagura 
în Bucovina. Ş. de jos are 811 loc. (700 ort.-or., 
57 rom.-cat. şi uniţi, 54 mos.), 1 şcoală primară. 
Ş. de sus are 1957 loc. (1710 ort.-or., 180 rom.-cat. 
şi uniţi, 2 protest., 65 mos.), 1 şcoală primară. 
Pe dealul Horodiştea şi La Şanţuri sunt remă- 
şiţe de întărituri din resboaiele Ruşilor cu Turcii 
şi Românii moldoveni din 1739 şi 1769—74.

Sarbacana, o armă, un fel de tub lung, cu 
care Musulmanii aruncau materii incendiare 
asupra trupelor ce alcătuiau cruciatele.

Şărbăuţul, comună rurală, parocbie, moşie 
boierească în căp. şi j. Şiret în Bucovina, are 
1857 loc. (1732 ort.-or., 55 rom.-cat. şi uniţi, 
70 mos.), 1 şcoală primară, postă.

Sarea, Sareoiu, v. Coţofana.
Sarcasm, batjocură muşcătoare şi insultătoare.
Sarcea, doue corn. rur. în Banat. 1) S. ro

mână, cu 1372 loc. (1204 Români, 82 Germani, 
73 Magh.). 2) S. germană, ou 1225loc. (1150 Germ., 
39 Rom., 34 Magh.).

Sărcea sau Găinuşa de apă, Idpţa, pasere 
(v. Corla).

Saresy, Francisc, scriitor francez, critic tea
tral, n. 1828 în Dourdan (Seine-et-Oise), 1851 
până 1858 prof. în Grenoble, după aceea s'a de
dicat (Jiaristicei. Scrieri; Le nouveau seigneur 
du village, 1862; Le siege de Paris, 1871; âtienne 
Moret, 1875; Comediens et comediennes, 1878 
până 1884; Souvenirs de jeunesse, 1884; Sou- 
venirs d’âge mur, 1892, ş. a.

Sarcina Goodsir, (botan.) gen de Bacterii, cu 
celule neoiliate, grupate în cenobii (asociaţiuni) 
ca nisce ghemuri. S. pulmonum Virehow se află 
în sputa ftisicilor; jS. ventriculi Goodsir, în 
stomachul oamenilor bolnavi de acest orgau; 
S. roşea Schroter, trăiesce prin mlaştini, dă 
un pigment roşu; S. aurantiaca Flugge, ş. a. 
sunt asemenea chromogene (produc pigmenţi).

[S. Şt. R.]
Sarcina, greutate, povară, contribuţiuue.

Sarcina, starea femeiei în timpul de nouă luni 
până la nascere când poartă fetul seu. (v. Lăuzia).

Sarcinile comunelor sunt în România, după 
legile din 1 Apr. 1864, 9 Apr. 1874,10 Aug. 1876, 
Nov. 1882,12 Iunie 1^6 şi 7 Maiu 1887 următoa
rele : de a ave casă comunală, locale de şcoli, de 
a îngriji de biserica religiunii, la care aparţine 
poporaţiunea, de aîngriji de copii găsiţi, de infirmi 
şi alienaţi, de a procura mijloace pentru preve
nirea şi stingerea incendiilor, de a îngriji de în- 
bunătăţirea rassei animalelor, igiena publică, etc.

Sarcini reale, serviciu legat de o anumită rea
litate, pe care are a-1 împlini posesorul faptic 
al realităţii. Atari S. r. sunt s. e. în Ung. taxele 
cari silnt a se plăti pentm locurile curialiste; 
desdaunarea (jecimei de vie; replătirea împru
muturilor pentru reconstruirea viilor devastate de 
philoxeră; prestaţiunile pentru regularea apelor. 
Tot atare S. a fost şi decima (dijma), care au plă
tit-o, înainte de desdaunai'e. Românii la preoţii 
luterani (ai Saşilor) în Transilvania.

Sarcocarp, v. Fericarp.
Sarcocele, (med.) umflătură (tumefacţie) tare 

a testiculilor, în contrast ou Hydrocele (v. ac.).
Sarcode, v. Protoplasma.
Sarcofagl, cosciuge de piatră, uneori şi de 

lemn, cari au foarte ades figuri sculptate pe 
păreţii lor. Unele dintr’însele sunt de un preţ 
nespus pentru studiul artelor, precum sunt fai
moasele S. din Sidon şi mai ales cel care poartă 
numele de «Alexandru cel Mare», ale căror sculp
turi colorate Înfăţişează una din cele mai fru
moase fase ale sculpturii grece. Obiceiul de a 
pune mortul în cosciuge de piatră sau de lemn 
este foarte vechiu; el s’a născut în părţile Chaldoii 
sudice, unde se regăsesc ades asemeni S simple 
de piatră, mai des de lut ars. De aici a trecut 
âncă din timpurile dinastiei a IlI-a memfitice în 
Egipt şi din Egipt la poporul elin, la care S. au 
căpătat acea admirabilă podoabă de figuri sculp
tate. Scenele, cari erau înfăţişate pe păreţii 
acestor S. sunt foarte variate; de obiceiu ele au 
legătură cu lumea morţilor, ale căror speranţe 
de nemurire şi viaţă în câmpurile Elisee le şi 
simbolisează prin imagini. Unele S., cele ()‘se 
anthropoide reproduc ades chiar capul mortal ui 
idealisat. Acestea sunt comune în Fhenicia şi 
coloniile sale din apusul Mediteranei. (Celebrul 
sarcofagiu al lui Eşmunazar.)

In România se găsesc adese asemeni S. de 
piatră cu păreţii sculptaţi. Cele mai multe suut 
din epoca romană şi unele dintr’însele nu sunt 
lipsite de oarecare valoare istorică şi poate ar
tistică. Astfel S. din Museul din Bueuresci, de
scris, de Al. I. Odobescu în Fseudokynegeticos.

Lit.: Cari Robert, Die antiken Sarkophag-Re- 
liefs, 1890. [Teohari Antonesou.]

Sarcolemma, (anat.) învelişul fibrelor muscu
lare; e compus din ţesut conjunctiv.

Sarcom, (med.) «tumoră de natura ţesutului 
conjunctiv, născend dintr’o desvoltare rătăcită 
(atipă) a sistemului vascular, cu caracterul de 
a produce în mod progresiv elemente embrio
nare, din cari se compun vasele» (prof. Babeş). 
Se presintă în trei tipuri. Frimul Hp are celule 
mici, globuloase, rotunde şi o substanţă inter- 
celulară moale, uneori abundantă. Al doilea tip 
arată celule mari şi lungi şi o substanţă inter- 
celulară mai consistentă. AI treilea tip e carac-
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terisat prin mărimea excesivă a celulelor şi 
prin lipsa, adeseori totală, a substanţei interce- 
lulare. S. poate fi benign şi malign, cel din urmă 
recidivează uşor; Tratament: delăturarea priu 
operaţie. Cf. Dr. 1. Kiriac, Patologia chirurgicală.

Sarcomphalos, (med.) restul, ce remâne după 
căderea fonicului umbilical; in cursul câtorva 
luni se sbâroesce de tot.

Sarcomphalus gryphus, pasere, v. Condor.
Şard, corn. mr. in Trans., cott. Alba-inf., cu 

1422 loc.. Români şi Maghiari (192).
Şar-Dagh, (Scardus), masiv de munţi în Pen

insula Balcanică, lângă Prizrendi, piscul Lin- 
botra 3050 m. îoalt. Pasul Ealkandele, dela 
Prizrendi la Vardarul super., e la înălţime de 
1600 metri.

Sardanapal, v. Assurbauipal.
Sardar, Serdar, mareşal, titlu dat în Turcia 

comandanţilor supremi de trupe ce operează 
pe câmpul de resboiu.

Sardele, (Engraulis C. V.J, pesce physostom 
din familia Clupeidae, are corpul puţin lung, 
comprimat lateral, solzi mari ori de mărime mij
locie, botul mai mult ori mai puţin conic. Cu
prinde 43 specii, din cari cea mai principală E. 
encrasicholua L. (adevărata Sardelă), trăiesce în 
Mediterana şi pe coastele Europei vestice. In 
comerciu cele sărate se numesc S., iar cele ma
rinate anchovis.

Sarder, mineral, v. Calcedon.
Sardes, (Sardeis), capitala vechiului imperiu 

al Lidiei în Asia mică, dărimat în seci. XIV 
de Timur.

Sardes (şi Sardus), pater, nume dat lui Her
cules la Romanii de pe insula Sardinia.

Sardine, (Ciupea pilehardus, Walb_), Aloaa 
pilchardus C. V.), pesce physostom din familia 
Clupeidae; trăiesce în Mediterana şi pe coastele 
snd-vestice ale Europei, mai rar în Marea nor
dului. In comerciu se vând sub trei forme pnn- 
eipale; săraţi, marinaţi şi fierţi în unt de lemn.

Sardinia, insulă ital. în Mediterana, despăr
ţită de cătră Corsica prin strimtoarea Bonifacio, 
24,078 kma., cu 761,148 loc. (1897). Insula e 
traversată de munţi (Monti del Gennargentu, 
1940 m.) în direcţie nord-sudică; numeroase 
rîuri, la sud şesuri mari; economie de vite, mai 
ales oi; clima e caldă, dar sănătoasă. Producte; 
zinc, plumb, mangan, argint, cărbuni, sare, ce
reale, poame, vin. Se pescuiesc corale. Sârbii 
sunt o amestecătură de elemente arabe şi ibe
rice. Capitala Cagliari. Grecii au numit insula 
Sardo; 238 a. Chr. fu cucerită de Romani; in 
evul mediu a fost a Vandalilor, Grecilor, Sara- 
cenilor. Imp. Frideric I o făcu 1164 regat; în 
seci. XIV trecu la Arangonia, 1713 la Austria, 
1720 la Savoia.

Sardinica, Monarchia, 1718—1860, regat în 
Italia, compunendu-se afară de insula Sardinia 
din ducatele Savoia, Aosta, Montferat şi Genova, 
principatul Piemont şi comitatul Nizza, cu o 
suprafaţă de 76,000 kma. şi 5.167,542 loc. (1857). 
A(}i face parte din regatul unit al Italiei (v. ac.), 
numai Nizza şi Savoya (v. ac.) aparţin Franciei. 
Mon. S. a fost regatul casei de Savoia. Capitala 
era la Turiu şi suprafaţa ţerii în 1857 era de 
76,000 km*., cu o populaţie de preste 5 mii. loc.

Casa de Savoya (v. ac.) a câştigat prin pacea 
de Utrecht (v. ac.) titlul de rege şi posesiunea

insulei Sicilia, disputată de Spania, care în 24Aug. 
1720 isbutesce să o ia dela Savoya şi să-i dea 
în schimb Sardinia. 1730 regele Victor AmadeuII 
se retrase în folosul fiului seu Carol Emanud I, 
care aliat cu Francezii bate pe Austrieci în res- 
boiul de succesiune polonez, ocupă Milanul şi 
prin pacea dela Viena câştigă Novara şi Tortona. 
Fiul seu Victor Amadeu III refusă alianţa Fran
ciei, care îi declară resboiu (1792) şi ia Savoia 
şi Nizza. Fiul seu Carol Ehnanud II renunţă 
in 1798 la toate posesiunile de pe continent şi 
se retrase în Sardinia. Urmându-i fratele seu 
Victor Emanud I, 1814 recâştigă posesiunile 
de pe continent mărite cu Genova şi cu suze
ranitatea asupra principatului Monaco. 1821 
renunţă în folosul fratelui seu Carol Fdix, 
care muri în 1831 şi cu dinsul se stinse casa 
bărbătească a familiei domnitoare şi veni casa 
Savoya-Carignan cu Carol Albert, care dădu 
în 8 Febr. 1848 o constituţie şi se făcu capul 
mişcării naţionale. Chiemă la ministeriu pe pa
triotul Balbo, întră în Lombardia cu 6O,O()0 sol
daţi fără declaraţie de resboiu, respinse pe Au- 
striaci şi ajunse la Verona. Radetzky îl respinse, 
îl învinse cu totul la Cuatozza. El încheie un 
armistiţiu şi împius de curentul popular adună 
o nouă armată de 120,000 soldaţi în cap cu gene
ralul polonez Chrzanowsky. Radetzky surprinse 
armata italiană la Novara şi o bătu cumplit. 
Carol Albert abdică în aceeaşi noapte în folosul 
fiului seu Victor Emanuel II (1849). Acesta 
încheie pace puţin umilitoare prin intervenţiunea 
Angliei şi Franciei. El se decise a prepara tim
puri mai bune priştr’un regim liberal. Desfiinţa 
jurisdicţiunca eclesiastică cu toată opunerea cle
rului, şi prin activitatea lui Cavour făcu mari 
îmbunătăţiri, desfiinţând majoratul, (jeoimile ecle- 
siastioe, drepturi feudale. Se încuraja instruc
ţiunea, se făcură şosele, se plăti datoria Austriei, 
se reorganisu armata. Luă parte in resboiul Cri- 
meei, unde trimise 18,(X)0 soldaţi, primind dela 
Anglia un împrumut de 1 mii. lire sterling. Sar
dinia începu a vorbi în numele Italiei. Ridică 
chestiunea în congresul din Paris, Victor Emanuel 
făcu o căletorie la Paris şi Londra (1855). Re- 
laţiunile cu Austria începură a se încorda şi în 
1857 se întrerupseră legăturile diplomatice. Ca
vour se învoi cu Napoleon la Plombieres şi în 
1859 începu resboiul pentru Italia. In 21 Febr. 
1861 Victor Emanuel se proclamă rege al Italiei 
şi regatul Sardiniei încetă.

Sardonic, rîsul, v. Rîs.
Sardou, Victorien, autor dramatic frc., n. 1831 

în Paris. învăţă medicina, mai târziu publică 
comedia La taverne des etudiants (1854), care 
câtju. Căsătoriudu-se cud-şoara Brecourt, care era 
în relaţii intime cu d-şoara Dejazet fundatoarea 
teatrului cu acest nume, S. îmbrăţişă definitiv 
cariera dramatică, unde avea să câştige în urmă 
o reputaţie atât de mare. Primele sale piese sunt: 
Candide, Les premierea armes de Figaro, Mr 
Garat. El a scris un număr considerabil de piese 
pentru diferite teatre. 1-se impută că îşi îm
prumuta subiectele fără scrupuli, diu care causă 
fuse chiar acusat de plagiat. In »Rabagos< el se 
ridică până la satira politică, iar în »Patrie< şi 
in >Haiue< ne dă adevărate drame patriotice. 
Cea mai bună din comediile sale de moravuri 
e «Familie Benoîton«,
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Sare, S. comună, Na CI, clorura de sod (v. ac.); 
cristalisează în sistemul teseral. Se găsesce mai 
cu samă în masse granuloase cristaline; uneori 
se ailă şi cristale curate, transparente, cubice 
sau grupe de cristale treptate şi în formă de 
pâlnie. La aer remâne uscată, când e curată; 
cantităţi mici de clorură de magnesiu ori de 
calciu o fac higroscopică; 100 părţi apă rece ori 
oaldă disoalvă 37 păi'ţi sare. In comerciu deo
sebim : sare ca piatră, sare fiartă şi sare de mare. 
S. fosilă se găsesce în straturi groase sub pă- 
ment amestecată cu lut şi ghips. Are coloare 
cenuşie, uneori roşietică; mai rar vin cristale 
de tot curate, ori masse colorate în venăt şi 
verde. Sarea fosilă se întrebuinţează direct în 
bucătărie, la sărat, se dă la vite să lingă, la 
fabricaţiunea sodei, etc. S. fiartă se obţine prin 
evaporarea soluţiunilor ori apelor sărate de is- 
voare. S. de mare se scoate din apa de mare, 
care conţine cam 3°/o- Ocnele cele mai renu
mite de sare sunt Wieliczka şi Bochnia, apoi 
Stassfuit. Cea mai mare cantitate de sare însă 
o produce Anglia mai cu samă pentru scopurile 
industriale, (v. şi art. România, cap. Minele.) In 
România sunt în exploatare următoarele patru 
saline: la Slănic şi Doftana (j. Prahova), la Ig.- 
Ocna (Bacău) şi la Ocnele mari (Vâlcea), din cari 
se extrage anual între 100,000 şi 120,000 tone. 
Exportul a fost la 1897/98 36,845 tone în va
loare de 1.236,376 lei. (v. şi art. Monopol.) 
Despre propriet. chim. ale Sării v. art. Sodiu, 
clorura de.

Săruri, (chim.) corpi resultaţi din combina- 
ţiunea unui acid cu o basă oarecare.

Sarepta, comună cu 5647 loc. în guv. Saratov 
(Rusia), colonia de a Herrnhuţilor.

Sargassum Ag., (botan.) gen de algă brună, 
familia Fucacee (v. ac.), cu numeroase specii 
marine, unele trăind la adâncimi de preste 200 m., 
altele, ca S. hacciferum Ag., plutesc la suprafaţa 
oceanului prin ajutorul unor pungi, aerocişti, 
(V. ao.) pline cu aor. Această specie, împreună 
cu altele, ia parte la formarea «Mării Sargas- 
selor« din partea nord. a Oceanului Atlantic (40° 
şi 43° long. est., 37°, 38° lat. nord.), străbătută 
ântâiu de Columb. [S. Şt. R.]

Sargon, (asir. Şarrugina), doi regi ai Asiriei, 
unul cu vr’o 2000 ani, celalalt dela 722 până 
705 a. Chr. Al doilea s’a ilustrat prin cuceriri.

Sarica, vestmânt ţerănesc în formă de haină 
largă şi lungă cu mâneci, ţesut în formă de 
straiu cu laţi lungi.

Sarig, v. Serig.
Sarighiol, 1) S., corn. mr. în Rom., j. Con

stanţa, cu 1348 loc., 2 biserici catolice, 1 giamie. 
2) S., corn. rur. în Rom., j. Tulcea, compusă 
din 2 cătune, cu 1945 loc., 2 biserici, 2 şcoale.

Sarlkioi, com. rur. în Rom., j. Tulcea, cu 
3017 loc., 2 biserici lipovenesoi, 1 şcoală.

Sărila, în poveştile rom. un urieş, tovarăşul 
unui Fet frumos; cu două pietri de moară, le
gate de picioare, sare din munte în munte şi 
totuşi strigă, că n’are loc, unde să sară.

Sărindar, o serie de 40 liturgii pentru odichna 
celor reposaţi. (v. şi Bucuresci, bis. S.)

Şaringa, (Coca), com. rur. în Rom., j. Buzău, 
cu 1850 loc., 3 biserici, 1 şcoală. Pe dealul 
Gruiul din apropiere sunt ruinele Negru-Vodă.

Sarisaa, lance de 5 m. lungă, de care se fo- 
losiau hopliţii macedoneni şi cavaleria uşoară.

Săritoare, Saliatoria, (zool.) o familie din or
dinul Orthopterelor, clasa Insectelor, au picioa
rele dindărăt întocmite pentru sărit (femurul 
lung şi gros) şi organe de ciripit (ţîrăit). Spe
ciile mai însemnate sunt: conopisceriţa (v. ac.), 
grierul de casă şi de câmp, lăcustele (v. ac.).

Şarja, ultima faşă de acţiune a cavaleriei, care 
se dă asupra adversarului pe distanţă de 150 
până 200 m. dela el, şi in aluira cea mai mare.

Sarkad-Keresztur, (rom. Crestor), com. rur. 
în Ung., oott. Bihor, cu 1603 loc., Magh. (1111) 
şi Români.

Şarlatan, înşelător, care voiesce să apară ca 
om ou cunoscinţe, pe cari nu le are.

Şarlota, marmeladă de poame împreunată cu 
pâne prăjită.

Sarmale, bucată naţională românescă compusă 
diu tocătură de carne, la care se adaugă puţin 
orez şi ouă, înfăşurată în foi de varză. S. se 
fierb cu varză tăiată subţire şi cu bucăţi de 
carne timp de mai multe ore. Asemenea se pot 
prepara 8. mai mici din carne umplute în foi 
de viţă.

Sarmandus, după inscripţiunile romane din 
Dacia, a fost uu ()eu daco-roman.

Sarmaţia, ţeara locuită de Sarmaţi, după Pto- 
lemeu (v. ao.) S. europeană dela Germania şi 
Dacia până la Don, S. asiatică dela Don până 
la Volga.

Sarmaţli, poporaţiune scitică, care apare mai 
ântâiu la Herodot şi Hipocrate, pe atunci âncă 
spre est dela Don. Pe timpul lui August apar 
pe la gurile Dunării, singuratice triburi au ajuns 
şi în Dacia (lazigii [v. ac.] între Dunăre şi Tisa). 
Mai târziu s’a dat numirea de S. şi popoarelor, 
cari locuiau la noi'd dela Rusia sudică. 8 sunt 
descrişi ca popor resboiuic, buni călăreţi şi arcaşi.

Sarmentum, (lat.) ramură, tulpină, ciorchină.
Sarmisegethusa, capitala Daciei vechi, situată 

în locul, unde se află a(}i comuna Grădişte (v. ac.) 
şi hotarele învecinate. După cucerirea Daciei 
prin Traian ea a fost rezidită din nou, numită 
fiind Ulpia-Traiană. Aceasta e arătată ca co
lonie, locuitorii ei bucurându-se de toate drep
turile unui cetăţean roman.

Saronlc, sinul, sin al Mării Egeice între Attica, 
Argolis şi istmul dela Corint; acum se numesce 
Golful dela Aegina.

Saros, comitat în Ungaria, în partea dreaptă 
a Tisei. E mărginit de Galiţia şi cott. 8zepes, 
Abauj-TornaşiZemplin. Suprafaţa(382V81 km1.) 
e muntoasă şi deluroasă, străbătută de nume
roase văi. Munţii se ţin de grupul Carpaţilor 
nord-estioi. Piscuri mai însemnate lakobyanski 
8imenij (1291 m.), Branisoo (1172), lavor (1101). 
Ape curgătoare Poprad, Tarţa. Com. 8. e foarte 
bogat în ape minerale, feruginoase îndeosebi, 
cum sunt cele dela Szinye-Lipooz (isvorul Sal
vator), etc., Lângă Dubnic se scot opale fru
moase, în O.-Ruzsin şi Fonixhutta se atlă mine 
de fier, la Zboro pământ de porţelan, în Zsegnye 
trachit, la Luboiin marmoră, etc. Agricultura, 
din causa climei şi a solului mai puţin pro
ductiv, e mai puţin desvoltată. Se cultivă mai 
ales oves, orz şi cartofi. Nici economia de vite 
nu e pe o treaptă mai înfloritoare. Fopora- 
ţiunea e (1900) de 174,470 suflete, între cari
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115,000 Slovaci, 33,988 Ruteni, 10,886 Ger
mani, 10,926 Maghiari. După confesiune sunt 
93,753 rom.-cat., 53,434 gr.-cat., 14,494 luter. 
şi 12,262 israeliţi.

Sdros, comună, v. Soarş.
Sarothamnus Wimm., (botan.) secţiune din 

genul Cytisus L. (v. ac.).
Şarpătoo, germ. Scharpendorf, magh. Sâr- 

patak, corn. rur. în Trans., cott. Murăş-Turda, 
cu 1353 loc.. Maghiari (983) şi Români.

Sarpedon, fiul lui Zeus, principe în Lykia, 
confederatul lui Priamos, a fost omorît de Pa- 
troclus.

Sarracenla, (botan.) gen do plante din fam. 
Sarraceniaceelor, cuprinde vr’o 6 specii horeal- 
americane, ce cresc pe locuri umede şi sunt re
marcabile prin aparatul lor insectivor format din 
escavaţiunea voluminoasă a peţiolului foilor şi 
acoperit cu un capac prin lamina lor. Unele specii 
cultivate la noi ca plante de florărie. [A. Pr.]

Sarraceniaceae, (botan.) mică familie de plante 
erbacee dicotyle polypetale americane. Cupiînde 
numai trei genuri, cel mai important: Sarra- 
cenia (v. ac.).

Sarsaparllla, Smilax S., plantă a cărei lă- 
dăcină e un excelent remediu diaforetic. In far- 
macopea germană se pregătesc din rădăcina S.-ei 
doue decccte: Decoctum S.-ae compositum for- 
tius şi Decoctum S.-ae compositum mitius, cari 
se întrebuinţează ca medicament în caşuri de 
sifilis învechit. Din S. se pregătcsce şi un sirop 
de următoarea composiţie: Rad. Sarsap. 24, Lign. 
Guajac., Lign. Sassafr., Rhiz. Chin. âa 16, Cort. 
Chin. fuse. 8, Fruct. Anisi 3, apă 250 gr.; la 
80 gr. ale filtratului se adaugă apei 130 gr. zahăr.

Sarsenet, (sarsonet), stambă colorată, ţesută 
des şi lustruită. Se folosesce mai ales pentru 
cuptuşeli.

Sari, complexul parîmelor (de sîrmă de oţel, 
la bastimentele modeme), cari razimă şi consoli
dează catargele bastimentului în laturi şi în spre 
pupa. Ele sunt capelate pe capul catargului cu 
extremitatea superioară, iar cu cea inferioară 
sunt fixate de o platformă solidă, chiemată port- 
şart, ieşită puţin în afara copastiei şi sobd le
gată de ea.

Sartorit, v. Sceroclas.
Sarthe, lîu în nordul Franciei, la Angers se 

împreună cu Mayenne şi formează rîul Mâine; 
285 km. lung, pe 134 km. e navigabil. Depar
tamentul S., 6244 km*., cu 425,077 loc. (1896), 
capitala Le Mans.

Şam Dornel, com. rur. în Rom., j. Suceava, 
cu 2426 loc., 4 biseiici, 2 şcoale, situat aproape 
de frontiera Bucovinei şi de staţiunea balneară 
Dorna în Bucovina, la 1100 m. deasupra nive
lului mării, are 12 isvoare de apă minerală, cari 
ău fost analisate 1788 de R. Hacquet, in 1833 
de Zotta şi Abrahamfi, în 1856 de T. Stenner, 
1875 de P. Poni, 1878 de R. Pribram din Cernăuţ, 
1878 şi 1896 de A. Bernad-Lendway. Numai is- 
yorul Carmen Sylva, vechiul isvor al Crucii, este 
întrebuinţat şi apa lui adusă în comerciu; ea 
este o apă arsenicală-feruginoasă-alcalină-bicai- 
bonică şi conţine în 10 litri 67 miligrame de 
arseniat de sodă. Şarul-Dornei servesce şi ca 
staţiune climaterică.

Sărulesol, com. rur. în Rom., j. Buzeu, cu 
1120 loc., 1 bis., 1 şcoală.

Sărutarea, atingerea unui obiect, unei per
soane cu buzele, ca semn de respect, de stimă, 
de amiciţie, de iubire. Tradiţiunile şi moravu
rile dau S. o semnificare diferită, la unele po
poare şi în unele clase sociale ea este afară 
din familie usitată mai rar, la altele oamenii 
se sărută la ori ce ocasiune, astfel că sărutatul 
nu mai este un act solemn, expresiunea de ade
vărată stimă şi iubire. Oameni bolnavi de boale 
infecţioase trebue să se abţină de a săruta pe 
alţii, mai ales persoanele tuberculoase pot să 
transmită prin sărutare boala lor altora, şi oa
menii sănătoşi se pot infecta sărutând chiar ma
nile unui bolnav de tuberculosă.

Sărutarea piciorului, între semnele de re- 
verinţă, pe cari le manifestă catolicii faţă de papa 
dela Roma cu ocasiunea audienţelor solemne, este 
şi 8. p. sau mai corect (ţis a 8f. moaşte aşezate 
în pantoful dela piciorul drept al papei.

Sarvad, (magh. Tasnâd-8zarvad), com. rur. 
în Ung., cott. Selagiu, cu 1352 loc. (830 Rom., 
521 Magh.).

S. protopopiatul gr.-cat., în diecesa Gherlei, 
12 parochii, cu 9696 suflete.

Sărviz, afiuent în dreapta al Dunării, isvo- 
resce în Ungaria, cott; Alba; în partea sa cea 
mai mare, dela 8zabad-Battyăn până la Bătta, 
unde se revarsă in Dunăre, e canalisat.

Şasa, (magh. Sdaza- Vineza), com. rur. în 
Trans., cott. Turda-Arieş, cu 1260 loc. rom.

Şasea, 2 com. rur. în Banat, cott. Caraş-8e- 
verin, 1) S. (magh. Szdszhăbdnya) cu 2581 loc. 
(1958 Rom., 533 Germ.), staţiune poştală şi te
legrafică. 8ocietatea căilor ferate de stat austro- 
ungare are aici mine de aramă, fier, etc. 2) S. 
română, cu 1447 loc. rom.

Saschiu, (Zaschiu, FonfiuJ, una din nume
roasele numiri populare ale plantelor: Vinca 
herbacea W. et Kit. şi Vinca minor L. (v. ac.).

Saschiz, (magh. Szăsz-Kezd), com. rur. în 
Trans., cott. Târnava mare, cu 2042 loc., 8aşi 
(1192) şi Români. In 8. s’a ţinut o dietă a ţerii 
în 1663.

Săscior, v. 8esciori.
Sascut, comună rur. în Rom., j. Putna, cu 

2414 loc., 3 bis., 1 şcoală. La 8. e o fabrică de 
zahăr cu preste 300 lucrători.

Saşii din Transilvania formează după teri
toriul, pe care sunt aşezaţi, trei grupe mari: 
una, care merge aproape paralel cu graniţa de 
sud a Transilvaniei, mărginită la nord de Mureş 
şi Târnava mare, având ca locuri mai însemnate 
Orăştia, Sebeşul săsesc, Mercuria, Sibiiul, No- 
crichul, Cincul mare. Mediaşul, Sighişoara şi Co- 
halmul, a doua îu nordul Transilv. cu centrul 
în Bistriţa. Aici aparţine şi Reghinul săsesc cu 
împrejurimea lui. A treia grupă mare e Ţeara- 
Bârsei din sud-estul Transilv., având ca centru 
Braşovul. Poporaţiunea săsească e împărţită în 
241 comune, dintre cari 227 rurale şi 14 ur
bane. Conform conscripţiei din 1900 popora
ţiunea săsească numeră 212,583 suflete. 8. sunt, 
cu foarte puţine excepţiuni, de religia evange- 
lică (luterană). Trei straturi sociale putem deo
sebi la 8.: 1) inteliginţa, crescută mai ales la 
universităţile germane, 2) orăşenii, comercianţi 
şi industriaşi, şi 3) ţeranii. Partea cea mai mare a 
poporului săsesc se ocupă cu economia de câmp 
şi în timpul mai nou în mesură mai mare şi cu
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economia de vite. Pe terenul economiei de oamp, 
ca şi pe al meseriilor, premerg popoarelor con
locuitoare.

Istoria. Deja ducele Geza şi fiul seu Sf. Ştefan 
au chiemat în ţeara colonişti din vestul Europei, 
îndeosebi din Germania, în cari au aflat un sprijin 
bun contra partidei păgâne naţionale a Maghia
rilor. Afară de aceea lipsia ţerii o poporaţiune 
orăşenească, de aceea Geza II a întreprins o 
colonisare mare a Ungariei cu cetăţeni germani. 
O zală din această colonisare sistematică, căreia 
îi mulţămesc mai toate oraşele din Ung. exi
stenţa, : o formează S., colonisaţi mai ales pe 
linia Oltului, importantă din punct de vedere 
strategic şi expusă invasiunilor oardelor cumane 
şi pecenege. Anii imigrării nu se pot hotărî cu 
siguritate. La început s’an întemeiat comune 
singuratice, cari au format apoi districte întregi, 
independente, cum au fost coloniile dela Cibin, 
Olt şi cele dela Sibiiu spre vest până la Mureş. 
Cete venite mai tăr(}iu au umplut valea Terna- 
velor, formând distiictele Sighişoara, Mediaş şi 
Cine. Totodată se întemeia în nord-estul ţerii 
opidul montan Rodnaşi districtul Bistriţei (Nosuer- 
land). Risipite preste ţeara întreagă întâlnim co
lonii germane, pi'. Trăscău, Turda, Cluj, Dej. 
Date scrise despre imigrare lipsesc cu totul, lim- 
bisticâ comparativă şi folclorul dovedesc însă, 
că partea cea mai mare a coloniştilor se trage 
din ţinutul dintre Mosel şi Rin,. între oraşele 
Trier, Dusseldorf, Siegen şi Oberwesel. Ei aparţin 
deci seminţiei germane aFrancilcr de Rin, primind 
numele de Saxones numai în cursul seci. XIII. 
Coloniştii germani s’au bucurat de drepturi în
semnate, fiind proprietari absolnţi pe pământu
rile lor, având administraţie autonomă sub un 
comite, care era. supus direct regelui.

Activitatea colonisatorică a fost continuată do 
Andreiu II, care a cbiemat la 1211 ordul cava
lerilor germani, dându-le Ţeara-Bârsei. Acesta 
a chiemat colonişti germani, voind însă să for
meze un stat independent, a fost alungat cu 
puterea din ţeară, remânând numai coloniştii.

In decursul încurcăturilor de sub domnia lui 
Andreiu, S. au obţinut dela el hula de aur sau 
»Andreianumt, care a format basa dreptului 
săsesc până in present. Disposiţiile cele mai im
portante din această bulă sunt următoarele: 
Toate coloniile înfiinţate între Orăştie şi Draas 
formează un întreg politic, fundus regius, pro- 
pi-ietate absolută a lor cu deplină egalitate de 
drept şi exclusiv drept civil. Căpetenia provinciei 
e regele şi corniţele săsesc numit de el; cel din 
urmă e comandant în resbciu şi judecător în 
timp de pace. Pe funcţionarii politici îi alege 
poporul, tot aşa pe preoţi, cărora le plătesce 
(Jeoiuială. Coloniştii mai aveau drept de apă şi 
sare, apoi libertate de vamă. Ca semn al uni
tăţii poporul are un singur sigil cu inscripţia 
»8igillum provinciaeCibiniensis ad retinendam co- 
ronam<. Provincia avea să plătească o dare anuală 
de î)00 maree de argint şi să pună, în oas de res- 
boiu, la disposiţia regelui 500 bărbaţi înarmaţi. 
Bula aceasta, dată la început numai pentru pro
vincia Sibiiului, a fost aplicată in decursul tim
pului faţă de toate coloniile germane din Tran
silvania.

Năvălirea mongolă (1241) a nimicit multe din 
aceste cclonii. Sub ultimii regi din familia ar-

padină S. au avut lupte mari sociale contra în
cercărilor de a se forma o clasă nobiliară din 
sinul lor, tendinţă urmărită de singuratice fa
milii de judecători, cari s’au contopit apoi cei 
mai mulţi în nobilimea maghiară, aşa că poporul 
săsesc a remas scutit de nobilime. Sub regii din 
casa Anjou a fost epoca de înflorire a poporului 
săsesc. In timpul acesta apare. prima dată îm
părţirea fundului regiu în ^scaune*. Vechia pro
vincie Cibiniensis era împărţită în şapte scaune, 
având flecare în frunte un jude regesc, numit 
de regele, lângă el juraţii aleşi. De patra ori pe an 
se adunau representanţii comunelor, cari formau 
organul legislativ şi administrativ. Afacerile pro
vinciale generale se resolvau în adunarea pro
vincială din Sibiiu, Ia care participau şi Ţeara- 
Bârsei şi ţinutul Bistriţei. Ludovic a împreunat 
şi scaunele Mediaşului şi Şeicei cu Sibiiul, o îm
preunare trecătoare însă. Sub domnia lui Si- 
gismund reîncep iuvasiunile Turcilor, urmate de 
o rescoală îngrozitoare a iobagilor din comitate, 
cari nu mai puteau suferi apăsarea crudă a no
bililor. Întâmplările acestea au avut ca resultat 
uniunea celor trei naţiuni, încheiată la Căpâina 
(1437) şi în anul următor Ia Turda în scop de 
a se apăra contra tuturor duşmanilor. Rescoala 
iobagilor a fost înăbuşită, iar Turcii bătuţi lângă 
Sibiiu de loan Hunyadi (v. ac.), ajutat şi de 
Sibieni (1442). Sub Ladislau se arată în Cluj 
poporaţiune maghiară, care se separează într’ale 
bisericei de S. şi-şi eluptă drepturi politice egale. 
Sub Mateiu Corvinul împreunarea tuturor ţinu
turilor locuite de S. devine definitivă. El Ie dă 
dreptul de a-şi alege pe judecătorii reg. şi pe 
corniţele, având totodată o representanţă naţio
nală, universitas Saxonum. După catastrofa dela 
Mohaci S. s’au alăturat pe lângă Ferdinand I, 
în 1536 însă s’a supus şi Sibiiul lui Zâpolya.

Scrierile lui Luther au aflat intrare la po
porul săsesc âncă înainte de lupta dela Mohaci. 
In 1529 raptura de biserica catolică e deja fă
cută şi sinodul preoţilor săsesci ţinut la. Mediaş 
(1545) recunoasce reformaţiunea ca făcută, şi în 
anul 1547 se lucră primul statut de organisare 
bisericească. Cărticica reformaţiunii, elaborată de 
Honterus şi aprobată de Luther şi Melanchthou, 
se primesce în 1550 ca basă comună şi directivă. 
Cu alegerea preotului din Sibiiu Pavel Wiener 
de episcop evangelic se poate privi de terminată 
organisai'ea bisericii evangelice săsesci.

Sub domnia nebunului Gavriil Bâthory (1608 
până 1613) S. au fost ameninţaţi cu perirea, 
s’au recules însă sub următorul acestuia, Ga
vriil Bethlen. In mijlocul poporului săsesc se 
ivesc lupte interne, causate de pofta de domnie 
a consiliilor orăşenesc!, care îşi asumă drepturi 
ilicite şi preste comunele rurale, nu fără ca 
acestea să nu-şi apere drepturile lor cu arma 
în mână.

Ajungând Transilvania sub Austria, se institue 
prin diploma leopoldină (1691) un guvern compus 
din 12 consilieri, între cari trei Saşi. Neînţe
legerile între cele trei naţiuni fac necesară tri
miterea unei deputaţiuni la Viena, în care S. 
erau representaţi prin loan Zabanius, ajuns mai 
tăr(}iu comite săsesc şi nobilitat cu predicatul 
Sachs de Harteneck, pe care îl jertfesce însă 
guvernul austriac lăsând să fie decapitat chiar 
la începutul revoluţiei lui Râkoczy. In timpul
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acestei revoluţii S. au remas credincioşi casei 
habsburgice, au fost însă bruscaţi pe terenul 
bisericesc, fiind obligaţi să dee în oraşele lor 
biserici protestante la catolici şi trebuind să asiste 
la o propagandă catolică între ai lor, făcută cu 
ajutorul conferirii de titluri nobiliare şi oficii. 
Incepend cu 1734 au fost aduşi câteva inii de 
ţerani protestanţi, Landleri, din Salisburgia şi 
Carintia, pe cari i-au colonisat în apropierea Si- 
biiului. Maria Teresia dispune, ca funcţionarii 
săsesci să fie întăriţi de ea şi jumătate din con
silierii oraşelor să fie catolici. La influenţă mare 
ajung S. în administraţiunea ţerii pe timpul ge- 
nialidui bărbat de stat, guvernatorul Transilvaniei 
Samuil Bruckentbal. Şi în timpul acestuia au 
emigrat Germani protestanţi din Baden-Durlacb, 
Austria superioară şi Carintia, fiind colonisaţi în 
Sebeşul săsesc şi împrejurime, losif II casează 
administraţia municipală a fundului regiu (1784), 
care se restitue prin decisul dietei difi Cluj 
(1790/1). Sub Francisc I s’au făcut din nou unele 
schimbări prin punctele regulative. Din 1830—48 
s’au produs mişcări literare şi naţionale în sinul 
poporului săseso ca reacţiune conti'a tendenţei 
agresive observate de desvoltarea maghiară faţă 
de naţionalităţi. Anul 1848 îi află pe S. alăturea 
Românilor pentru casa austriacă şi contra uniunii 
Transilvaniei cu Ungaria. După sufocarea revo
luţiei Transilvania devine ţeară de coroană a im
periului austriac, încetând constituţia săsească. 
La senatul imperial, instituit prin patenta din 
Febr. a lui Schmerling, participă şi S., tot aşa 
la dieta ardeleană din 1863, disolvată însă în 
curând. împrejurările cunoscute au dus la în
cheierea pactului, ministeriul cel nou intercjice 
1867 adunarea universităţii săsesci, corniţele să
sesc Conrad Schmidt e destituit. In 1876 a fost 
împărţit fundul regiu în comitate, remânend uni
versitatea săsească numai ca for administrator 
al averilor săsesci. (Lit. Dr. G. D. Teutsch, Ge- 
schichte der Siebenbiirger Sachsen. Lipsea, 1874; 
Schwicker, Die Deutschen in Ungarn u. Sieben- 
biirgen. Viena şi Teschen, 1881, eto.).

Bistrica evang. de confesiunea augsburgică 
din Transilvania constă aproape exclusiv din S. 
Ea are autonomie proprie; preoţii ei aleşi de 
comune sunt plătiţi de acestea din (ţecimile res- 
cumperate de stat. Afacerile biser. şi şcolare le 
resoalvă presbiteriul în frunte cu preotul, ajutat, 
de curatorii bisericesci. Autoritate bisericească 
de instanţa a doua e consistoriul districtual în 
frunte cu decanul, aleşi prin representanţa bi
sericească şi mireană a districtului, care se in- 
trunesce de câte ori cere trebuinţa. întreaga bi
serică evangelică din Transilvania e compusă diu 
10 districte de felul acesta. Autoritatea supremă 
bisericească e consistoriul regnioolar (Landes- 
konsistorium). Acesta e ales de adunarea biser. 
regnicolară (Landeskirchenversammlung), com
pusă din membrii preoţesci şi mireni ai tuturor 
districtelor bisericesci. Aceasta se întrunesce 
după trebuinţă şi e organ legislativ şi admini
strativ. Consistoriul regn. se compune din episcop, 
vicarul acestuia, ouratoiul general, măiestrul bi
sericesc general (Landeskirchenmeister), secretar 
şi 6 asesori consistoriali mireni şi 5 din cler. 
Episcopul se alege în modul următor: fiecare 
comună propune adunării districtuale trei can
didaţi, aceasta alege dintre cei propuşi 6 şi-i

propune adunării regn., care alege apoi prin vo
tare secretă pe episcop. Acesta îşi ocupă, după 
vechiul drept săsesc, numai decât postul, fără să 
se aştepte întărirea monarchului. Instalarea ser- 
bătoreasoă se face după întărirea monarchului. 
Biserica evangelică avea în 1901 253 comune 
cu 212,538 suflete. In comunele organisate din 
diasporă sunt preste 1000 suflete, mai multe în 
cele neorganisate. Pentru aceste comune e in
stituit un predicator anume. In 1895 avea bi
serica 248 preoţi şi 186 predicatori, 19 învăţă
toare de grădini frdbeliane şi 43 pentru asile de 
copii, apoi 21 surori de caritate. Fondul biseri
cesc de pensiune era în 1895, după o existenţă 
de 30 ani, de 1.200,000 cor., fondul văduvelor 
de 720,000 cor. Spesele generale anuale pentru 
scopuri bisericesci sunt de 1,200,000 cor.

Şcoala. Biserica susţine în fiecare comună o 
şcoală confesională. Numărul şcoalelor primare 
săsesci a fost în 1895 de 266 cu 637 învăţători 
şi 37 învăţătoare. Şcoalele au fost cercetate de 
29,519 elevi, numărul obligaţilor la cercetarea 
şcoalei fiind de 33,079. Şcoale secundare sunt: 
5 licee cu 8 clase, 1 liceu real cu 8 clase, 2 gim- 
nasii cu 4 clase, 1 gimnasiu real cu 4 clase şi 
seminariul central pentru învăţători şi preoţii 
fără pregătire academică. La şcoalele secundare 
au funcţionat 116 profesori, cari au instruat 
1336 elevi de confesiunea evangelică. Şcoalele 
acestea sunt un factor cultural şi pentru cele
lalte naţionalităţi din Transilvania. Spre scopuri 
şcolare s’au spesat în 1890 487,410 cor. Afară 
de şcoalele primare şi secundare mai susţine 
universitatea săsească şi şcoale de specialitate, 
îndeosebi industriale şi agronomice.

Literatura sciinţifică şi beletristică a S. stă, 
sub influenţa vieţii spirituale germane, pe^ o 
treaptă superioară; numeroase foi politice sunt 
puse în serviciul desvoltării spirituale şi naţio
nale a poporului.

Reuniunile, sciinţifice şi de specialitate, sunt 
numeroase, cuprimţend în sînul lor întreg po
porul cu intenţia conştientă de a înlocui unitatea 
teritorială anterioară cu una spirituală şi na
ţională, (v. şi art. Saxoni.) [O. Wittstock.]

Saskatchewan, rîu în Nord-America brit., is- 
voresce in Munţii Stâncoşi, se varsă în lacul 
Vinnipeg, 1758 km. lung.

Sassafras Nees, (botan.) gen de plante lemnoase 
cu foi caduce din fam. Laurineae, trib. Litseaoeae 
înrudit cu Laurus, de care diferă prin inflo
rescenţa laxă compusă din flori 3-mere. Singura 
specie S, offidnalis Nees, boreal americană con
ţine un oleiu eteric cu aplicaţiuni medicinale.

Sassaniiji, cea mai mare dinastie, care a domnit 
vr’odată în Persia; a ocupat tronul persic la 
226 d. Chr., putendu-se susţinea faţă de impe
riul roman şi bizantin timp de preste 400 ani. 
Au fost resturnaţi la 642 de oătră califul Omar. 
S. şi-au câştigat mari merite pentru literatura 
şi cultura Perşilor. De pe timpul domniei lor se 
găsesc multe monete şi inscripţiuni.

Sassari, prov. ital. pe ins. Sardinia, 10,595 km1., 
cu 292,216 loc. (1897). Capitala S., 31,569 loc.; 
arohiepiscop, catedrală, castel, universitate; co- 
merciu.

Sasul, voevod în Moldova, fiul lui Dragoş. El e 
numit în documente S. Moldovanul şi a domnit 
înante de 1365. Cf. Xenopol, o. o. U, pag. 36 seqq.
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laneu Sasul, v. loan II. (voi. II, pag. 859).
Sat, localitate, care nu are organisare politică 

urbană. Satul e de multe oii tot odată şi co
mună rurală, sunt însă şi comune rurale com
puse din mai multe sate. (v. Comuna).

Satana, (evr.) diavol, drac (v. ac.); Sf. păr. 
Ireneu scrie că S. = apostat, după alţii înseamnă: 
şerpe, în genere S. e contrariul, cel reu, duşman.

Satana, (Piiheeia satanasj, maimuţă din fam. 
Platyri’hinelor, ord. Pithecilor, are per lung pe 
cap de forma unei căciule turtite. Faţa şi barba 
sunt .încungiurate de per lung şi negru, avend 
deci o barbă foarte frumoasă şi bine îngrijită. 
Pe corp cu per negricios, coada foarte stufoasă. 
Lungimea corpului 55 cm., coada tot atâta. Tră- 
iesce în codrii Americei, de pe lângă rîurile 
Maranon şi Orinoco. Indianii îi (Jic Cuxio, în 
Guiana Xiu. Trăiesce în familii, câte 4—6. In 
prinsoare nu trăiesce mult.

Satelit, trabant (v. ac.), acompaniator; planetă 
secundară (s. e. luna), care se învîrte în jurul 
unei planete principale (s. e. pământul).

Sathae, Constantin, istoric grec, n. 1842 în 
Galaxidi; a scris: Istoria Uter. eline. Istoria 
Greciei sub domnia Osmanilor şi Bibliotheca 
graeca medii aevi, etc.
' Satin, mătasă sau stofă de bumbac cu lustru.

Satinare, netezirea şi lustruirea hârtiei cu 
ajutorul unei maşini. In timpul mai nou hârtia 
se satinează în fabricile de hârtie îndată după 
producţiune.

Satira, gen poetic, care zugrăvesce scăderile 
şi patimile uricioase ale oamenilor, însoţindu-le 
de observări glumeţe şi ironice, cu scop de a 
le îndrepta. [♦]

Satîrgl, ceată de oşteni armaţi cu securi.
Şatista, orăşel în Macedonia de sud, este re

şedinţa unui episcop grecesc. Locuitorii, în cea 
mai mare parte, se trag dela Sisanion (Şainîlii), 
mai înainte oraş mare arămânesc, dar acum toţi 
sunt grecisaţi.

Saţiu, saţietate, simţirea de plenitudine a sto
macului; desgust pentru ingerarea unui aliment, 
de care cineva s'a servit deja adeseori.

Satledş, (Setledţ, vechiul Syphasis şi Hesi- 
drosj, atluent al ludului în Pangiab, isvoresce 
înTibet, curge prin lacul sfânt RakasTal (4680 m. 
deasupra mării), 1500 km. lung.

Sătmar, (magh. Szatmâr), 1) S., comitat în 
Ung., între cott. Bereg, Ugocia, Maramureş, 
Soluoc-Dobâca, Selagiu, Bihor şi Sabolciu, cu în
tindere de 6491-23 km*., cu 323,768 loc., dintre 
cari 121,592 Români (1890). Cott. S. a fost locuit 
âncă pe timpul vechilor Romani. Despre chene- 
zialul Românilor din cott. S. se face amintire în 
un document donaţiunal al reginei Mariadin 1383. 
Pe câmpiile acestui cott. au decurs multe lupte 
sângeroase, la cari Românii au luat parte însem
nată. In 1381 era comite Drâg, fratele lui Balk, 
comite al Maramureşului. Dela Drâg descinde 
familia Drâgfi de Beltek; iară strămoşii familiei 
au fost boieri din România cu numele Dragomir. 
Reşedinţa cott. e îii Cărei (v. ac.). Un docu
ment din 1785 arată, că pe acele timpuri co
munelor roniftnesci li-se trimiteau ordinaţiunile 
in limba romană. Locuri mai însemnate: Sătmar, 
Baia mare, Careiu, Şomcuta mare şi Seinii.

2) Sătmar, oraş liber reg. pe malul drept al 
Someşului cu 20,736 loc. (1890), dintre cari:

2419 Români gr.-oat., 3076 Magh. rom.-cat. şi 
9712 ref., 3762 Ovrei. S. a avut rol însemnat în 
istoria Ungariei şi a Trans., Ilind când sub stă
pânirea regilor Ungariei, când sub principii Tran
silvaniei. In 1600 Mihaiu Viteazul a petrecut 
în S., aşteptând oştirile ajutătoare pentru ocu
parea Transilvaniei. In 1645, prin pacea dela Linz, 
S. a devenit proprietatea lui Georg Rakâczi I. 
1657 a fost pustiit de loan Sobiesohi, mai târ4iu 
rege al Poloniei. In 1006 regina Gizela, soţia re
gelui Sf. Ştefan a colonisat Germani în Nemethi 
(Minteu), iar în 1230 S. a fost împreunat cu 
Nemethi şi în acelaş an regele Andreiu II i-a 
dat privilegiul de cetate lineră reg. S. e un 
centru cultural, economic şi strategic, cu popula- 
ţiune în mai mare parte agricolă, cu un comerciu 
viu şi industrie înfloritoare, mai ales industrie de 
argăsitorie, ciobotărie. E reşedinţa episcopului 
rom.-cat., are tribunal reg., giranasiu rom.-cat. 
şi reformat, mai multe institute de crescere şi 
filantropice. *Sătmăreanat, v. Seini.

Satrap, guvernatorul provinciilor din vechiul 
imperiu pei'san. La început erau numai func
ţionari administrativi, în timpul decadenţei im
periului li-s’a dat şi puterea militară. Fig. func
ţionar abusiv, tiran, decăzut.

Satrapie, provincie în Persia antică.
Şatrar, în Muntenia mai marele ofîcier preste 

corturile (şetrele) şi tunurile oştirii.
Satrll, un popor din Tracia veche, amintit la 

Herodot.
SatschI, la Incji nevasta (jeului Indra, mama 

lui Giajanta; a locuit pe muntele sfânt Meru 
(v. ac.).

Satsuma, district în insula japoneză Kiusiu, 
unde înfloresce o industrie de faienţă, care 
produce cele mai căutate şi mai scumpe articole 
ceramice japoneze. Vasele au o coloare funda
mentală galbenă deschisă, lustrul e plin de cre- 
păluri, cari dau un aspect decorativ deosebit.

Şatt-el-Arab, rîu, v. Eufrat.
Satul mare, com. rur., moşie mănăstirească 

în căpit. şi j. Rădăuţ în Bucovina, are 2587 loc. 
(1450 ort.-or., 372 rom.-cat., 713 protest., 44 mos.), 
2 şcoale primare, 1 cabinet de lectură Aurora. 
Colonia germ., adusă aici în 1787, formează cam 
din 1870 încoace comună rur. separată sub nu
mele de Satul mare nemţesc cu 1 şcoală pii- 
mară şi l parochie proprie.

V. şi Sătmar.
Satulung, (germ. Langendorf, magh. Hosszu- 

faluj, una dintre cele şepte comune cunoscute sub 
numele colectiv: Săeele{y. ac.) înTrs., cott. Braşov, 
cu 6420 loc. Români şi Maghiari (2634 Ciangăi). 
In S. se află pretură, judecătorie cercuală, mai 
multe şcoale poporale şi una de sculptură. Lo
cuitorii sunt oieri şi fac negoţ prin România.

Satu nou, 1) S., (germ. Neudorf, magh. Reoa- 
Ujfalu, şerb. NovoseloJ, com. rur. în Ung., cott. 
Torontal, cu 7391 loc. Români, Şerbi (1055) şi 
Nemţi (182). In S. se află institutul de credit 
>Sentinela< (v. ac.) şi societatea comercială 
>Ceres^, ambele instituţiuni românesc!.

2) Satu nou, com. rur. în Rom., j. Tulcea, 
cu 1100 loc., în majoritate Ruşi, 1 bis., 2 şcoale. 
Aici s’a făcut în resboiul Crimeei atacul arma
telor aliate conh-a Ruşilor.

3) Satu nou sau Seaca Uniră, com. rur. în 
Rom., j. Dolj, ou 1176 loc., 1 bis., 1 şcoală.
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Saturare, (saturaţiune), în fisiologie starea 
de satisfacere a trebuinţei de hrană, starea opusă 
sensaţiunii de foame; în chimie starea de sa
tisfacere a afinităţii reciproce a doue elemente 
ale unui corp binar sau a unui acid şi a unei 
base, astfel că nici unul din cele doue principii 
nu mai este susceptibil a se uni cu o nouă cantitate 
a celuilalt; se mai numesce S. disolvarea într’un 
lichid a cantităţii celei mai mari posibile a unui 
corp solubil.

Saturela L., (botan.) mic gen din vasta fam. 
a Labiatelor, trib. Satureineae, cuprinde plante 
erbacee sau subfrutescente, foarte aromatice şi 
are vr’o 14 specii, dintre cari o specie cresce în 
Florida, iar celelalte trăiesc prin regiunea me- 
diteraniană. In părţile noastre cresce prin lo
curile aride din Dobrogea S. eoerulea Janka, iar 
cultivată şi uneori subspontanee cresce S. hor
tensia L., cunoscută şi întrebuinţată de poporul 
nostru ca plantă culinară sub numirea populară de 
Cim bru sau Cimbru de grădină. [Z.C.P.]

Saturn, (1p) după Jupiter cel mai mare planet 
al sistemului nostru solar. Revoluţia lui în jurul 
soarelui se face la o depărtare mijlocie de 
1418 mii. km. în 29 ani, 166 (}ile, 23 ore. Depăr- 
tai'ea lui cea mai mică de pământ e de 1180 mii., 
cea mai mare de 1648 mii. km. 8. posede între 
toate planetele cea mai mare turtire la poli (Vv); 
diametrul lui la ecuator e de 118,800 km., la 
poli de 106,000 km. Volumul lui e de 720 ori 
mai mare ca al pământului, având însă numai 
013 din densitatea acestuia, aşadar nici a apei. Ro- 
taţiunea în jurul axei sale ţine 10 ore 14 m. 24sec. 
El e vizibil pentru ochiul liber, având o lumină 
palidă-galbenă. In jurul ecuatorului se află trei 
inele, cari, după cum se admite până acum, sunt 
compuse din o mulţime de corpuri foarte mici. 
In jurul lui S. s’au deosebit până acum 8 sateliţi.

Saturnalia, la Romani serbătoarea icului Sa- 
tarnus (v. ac.), se ţinea la 17 Dec. şi în 7 4ile 
următoare, pline de veselie. Era serbătoarea agri
cultorilor şi a sclavilor, pentru că în decursul 
ei toţi oamenii se considerau egali şi stăpânii 
serviau pe sclavi la masă.

Saturnia, nume vechiu pentru ţeara Latium. 
S. era şi un predicat al 4e'tŞ> luno, ca fată a 
lui Saturnus.

Saturniamus, (lat.) înveninare cu plumb.
Saturnius, Luduş Apuleius, la 101 a. Ohr. 

tribun în Roma, care a dat legile, ca veteranii 
lui Mariu să capete pământ în Galia şi că se
natul în 5 (Jile să fie necesitat a întări ori ce 
lege. Fiind ales şi a doua oară tribun, s’a nisuit 
a validita principiile agrare ale Grachilor; a fost 
ucis dc popor în capitoliu.

Saturnus, la Romani unul din 4eh cei mai 
vechi şi populari. Se identifică cu Kronos (v. ac.) 
la Greci. Detronat prin lupiter a pribegit şi apoi 
s'a aşezat în Latium, şi trecea ca rege vechiu al 
Latinilor 8. e 4eu al pământului, bărbatul 4eiţei 
Ops, 4eal semenăturilor şi fundatorul agriculturei 
în' Italia. Se represintă ou seoerea în mână.

Satyri, în mitol. grec. spirite elementare ale 
pădurilor şi dealurilor, demoni cu trupul jumă
tate om, jumătate ţap, nas tâmpit, urechi ca ca
prele, per sberlit, cu coadă şi picioare de ţap. 
Cântă în fluier, oimpoiu şi syrinx (v. ac.); le 
place -vinul şi stau Ia pândă după muieri. Se ţin 
de suita lui Dionysos sau Bacohos. (v. Silenii.)

Satyriasis, exagerare bolnăvicioasă a poftei 
sexuale la bărbat şi dorinţa nesăţioasă de a satis
face această poftă prin coit. Se observă în de
cursul mai multor maladii ale centiilor nervoşi, 
cum e la începutul paralisiei generale, la unele 
sclerose ale măduvei; de asemenea, însă în mod 
trecător, în urma ingerării de cantaridă, strihnină, 
fosfor. Satiriasicul poate comite acte în contra 
moralei, şi responsabilitatea lui poate ti limitată. 
Tratamentul; medicaţiune anaphrodesiacă, igienă 
morală şi Bsică, hidroterapie. [V. I.]

Sauce, (franc, pron. Sos), zeamă îngroşată 
compusă din diferite ingredienţe, care se ser- 
vesce cu carne de vită, paseri, pesce şi alte 
fripturi.

Sauer, Emil, pianist, n. 1862 în Hamburg; 
discipol al lui Rubinstein şi Liszt. Concertează 
dela 1882.

Saul, primul rege al Ovreilor în seci. XI a. 
Chr. A luptat mult timp cu succes contra Fi
listenilor, până ce, bătut într’o luptă, s’a sinucis. 
Saul, numele apostolului Pavel (v. ac.) înainte 
de convertire.

Săulesci, corn. rur. in România, j. Gorj, cu 
1017 loc., 2 bis., 1 şcoală.

Săulescu, George, profesor rom., n. 1799 în 
Iaşi. Studiile mai înalte şi le-a făcut în Chio şi 
la univ. din Viena. A fost profesor de filosofie 
şi limbile moderne la şcoala Trei-Ierarchi din 
Iaşi şi inspector al şcoalelor din Moldova până 
în 1852. Dintre scrierile lui de importanţă re
lativă sunt Fabule în versuri (1835), Despre 
Ţamblac (1845). El a colaborat la »Foaia pentru 
minte<, etc. din Braşov şi «Alăuta românească» 
din Iaşi. (f ?)

Sauna, mănăstire de călugări iu Rom., j. Tulcea, 
înfiinţată in 1880 de călugări veniţi din mănă
stirea Cilicul.

Sauret, Emil, violinist şi coinpositor franc., 
n. 1852 în Dun-le-Roi. Se distinge prin o tech- 
nică îndrăsneaţă şi predare plină de tempe
rament.

Saurienii, reptile având pielea acoperită cu 
solzi epidermici, fanta anală transversală, au 
centură scapulară şi sternum, o vesiculă urinară 
şi de obiceiu o cutie a timpanului şi pleoape 
mobile. Unele au 4 membre (s. e. Şopârlele) la 
altele membrele nu sunt vizibile la exterior (s. e. 
Anguis). In genere femelele după o copulare prea
labilă ouă, numai câteva genuri (Anguis, etc.) 
sunt vivipare. Majoritatea S. sunt inofensive, 
multe din ele folositoare, fiindcă distrug vormii 
şi insectele. Cele mai multe sunt carnasiere şi 
numai câteva sunt herbivore ori frugivore. Unele 
locuesc numai pe arbori şi nu se scobor pe pă
mânt: Iguaiiii, Uragonii; altele ca Varanii sunt 
acuatioe, altele ca Amphisboenele trăiesc sub 
pământ în galerii. S., cari trăiesc în regiunea tem
perată, stau iarna în amorţeală. S. par a fi cele 
mai vechi reptile. Dintre S. dispărute cele mai 
bine cunoscute siint cele din Cretaceu ca Moso- 
saurus, etc. S. cuprind următoarele subordine: 
1) Vermilinguia, cari au limba vermiformă, pro- 
tractilă şi prehensilă, s. e. Cameleonul. 2) Bre- 
vilinguia, au limba scurtă şi groasă, s. e. An
guis, Scincus. 3) CrassUinguia, au limba groasă 
şi cărnoasă, s. e. Iguanul. 4) Imlate, au corpul 
serpentiform lipsit de stemum, în general lipsit 
de membre; n’au pleoape nici membrană a tim-
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panului, s. e. Aiiiphisboena. 5) Fissilinguia, au 
limba bifurcată subţire şi protractilă, s. e. Şo- 
pârlele (Lacerta). Ş. au dedesubtul ^tului un 
guleraş compus din solzi mari, pleoapa inferioară 
opacă. Ele trăiesc în regiunile, unde bate mult 
soarele şi nu se depărtează mult de locul ce şi 
l-au luat de locuinţă. Iu plini soare Ş. sunt în 
activitate, atunci ele vânează înusculiţe, insecte 
diferite, iar în dilele ploiase şi friguroase stau 
în locuinţele lor. In timpul verei, animalele 
adulte năpârlesc de mai multe ori. Ş. sunt foarte 
niuneroase în regiunea Europei sudice, dar unele 
se ridică până aproape de cercul polar. In Ro
mânia după C. Kiriţescu (Contributions â l’etude 
de la faune Herpetologique de Roumanie, Bulletin 
de la Soc. des Sciences de Bucarest 1901) trăiesc 
următoai'ele specii de Şopârle: Lacerta viridis, 
L. agilis, L. vivipara, L. praticola, L. muralis, 
L. taurica.

Sauropode, (zool.) reptile fosile, aparţin Dino- 
sauriilor (v. ac.).

Sauropside, (zool.) subordin al Vertebratelor, 
cuprinde reptilele şi paserile.

Sauropterygll, reptile fosile avend gâtul lung, 
capul şi coada scurte, înotătoare alungite. Au trăit 
în epoca jurasica şi cretacică, s. e. Plesiosaurus, 
Pliosaurus.

Saururaceae, (botan.) după unii familie pro
prie, după alţii numai trib de Piperaceae (v. ac.), 
de care diferă cu deosebire prin cârpele 2—8 
ovulate.

Saururus L., (botan.) gen de plante aquatice 
din fam. Piperaceelor, trib. Saurureae cu foi 
cordate. Cuprinde numai doue specii: una est- 
asiatică, a doua din Virginia, aceasta S. eernuah. 
se cultivă uneori ca plantă decorativă. [A. Pr.]

Saussure, (pron. sosur), Horace Benedicte, n. 
17 Febr. 1740 la Conches lângă Geneva, f Ian. 
1799 în Geneva. A fost profesor în Geneva. Şi-a 
câştigat renume prin scrierile sale asupra higro- 
metnei, apoi prin escursiunile sale în Alpi şi 
descrierea acestora.

Saussurit (pron. Sosiirit), mineral de coloare 
albă, ver()uie sau gri, format din Plagioclas cu 
Scapolit; face parte esenţială a miner. Gabro 
(v. ac.).

Sava, 1) Sf. Sava, martir, n. din părinţi Goţi, 
înecat de un duce Got în rîul Musaeus (Buzeu ?) 
in 12 Apr. 372. E unul dintre martirii cei mai 
veneraţi în biserica orientală.

2) Sf. Sava, unul din ucenicii Sf. Metodiu, care 
a venit cu alţi patru confraţi din Moravia, de 
au respândit in Bulgaria sub Boris liturgia sla
vonă pe la 885. El nu este aşa de vestit ca 
ceilalţi, dar face parte din cei şapte sfinţi sla
voni. (C. lirecek, Gesch. d. Bulgaren. Prag, 1876, 
pag. 430-31).

Sava, Sf., mănăstire din Bucuresci, în curtea 
căreia deschise la 1816 Gheorghe Lazăr vestita 
sa şcoală românească, alăturea cu cea grecească, 
ce se afla de mulţi ani aci. După plecarea lui 
Lazăr (1821) remase profesor în locul seu Eliade 
Rădulescu. Şcoala fu apoi organisată şi com
plectată de Grigore Ghica şi de domnii următori: 
în 1831 i-se adăugară mai multe cursuri secun
dare, în 1836 doue cursuri superioare, sciinţe 
şi drept; la 1864 înfiinţându-se universitatea 
din Bucuresci, şcoala îşi păstră numai cursurile 
secundare şi remase cu numele de «Liceul Sf.

Sava«, mutându-se în altă parte, pe când în locul 
mănăstirii şi vechiului local al şcoalei, dărîmate 
şi una şi alta, se înalţă actualul palat al uni
versităţii.

Sava, Căminarul, v. Bimbaşa.
Sava, afiuent al Dunării (pe ţerm. drept), isvo- 

resce la Radmannsdorf în Carniolia. Cursul ei 
e de 712 km., e la început sudestic, după ce 
primesce pe Laibach şi devine navigabil se în
dreaptă spre est. 8. forjnează graniţa între Croaţia 
şi Bosnia, apoi între Ungaria şi Serbia. Afluenţii 
S. din stânga Eanker, Feistritz în Carniolia, Sauu, 
Soţia în Stiria, Krapina, Zelina, Lonja, Bova, 
Pacra, Orljava în Croaţia; din dreapta; Zayer, 
Laibach, Gurk în Carniolia, Eulpa şi Una în 
Croaţia, Vrbas, Bosna, Drina în Bosnia.

Savane (spân. SabanasJ, câmpii acoperite cu 
ierburi în ţerile tropice; nu se deosebesc de prairii 
şi pampas decât prin faptul, că pe 8. se în
tâlnesc singuratici arbori sau tufe.

Savannah, rîu în America nord., formând gra
niţa între Georgia şi Carolina de sud; se varsă 
în Atlantic ; 720 km. lung. Oraşul S., lângă rîul 
S., e cel mai înseninat oraş comercial al Georgiei, 
43,189 loc. (1890); exportează bumbac, oleiu de 
terebentină, reşină.

Savant, erudit, doct.
Savant, în bis. creştină un conume al lui 

D-(Jeu. In limba ovreiască e pluralul dela saba 
(oaste) şi însemnează oştirile.

Savart, Roata lui, aparat prin care se arată 
relaţiunea dintre înălţimea tonului şi numerul 
vibraţiunilor. La roate lui S. măselele lovesc 
într’un carton. Cu cât loviturile sunt mai dese, 
cu atâta e tonul mai înalt.

Savary, Anne Jean Mărie Rene, duce de 
Rovigo, general şi ministru de poliţie sub Na
poleon I. El a descoperit 1804 conjuraţiunea lui 
Cadondal şi a condus prinderea şi împuşcarea 
ducelui de Enghien. In 1831—33 a fost co
mandant general în Algeria. A publicat »Me- 
itioires» (8 voi. Paris, 1829), în cari caută să 
se rehabiliteze pe sine şi pe Napoleon.

Săveni, 1) S., tîrguşor în Rom., j. Dorohoiu, 
cu 2600 loc., 1 bis., 1 şcoală, oficiu telegrafo- 
postel, spital, casarmă. 2) S., corn. rur. în Rom., 
j. Dorohoiu, cu 2700 loc., 2 bis., 1 şcoală.

Savigny, 1) S., Friedrich Karl, de, n. 1797 
în Prankfurt 1. M., celebru romanist, distins pro
fesor de dreptul roman în Berlin, ministru al 
Prusiei pentru revisiunea legislaţiunii, ţine de 
şcoala istorică a dreptului roman, întemeiată de 
Hugo Gr. şi Schlosser. Opere principale: «Istoria 
dreptului roman în evul mediu«, 6 voi.; «Sistema 
dreptului roman de astă(}i«, 8 voi. şi continuarea 
acestuia «Dreptul obligaţiunilor», 2 voi. Altele; 
«Chîemarea timpului nostru pentru legislaţiune 
şi jurisprudenţă», «Scrieri diverse», 6 volume. 
Biografii ale lui S.: de Stintzing, 1862; Rudor 
şi Bethmann, 1867. ■)■ 1861. 2) Savigny, Carol 
Friedrich, (1814—75), fiul celui dintâiu, diplomat 
prusiac, n. 1814, a conlucrat 1866 cu Bismarck 
la tratativele de pace. t 1875.

Savonarola, Girolamo, călug. dom., n.21 Sept. 
1452 în Perrara, a fost profesor de sciinţele na
turale în Bologna, apoi prior al bisericei St. 
Marcu din Florenţa (1489). A sbioiuit corup- 
ţiunea şi necredinţa ce domnia atunci în viaţa 
politică şi a osândit şi abusurile feţelor biseri-



Savoya — Saxonia. 895
cesci. Pentru aceasta a fost învinuit de eresie şi 
ars pe nig în 23 Maiu 1498. [Dr. I. Radu.]

Savoya, fost ducat, mai târziu parte întregi
toare a regatului Sardinia, aparţine dela 1860 
Franciei, căreiai-a cedat-o Italia în schimb pentru 
ajutorul dat de Napoleon III coutra Austriei.

Casa de Savoya, v. Sardinica monarchie.
Saxa-Altenburg, (Sachsen-Alienburg), ducat 

german, 1324 kma., cu 180,313 loc. (1895); sol 
foarte roditor; locuitorii se ocupă cu agricultura 
şi economia de vite, mine de lignit; industrie de 
lânărîi, mănuşi, porţelan, maşini, etc.; 2 gim- 
nasii, 1 gimn. real, 1 seminăriu, l şcoală agricolă, 
universitate în lena. Constituţia monarchică; 
dieta are 30 deputaţi; finance regulate. Capitala 
Altonburg.

Saxa-Coburg-Gotha, ducat german, se compune 
din ducatele Coburg (v. ac.) şi Gotha (1396 km*., 
cu 154,105 loc.), laolaltă 1958kma., cu 216,603 loc. 
(1895); agricultura şi pomăritul în floare; indu
strie de fler, oţel, arme, jucării, corfe, porţelan, 
sticlă, bumbac, etc. Renumit e «Institutul geo
grafic Perthes« în Gotha. Universitate comună 
în lena, 2 gimnasii, 1 progimn., 2 şcoale reale, 
2 seminarii, 1 şcoală de minerit, şcoală comer
cială ; renumit observatoriu astronomic in Gotha. 
Ambele ducate au diete (Gotha 19, Coburg 11 de
putaţi) şi administraţie separată. Capitale Co- 
bnrg şi Gotha.

Saxa-Meiningen, ducat german, 2468 kma., cu 
234,005 loc. (1895); agricultură, minerit, pădu- 
rărit, industrie de fierării, sticlă, porţelan, colori, 
lemn, jucării, maşini de cusut, pănură, flanel, 
papiermache, etc. Universitate comună în lena, 
2 gimn. clasice, 2 gimn. reale, 3 şcoale leale, 
1 seminăriu cu institut de surdomuţi, 289 şcoale 
poporale. Dieta de 24 deputaţi. Capit. Meiningen.

Saxa-Weimar-Eisenach, mare ducat german, 
3615 kma., cu 339,217 loc. (1895); agricultura, 
economia de vite, pomicultura înfloritoare; in
dustrie de lână, pănură, ciorapi, porţelan, piei, 
hârtie, jucării, etc. Comerciu mai ales de transit. 
Universitate comună în lena, 3 gimnasii, 2 gimn. 
reale, 3 şcoale reale, 2 şcoale de minerit, 1 şcoală 
industr., 3 seminarii, 1 institut de silvicultură, 
1 institut de arte, 462 şcoale elem. Dieta se com
pune din 33 deputaţi. Capitala Weimar.

Saxatile, (botan.) termin pentru plantele ce 
cresc pe stânci, s. e. Leontopodium alpinum Cass. 
(albumeala, lânărica, floarea reginei), Campanula 
carpatica Jacq., multe specii de Sempervivum, 
Saxifraga, etc.

Saxicola, (specia Oenanthe), gen de pasere din 
ord. Cântătoarelor, lung. corp. 16 cm., a ari
pilor 9 cm. şi a codii 6 cm. Pe spate cenuşiu- 
deschis; guşa ruginie, aripile negre; iar pe pân
tece penele suntgalben-ruginiu-deschise. Trăiesce 
in Europa, nordul Afrioei şi Americei.

Saxifraga L., (botan.) gen din fam. Saxifra- 
gaceae, tribul Saxifrageae, cuprinde plante er
bacee perene, rar anuale, şi se divide în mai 
multe secţiuni, după unii botanişti tot atâtea 
genuri distincte. S. are vr’o 160 de specii, res- 
pândite prin regiunile temperate şi arctice ale 
emisferei boreale, şi îu munţii An(}i. Dintre nu
meroasele specii, ce cresc în părţile noastre 
menţionăm: S. adseendens L., numită popular 
Ochii şorecelului, S. Aizoon Jacq., numită

popular Iarba surzilor, S. aizoides L., S. 
euneifoUa L., S. Huetiana Boiss, etc. [Z.C.P.] 

Saxifragaceae Endl, (botan.) vastă şi impor
tantă familie de plante dicotyledomite-polypetale, 
cuprindend arbori, arbusci sau ierburi ou diverse 
porturi, şi cuprinde vr’o 73 de genuri cu vr’o 
540 de specii, distribuite prin regiunile tempe
rate şi reci ale globului, în regiunile tropicale 
sunt rari, iar îu Africa australă şi în Australia 
sunt puţine. Saxifragaceele se divid în urmă
toarele 6 triburi: I, tribul Saxifrageae, din care 
menţionăm genurile: Saxifraga L. şi Chrysos- 
plenium L. II, tribul Francoeae cu genurile: 
Franeoa Cav. şi Tetilta DC. III, tribul Hy- 
drangeae, menţionăm genurile: Hydrangeae L., 
Deutzia Thunb. şi Philadelphus L. IV, tribul 
Escallonieae menţionăm genul Escăllonia L. 
V, trib. Cunonieae menţionăm genul Cunonia L. 
şi în flnealVI, tribulBibeaieae, menţionăm genul 
Bibea L. [Z. C. P.]

Saxofon, nume generic dat de factorul pari- 
sian A. Sax, 1840, la o serie de instrumente 
musicale fabricate în metal, cu ancie lovindă, 
avend analogii cu clarneta, de care se deosebesc 
însă prin forma tubului, care e conică, şi prin 
urmare prin degitat. [T. C.]

Saxoni, (lat. Saxones), seminţie germană, 
amintiţi mai ântâi de geograful Ptolemeu. In 
seci. III şi IV au ieşit din locuinţele lor (Schleswig- 
Eolstein), cucerind ţinuturi până dincolo de rîul 
Weser. De atunci încoace s’a dat numirea de 
S. tuturor Germanilor, cari locuiesc dela rîul 
Eider şi lacul Zuider până la Cassel şi Magde- 
burg. Resboinici din fire, au cuprins întreagă 
Germania de nord până în vecinătatea Slavilor 
(linia Kiel-Magdeburg-Halle). Lui Carol cel Mare 
(v. ac.) i-a succes numai după multe resboaie 
sângeroase să-i supună şi creştineze. Pe teri
toriul ocupat de S. s’au format ducate şi comi
tate, dintre cari unele există şi astădi ca părţi con
stitutive ale imperiului german sau ale Prusiei, 
(v. şi Saxonia şi Saşii.)

Saxonia, (Sachsen), regat, stat federal al Ger
maniei, 14,993 kma., cu 3.787,688 loc. (1895); mică 
parte muntos (Erzgebirge, Lausitzergebirge, etc.); 
rîu principal Elba cu Elster şi Mulde; clima mo
derată. Producte; secară, grâu, orz, oves; vin; 
aur, argint, fier, aramă, plumb, zinc, cositor, pu
cioasă, cărbuni de piatră şi lignit, granit, porfir. 
Industria foarte desvoltată: arsenic, vitriol, acid 
sulfuric; pânzării, mărfuri de lână şi bumbac, 
dantele, împletituri, mătăsării, hârtie, chimicalii, 
art. de metal, maşine, arf. de paie, de lemn şi 
jucării, cuptoare, porţelan, instrumente musicale 
şi matematice. Comerciu întins, sediul principal 
al lui, totodată centrul librăriilor germane, e 
Lipsea (Leipzig); numeroase bănci, camere de 
comerciu şi industrie; căi ferate 2942 km., na
vigaţie pe Elba. Culturii servesc 2245 şcoale 
popor., 17 gimnasii, 10 gimn. reale, 24 şcoale 
reale, 22 seminarii, 4 şcoale de architectură, 
40 şcoale comerciale, 1 şcoală techn. super., nu
meroase şcoale speciale, 2 academii de arte, 
2 conservatorii de musieă, academie de silvi
cultură, acad. montanistică, 1 univer. (I.ipsca), 
2 institute de surdomuţi, 2 de orbi. Constituţia: 
regat const.-ereditar, legislativă de 2 camere. 
Finanţe: 82.909,955 mărci venituri, tot atât la 
cheltuieli (1898), datorie 752-5 milioane mărci.
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Armata formează al 12-Iea corp al armatei im
periale. Capitala Dresda.

Istorie. Domnitorii S.-ei din fam. Wettin au 
avut titlul de electori, au împărţit ţerile între 
sine (linia albertină şi ernestinăl, au participat 
în resboiul de 30 ani, în cel nordic, în resb. 
silesice şi în cel de 7 ani, ceea ce a costat 
enorme sume de bani şi multe vieţi omenesci. 
1806 Frideric August III cumpără pacea cu 
25 milioane franci, 8. se făcu regat şi întră în 
confederaţia renană. După lupta dela Lipsea 
(1813) S. era să fie încorporată Prusiei, con
gresul de Yiena însă o susţinu. S. întră apoi în 
confederaţia germană. Sub Frideric August II 
(1827—54) decurse revoluţia din 1848/9, după 
care urmă reacţiunea şi delăturarea reformelor 
liberale. Sub loan (1854—73), în mişcarea na
ţională germ. S. sta pe partea Austriei, căreia 
li ajută 1866 în resboiul contra Prusiei. In 
pacea dela Berlin, 21 Oct. 1866, S. trebui să 
abcjică de representanţa diplom., comanda su
premă militară, poşte, telegrafe, să plătească 
Prusiei 10 milioane taleri şi să între în alianţa 
germ. de nord. Urmând timpuri mai liniştite se 
organisă j ustiţia, ad ministraţia, instrucţia poporală. 
Sub regele Alhert (1873—1902) a cumpărat statul 
căile ferate, s’a revisuit legea electorală (1896), 
prin care s’a redus numărul deputaţilor social- 
democraţi. (Lit.: Geografii de Engelbardt, Friede- 
mann, Gebauer; istorii de Bottiger, Gretschel, 
Brandes, etc.)

Saxonia, (Saxa, Saehsen), provincie prus., 
25,243 km’., cu 2.698,549 loc., în mare parte 
şes udat de Elba; roditor; mine de aramă, fier, 
lignit, sare; industrie de pănui'i, bumbac, piei, 
zahăr, ciocolată, oleiu; comerciu viu. Univer
sitate (în Halle), 28 gimnasii, 6 gimn. reale, 
3 şcoale reale super., 3 progimnasii, 8 progim- 
nasii reale, 4 şcoale reale, 11 seminarii. Capitala 
Magdeburg.

Say, 1) S., Jean B., economist franc., n. 1767 
în Lyon, 1815 membru al academei, f 1832.

2) Say, Leon, om politic franc., nepotul lui 
Jean B., n. 1826, directorul căilor fer. de nord, 
1871 prefect, 1872—79 în mai multe rânduri 
ministru de finance, 1880 ambasador in Londra, 
apoi president al senatului, 1882 din nou mi
nistru de finance, 1886 membru al academiei, 
t 1896. Scrieri principale sunt: »Le socialisme 
d'fitat«. (Paris, 1884); »Les Solutions democra- 
tiques de la question des impots». (Paris, 1886); 
»Nouveau Dictionnaire d’economie politique». 
(Paris, 1890—92).

Sayoe, (pron. Ses), Arehibald Henry, filolog 
şi archeolog englez, n. 25 Martie 1846 în Shire- 
hampton lângă Bristol, profesor de asiriologie 
în Oxford. A făcut multe călătorii archeologice 
prin Africa de nord şi Asia mică. In nume
roasele lui opere se ocupă mai ales cu asiriologia.

Sayons, Andre, scriitor franc., n. 1808 in Ge
neva, profesor aici, apoi funcţionar în minist. 
cultelor în Paris, f 1870. Fiul seu Edouard, 
n. 1842, profesor în Besanţon, are scrieri despre 
istoria şi literatura maghiară.

Sazava, afiuent pe dreapta al Moldavei în 
Boemia, 178 km. lung.

Sbiera, loan G. Br., profesor univ. şi scriitor 
rom., n. 20 Oct. (1 Nov.) 1836 în Horodnicul 
de jos în Bucovina, a făcut studii juridice, filo

sofice şi limbistice în Yiena până la 1861. Su
plini 5 ani pe morbosul Aron Pumnul dela prima 
catedră pentru limba şi liter. rom. la institutul 
de studii filosofice din Cernăuţ, iar 1866—71 îi 
ocupă locul. 1866 ales membru al Academiei ro
mâne ; dela 1871 custode la biblioteca Bucovinei, 
cu care trecu în 1875 la noua universitate, unde 
funcţiona şi ca docent supl. la catedra pentru 
limba şi liter. rom. până la 1881, când fu numit 
profesor ordinar. La 1886 fu distins cu titlul de 
doctor philosophiae honoris causa, iar 1898 i-se 
conferi ordinul Coroana României în gradul de 
comandor. 1862 înfiinţa o societate culturală şi 
literară, numită dela început Reuniune română 
de lectură, apoi Societate pentru cultura şi li
teratura română în Bucovina. S. tindea cu stă
ruinţă mai cu samă la învioşarea şi lămurirea 
printre tinerime a consciinţei despre idealurile 
naţionale şi umanitare. Această tendinţă resultă 
din întreaga sa activitate literară, cu deosebire 
din discursurile ţinute şi publicate de el, ca: 
1) Teritoriul ce îl ocupă Românii, 1871; 2) Ori
ginea Românilor, 1871; 3) Educaţiunea veche şi 
educaţiunea nouă, 1875; 4) Conceptul naţiune 
şi puterea graiului naţional, 1880; 5) Condiţiunile 
necesare pentru existenţa, conservarea şi pros- 
perarea graiului naţional; 6) Puterea graiului 
naţional, 1883; 7) însemnătatea teritoriului na
ţional, 1884 ; 8) Solidaritatea intereselor, 1888; 
9) Un păcat strămoşesc, 1892; 10) Ceva despre 
formarea idealurilor, 1894; 11) Ţeţina şi Ho- 
recea sau Credeul Românilor şi Tatăl nostru ro
mânesc, 1894; şi 12) Idealul Românilor. Activi
tatea literară şi-a extins-o şi pe terenul didactic 
şi istoric-literar şi anume a mai publicat: 1) Sf. 
Scriptură lămurind singură îndestul regularea re
ferinţelor noastre bisericesc! din Bucovina. Cer- 
năuţ, 1864; 2) mai multe articole de diferit cu
prins în Foaia societăţii pentru cultura şi lit. 
rom. în Bucovina, 1865—69, al cărei redactor 
a fost din 1866 încoace; 3) Die Orthographie im 
Romănischen in ihrer historischeu Entwickelung, 
în Programm des kbnigl. Obergymnasiums in 
Czernowitz pro 1867; 4) Manual de artnonie 
musicală, împreună cu autorul ei intelectual 
Isidor Yorobehievieiu. Cern., 1869; 5) Carte de 
conversaţiune rom. şi germ. Cern., 1870, ediţ. 11 
1896; 6) Măsurile şi greutăţile cele noue au
striaco şi calcularea cu ele de Dr. F. Moănik, 
traducere. Yiena, 1874; 7) Întâia, a doua, a 
treia, a patra şi a cincia carte de comput petitru 
şcoalele poporale, traduceri. Yiena, 1874; 8) Gra
matica germană pentru usul şcoalelor poporale 
împreună cu Chr. Matiasieviciu. Yiena, 1874;
9) Rudolf, principele nostru ereditar. Cern., 1881;
10) Grigorie Ureche, contribuiri pentru o bio
grafie a lui. Bucuresci, 1884; 11) Codicele Yo- 
roneţean, cu un vocabular şi studiu asupra lui. 
Cern., 1885; 12) Povesti poporale. Cern., 1886; 
13) Scrierile lui Miron Costin, în tom. I, pag. 766 
până 781, din Opere complete edate de Y. A. 
Ureche. Bucur., 1886; 14) Colinde, cântece de 
stea şi urări la nunţi. Cern., 1888; 15) Aron 
Pumnul, Yoci asupra vieţii şi însemnătăţei lui. 
Cern., 1889; 16) Mişcări literare la Românii din 
Bucovina. Cern., 1890; 17) Traiul Românilor 
înainte de fundarea statelor naţionale. Cernăuţ, 
1890; 18) Baronul Alexandru Yasilco Sireteanul, 
notiţă biografică în Familia pro 1893; 19) Limba
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şi liter. rom. de M. Kogălniceanu din 1837, tra
ducere, în Archiva din Iaşi pro 1894, nr. 9; 
20) Naţionalitatea Ovreilor în Liga. Bucuresci, 
1897; 21) Mişcarea biaericeaaoă a Românilor din 
Bucovina. Cern., 1896; 22) Mişcări culturale şi 
literare la Români între 1504 şi 1714. Cernăuţ, 
1897; 23) Die romăniche Litteratur und die ro- 
mănischen Dialekte în opul Die bsterreichisch- 
ungarische Monarchie in "Wort und Bild, în tom. 
Bucovina. Viena, 1899; şi tot acolo 24) Das 
Volksleben der Romănen in der Bukowina, îm
preună cu S. FI. Marian; 25) O pagină din istoria 
Bucovinei din 1848—50 împreună cu nisce no
tiţe despre familia Hurmuzachi. Cern., 1899;
26) Ceva despre tricolorul românesc. Cern., 1899;
27) Familia S., 1899; 28) Dare de samă a vechei 
epitropii bisericesci cătră cea nouă asupra averii 
Sf. Paraschiva şi aSf. Treime din Cernăuţ, 1900. 
S. a lucrat articolele relative la Bucovina în 
lEncicl. Rom.«.

Sbirclog, (botan.) v. Morcbella.
Sbîrcituri, îndoituri ale pielii; se găsesc mai 

ales pe faţă şi pe mâni, la oameni bătrâni, preste 
tot când grăsimea subcutană scade.

Sbirl, până la 1809 în Italia şi în deosebi 
în statul papal, nume dat agenţilor (servitorilor) 
poliţiei şi justiţiei. Erau organisaţi milităresce.

Sbîrnăltura, sunetul particular produs de unele 
insecte, în special bondari, trântori de albine, 
în sborul lor. S. se nasce prin contractarea 
muşchilor aripilor; atunci şi tracheele din apro
piere sunt apăsate şi aerul eşind cu putere prin 
stigmate (orificiile de deschidere ale trocheelor) 
şi lovindu-se de marginile stigmatelor, produce 
acele vibraţiuni de sbîrnăire. Dacă se astupă 
stigmatele, încetează sbîrnăitul.

Sbor, mişcarea paserilor şi a insectelor în aer. 
Fiind corpul lor mai greu decât un volum egal 
de aer, numai bătend din aripi se pot ridica şi 
se pot ţine în aer.

Sborul nupţial, sborul ce-1 executa matca 
unui stup spre a fi fecundată. A opta ori a noua (ji 
după ce o matcă tineră a eşit din celulă-regină, 
dacă timpul e frumos, ea face recunoascerea re
giunilor dinprejur şi apoi sboară în cercuri în 
înălţimea aerului. Trântorii simţind aceasta, o ur
măresc, o îndrăgostesc şi unul din ei o fecun
dează. In urmă matca se întoarce în stup spre 
a oua. (v. Apis meii. şi Stupărit.)

Ma^ni de sburat, aparate cu ajutorul cărora 
omul să se poată ridica, înainta şi coborî în 
aer, asemenea unei pasere. S'au făcut fel de fel 
de aparate în formă de aripi mari, mânate unele 
prin puterea musculară a mânilor şi picioarelor, 
altele priu puterea vaporilor de apă sau a curen
ţilor electrici, dar nici una nu s’a dovedit cores
punzătoare până acuma. Unii cred, că chestiunea 
se va pute resolvi prin combinarea baloanelor 
cu maşinile de sburat, ca ridicarea şi coborîrea 
să se facă prin puterea baloanelor, mişcarea 
progresivă cu ajutorul aripilor, (v. şi Balon).

Sbornic, 1) carte, care conţine un extras din 
viaţa şi învăţăturile sfinţilor; 2) un manuscript, 
care conţine diferite genuri de literatură po
porală.

i Sburat, v. Sbor.
Scabies, v. Rîia.

Scabinl, în vechime asistenţi permanenţi ai 
tribunalelor germane pentru a pronunţa judecata.

Enciclopedia româna. Voi. UI.

Sunt de origine germană. Carol cel Mare îi în- 
troduse şi în Francia în locul rachimburgilor. 
S. oraşului Magdeburg pronunţau judecăţile în 
toate oraşele, cari au adoptat dreptul orăşenesc 
Magdeburgian, aşa dar şi în Prusia, Livland şi 
Polonia. Mai târziu S. se alegeau cu preferinţă 
din doctorii şi învăţaţii în drept. In timpul mai 
nou S. devin simpli experţi şi testatori de acte. 
Dreptul nou german penal introduce tribunalele 
de S. (Schoflengeriohte) în locul curţilor cu juri.

[D. Olinescu.]
Scabiosa L., (botan.) gen de plante din fam. 

Dipsaoeelor, cuprinde vr’o 80 specii din Europa, 
Asia şi Africa, cele mai multe mediterane, di
stribuite în mai multe subgenuri (după alţii ge
nuri proprii), dintre cari cităm: Succisa ou ca
liciul extern erbaceu (în antitesă cu Scabiosa 
genuină, unde e membranaceu), aici specia in
digenă la noi Suce. pratensis Mnch. »ruin« şi 
Knautia cu receptacol fără palee. Speciile de 
Knautia şi S. sunt cunoscute mai ales sub nu
mirea poporală de .muşcatul dracului», 
vr’o câteva se cultivă uneori ca plante decora
tive rustice. [A. Pr.]

Scacchi, Arcangelo, mineralog italian, n. 1810 
în Gravina (Sicilia), f 1893 în Neapole. Pro
fesor la universitatea din Neapole şi membru al 
Academiei de acolo. Activitatea sciinţifică şi-a 
consacrat-o lucrărilor de cristalografie minera
logică sau chimică şi de geologie. Studiind con- 
diţiunile geologice ale erupţiunilor Vesuvului 
dela 1845 încoace, a făcut o mulţime de rapoarte 
asupra compuşilor, cea mai mare parte noi şi 
de o composiţie chimică neaşteptată, aruncaţi 
de vulcan. S’a ocupat mult cu chestiunea difor- 
mismului şi în urma numeroaselor sale experi
enţe a ajuns la resultato noue. (Cf. Bul. Soc. 
de SC. fisice, 1893, f. 11—12.)

Scadenţa, termen de plată, mai ales al cam
biilor. Scadenţar, registi'u în care se înscriu 
cambiile şi scadenţa lor.

Scădere, v. Substracţiune.
Scafandru, aparat pentru cufundat, cu aju

torul căruia omul poate petrece mai mult timp 
sub apă. S. folosit până în 1865 se compunea 
dintr’un costum complet de cauciuc cu un coif ■ 
de metal încopciat hermetic de costum şi cu 
mai multe ferestre de sticlă, prin cari să se poată 
vede. Ca să poată sta pe fundul mării, S. e 
provăZut cu încălţăminte de plumb şi alte plăci 
din acelaşi metal. Costumul se umplea cu aer 
prin ajutorul unei pompe. Defectul acestui apai'at 
era, că cufundătorul nu inspira aer curat, plă
mânii lui snferiau la loviturile pompei şi si
guranţa lui atârna dela durabilitatea costumului. 
Acum se folosesce mai ales aparatul construit 
de un ing. franc. Rouquayrol şi subl. de marină 
Denayrouze în 1865. Cufundătorul are în spi
nare un aerophor în forma unui tornistru, îm
părţit în doue părţi. O parte primesce aerul 
comprimat, ceealaltă stă prin o ţoavă de cauciuc 
în legătură cu gura. Intre amendoue părţile se 
afiă un ventil, prin care se regulează aerul după 
trebuinţă. Aerophorul se termină în coif într’o 
ţeavă ţinută între dinţi; nasul e închis cu aju
torul unor cleşte, altminteri cufundătorului îi 
vine greaţă. Aerul espirat iasă printr’un ventil. 
Când se închide acest ventil, se umple costumul 
cu aer şi cufundătorul se înalţă la suprafaţa apei,

57
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fără alt ajutor. Signalele se dau cu ajutorul unei 
funii sau se folosesc tuburi de vorbit, anume 
construite pentru cufundători. Iluminatul se face 
cu ajutorul lampelor electrice. Cam la 60 m. sub 
suprafaţa apei e graniţa, unde mai poate exista 
un cufundător, dar deja la 30 m. se recere un 
om exercitat şi viguros.

Scăesol, corn. rur. în Rom., j. Dolj, cu 1811 loc., 
2 biserici, 1 şcoală.

Scagllola, (ital.) un amestec de ipsos, între
buinţat în sculptură.

Scălerlu, pasere, stigleţ, v. Domnişor.
Scaiu, (botan.) v. Eryngium.
Scala, (mus.) v. Scara.
Scalce, (botan.) v. Caltha.
Scalda, v. Baia.
Scalen, (geom.) triunghiu, la care toate trei 

unghiurile sunt inegale.
Scallger, losif, filolog, n. 5 Aug. 1540 în 

Agen, t 21 Ian. 1609, a părăsit, protestant fiind, 
Francia şi după călătorii îndelungate s’a stabilit 
ca profesor la univ. din Leyden, unde a remas 
pună la moarte. Scrierile lui de cuprins literar, 
numismatic şi cronologic au apărut în limba 
latină.

Scaliger, luliu Cesar, medic, filolog şi critic, 
tatăl celui premergător, n. 23 Aprile 1484 în 
Riva (lângă lacul Garda), -j- 21 Oct. 1558 în Agen.

Scaloian, 1) fătărău, femeie cu apucături băr- 
bătesci; 2) păpuşă de lut dată pe apă, ca să 
ploauă; 3) omuleţ sprinten.

Scalp, pielea, ce indigenii din Ameriea de nord 
smulg de pe capul duşmanilor morţi sau răniţi.

Scalpel, cuţit chirurgie cu tăiş imobil.
Scăiuş, un beţigaş ori lemn, ce se pune în 

gura animalelor, ca să nu poată sbiera, nici 
rupe cu dinţii.

Scama, Linteum carptum, Charpie, aţe de 
lungime de 8—10 cm., provenite din pânza spă
lată şi desfăcută. S. trebue să fie albă, uşoară, 
moale, elastică; ea a servit în chirurgie pentru 
acoperirea rănilor, spre a opri contactul lor cu 
aerul şi cu alte corpuri şi spre a absorbi secre- 
ţiunile ranei. Astă(Ji S. se întrebuinţează rar şi 
se înlocuesce cu tifon, ţesătură igrosoopică de 
bumbac sterihsat şi cu vată steiuisată, amân
două în stare simplă sau impregnate cu iodo- 
form, cu acid fenic, ori cu alte substanţe des- 
infectante.

Scamatoria, v. Escamotare.
Scammonium, Beaina acammoniae, sucul uscat 

al plantei Convolvulus scammonia L. sau ex
tractul spirtuos, ce se pregătesce din rădăcina 
acesteia; e incolor sau brun. E un remediu pur
gativ drastic.

ScanavI, Caterina, cumnata lui lancu Caragea 
(v. ac.), care intriga cu ajutorul soţiei chehaiei 
vizirului în favorul Francezilor la curtea din 
Constantinopole (încep. seci. XIX).

Scanda, ^sitate de resboiu indiană.
Scandare, analisarea cantităţii sau măsurei 

versurilor antice.
Scanderbeg, cu numele creştinesc George Ca- 

striota, unul dintre ultimii apărători ai intere
selor creştine şi naţionale din Peninsula Balcanică 
contra Turcilor. Fiind ostatec la Turci, a trecut 
la mohamedanism, primind numele Ischender 
(Alexandru), fugi însă în patrie, unde re mase 
ca principe tributar Turcilor. In resboiul turco-

veneţian 1463—79 a luptat contra Turcilor, muri 
însă 1468. Fiul său loan s’a aşezat cu mai mulţi 
nobili albanezi în Neapole, unde primi bunuri. 
Ultimul din familia Castriota-Scanderbeg f 1873 
în Neapole. In timpul din urmă (1902) s’a aflat 
rm nobil spaniol, care se pretinde' descendent 
al acestei familii.

ScanderIjeh, v. Alexandria.
Scanderun, v. Alexandrette.
Scandinavia, mare peninsulă la nord-vestul Eu

ropei, situată între Atlantic, Marea Nordului, 
Baltica şi sinul Botnic, se întinde dela nord-est 
spre sud-vest în lungime de 1776 km., avend 
lăţime de 300—400 km., împreună cu insulele 
are suprafaţă de 772,878 km*., cu 7 mii. Ioc. 
Pe această peninsulă se află regatele Svedia şi 
Norvegia. S. o acoperită de munţii scandinavi 
(Kjolen) constând din 3 grape cu piscuri (Gald- 
hopig 2560 m., etc.) şi massive întinse (Fjeld). 
Partea vestică se coboară repede spre mare, 
partea estică se prelungesce în platou şi şes 
spre sinul Botnic. Rîuri: Glommen, Geta-Elf, 
Dal-Elf, Ljusne-EIf, Ângerman-ELf, Umeâ-Elf, 
Piteâ-Elf, Luleâ-Elf, Forneâ-Elf; lacuri: Wener, 
Wetter, Mălar, Hjelmar. La ţerile scandinave se 
numeră şi Danemarca, din causa populaţiei lor 
de aproape înrudite.

Scânteie, o părticică incandescentă aruncată 
dintr’un corp solid. S. e. cremenea dă S. pentru 
că din amnar se desfac părticele mici înfierbân
tate. Asemenea sar S. din potcoavele cailor, când 
în fugă se lovesc de pietri; din fierul înfier
bântat, dacă lovim cu ciocanul, apoi din lemnele 
cuprinse de foc.

Scânteuţa, (botan.) v. Gagea.
ScanzonI de Lichtenfels, Frideric W., medic 

german, n. 1821 în Praga. 1850—88 prof. de 
gynecologie în "Wurzburg. f 1891. Scrieri: Lehr- 
buch der Geburtshilf e, 1849; Lehrbuch der Krank- 
heiten der weiblichen Sexualorgane, 1856.

Scăpare, v. Salvagiu.
Scăpătare, apunerea soarelui; decadenţă mo

rală, materială.
Scaphopoda, o clasă de molusce infer. lipsite 

de cap, ochi şi inimă, avend un picior trilobat, 
mantaua în formă de tub deschis la ambele ca
pete ; corpul învelit în cochilie. Aceste molusce 
sunt cunoscute graţie lucrărilor lui Lacaze-Du- 
thiers asupra genului Dentalium. Cuprinde un 
singur ordin: Solenoconeha.

Scapino, (ital.J figură în comedia poporală 
italiană, un servitor şiret.

Scapollth, mineral, identic ou ’Wernerit (v. ac.l.
Scapula, (anat.) numirea unui os lat, ce e 

aşezat pe partea dorsală a toracelui. 8. formează 
o parte integrantă a umărului, v. Schelet.

Scara, numire dată în musică în general ori 
cărei succesiuni de sunete, procedând gradat în 
aceeaşi direcţiune şi urmând unei legi anumite. 
Astfel avem S. armonică, seria sunetelor ar
monice produse de un sunet fundamental; Ş- 
diatonieă, serie de sunete mergând gradat prin 
tonuri şi semitonuri; S. chromatieă, S. enar- 
monică, după legea de succesiune a sunetelor. 
De o mai mare importanţă e accepţiunea luată 
în sensul de serie gradată a sunetelor formând 
baaa unui sistem musical şi din cari sunete apar 
ca transformaţiuni ale lor alte sunete. Această 
serie ia numele de S. fundamentală, naturală
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sau normală a sistemului. Toate sistemele mu- 
sicale au ca S. fund. o serie diatonică, din care 
cerinţele expresiunii au dedus diferitele moduri 
(V. Mod) şi necesităţile practice diferitele game 
transpuse (v. Gamă).

Scări paralele se numesc în musică acele game, 
una majoră şi una minoră, cari, avend aceeaşi 
armatură, nu se deosebesc între ele decât prin 
notele mobile ale gamei minore, şi în special 
prin semibilă; ele se găsesc la distantă de o 
tertă minoră pogorîtoare una de alta, avend ca 
tipuri gamele do major şi la minor. [T.C.]

Scara, (Scărişoara), vîrf de munte în Rom., 
j. Argeş, în apropriere de frontiera Trans., 2116m.

Scarabeu, insect coleopter avend corpul lătit 
şi turtit, picioarele dinainte lăţite şi dinţate pe 
laturea din afară, picioarele dinderet sunt lungi 
şi arcuate; primul inel al corpului mai lat decât 
elitrele. Trăiesce în Africa, Asia şi numai câteva 
specii se găsesc în sudul Franciei pe malul Me- 
diteranei.

Scaramuccia, (ital.) unul din tipurile vechei 
comedii italiane, specie de bufon fricos şi fan
faron. 1

Scaraoţchi, numire dată în Moldova dracului; 
fig. om ciudat (din ludas Ischariot).

Scărarlul, loan, fost stareţ al mănăstirii din 
muntele Sinai, f pe la 580. A scris un op, în 
care arată treptat modul perfecţionării. Scrierea 
lui s'a numit şi Scara paradisului, de unde şi 
conumele lui.

Scârba, în sens Gsiologic are aceeaşi însem
nare cu desgustul, ce se produce din percepţiunea 
obiectelor diforme, necurate şi neconforme ori 
contrare ou energia specifică a sensurilor. In 
sens p s i c h. înseamnă mâhnire sufletească, iar 
în sens social 8. se ia ca neînţelegere iscată 
între doue persoane. [PI.]

Scarborough, oraş cu port în Northriding din 
Torkshire (Anglia), 33,776 loc. (1891); băi de mare.

Scariflcaţiune, (med.) aplicarea de ventuse sau 
mici incisiuni cu cuţitul.

Scarificator, (agric.) instrument pentru merun- 
ţirea pămentuiui, şi în special pentru tras brazde 
prin pajişti, fenaţe, păşuni, luţerniere, etc., în 
scop de a face lesnicioasă pătrunderea aerului 
în păment. El se compune din o ramă de 2, 
3—4 oarâmbi de lemn sau de fler şi nisoe cuie 
de fler cu mici brăzdare la vîrf.

Scărişoara, 1) S., corn. rur. in Trans., cott. 
Turda-Arieş, cu 5632 loc. rom. In hotarul acestei 
comune se află ghieţarul dela 8., o peşteră de 
gbiaţă, în care s’a pătruns până la o adâncime 
de 200 m. Partea cea mai frumoasă din el e 
aşa numita »biserioă«.

2) Scărişoara, corn. rur. în Rom., j. Roma- 
naţi, cu 1197 loc., 2 bis., 1 şcoală. Pe aici trecea 
şi drumul roman, ce ducea dela Islaz la Romula 
şi pe care s’au aflat între altele şi lespezi de 
cărămidă mare. (v. şi 8cara, vîrf de munte).

Scarlatîna, o maladie contagioasă, din clasa 
îebrelor eruptive, ale cărei principale simptome 
sunt: febră, anghină şi un exantem roşiu, difus 
pe suprafaţa corpului, căruia îi urmează o des- 
cuamaţie (jupoială) a pielei; se observă cu deo
sebire la copii. Perioada de incubaţiune (timpul 
dela contagiune până la apariţie) a 8.-ei e până 
la 8 ()ile, rar mai mult. Microbul S.-ei nu e 
âncă cunoscut. Boala începe deodată cu ferbin-

ţeală şi vărsături, apoi uscăciune şi durere în 
gât, şi apoi urmează, cel mult a doua (ţi, apa
riţia pe piept şi gât de pete mari roşii conflu
ente, conţinând multe puncte de un roşiu mai 
intens. Roşaţa aceasta se întinde difus pe tot 
corpul fără întrerupere de pete sănătoase, pe 
când la cariu petele roşii sunt separate prin piele 
sănătoasă. Faringele şi migdalele sunt roşii, tu
mefiate şi acoperite de un exsudat albiu. Limba 
devine roşie, ca o smeură. Temperatura e de 
39°—40° şi se menţine cu mici scoborîri mati
nale 5—8 şi mai multe (}ile, căcjend treptat la 
normă. Cu căderea temperaturei şi exantemul 
devine palid şi pielea începe a se jupoi, în aceeaşi 
ordine cum s’a înroşit, în fragmente mici, nu ca 
făina ca la cariu. Perioada descuamaţiunei durează 
2—3 septemâni şi (boala în această perioadă e mai 
contagioasă) bolnavul se vindecă. In caşuri grave 
temperatura poate ajunge până presto 41°, să 
fie însoţită de delir, convulsiuni, pratraţie şi 8. 
se poate termina prin moarte în câteva sau mai 
multe (jile (8. malignă). In alte caşuri anghina 
e gravă, faringele e foarte tumefiat şi acoperit 
de membrane false, ganglionii submaxilari sunt 
tumefiaţi şi pot supura; complicaţiunea cu difteria 
e de asemenea posibilă şi numai examenul bacte
riologic al falselor membrane poate decide. Sunt 
însă şi caşuri de 8. uşoară, în care toate simp- 
tomele sunt puţin pronunţate şi 8. câteodată 
nici nu e recunoscută.

In urma S.-ei sau chiar în decursul ei se pot 
ivi complicaţiuni, din cari cea mai frecuentă e 
nephrita, apoi atita, reumatismul, mai rar pleu- 
resia, meningita, endocardita, abscese, etc. Mor
talitatea S.-ei variază după epidemii 10%—25°/o-

Tratamentul. Ori cât de uşoară ar fi 8., bol
navul trebue timp de trei septămâni să steie 
în pat şi să se hrănească cu lapte (1—3 litri 
pe (ţi) şi să steie în casă âncă trei septămâni. 
Astfel se previne mai eficace complicaţiunea cu 
nephrita. In contra ferbinţelei mari 3—4 împa
chetări pe (Ji iu prastiri reci (în care bolnavul 
e ţinut V* oră şi repetată de 2 ori în şir) sau 
2—3 băi temperate (baia se începe cu 37° şi 
se coboară până la 34°, a doua se începe cu 34° 
şi se coboară până la 31°, şi aşa mai departe 
până la 28°). După baie se fricţionează pielea 
cu un corp gros. Antisepsie bucală cu garga- 
risme cu acid boric, salicylic, de asemenea anti
sepsie nasală cu spălători nasale cu aceleaşi so
luţii. In caşuri grave medicamente analeptice, 
tonico-cardiace. 8. e contagioasă, cu deosebire 
în perioada de descuamaţie şi se poate trans
mite prin o a doua persoană, de aceea bolnavul 
trebue riguros isolat timp de 6 septămâni, până 
ce descuamaţiunea s’a terminat cu desăvîrşire. 
Persoanele ce îl îngrijesc să-şi desinfecteze hai
nele şi mâuile cu soluţie de acid fenic 5% sau 
de sublimat 1%, şi să-şi spele bine faţa înainte 
de a veni în contact cu alţi copii. înainte de 
vindecare, în perioada de descuamaţie, bolnavul 
ia mai multe băi calde de săpun şi âncă una 
după terminarea descuamaţie!. Aşternutul şi al
biturile se desinfectează înăinte de a se da la 
spălat în etuva de vapori sau prin muiare în 
soluţie de acid fenic 5% sau soluţie de sublimat 
l°/oo- Păreţii, podelele şi toate lucrurile din ca
mera bolnavului sau cu cari el a venit în con
tact se desinfectează prin stropire abundentă cu

57’*
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soluţiile antiseptice menţionate; păreţii văruiţi 
se văruesc din nou. Numai astfel se va putea 
preîntimpina înKnderea S.-ei. [Imervol.]

Soărmănătoare, unealtă trebuincioasă pentru 
curăţirea Ifinei de câlţi.

Soarpa, Antonio, anatom şi chirurg italian, 
n. 1747 în Motta; a studiat medicina în Padova 
şi Bologna. 1772 prof. de anatomie în Modena, 
1784 prof. în Pavia. Napoleon I l-a numit primul 
seu chirurg. 1812 a trecut Ia pensie, f 1832. 
Operele sale complete au fost editate în trei 
volume la Florenţa în 1836.

Soarron, Paul, poet franc., n. 1610 în Paris. 
B un măiestru al genului burlesc. Poemele sale 
Typhon, Virgile travesti şi le Roman comique sunt 
modeluri în această privinţă. Succesul genului 
burlesc, un fel de revoltă în contra autorităţii, 
fu de scurtă durată şi dispăru cu moartea lui 
S. (1660). Văduva poetului deveni soţia morga
natică a lui Ludovic XIV.

ScartazzInI, Johannes Andreaa, scriitor şi pu
blicist elveţian, n. 1837 la Bordo în Grisoni, 
preot şi fost profesor de limba şi literatura ita
liană. A publicat «Giordano Bruno*, 1867; »Crisa 
teologică religioasă*, 1867; >Dante Alighieri, 
timpul, viaţa şi operele sale*, ediţ. II, 1879; »I1 
processo di Galileo Qalilei*, 1878; »Dante in 
Germania*, 2 voi., 1881—83; »Dante, vita e opere*, 
2 voi., 1883; apoi Divina comedia, Gerusalemme 
liberate şi Canzoniere a lui Petraroa cu co
mentarii.

Seat, (din ital. scarto, a pune la o parte), joc 
de cărţi cu 32 foi, pentru 3 persoane. Jucătorul 
trebue să facă cel puţin 61 puncte. Coloarea 
supremă e trefla, urmează pique, roşiu şi carreau. 
Fiecare jucător primesce 10 cărţi, 2 remăn pe 
masă şi formează aşa numitul S. Tromfuri sunt 
cei 4 băieţi.

Scaţlu, (Scăţiaş), pasere, v. Cintez.
Scatol, (chem.) substanţă puturoasă, ce se pro

duce în excrementele omului. Cristalisează în 
foi albe; se topesce la 95° şi fierbe la 265° C. 
V. îndoi.

Scatophagla, (med.) sinonim cu Coprofagia 
(v. ac.).

Scaun, mobilă pentru şedere, tron, reşedinţă.
Scaun, district administrativ în Trans. In 

înţeles administrativ se numia in Transilvania 
S. un district sau ocol, în oare a fost subîm- 
părţit comitatul Secuilor sau Ţeara Secuiască, 
in scaunele: Odorheiu, Treiscauue, Ciuc, Mureş 
şi Arieş, precum şi comitatul Sibiiului numit 
şi provincia Cibiniensis sau fundul regiu cu 
scaunele: Sibiiu, Mediaş, Sighişoara, Sebeş, Cincu, 
Mercurea, Cohalm, Noorich şi Orăştie, la cari 
se mai adăugau şi districtele Braşov şi Bistriţa. 
Celelalte comitate, la cari numerau şi districtele 
Făgăraş şi Cetatea de piatră, erau subîmpărţite în 
cercuri sau procesuri (v. şi art. Saşii.) [icp.j

Scaun archieresc sau trenul archieresc, aşezat 
în presbiteriul sau chorul bisericii pe partea de 
mează-^i, precum şi în Sf. tribunal în dosul Sf. 
mese, într’un loc mai înalt spre desemnarea ju- 
risdicţiunei şi a autorităţii mai înalte archieresci.

Scaunul Doamnei, colţ de piatră în Rom., j. 
Vâlcea, între Bistriţa şi Arnota, unde s’ar fi 
odihnit doamna Elenă a Iui Mateiu Basarab, când 
a mers să visiteze mănăstirea Arnota, zidită de 
soţul ei.

ScavinschI, BaniU, poet român, originar din 
Bucovina, care a trăit în Moldova pe la 1820 
şi a murit de tiner. Dela el ne-a remas o trad. 
a comediei lui Regnard, Democrit, tipărită 1840 
în Iaşi şi vr’o câteva poesii. Cf. C. Negruzzi, 
Un poet necunoscut, în voi. I al operelor sale 
şi lacob Negruzzi în Convorbiri lit., IV, pag. 44.

Scelerat, criminal; capabil sau vinovat de 
crime mari.

Scena, cort; forma primitivă a teatrului, e 
partea ridicată a teatrului, unde jcacă actorii; 
o parte a unui act al dramei, când adecă întră o 
altă persoană. Punerea in scenă (mis en scene) 
e întregul disposiţiunilor trebuitoare pentru exe
cutarea dramei. Scenerie e priveliştea S.-ei, de
corată, iluminată, pregătită pentru joc; ase
menea un ţinut sau peisagiu.

Scenete, v. Comedia.
Sceptic, original înseamnă om care stă la în

doială. S. se numesce acela, care în exprimarea 
unei judecăţi se îndoiesce câtă vreme nu posede 
un anumit grad de convicţiune.

Sceptici se numiau în antîcîtate acei discipuli 
ai lui Socrate, cari negând de o potrivă atât au
toritatea sensurilor cât şi a raţiunei, aveau de
prinderea de a cerceta continuu, şi conduşi de 
vederea, că omul nu poate să scie nimic cu si
guranţă, susţineau că are să remână într'un 
stadiu de perpetuă îndoială în cele ale cuno- 
scinţei. Ei formează şcoală sub acest nume, dar 
numită în timp şi după numele representanţilor. 
Şcoala sceptică antică percurge trei fase: a) a 
lui Pirone din Elis şi a lui Timon; b) a nonelor 
academii; şi c) şcoala lui Aenesidemos şi Sextus 
Empiricus. In veacul de mijloc a fost reinoit S. 
de cătră M. Montaigne (1533—92), apoi după 
aceea mai târijiu de Pierre Bayle (1647—1706) 
şi ca sistem filosofic şi teorie de cătră Da vid Hume 
(1711—76). Cf. art. resp.

Scepticism, în filosofle teoria, care, stăpânită 
de nesiguranţa cunoscinţelor omenesci, afirmă şi 
susţine, că omul nu poate cunoasce nimic in- 
tr’adever şi că prin urmare nici nu poate scl 
nimic cu certitudine. Această teorie a fost sus
ţinută în anticitate de cătră şcoala sceptică (v. 
Sceptici), iar în timpul mai nou de cătră David 
Hume (v. ac.). In sistemul filosofic al lui Her- 
barth, S. formează punctul de trecere dela stadiul 
gândirii vulgare la cel al gândirii filosofice. Cf. 
Lindner, Einleitung in die Philos. 23. [PI.]

Sceptru, un beţ mai lung sau mai scurt, de 
fildeş, sau de aur, la capătul din sus cu un vultur, 
glob, cruce, etc., socotit deja la popoarele an
tice (Greci, Ovrei, Romani, etc.) ca semn al pu
terii de domnitor.

Soepuş, (magh. Szepes, germ. Zips), cott. în 
nordul Ungariei, mărginit de Galiţia şi comitatele 
Şaroş, Abauj-Torna, Gombr şi Liptov. Teritoriul e 
de 3605 km1. Suprafaţa pământului e muntoasă, 
ridicându-se la vestul comitatului munţii Tatra 
(v. ac.). S. e bogat în ape curgătoare, între 
cari mai mari sunt Hernad, Golnicz, Szomolnokj 
Poprad, Kopatak, Feherviz, Dunajecz, Bialka şi 
Rieka. Comitatul e bogat şi în iezere (lacuri do 
munte), între cari mai însemnate Hineză, Halas, 
Otto, ş. a. In isvoare minerale e foarte bogat 8. 
De mai mare importanţă sunt cele dela Tâtra- 
fiired, Lublo, Szmerdzsonka, Lucsivna, Leibic, 
Gânoc, Baldoc, ş. a. Clima e aspră. Media anuală
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a temperaturei e de 6'2° C. Solul e puţin pro
ductiv. Dintre plante se cultivă mai ales ovea 
şi orz. apoi foarte mulţi cartofi. Pădiu'ile cete 
multe sunt slab exploatate. Economia de vite 
a dat înapoi. Din imperiul mineralelor se scot 
mai ales minereuri de fier şi de aramă. Popo- 
raţiunea comitatului e (1900) de 172,091 suflete, 
99,557 Slovaci, 42,885 Germ., 14,333 Ruteni, 
10,843 Magh., după contes. 114,130 rom-cat., 
22,189 gr.-cat., 27,655 ev.-lut., 7234 israel.

Scevola, v. Mucius.
Schachmann, Max, doctor în medicină, n. 1859 

la Bucuresci, numit 1891 medic primar al spi
talului Cliaritas. A publicat multe studii de spe
cialitate în reviste franceze.

Schack, Adolf F., conte de, poet, istoric li
terar şi traducetor, n. 2 Aug. 1815 în Brusewitz, 
t 14 Apr. 1894 in Roma. El a călătorit mult 
prin Italia, Egipt, Siria, Turcia şi Spania. Opuri 
principale: »Geschichte der dramatischen Litte- 
ratur u. Kunst in Italien», 3 voi. Berlin, 1845—46; 
»Span. Theater», 2 tom., ediţ. nouă. Stuttgart, 
1886; xPoesie u. Kunst der Araber in Spanien 
u. Sicilien», ediţ. II, 2 voi. Stuttgart, 1877, tra
duceri din lit. spaniolă şi cea arabă. S’a dovedit 
şi ca liric bogat în idei (»Gedicbte«, edit. VI. 
Stuttgart, 1888).

Schade, Oskar, germanist, n. 25 Martie 1826 
în Erfurt. Opul lui principal e »Altdeutsches 
Worterbuoh», edi(. II. Halle, 1872—82.

Schadow, loan Gottfr., sculptor, n. 20 Maiu
1764 în Berlin, f 28 Ian. 1850 ca director al 
academiei de arte tot de acolo. Sculpturile lui 
pi'incipale sunt statua generalului Zieten şi a 
principelui Leopold de Anhalt-Dessau, caracte- 
risate prin o deosebită vivacitate şi veracitate, 
apoi busturile bărbaţilor mari germani, Goethe, 
Lessing, Hăndel, Bacb, ş. a.

Schafliero, pisc mult cercetat în Alpii Salis- 
burgiei, între lacurile St.-Wolfgang şi Atter, 
1780 m. înalt; ospetărie, tren dinţat.

Schaffhaiisen, canton in nord. Elveţiei, 294 km1., 
cu 37,876 loc. (1888), se produc poame şi vin; 
industrie de fier. Capit. S., lângă Rin, 12,402 loc., 
în apropiere renumitul cataract al Rinului.

Schahi, monetă măruntă pers., = 1/i abassi = 
Vio pauabat = Yioo toman ă 10'94 K.

Scharff, Antoniu, sculptor şi medailor germ., 
n. 1845 în Viena, unde şi-a făcut şi studiile; 
1868 gravor de monete, 1881 directorul aca
demiei de gravură dela moneteria statului. Lu
crările lui urmează modelele clasice ale timpului 
renascerii. Medaliile comem. lucrate de S. sunt 
în număr de aproape 100, între cari şi unele 
de interes românesc (med. înaugurării podului 
preste Dunăre, etc.), şi au fost distinse la ex- 
posiţiunea internaţ. de arte din Berlin (1891) cu 
medalia mare de aur.

Scharnhorst, Gerh., general prus., n. 12 Nov.
1765 în Bordenau, f 28 Iunie 1813 în Fraga, 
şi-a câştigat mari merite pentru organisarea ar
matei prusiace după pacea dela Tilsit (1807).

Schaumburg (Schauenhurg), fost principat în 
Vestfalia, 1640 împărţit între Braunschweig- 
Liineburg, Hessen-Kassel şi Lippe, partea din 
urmă formează actualul principat S.-Lippe.

Schaumburg-Lippe, principat german, 340 km1., 
cu 41,224 loc. (1895); păduri şi mine de căr
buni bogate; 1 gimnasiu, 1 seminar; dieta are

15 membri. Datorie publică 481,5(X) mărci. Capi
tala Bîickeburg.

Scheda, (lat.; dimin. Schaedula), bilet, foaie 
singuratică, şedulă, scrisoare deschisă.

Scheda, losif, cav., cartograf austr., n. 1815 
în Padova, 1851—76 făcea parte din corpul geogr. 
şi de ingineri militari, f 1888. Opuri: Harta 
Europei (1 : 2.500,0(X) în 25 foi); harta Austro- 
Ungariei (20 foi); harta Turciei eur. (1: 864.000, 
13 foi).

Scheele, Karl Wilhelm, chimist svedez, n. 
9 Dec. 1742 la Stralsund, f 21 Maiu 1786. A 
fost farmacist în Malmo, Stockhoim, Upsala, în 
urmă în Koping. A descoperit chiorul, manganul, 
baritul, acidul arsenic, etc.

Scheellt, v. Wolframit.
Scheffel, Jos. Victor de, poet germ., 1826—1886, 

n. la Karlsruhe, fost funcţionar, bibliotecar al 
principelui de Piirstenberg, trăî în urmă ca 
particular în Turingia, Karlsruhe şi la moşia sa 
Seetal de Mettnau. Opere: »Der Trompetei’ von 
Săckingeni, renumită poemă epică, scrisă în 1853 
la Sorento şi în insula Caprera, unde petrecu cu 
amicul său P. Heyse, a 136 ediţ. ilustrată, în 
1883; »Ekkehard«, roman istoric şi »Iuniperus«, 
nuvelă istorică, în mai multe ediţiuni, cuprind 
interesante tablouri medievale; »Frau Aventiure», 
colecţiune de poesii din timpul lui Heinr. de 
Oftendingen, a 13 ediţ. ilustrată, 1883; >Gau- 
deamus», poesii în stil popular, a 46 ed. ilustr. 
1886; »Waldeinsamkeit« (Singurătate de pădure) 
după tablourile lui Jul. Marak, 4 ediţ., 1884; 
»Das Waltarilied», 1875, ş. a. Cf. Klar, »Jos. 
Victor von S. und seine Stellung in der deutschen 
Litteratur«. Praga, 1876.

Schela, 1) S., corn. rur. în Rom., j. Roman, 
cu 1432 loc.. Români şi Ciangăi, 2 bis. cat., 1 orto
doxa, 1 şcoală. 2) S., corn. rur. în Rom., j. Vaslui, 
cu 1418 loc., 2 bis., 1 şcoală. In apropiere sunt 
bogate cariere de piatră.

Schelana, Psaltirea, un codice din Scheiul 
Braşovului, de pe la începutul seci. XVI, sau 
şi mai vechiu, codice publicat de I. Bianu. Bu
curesci, 1889.

Scheldegg fScheideck), 1) S. mare sau Hasle-S., 
pas în Elveţia, duce preste S.-Alp, 1961 m. 2) S. 
mie sau Wengern-S., pas în Elveţia, duce preste 
Vengern-Alp (tren dinţat), 2069 m. înalt; de 
aci se construesce cale ferată la Jungfrau.

Schela, numele mai multor subui’bii în oraşe 
românesci (Câmpulung, Braşov, etc.); din Schiaiu, 
numele vechiu românesc al Bulgarilor.

Schela, locul unde acostează vapoarele şi alte 
vase plutitoare pentru a încărca şi descărca 
mărfurile. S. are biurouri vamale pentru mărfu
rile ce întră ori es din ţeară.

Schelă sau scară se numesce şi un fel de 
instalaţie făcută provisoriu din lemne pe lângă 
construcţiuni, pe care se urcă lucrătorii şi cară 
materialul de construcţie. Schele mai sunt şi 
unele instalaţiuni pentru tins şi uscat nutreţuri 
jilave şi ude, producte, etc.

Schela, corn. rur. în Rom., j. Gorj, cu 517 loc., 
2 bis., 1 şcoală. Pe terenul comunei se află locul 
istoric »Poiana lui Mihaiu Viteazul» şi urme de 
cărbuni, (v. şi Aradul nou.)

Schelde, (franc. l’Eseaut, anticul Scaldis), rîu 
în Fj’anoia şi Belgia, isvoresce în Ardennes, se 
desparte în două braţe legate între sine şi cu
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Maas prin numeroase braţe mici; 430 km. lung, 
pe 340 km. navigabil.

Schelet. Corpul animalelor fiind organisat din 
ce în ce mai complex, e nevoe ca fiecare organ 
să-şi aibă o positie determinată şi astfel se explică 
apariţia unei părţi mai mult ori mai puţin re- 
sistente a corpului, de care să se fixeze organele. 
Partea resistentă din corp se numesce schelet. 
In genere la Nevertebrate scheletul este extern şi 
e representat prin crusta Insectelor, Racilor, eto., 
prin scoica Lamelibranchiatelor, Melcilor, etc., 
iai’ la Echinoderme prin ţeasta calcară. La Ver
tebrate din contră scheletul este intern şi e re
presentat prin partea osificată a corpului. Unele 
oase au născut din ţesut cartilaginos preexistent, 
ele constitue S. osos adevărat. Alte oase au nă
scut prin osificarea dermei din piele, ele constitue 
S. osos dermie. Din combinarea acestor doue 
soiuri de schelete resultă 8. propriu (]is, care 
corespunde din punctul de vedere al resistenţei 
la toate legile mecanice. 8. unui Vertebrat e al
cătuit din trei părţi: 8. capului, 8. trunchiului 
şi 8. metnbrelor. 8. capului cuprinde cutia cra
niului şi faţa. 8. trunchiului cuprinde şira spi
nării, coastele şi osul pieptului. 8. membrelor 
cuprinde manile şi picioarele. Pentni a avea un 
8. de Vertebrat se jupoaie animalul de piele şi 
carne şi se pune în apă, care se schimbă mereu. 
Prin maceraţie dispar toate resturile de carue şi 
nu remâne decât partea osoasă. [Bâznoşanu.]

Schelettl, 1) N., George, pianist şi compos. rom., 
n. în Iaşi 1832, t în 8ept. 1887. A studiat la 
Berlin musica cu celebrul profesor T. Kullak, 
unde are ocasiune a cunoasce şi a fi apreciat 
de marele Meyerbeer. Sănătatea sa sdruncinată 
ancă prin dorul de ţeară, îl făcu a părăsi stu
diile musicale aşa de fericit începute. Revenit 
în ţeară şi restabilit întră în armată, în care 
servi ajungând până la gradul de maior. Retras 
din armată în 1866 se consacră cu totul mu- 
sicei şi reuşesoe a-şi face un frumos renume 
atât prin composiţiunile sale cât şi ca profesor 
de piano. A scris musioă pentru vodeviluri, uver
turi pentru orchestră, marşuri ş. a.; ceea ce 
însă mai cu samă i-a stabilit reputaţiunea, au 
fost valsurile şi romansele sale, unele devenite 
celebre (valsurile Ilusii pierdute. Grangurul, 
Dorul, ş. a., romansele Lacrima, Dedioaţiunea 
(d-nei R. T.), «Noaptea când eu trec prin codru», 
«Ce te legeni codrule», op postum, ş. a.). Dacă 
în composiţiunile lui se simte uneori lipsa de 
technica composiţiunei, nu-i mai puţin adevărat 
că inspiraţiunea melodică e adesea frumoasă. 
Ca pianist n’a parvenit a profesa la conservator, 
concurând în 1869 cu Aneta Baroţi (v. Boscov), 
dar multe pianiste din societatea ieşană îşi da- 
toresc desvoltarea lor artistică lui 8. [T. C.j

2) Scheletti, N., colonel, publicist, n. 1836, 
t 20 Iunie 1872. A colaborat la revista «Con
vorbiri Literare» cu traduceri din Goethe, 8chiller, 
Heine, etc., şi a publicat într’un volum prima 
parte a lui Fanst de Goete, în colaborare ou 
V. Pogor.

Schellak, v. Lac (voi. III, pag. 40).
Schellenberg, v. Şelimber.
Schelling, Friedr. Wilh. Josef, (1775—1854), 

n. la Leonberg în Wiirttemberg, studiă în Tii- 
bingen teologia şi filosofia. A fost apoi profesor 
în Jena şi Wiirzburg; dela 1806 membru şi se

cretar al academiei diu Miincheu, iar dela 1827 
prof. la univ. de acolo; dela 1841 membru al 
academiei din Berlin. A scris asupra diverselor 
materii de teologie, filosofie şi sciinţe ale na- 
turei. 8crierile sale au fost publicate de fiul seu 
C. Fr. 8. în 14 voi., 1856. 8. este considerat 
ca întemeietorul sistemului filosofic al identis- 
mului, o fusionare a doctrinelor lui Fichte cu 
învăţături de ale lui 8pinozza. N’a remas însă 
constant acestui fel de a vede. . [PI.]

Schema, (grec.) formă, mustră, model; vest
mânt călugăresc la călugării greci.

Schematism, combinare după o schemă anu
mită. In biserica catolică 8. diecesan cuprinde 
descrierea diecesei dimpreună cu consemnarea 
tuturor preoţilor din acea diecesă după anumite 
rubrici.

Schenk, SartmU Leopold, medic, n. 1840 în 
tirmeny (Ung.), a studiat în Viena, unde a fost 
şi docent (dela 1866) şi apoi profesor (dela 1873) 
la universitate. A publicat numeroase scrieri de 
embriologie şi histologie. Opul său «Einfiuss auf 
die Geschlechtsverhăltnisse» (1—3 ediţ. 1898), 
tradus în mai multe limbi, a făcut mare sen- 
saţiune, dar lumea sciinţifică a primit cu neîn
credere descoperirile lui, prin cari pretindea că 
se poate influenţa formarea genurilor. învinuit 
pentru reclamă nedeamnă, a trebuit să-şi pără
sească catedra 1900. f 1902.

Scheofliax, (grec.) sacristan, îngrijitorul va
selor şi oroatelor bisericesci.

In archidiecesa Bucovinei se numesce Scheo- 
filax acel membru al consistoriului archiepisco- 
pesc, care are referatul asupra afacerilor externe 
ale cultului dumne^eesc şi asupra zidirii biseri- 
celcr şi a caselor parochiale.

Şeol, numirea ovreiască a iadului.
Scherr, Johannes, istoric germ., n. 1817 in 

Rechberg (Şvabia), dela 1860 prof. în Ziirioh, 
1 1886. Scrieri principale: Allg. Geschichte der 
Iiitteratur (1887, ed. VII, 2 voi.); Schiller u. s. 
Zeit (1865, ed. IV), etc., apoi numeroase romane 
şi novele.

Scherzando, (Hal) glumind; se întrebuinţează 
adese în musioă ca termin complementar pe 
lângă un alt termin de mişcare ca allegro sau alle- 
gretto, dându-i mai multă vioiciune. [T. C.]

Scherzo, (ital.) glumă, în musică se întâl- 
nesce deja prin seci. XVI dat ca titlu unor 
composiţiuni vocale sau instrumentale, specie de 
mici capricii fără formă hotărîtă, dar al căror 
caracter îi corespundea oarecum, astfel că era 
întrebuinţat mai mult ca un termin relativ la 
mişcare şi expreaiune decât ca un titlu. Chiar 
şi colecţiuni de arii de dans au apărut prin 
seci. XVII sub numele de scherzi. De pe la 
începutul soci. XIX ancă, numele de 8. se dă 
unor bucăţi, având forma menuetului (v. ac.), 
dar de un caracter mai vesel. [T. C.]

Scheuş, comună rur. în Ungaria, cott. Cariuş- 
Severin, cu 1550 loc. Români şi Slovaci (516).

Scheweningen, sat de pescari în Olanda la 2 km. 
dela Haaga, cu cercetate băi de mare 17,277 loc. 
(1889).

Schiaparelli, Giovanni Virginio, astronom ita
lian, n. 4 Martie 1835 în Savigliano. El a stabilit 
teoria, că stelele călătoare sunt un product al 
divisiunii meohanice a cometelor. El a dovedit, 
că la Mercur şi foarte probabil şi la Venus re-
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voluţia e de aceeaşi durată cu rotaţia, de unde 
urmează, că aceste doue planete presiută soa
relui totdeuua aceeaşi faţă.

Schiavoni, spada Iată agardei dogilor în Veneţia.
Schliia, corn. rur. (cu cătunele: Bîrnova, Ce- 

reţeii, La Fenaţ şi Putreda), parochie, moşie bo
ierească în căpit. şi j. Suceava în Bucovina, are 
1823 loc. (1697 ort.-or., 83 rom.-cat. şi uniţi, 
11 protest., 32 mos.), 1 şcoală primară.

Schi-king, una din cele cinci Eing sau cărţi 
canonice ale Chinezilor. Ea conţine o colecţie 
de 311 cântece, întocmită de Confucius.

Schllandiiandl, in poveştile rom. numele unei 
paseri (v. Andilandi).

Schildau, (Schilda), orăşel în Prusia, j. Merse- 
burg, 1363 loc. Prin o scriere popor, din 1597 
(Lalenbuch) devenit celebru ca un Abdera (v. ac.) 
al Saxonilor.

Schiller, Christoph Frideric de, mare poet 
şi primul dramatic german, n. 10 Nov. 1759 
la Marbach în Wurttemberg, f 9 Maiu 1805 la 
Weimar. Primii sei educatori fură mama sa, 
Elisabeta Dorotea, n. Kodweis, o femeie inteli
gentă, evlavioasă şi iubitoare de poesie şi mu- 
eică; apoi frumseţele naturei din valea Loroh, 
unde se mutaseră părinţii sei, şi preotul acestui 
sat, Moser, al cărui nume S. îl făcu nemuritor 
în prima sa dramă, »Die Răuber«. Dela 1766 
urma în şcoala latină din Ludwigsburg, iar la 1773 
întră gratuit în şcoala milit. a ducelui de Wurttem- 
berg, unde tatăl seu, căpitan, era şi inspector al 
gradinei institutului; şi, în contra dorinţei sale şi 
a familiei de a se pregăti pentru preoţie, studia 
dreptul şi termină cu medicina, scriind tesa »De- 
spre raportul între partea lisică şi morală a 
naturei omenesci». Studiul seu de predilecţiune 
insă era literatura, studiată mai mult în secret, 
împreună cu câţiva colegi. Ca elev ancă scri
sese câteva încercări de drame şi de poesii li
rice, aruncate pe urmă în foc, şi o istoiie a 
Wuittembergei, publicată tocmai la 1859, ou oca- 
siunea centenariului seu. Asprimea disciplinei 
şi caracterul, bun în sine, însă despotic al du
celui Carol de "Wurttemberg, care îi impunea cu 
sila o carieră contrară vocaţiunii sale, revoltară 
spiritul independent al tinerului poet şi, după ce 
ieşi din institut la 1780 ca chirurg al regimen
tului, publică în 1781, cu bani împrumutaţi, 
>Hoţii<, dramă scrisă ancă în şcoală, ca un fel 
de piotest revoluţionar în oontia tirăniei şi ne
dreptăţilor sociale. Interesul ce deşteptă în pu
blic această dramă, care îi deschise într’un mod 
sgomotos cariera sa literară, făcu pe directorul 
teatrului din Manheim ca, cerând autorului câ
teva îndreptări, să o represinte. Drama avu uu 
succes extraordinar. S., care asistă de două ori 
la representare, primi ovaţiuni entusiaste. Ple
când insă din Stuttgart în contra ordinului ducal, 
fu pedepsit cu arest de 14 (Jile, timp care îl 
întrebuinţa pentru plănuirea unei a doua drame,
»Con juraţi unea lui Fieschi». Tot atunci un ca- 
merad al seu fu osândit Ia arest de fortăreaţă pe 
8 ani, şi drama »Hoţii« fu oprită de poliţie pentru 
enorma influenţă ce avu asupra tinerimii ger
mane. Precum Werther al lui Goethe respân- 
dise mania suicidiului, astfel acum cete de tineri 
se adunau în păduri, ca «Hoţii» lui S., făcen- 
du-se judecătorii şi osânditorii despotismului şi 
compţiunii sociale. Iar S. care, asociat cu alţi

doi, publică în o antologie şi câteva poesii ale 
sale, primi aspm ordin dela ducele, să nu mai 
tipărească nimic, afară de medicină.

Aceste împrejurări făcură pe S. să părăsească 
în ascuns re^mentul, căutând refugiu Ia Man
heim, unde fu angajat ca poet al teatrului. Insă 
fiindu-i respinsă tragedia «Fieschi», plecă din 
Manheim. In "Wurttemberg, refusându-i-se oon- 
cediarea din serviciu pentru a se ocupa numai 
cu literatura, era privit ca desertor. Vă(}endu-se 
astfel făi’ă mijloace şi cu frica de a fi arestat, 
duse câţiva ani o viaţă rătăcitoare. Antâiu se re
trase în familia a doi amici şi foşti colegi ai sei, 
"Wolzogen, lângă Meiningen. Aci, dela Dec. 1782 
până la Iulie 1783, compuse tragedia >Intrigă 
şi amor», şi schiţă pe »Don Carlos». Bepresen- 
tându-i-se ultimele piese în Manheim, se reîn
toarse iar acî şi remase mulţămit până la 1785. 
întreprinse revista »Thalia» şi, ca membru al 
unei societăţi, scrise disertaţiunea >Teatrul ca 
instituţiune morală», şi continuă drama »Don 
Carlos», pentru care ducele de "Weimar îl făcu 
consilier ducal, titlu care îi mări considera- 
ţiunea înaintea publicului. In Martie 1785 pă
răsi din nou Manheim-ul; trăi câtva timp în 
Lipsea şi într’un sat din apropiere, la nisce 
amici; apoi la Komer, tatăl poetului T. Korner, 
în Dresda, până la 1787. Cu cele 3 tragedii re- 
presentate in Manheim se încheie prima epocă 
a activităţii Iui S., epocă de revoltă şi de vi
foros entusiasm. Primele sale opere, mai ales 
«Hoţii», pe lângă neexperienţă şi âncă puţina 
cunoscinţă a naturei omenesci, revelară Ger
maniei şi uu mare talent.

In a doua epocă, de reculegere şi de studiu, 
dete cel mai mult timp fllosofiei şi istoriei na
ţionale. In 1787 veni la Weimar, unde fruntaşii 
literaturei germane, mai ales Herder şi Wieland, 
îi arătară o deosebită simpatie. La Eudolstadt, 
unde petrecu anul 1788, parte în oraş, parte la 
ţeară, făcu S. două cunoscinţe hotărîtoare pentru 
viaţa şi geniul seu: a lui Goethe şi a familiei 
Lengefeld. Prima întâlnire cu Goethe fu rece 
şi până la un grad, chiar antipatică, din causa 
deosebirii de etate şi de temperament. Cu toate 
acestea Goethe se interesă de soartea şi viitoriul 
rivalului seu; şi, fiindcă S. era preocupat de 
idea de a-şi asigura existenţa prin o carieră şi 
a se căsători, Goethe mijloci a i-se da catedra de 
istorie, devenită atunci vacantă Ia universitatea 
din Jena. In 1790S.luă ca soţie pe d-şoaraCharlotta 
Lengefeld, demna amică şi tovarăşe a vieţii sale, 
care îi inspiră cele mai frumoase poesii. Dela 
1787—94 a scris istoria revoltei Ţerilor de jos 
şi a resboiului de 30 ani, operă capitală care 
prin frumseţa stilului contribui mult la popu- 
larisarea studiilor istorice, şi alte studii mai mici 
ca «Turburările în Francia înainte de Henric IV», 
»Ce e şi care e scopul istoriei universale», «Mi
siunea lui Moise», «Legislaţiunea lui Lycurg»; 
cum şi felurite studii filosofice: «Despre educa- 
ţiunea estetică», «Despre graţie şi demnitate», 
«Despre poesia naivă şi sentimentală», «Despre 
sublim», ş. a., prin cari dete o mai mare des- 
voltare ideilor estetice ale lui Kant. In acest 
period a scris puţine poesii lirice şi a continuat 
marile sale drame «WaJlenstein» şi «Don Carlos».

Cu anul 1794 începe o nouă epocă de acti
vitate, închinată numai poesiei, şi foarte rodi-



904 Schiller-StiftuDg — Schitu.

toare, mulţămită mai ales amiciei şi colaborării 
cu Goethe, cu care se iuspirau şi se corectau 
reciproc şi cu care au publicat împreună »Ho- 
relei. In această revistă lunară a scris, în emu- 
latiune cu Goethe, »Xeniele«, epigrame în contra 
scriitorilor contemporani, (titlu împrumutat cărţii 
a 13-a epigramelor lui Marţial, »Xenia«, da
ruri pentru oaspeţi), baladele, ş. a. In 1799 şi 
1800 s'a representat în "Weimar marea trilogie 
»'WaIlenstein<, la care lucrase de atâţia ani. Apă
rură apoi una după alta celelalte drame ale 
sale: în 1801 »Maria Stuart»; în 1802 «Fecioara 
dela Orleans», la a cărei representare în Lipsea 
i-s’a făcut lui S. un adevărat triumf popular; 
în 1803 «Mireasa din Messina«, subiect cava
leresc medieval, în stil antic, cu coruri; «Ifi- 
genia în Aulide« după Euripide; «Macbeth«, după 
Shakespeare; «Turandot«, după Gozzi; «Phaedra», 
după Eacine; ş. a. In 1803 ducele de Weimar i-a 
conferit titlul de nobleţă, cu o pensiune anuală 
de 3000 franci. In 1804 a scris «Wilbelm TelU, 
«cea mai frumoasă dramă modernă», după vechiul 
cronicar Tsohudi şi după notele lui Goethe, pe cari 
acesta le adunase pentru o epopee. In 1805, 
când lucra la o nouă dramă «Demetriu», remasă 
neterminată, se ivi cu o mare furie ftisia, care 
îi atacase pieptul âncă dela 1791, întrerupendu-i 
cursul de istorie în Jena, însă fără să-i poată 
întrerupe şi reditoarea sa aotivitate literară timp 
de 15 ani. Acum, în câteva 4ilc îi stinse viaţa 
în puterea bărbăţiei şi a geniului seu, lăsând în 
doliu pe soţia sa cu 4 copii şi întreagă Ger
mania; Goethe l-a plâns ca pe un frate iubit. 
I-s’au ridicat statue în deosebite oraşe; şi până 
a4i S. e poetul de predilecţiune («Der Lieblings- 
dichter») al Germanilor. La 1859 i-s’a serbat cu 
mare solemnitate centenariul pretutindeni, unde 
sunt Germani. Atunci a scris Eliade «Oda la S.« 
Operele sale sunt traduse în deosebite hmbi. 
Eom. avem traduse «Clopotul» de St. Vîrgolici, 
«Hoţii», Cabala şi Amor, Fieschi, Maria Stuart, 
Don Carlos, de 1. Negruzzi, Wallenstein de d-na 
M. Humpel, ş. a. Din numeroasa literatură despre 
S. amintim: Paleske, «Yiaţa şi operele lui S.«; 
Scherr, «S. şi timpul seu»; Goedeke, «Goethe şi S.«; 
W. Humboldt, «Mersul şi desvoltarea geniului lui 
S.«; Bossert, «Goethe et S.». [M. Strajanu.]

Schiller-Stiftung, fundaţiune constituită 1859 
la Dresda cu scopul de a ajutora scriitori sau scrii
toare (precum şi urmaşii lor), cari şi-au câştigat 
merite pentru literatura naţională. F. e împărţită 
în 25 secţiuni, cari toate dispuneau în 1892 de o 
avere de 1.527,825 maree 90 pf. şi 115,914fl. 98 cr.

Schilling, monetă engleză, germană, daneză etc. 
din argint şi aramă; în Anglia = 1/.« livre sterling, 
în Germania (Hamburg şi Liibeck) ‘/i» M.

Schilod, se 41ce despre un individ cu defecte 
cerporale, îndeosebi cu defecte ale extremităţilor.

Schiltberger, Johannes, un călător german din 
seci. XV, dela care ne-au remas: Eeisen des J. S. 
aus Miinchen in Europa, Asien und Afrika von 
1394 bis 1427, publicate la Miinchen 1859 şi 
Tiibingen 1885. S. pomeneşte şi ţerile românesci.

Schima, (grec.) imbrăcăme'nt monachal; fig. şi 
ord călugăresc.

Schimb, un contract sinalagmatic (v. ac.), prin 
care părţile îşi dau un lucru pentru altul. S. e 
o specie de vîn4are, în care drept preţ servesce 
nu banul, ci un lucru. S. e un contract consen

sual, adecă simpla învoială a părţilor e sufi
cientă pentru a da nascere contractului. In ge
neral, regulele dela vîn4are se aplică şi la S.

S., V. şi Cambia.
Cotnerciul de S., este cel făcut asupra efec

telor plătibile în străinătate şi are de scop să 
evite transportul monetelor metalice.

Schimbul liber, v. Liber schimb.
Schimbarea la faţă, serbătoare biser., ce se 

celebrează la 6 Aug. st. v. întru amintirea acelei 
Întâmplări, când în muntele Tavorului Isus îna
intea apostolilor Petru, loan şi lacob s’a schimbat 
la faţă şi i-s’au arătat Moise şi Ilie.

Schimburi, rufe destinate pentru primeneală.
Schinduf, numire populară dată plantelor 

Thymus Chamaedrys Fries. şi Thymus Ser- 
pyllum Fries. (v. ac.).

Schingiu, chin, tortură. Schingiuire, chinuire, 
torturare.

SchInkeI, Garol Frid., architect german, n. 
13 Martie 1781 în Neuruppin, t 9 Oct. 1841. 
In operele lui architectonice (83) inclină spre 
romantică, adoptând aproape pretutindeni stilul 
gotic. (Op. Schauspielhaus, Museul vechiu. Bi
serica Wender în Berlin, Bis. Sf. Nicolae în 
Potsdam, etc.).

Schintlla, Vadlie, v. Ţintila.
Şchioapa, măsură de lungime dela vîrful de

getului celui mare până la al degetului arătător.
Şchiop, se 4ice despre un individ, al cărui 

mers regulat este alterat prin aceea, că un picior 
e mai scurt decât celalalt.

ŞchiopenI, com. rur. în Eom., j. Fălciu, cu 
1745 loc., 1 şcoală, 2 bis.

Schir AII, n. 1825, -ţ 1879, a fost emirul Af
ganistanului din 1863—78, când a fost alungat 
de Englezi.

Schire, afiuent pe stânga al lui Sambesi în 
Africa de sud, 600 km. lung; vine din lacul 
Nyassa.

Schisma, (grec.) desbinare, mai ales des
părţirea dela unitatea bisericii. S. poate avea 
în acelaş timp şi un caracter dogmatic, adecă 
să fie o desbinare şi dela învăţătura absolut ne
clătită a lui Isus, şi atunci se vorbesce despre 
eresie. Dacă Upsesce acest caracter dogmatic, 
atunci se vorbesce despre S. în sens propriu.

Schist, rocă care se exfoliază în foi mai mult 
sau mai puţin subţiri.

Schit, cuvânt slavon pentru mănăstire mică 
sau filială; S., chinoviu şi mănăstire (v. ac.) se 
confundă adesea.

Schiţa, în artele plastice un desemn făcut în 
mod fugitiv, sau o modelare făcută în acelaş 
fel; în architectură primul desemn al unui pro
iect; în literatură indicarea punctelor principale 
din o întâmplare, scriere, etc.

Schitu, numirea mai multor localităţi în Eom.
1) Schitul Frumoasa, com. rur. în Eomânia, 

j. Bacău, cu 712 loc., 1 şcoală, 2 bis. Pe te
ritoriul comunei se află 2 isvoare cu apă sărată.

2) Schitul Hadâmbul, sat în Eom., j. Iaşi. 
Aici se află mănăstirea secularisată cu acelaş 
nume, zidită în formă de cetăţuie.

3) Schitului Isvorul, cu apă minerală, care 
conţine var, magnesie, fier, pucioasă. Se află în 
Eom., j. Neamţu, aproape de Sehăstria.

4) Schitul lui Tărîţă, schit cu 6 călugări în 
Eom., j. Iaşi, pl. Codrul, întemeiat de Grigore
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Ghica (1727—33). George Tărîtă i-a lăsat între 
1790 şi 1800 întreaga avere, de unde şi numirea.

Schitul Mare, odinioară mănăstire renumită, 
în codrul Solotvinei din distr. Stanislaului în 
Galiţia, întemeiat pe la 1612 de loan Cniahinitchi, 
după ce se călugărise mai înainte la muntele 
Atonului sub numele de Anton şi se schimni
cise acolo sub numele de lezechiil. Maria, fiica 
domnitorului Moldovei Ieremie Movilă, soţia Po
lonului Ştefan Potoţohi din Braţlav, zidi în 1620, 
în locul vechei bisericuţe de lemn, o biserică 
frumoasă de piatră şi chilii pe lângă ea. Pe la 
1640 avea mănăstirea la 200 de călugări. Vasile 
Lupul îi închină în 1648 spre susţinere mănă
stirea Suceviţei din Bucovina cu averile ei. In 
1676 fu Mănăstirea prădată şi devastată de Turci 
şi de Tatari, dar iar restaurată prin milostenii. 
Călugării de acolo resistară la uniunile Ruşilor 
din Galiţia cu biserica Romei în 1692 şi 1700, şi 
se susţinură bine până după secularisarea mo
şiilor mănăstiresc! din Bucovina în 1786; de 
aci înainte se împuţinară şi se împrăştiară; mă
năstirea este astăzi în ruine. (Cf. Wickenbauser 
F. A., Gescbicbte des Bistbums Radautz und des 
Klosters Gross-Skit. Cernăuţ, 1890; Onciul 1., 
Fondul religionar. Cernăuţ, 1891, §. 27.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
Schiwa, 4eu venerat în părţile nordice ale 

Indiei, care îşi are tronul pe munţi, mai ales 
pe Himalaia. S. cu Brahma şi Wişnu au format 
Trimurti (Trinitatea).

Schizogene, (botan.) mici spaţii intercelulare, 
sau mai mari, camere, cri canale, formate prin 
desfacerea păreţilor celulelor vecine; pline cu aer 
de obioeiu, ori ou oleiuri eterice (tulpini, frunze 
şi fructe de Umbelifere), sau reşină (la bra4i) 
(v. şi Lisigene).

Schizophycee, (botan.) alt termen pentru al
gele albastre, Cyanophycee (v. ac.).

Schlzophyte, plante foarte mici, celulare, ca- 
racterisate prin modul lor de înmulţire, care se 
face prin divisiunea unei celule a corpului lor 
în alte doue, adecă prin schiziparitate; se mai 
înmulţesc şi prin spori interni, endospori, re- 
sultaţi din condensarea conţinutului unei celule 
şi representând forme mai resistente la condiţii 
rele de mediu. Tipul S. cuprinde doue clase: 
Schizomycete sau Bacteriacee (v. ac.) şi Schizo
phycee (v. ac.). [S. Şt. R.]

Schiagintwelt, Hermann, o. 10 Aug. 1826 în 
Miinchen, f 19 Ian. 1882 tot acolo, căletor şi 
explorator, membru al academiei din Miiuchen. 
însoţit de fraţii sei Adolf şi Robert a explorat 
Indiile şi o parte din Asia centrală. Resultatele 
acestei expediţii sunt date în opul »Results 
of a scientific mission to India and High-Asia< 
(4 voi. Lipsea, 1860—66).

Schlaraff, numire germană pentru proşti şi 
leneşi. Ţeara S., locul unde curge miere şi lapte, 
stau plăcintele pe gard, etc. şi lenea şi prostia sunt 
virtuţi. La Italieni are acelaş înţeles Cuceagna, 
la Francezi Pays de Cocagne, la Românii din 
Trans. lumea lui Papp Jănos.

Schiauch, Laurenţiu, Dr., cardinal-episcop, 
n. 1824 în Aradul nou, f 1902 în Oradea mare. 
Ales deputat al diecesei sale când se începuse 
mişcarea pentru autonomia catolică, s’a distins 
ca bun orator şi bun scriitor. In 1873 a fost 
numit episcop în Sătmar, 1887 în Oradea mare,

1897 cardinal. A luat parte activă la întemeierea 
mai tuturor societăţilor sciinţifice şi culturale ma
ghiare. Vorbirile lui polit. şi bis. au apărut în 
4 volume. Una dintre cele mai importante lu
crări ale lui a fost memorandul făcut la pro
vocarea monarchului asupra căsătoriei civile. Din 
venitele lui uriaşe a jertfit sume mari pentru 
scopuri culturale maghiare.

Schiegel, 1) S., Aug. Wilhelm, de, (1767—1845), 
scriitor german, renumit ca critic, traducător şi 
orientalist şi unul din capii romantismului în 
Germania, n. în Hanovera, fiul unui preot pro
testant şi poet, cunoscu limba şi literatura franc, 
din casa părintească. După terminarea studiilor 
teologice şi filologice la universitatea din Gottingen, 
deveni, în 1797, profesor în lena. Aci fonda cu 
Tieok şi fratele seu Frideric S. »Athenaeum«, or
ganul romantismului, făcu celebrele traduceri 
din Shakespeare, reeditate la 1867 de Ulrici, din 
Dante şi alţi poeţi apuseni. Bl, împreună cu Voss, 
făcu din marile opere străine monumente ale 
limbei germane. La 1802 trecu la Berlin ca pro
fesor de literatură şi la 1804 se angaja ca pro
fesor al fiilor d-nei de Stael, însoţindu-o pretu
tindeni în exiliul acesteia până la moartea ei în 
1817. Reîntors din Francia, fu profesor în Bonn, 
cu celebrii Niebuhr, Arndt, Welker. Aici în
fiinţa o tipografie sanscrită, traduse in limba la- 
tiuă»Bhagavad-Gita<din Mabâbbârataşi alte frag
mente din Ramajana. Prin traducerile şi scrierile 
sale avu o mare influenţă asupra literaturei eu
ropene, mai ales în Germania şi Francia. Opere 
ccmplete, ed. Boching, 12 voi., la cari se adaug 
cpere scrise în limba franceză şi Opuscula latina.

2) Schiegel, G. W. Frideric, fratele lui W. S., 
n. în Hanovera 1772, f în Dresden 1829; re
numit ca estetic şi istoric al literaturei. Fest 
profesor în lena şi Paris, unde studia limbile 
romanice şi mai ales limba şi literatura indiană, 
şi redacta revista lunară >Europa< devenind inimic 
al libertăţii politice şi religioase, după ce se con
verti cu soţia sa la catolicism; apoi profesor în 
Viena şi Dresden. Opere princ.: «Istoria Grecilor 
şi Romanilor»; «Istoria poesiei Grecilor şi Roma
nilor», numai introducerea; «Despre limba şi în
ţelepciunea Indianilor», tendenţioasă în sensul 
ideilor sale; «Istoria filosofiei vechi şi nouă»; 
«Filosofia istoriei» 2 voi.; «Sonete patriotice». In 
drame şi romane e inferior atât ca stil cât şi 
ca morală şi cugetare. S. Fr. cu frate-seu, cu 
Tieok, cu Novalis, erau în fruntea pleiadei ro
mantice din Germania, ale cărei principii fură 
mult îndreptate prin vederile largi ale lui Goethe.

[M. Strajanu.]
Schleicher, August, (1821—68) renumit lin- 

guist, n. la Meiningen, profesor de filologia comp. 
in Bonn (l846j, apoi prof. de filol. in Praga 
şi in fine (1857) în Viena. Scrieri princ.: «Com
pendiu de gram. comp. a limbilor indo-europene», 
«Crestomaţia indo-germană», etc.

Schlelermacher, Frideric, teolog protestant, 
n. 21 Nov. 1768 în Breslau, a studiat la univ. 
din Halle. A fost pastor în Landesberg, predi
cator al Curţei şi mai în urmă prof. la univ. 
din Halle şi Berlin. A conlucrat cu Schiegel la 
editarea şi traducerea operelor lui Plato. Scrieri: 
«Reden iiber Religion», «Monologen» şi «Der christl. 
Glaube nach den Grundsătzen der evangelischen 
BIrche» (2 voi. Berlin, 1821—22), din care reiasă
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mai tare direcţiunea raţionalistică a doctrinei 
sale. t 12 Febr. 1834.

Schleswig, guvernament în prov. prus. S.-Hol- 
stein. Capitala S., 17,253 loc.; castelul Gottorp, 
dom gotio din seci. XY; gimnasiu, şcoală reală, 
institut de surdomuţi; port.

Schieswlg-Holstein, prov. prus., 18,903 km1, 
(inolusive Helgoland) cu 1.286.416 loc. (1895); 
şes; agricultură, economie de vite, navigaţie la 
ţermuri, şantiere, pescuit, industrie de fier, maşine, 
tutun şi postav. Universitate, academie de ma
rină şi de oficieri de marină în Xiel, 3 scoale 
de navigaţie, 12 gimnasii, 1 progimn., 3 gimn. reale, 
2 şcoale reale super., 9 progimn. reale, 3 şcoale 
reale, 6 seminare.

Schllemann, Heinrich, fiul unui pastor din 
Neu-Buckow în Mecklenburg, n. 6 Ian. 1822, 
este creatorul unui nou domeniu de sciinţă, d'să 
miceniană, care are de obiect civilisaţia popoa
relor stabilite în basinul Mării Egee, mai înainte 
de invasia dorică din seci. XII a. Chr. Ajuns 
în posesiunea unei averi colosale, S. întreprinse 
în 1871 săpături în oraşul Hissarlik, vechea 
Troie, unde descoperi 9 straturi suprapuse de 
cultură. Aici găsi el acele obiecte de aur, numite 
«comoara lui Priam», precum şi acele resturi de 
zidiri cu turnuri şi porţi de cetate, cari după 
dînsul, mai ales în ce privesce resturile din 
stratul II, nu puteau fi decât resturi ale clădi
rilor lui Priam. Mai în urmă s’a ve(}ut, că oraşul 
cântat de epopea homerică trebue pus tocmai 
în stratul IV. Tot S. a întreprins săpături şi în 
cetatea din Mycenae, unde, pe lângă resturi de 
clădiri ale unui vechiu oraş miceniau, desgroapă 
şi faimoasele morminte de lângă Poarta Leilor. 
Bogăţia vaselor şi obiectelor de aur şi argint 
găsite în aceste morminte l-au făcut să creadă, 
că descoperise mormentul însuşi al marelui rege 
Agamemnon, care după o legendă raportată de 
un călător grec din seci. II, 4is Pausauias, fusese 
îngropat aici. Dar nici această presupunere nu 
a remas, căci aceste 6 morminte nu sunt con
timporane între ele, prin urmare n’au putut 
aparţine uneia şi aceleiaşi persoane. De asemenea 
întovărăşit de inginerul german Dorpfeld, S. des
groapă şi ruinele cetăţii din Tiryns, de unde 
scoate la lumină resturile unui splendid palat, 
care prin întocmire, ornamentare şi bogăţie co
respunde cu spusele epopeei despre palatele re
gilor micenieni. Prin aceste săpături S. reînviase 
o întreagă perioadă uitată din civilisaţia popoa
relor egeice, lărgind în chipul acesta cu mult 
îuderăt scena lumii, t 22 Dec. 1890. Scrierile 
sale mai însemnate sunt: Ilios, Stadt und Land 
der Trojaner, 1881; Troja, Ergebnisse meiner 
Ausgrabungen auf Troja, 1884; Mykenae, cu o 
prefaţă de Gladstone, 1878; Tiryns, Der prăhisto- 
rische Palast der Konige von Tiryns, 1886. (Cf. 
Schuchardt, Sohliemann’s Ausgrabungen, 1891.)

Schiik, Fram, conte, general austriac de ca
valerie, n. 23 Maiu 1789 în Praga, f 17 Martie 
1862 în Viena. Comandant al unui corp de ar
mată a bătut în mai multe rânduri oştile magh. 
in 1848; în tovărăşie cu Windischgrătz a câ
ştigat lupta dela Kâpolna, eliberând apoi pe banul 
croat la Isaszeg.

Schiosser, 1) S.Iohann Georg, n. 17391aFrank- 
furt pe Main, amic din tinereţe al lui Goethe şi 
căsătorit cu sora acestuia Cornelia. A întemeiat

împreună cu Goethe în Frankfurt 1771 «Gelehrte 
Anzeigen». f 1799.

2) 5. Friedrich Christoph, istoric, n. 1776. 
Studia teologia în Gottingen, fu profesor de liceu, 
profesor de istorie la Heidelberg 1819. f 1861. 
Scrieri :»'Weltgeschichte in zusammenhăngender 
Erzăhlung». Frankfurt, 1817—19, 9 voi., «Zur 
Beurteilung Napoleons«, 1832—35,3 voi., «"Welt- 
geschichte fiir das deutsche Volk«. Frankfurt,
1844—56, 18 voi........Concepţiunea^ sa istorică
stă la mijloc între direcţiunea criticistă şi cea 
artistică şi dă importanţă mare acţiunei morale. 
Liberalismul seu, iubirea de adevăr, nepărtinirea 
în judecarea timpurilor şi oamenilor au făcut 
ca el să fie cel mai popular istoric german.

Schiozer, August Ludwig, istoric germ., n. 
1735 în Gaggstedt ("Wurttemberg), 1761—1767 
trăi în Petersburg, 1767 prof. în Gottingen. 
f 9 Sept. 1809. Scrieri mai de interes pentru 
noi: «Ubersetzung des russ. Chronisten Nestor« 
(1802—9,5 voi.); «Weltgeschichte» (1792—1801, 
2 voi.). Biogr. de Zermelo (1875).

Schmalkalden, oraş în guvernam, prus. Eassel, 
7878 loc. (1895); castel; şcoală reală; industrie 
de fier şi oţel; băi de nămol. Aci s’a încheiat 
31 Dec. 1530 alianţa dela S. între principii 
protestanţi cu scop de a-şi apăra credinţa în 
contra împ. Carol V. După terminarea resbo- 
iului schmalkaldic aUanţa se disolvâ.

Schmerling, Anton, cav., bărbat de stat austr., 
n. 1805 în Viena, după absolvarea studiilor ju
ridice se aplică pe cariera judecătorească. El a 
luat parte la mişcările din 1848 în direcţiune 
liberală, şi delegat fiind la parlamentul german 
din Frankfurt, acolo a representat interesele Au
striei, luptând în contra egemoniei prusiace. In 
1849 fu ohiemat ca ministru de justiţie în ca
binetul Schwarzenberg, dar neputendu-se îm
păca cu tendenţele reacţionare ale acestuia, pe 
la începutul a. 1851 a ieşit din minister, re- 
trăgendu-se la postul de preşedinte al unui senat 
dela curtea supremă judecătorească. După pu
blicarea diplomei din 20 Oct. 1860, S. întră la 
13 Dec. 1860 în cabinet ca ministru de stat, 
şi în calitatea aceasta a mijlocit patenta din 
21 Febr. 1861, prin care ţerile de sub coroana 
Ungariei erau înşirate la un loc cu ţerile au- 
striace şi chiemate a întră în Reichsratul din 
Viena. Ungaria însă opunendu-se, provocă re
numita enunciaţiuue a lui S.: Wir konnen warten I 
Dar evenimentele dela Koniggrătz, 1866, siliră 
curtea austriacă a se împăca cu Ungaria prin 
pactul dualistio din 1867. S. retrăgendu-se de 
pe scena luptelor politice, şi-a încheiat cursul 
vieţii ca prim-preşedinte al forului suprem ju
decătoresc din Viena în 23 Maiu 1893. [icdp.]_

Schmeykal, Fram, om politic austr., n. 1826 în 
Bohmisch-Leipa, a studiat dreptul în Praga, unde 
ca advocat şi orator excelent a devenit condu- 
cătoriul Nemţilor din Boemia. [p.]

Schmid, 1) S., Carol Adolf, pedagog, n. 1804 
în Ehingen, f 1687 în Stuttgart, fost rector de 
pedagogiu şi de gimnasii. Ser. princ.: «Ency- 
klopădie des gesamten Erziehungs- und Unter- 
richtswesens», ediţ. II, continuată de Schrader, 
10 tom. Lipsea, 1876—87; şi «Gescbichte der 
Erziehung», tom. 1—3. Stuttgart, 1884—92.

2) Schmid, Leopold, teolog şi filosof catolic, 
n. 1808 în Ziirioh, -|- 1869 în Giessen, a fost
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prof. de dogmatică la aniv. cat. din Giessen. In 
fiJosoQe representa un teism speculativ. Ales 
episcop în Mainz, n’a fost întărit de papa, din 
causa scrierii sale :>Der Geist des Eatbolicismus 
oder Grundlegung der christl. Irenik», (4 tom. 
Giessen, 1848—50).

Schmidt, 1) S., Ferd., pedagog germ., n. 1816 
în Frankfurt 1/0., f 1890 în Berlin. A fost în- 
veţător, apoi s’a ocupat cu scrierea de cărţi 
pentru popor şi tinerime. O parte din scrierile 
lui sunt traduse românesce în «Biblioteca pentru 
tinerimea de ambele sexe« a lui I. M. Eîurean.
2) S; Joh., n. 29 Iulie 1843 în Prenzlau, prof. 
la univ. din Berlin, unde are catedra de filo
logie comparată. Scrierile sale se ocupă cu lim
bile indo-germane («Zur Geschichte des indo- 
germ. Vokalismus», 2 tom. Weimar, 1871—75).
3) S., Joh. Friedr. Jul., astronom, n. 26 Febr.
1825 în Eutin, f 7 Febr. 1884 în Atena. Dela el 
avem cea mai bună hartă a lunei. 4) S., Oskar, 
zoolog, n. 21 Febr. 1823 în Torgau, f 17 Ian. 
1886 ca profesor la univ. din Strassburg. Ser. 
princ. «Lehrbuch der vergleichenden Anatomie», 
ediţ. IX, 1888 et seqq.

Schmidt-Rimpler, Herm., oculist germ., n. 1838 
în Berlin. 1871 prof. extraordinar şi 1873 prof. 
ordinar în Marburg; 1890 prof. în Gottingen. 
Scrieri: Glaukom und Ophthalmomalocie, 1875; 
Schulkurzsiehtigkeit u. ihre Bekămpfung, 1890; 
Das Auge und seine Darstellung in Skulptur und 
Malerei, 1892.

Schmitt, Aloys, compositor germ., n. 1788 în 
Erlenbach, f 1866 în Frankfurt. A scris musică 
în toate genurile, renume i-au făcut nenume- 
ratele sale composiţiuni pentru piano şi în special 
metoda şi studiile sale.

Schmoller, Cfitstav, economist germ., n. 1838 
în Heilbronn; 1864 prof. în Halle, 1872 în 
Strassburg, 1882 în Berlin. Ser. Istoria mese
riilor în Germania în seci. XIX (1869); dela 
1881 «Jahrbuch der Gesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirthschaft».

Schmollis, (afirmativ din lat. Sis mihi mollis), 
termin de comera (v. ac.), cu care se salută la cioc
nirea pocalelor cei ce se înfrăţesc (Bruderschaft).

Schneeberg, numele mai multor piscuri, în
deosebi al muntelui celui mai înalt (2075 m.) în 
Alpii Austriei inf., apoi al unui munte (1796 m.) 
în Karst (v.' ac.), la frontiera Carnioliei.

Schneekoppe, (BiesenhoppeJ, cel mai înalt pisc 
în Munţii Uriaşi, 1603 m.; in vîrf e o capelă 
mică; 2 ospetării.

Schnelder, 1) Sch., Karl, pedagog, n. 25 Apr.
1826 în Neusalz 1/0., funcţionar în niinisteriul 
cultelor, în 1873 numit cons. intim. S. e au
torul faimoaselor «Allgemeine Bestimmungen» 
din 15 Oct. 1872, prin cari şcoala primară din 
Prusia a fost aservită cu totul preoţimii.

2) Sehneider, Carol, controlor de postă, n. 1826, 
t 1897 în St.-Gallen, a făcut parte din misiunea 
elveţiană venită 1869 la Bucuresci pentru or- 
ganisarea serviciului postai luat din manile ad- 
ininistraţiunii străine. Un fiu al lui, luliu S., s’a 
stabilit în Bucur., întemeiând o casă comercială.

Schnitzer, v. Emin Paşa.
Schnitzier, Johann, medic, n. 10 Apr. 1835 

în Canija mare, f 2 Maiu 1893 în Viena, unde 
a fost prof. univ. El şi-a câştigat merite mari 
pe terenul technicei laringoscopiei şi al rinos-

copiei, precum şi în tratarea locală a morbu
rilor de plămâni şi gâtlej.

Schoffeij Petru, din Geruaheim, n. pe la 1425, 
t pe la 1.502 în Mainz, a fost calfă la Fust şi 
Gutenberg. După despărţirea acestora a remas 
la cel dintăiu, luându-i fata de soţie şi moşte
nind şi atelierul.

Schol —, V. Şcol —.
Scholll, scrieri explicative la operele scrii

torilor vechi greci şi romani, compuse de gra
matici vechi (Scholiaşti).

Schiill, Gustav Adolf, archeolog german, n. 
2 Sept. 1805 în Briinn, t 26 Maiu 1882 în 
Weimar, unde a fost prim-bibliotecar, s’a ocupat 
cu studii archeologice şi mitologice. El a tradus 
multe din piesele teatrale ale lui Sofocle şi are 
lucrări însemnate în literatura referitoare la 
Goethe («Goethe’s Briefe an Frâu von Stein», 
ediţ. II, 2 tom., Frankfurt 1/M. 1883—85, ş. a.).

SchSnbeIn, ChristianFriedrich, chimist germ., 
n. 18 Oct. 1799 în Metzingen (Wiirttemberg), 
t 29 Aug. 1868 în B.-Baden. A fost profesor 
la univ. din Basel. La 1839 a descoperit ozonul, 
la 1845 piroxilinul şi colodiul. A scris mai multe 
opere de chimie.

Schonborn, S., Friedr., conte, n. 1841, 1874 
guvernatorul Moraviei, 1884 ministru austr. de 
justiţie. Fratele lui, Franz, n. 1844, archie- 
piscop în Fraga, dela 1889 cardinal.

Schonbrunn, castel împărătesc lângă Viena, 
zidit 1750 de Maria .Teresia. Mare grădină bo
tanică şi menagerie. Aci s’a încheiat 15 Dec. 
1805 învoiala între Napoleon I şi Prusia, iar 
14 Oct. 1809 pace cu Francia (pacea de Viena).

Schonebeck, oraş în guvernam, prus. Magde- 
burg, lângă Elba, 14,811 loc. (1895); saline gran
dioase.

Schoneberg, oraş la sudvest de Berlin, 62,695 loc. 
(1895); gimnasiu, şcoală reală; casă de nebuni.

Schonerer, George, cavaler de, om politic austr., 
n. 17 Iulie 1872 în Viena, deputat, unul din 
capii partidului germau-naţional extrem şi an
tisemit. In 1901 s’a făcut o ruptură în partidul 
acesta, urmând o parte pe deputatul Wolf, dis- 
cualificat de Schonerer şi ai lui din causa unei 
afaceri femeiesci.

Schonfeid, Antoniu, baron, general austr., 
n. 3 Iulie 1827 în Fraga, f 7 Ian. 1898 în Viena. 
A participat la resboaiele din 1848—49, 1859, 
1864, 1866 şi la sufocarea rescoalei dalmatjne din 
1869. Din 1882—88 a fost comandant de corp 
în Sibiiu. strămutat în aceeaşi calitate la Graz 
şi în 1889 la Viena. După moartea archiducelui 
Albrecht a fost numit inspector al armatei.

SchSnhausen, sat în guvernam, prus. Magde- 
burg, 2004 loc. (1895); locul natal al principelui 
Bismarck; museul Bismarck.

Schonit, mineral, ident. cu Ficromerita (v. ac.).
Schonlein, Joh, Lukas, cliuician germ., n. 1793 

în Bamberg, unde i-s’a ridicat un monument la 
1874. S. este descoperitorul părăsitului Achorion 
Schoenleinii, care provoacă favusul; a promovat 
Introducerea în medicină a metodelor de cer
cetare exacte. 1824 profesor în Wuizburg, 1833 
în Ziirich, 1839 în Berlin, f 1864. Scrieri: 
Allgemeine u. specielle Pathologie u. Therapie, 
1832; Krankheitsfamilie der Typhen, 1840.

Schonthan, Franz, nobil de Pernwald, scriitor 
dramatic german, n. 20 Iunie 1849 în Viena.
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A font regisor suprem la teatrul orăşenesc din 
Viena. mai târziu s’a stabilit în Dresda. A scris 
multe piese uşoare (»Der Raub der Sabine- 
rinnen», etc.), unele în colaborare ou fratele 
seu Paul S. şi cu Kadelburg.

Schopenhauer, Arthwr, fi 768—1860), filosof 
german, n. în Danzig. A făcut studii la univ. 
din Gottingen, Berlin şi lena, unde a fost pro
movat 1813 pe basa lucrării sale asupra prin
cipiului raţiune! suficiente. Dela 1820—31 a fost 
docent în Berlin, iar dela acest an până la moarte 
a trăit în Frankfurt 1/M. ocupat cu studii filo
sofice. Scrierile sale au fost publicate într’o 
ediţie completă de cătră Iul. Frauenstaedt în 
6 voi., ediţ. II 1877. Voi. I cuprinde scrierile 
relative la noetioă. II—III opera principală a 
sa: Lumea ca voinţă şi idee (representare), în 
voi. IV se cuprind scrierile relative la filosofia 
naturii şi la etică, în V—VI Parerga şi Para- 
lipomena, apoi scrierile mai mici: Aforisme, etc. 
In românesce a tradus T. Maiorescu Aforismele 
asupra înţelepciune! în viaţă. Filosofia lui S. se 
poate desface în metafisică şi noelică, în pesi
mism şi în etică. In scrierea sa asupra quadru- 
plului, temeiu al principiului raţiunei suficiente 
(1813) susţine, că pentru noi nu există alte 
obiecte decât ideile ce avem şi aşa, idealist în 
toată puterea cuvântului, pe acestea le reduce la 
patru clase: intuitive, abstracte, apriori sau înăs- 
cute şi de ale consciinţei personale sau ale voinţei. 
Faţă de aceste princ. raţiunei se afirmă cu prin- 
cipium fiendi, cognoscendi, essendi şi agendi. 
Substanţa fiinţei noastre se descopere in internul 
nostru ca voinţă şi nisuinţă. In principala sa 
operă tractează în patru cărţi despre lume ca 
voinţă şi idee (representare), şi anume în cartea I 
ne arată lumea ca obiect al experienţei şi scinţei, 
în a III ca ideie şi obiect al artei; în cartea II 
vorbesce despre obiecţiunea voinţei, iar în a IV 
despre afirmarea şi abnegaţiunea voinţei pentru 
viaţă ca resultat al ounoasoerii de sine. S. este 
filosoful pesimismului. Ori ce voinţă, ori ce ni
suinţă resare din lipsă, din suferinţă: >Ori ce 
plăcere e negativă, pe când durerea e positivă». 
Principiul seu etic culminează în afirmaţiunea, 
că nu este altă fericire decât contemplarea ar
telor frumoase şi omul nu are altă menire etică 
decât cea mai desăvîrşită abnegaţiune. Filosofia 
lui S. un timp îndelungat a fost filosofia do modă. 
Judecată însă în fiinţa sa, ca nu se poate afirma 
pentru durată, pentru că îi lipsesce condiţia 
esenţială spre aceasta, adecă posibilitatea siste- 
misării armonice şi a aplicării în viaţă. (Cf. T. 
Maiorescu, Aforisme.) [PI.]

Schouwen, insulă la coasta prov. oland. Zeeland, 
228 km*., cu 24,000 loc. Capitala Zierikzee.

Schrader, Otto, linguist german, membm co- 
resp. al Acad. rom., n. 1855 în Weiniar, dela 
1890 prof. în lena. Publ.: Spraohvergleichung 
und Urgeschichte (Linguistisoh-historische Bei- 
trăge zur Erforsohung des indogermanischen 
Alterthums). lena, 1890; Linguistisch-historische 
Forsohuogen zur Handelsgeschichte und "Waren- 
kunde. lena, 1886; Aus der Geschichte der Haus- 
thiere; »Frei«, eine sprachgeschichtliche Be- 
trachtung, 1898.

Schreckhorner, 2 piscuri în Alpii bernini, 4080 
şi 3497 m.

Schrelber, Wolfgang, omul baronului Ungnad

(v. ac.), trimis în Moldova la Despot-Vodă (v. ac.), 
ca să facă propagandă pentru inveţăturile pro
testante. Insistând pe lângă Despot să remână 
credincios împeratului, acela îl denunţă Tur
cilor, cari îl prind şi osândesc la galere, de unde 
scapă numai târdiu.

Schroder, l) S., Friedrich, dramaturg şi actor 
germ., n. 3 Nov. 1744 în Schwerin, f 3 Sept. 
1816. Era considerat de primul tragedian al tim
pului seu. In calitate de director al teatrului din 
Hamburg a familiarisat mai ântâiu publicul germ. 
cu tragediile lui Shakespeare.

2) Schroder, Garol, medic german, n. 1838 
în Neustrelitz, f 1887 în Berlin. 1866 docent 
pentru obstetrică în Bonn, 1868 prof. în Erlangen 
şi 1876 în Berlin. S. a fost un operator şi genial şi 
norocos; el a introdus ovariotomia în Germania. 
Ser.: Lehrbuch der Geburtshilfe, 1870; Handbuch 
der Krankheiten der weiblichen Geschlechts- 
organe, 1874; ambele scrieri au apărut în mai 
bine de 10 ediţiuni.

Schrotter, Leopold cav. de Cristei, medic 
german, n. 1837 în Graz. 1870 şef al primei 
clinici pentru laryngologie în Viena, 1875 prof. 
extraordinar şi 1890 profes. ordinar la clinica 
pentru morbi interni. S. este laryngolog de re
nume european. Scrieri: Beitrag zur Bebandlung 
der Larynxstenoseu, 1876; Vorlesungen liber 
die Erankfieiten des Kehlkopfes, der Luftrohre, 
der Naşe und des Racbens, 1892.

Schubert, Gotthilf, H. (1780—1860), renumit 
scriitor şi filosof germ., a studiat în Leipzig teo
logia, în lena medicina, s'a ocupat apoi cu sciin- 
ţele naturale şi a fost profesor în Erlangen şi 
Miinchen. In numeroasele sale scrieri, de con
ţinut filosofic şi inspirate de vederile sistemului 
lui Schelling, S. ca un mare adept al acestuia, 
caută a-i popularisa înveţăturile într’un mod 
naturalistic, mistic-pietistic. [PI.]

Sebubert, Fram, Peter, compositor vienez, 
n. 31 Ian. 1797 în Lichtonthal, f 19 Nov. 1828 
în Viena, unul din cele mai mari genii ale şcoalei 
mus. germane. Studiile sale le făcu mai ântâiu 
cu tatăl seu, apoi cu Ruzicska şi Salieri. A scris 
musică de scenă (Rosamunde, der hăusiiebe 
Krieg, ş. a,), de cameră, pentru piano, quar- 
tete, ş. a., sinfonică şi corală, şi incomparabila 
colecţiune de »Lieder« (457) pe texte de Goethe, 
Schiller, Heyne, ş. a., care singură i-ar fi fost sufi
cientă pentru a-i face numele nemuritor [T. C.]

Scbucbardt, Sugo, romanist, metnbru onor. al 
Acad. rom., n. 4 Febr. 1842 în Gotha, dela 1875 
profesor la univ. din Graz. Principale publicaţii: 
Der Vokalismus des Vulgărlateins. Leipzig, 1866 
până 1868; liber die Lautgesetze(Gegendie Juug- 
grammatiker) 1885; Romanisches und Keltisches, 
1886; Weltsprache und Weltspracheu, 1894. 
Apoi numeroase studii asupra limbilor creole în 
Sitzungsberichte der phil. hist. CI. der Aka- 
demie zu Wien.

Sebiieking, Lemn, romancier şi novelist german, 
n. 6 Sept. 1814 în Clemenswertfi, f §1 Aug- 
1883 în Pyrmont. El a scris o mulţime de ro
mane (Die Ritterbiirtigen, Ein Sohn des Volkes, 
Der Bauernfiirst, Der Held der Zukunft, Aus 
den Tagen der grossen Kaiserin, Frauen und 
Răthsel, Luther in Rom, etc.), toate, deşi neegale 
ca valoare, pline de un realism sănătos şi un 
patriotism puternic.
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Schuller, Johann Karl, scriitor sas, n. 16 Martie 

1794, + 10 Maiu 1865 în Sibiiu, profesor şi 
rector la liceul săsesc din Sibiiu, apoi secretar 
la guvernul transilvan şi pe urmă consilier de 
şcoale. S. fu unul din factorii principali la înte
meierea societăţii »Verein fiir siebenb. Landeş- 
kunde« şi a lucrat mult ca istoriograf pentru 
respândirea ounoscinţelor despre Saşi. Academia 
de sciinţe din Viena l-a ales membru cores
pondent. El s'a ocupat mult şi cu poporul român, 
despre care a publicat următoarele studii: Ar- 
gumentorum pro latinitate linguae valachicae 
s. Eumunae epicrisis. Cibinii, 1831; Beleuchtung 
der Klagschrift gegen die săchsischo Nation, 
welche die beiden walachischen Bischdfe auf dein 
Landtag von 1841—43 den Stănden des Gross- 
furstenthums Siebenbiirgen uberreicbt baben. 
Sibiiu, 1844; Aus der Walachei, Romănische 
Gedichte und Spriichworter wăhrend des Aufent- 
haltes in Bukarest gesammelt nnd iibersetzt. 
Sibiiu, 1851; Zur Frage iiber den Ursprung der 
Eomănen und ibrer Spracbe. Sibiiu. 1855; tîber 
einige merkwiirdige Volkssagen der Eumănen. 
Sibiiu, 1857; Kloster Argisch, eine rumănische 
Volkssage. Sibiiu, 1858; Eomănische Volkslieder. 
Sibiiu, 1859; Kolinda, Eine Studie iiber romă- 
nische W eihnachtslieder. Sibiiu, 1860. (Cf. Schrift- 
steller-Lexikon der siebenb. Deutschen de Joseph 
Trausch, tom. III. Braşov, 1875.)

Schuls, reşedinţa cercului Inn din cantonul 
Graubtinden în Elveţia, cu 947 loc. (1888). Loc 
de cură.

Sohultz, fierma»», teolog protestant, n. 30 Dec. 
1836 în tiiichow, prof. la univ din Gottingen. 
Direcţia lui teologică e moderat-liberală.

Schuitze, Bernhard, ghinecolog, n. 99 Dec. 
1827 în Freiburg, profesor la univ. din lena. 
Şi-a câştigat merite însemnate pentru metodele 
de cercetări ginecologice. Dintre opurile lui 
sunt însemnate: tîber den Scheintod der Neu- 
geborenen. lena, 1871; Pathologie und Therapie 
der Lageverănderungen der Gebărmutter. Berlin, 
1881, etc.

„Schulverein", asociaţiune germană pentru 
şcoale, întemeiată la 13 Maiu 1880 în Yiena, 
cu scop de a veni în ajutorul poporului pentru 
infiinţarea şi întreţinerea şcoalelor germane în 
ţerile Austriei cu poporaţiune mixtă, mai alea 
acolo, unde înfiinţarea unei şcoale germane cu 
cheltuiala publică e cu neputinţă. Membrii ei 
plătesc câte 1 fl. pe an sau cel puţin 20 fi. odată 
pentru totdeuna. Dări de samă despre activi
tatea ei se comunică într’un organ de publici
tate «Mittheilungen des deutschen S.«, care apare 
de 4 ori pe an în Viena. La 1 Sept. 1885 S. 
numera 1052 secţiuni locale; numerul membrilor 
ordinari era în 1884 98,503, al membrilor pe 
viaţă 3926. La 15 Aug. 1881 secţiunea din Berlin 
a S. vienez s’a schimbat în >S. şcolară germană 
în Germania pentru susţinerea germanismului 
în ţeri străine*, cu scop de a sprijini cultura 
germană în străinătate şi a ajuta pe Germanii 
afară din imperiu în tendinţele lor de a remâne 
sau de a redeveni Germani. Această S. se îm
parte în 8 despărţeminte provinciale, cu 160 sec
ţiuni locale, cu cari s’au unit âncă 2 S. bava
reze, 1 elveţiană cn acelaş scop şi 40 de alte 
societăţi. Membrii plătesc anual câte 3 mărci 
sau odată cel puţin 60 mărci. De o treime din

aceste încassări dispune secţiunea locală, de a 
doua despărţementul provincial şi de a treia co
mitetul ceniral. Un organ al S. publică dări de 
samă de 4 ori pe an. In vara anului 1885 s’a 
înfiinţat şi în America c >S. naţională germană*, 
cu scop de a susţine cultui'a şi limba germană 
între Germanii din America, şi pe cât se poate 
şi din alte ţeri. Reşedinţa ei e în Chicago, taxa 
anuală 1 dolar (5 fr.); »Foaia de corespondenţă* 
apare de 4 ori pe an.

Schillz, Alwin, istoric german, n. 0 Aug. 1838 
în Muskau, prof. la univ. din Fraga. S’a ocupat 
mult şi cu istoria artelor în Silesia, a scris şi 
•Allgemeine Geschichte der bildenden Kiinste*. 
Berlin, 1894 seq., etc.

Schuize, Friedrich Gottlob, economist german, 
n. 28 Ian. 1795 lângă Meissen, t 3 Iulie 1860, 
profesor în lena. 8. a fost primul, care a adus 
un institut agronomic în legătură organică cu 
universitatea. Şcoalele agronomice întemeiate de 
el au fost de model. Dintre scrierile lui sunt 
mai importante: Nationalokonomie oder Volks- 
wirtschaftslehre. Lipsea, 1856; Lehrbuch der 
Landwirtschaft, tot acolo 1863, etc.

Schulze-Delitzsch, întemeietorul asociaţiunilor 
(soc. cooperative) germ., n. 1808 în Delitzsch, 
1848 membru al adun. naţionale, 1849 al camerei 
prusiace, apoi judecător. Lui S. i-se datoresce 
idea organisării societăţilor cooperative de credit 
mutual sau a băncilor populare, cari s’au fondat 
în Germania de prin 1849 sub auspiciile lui şi ale lui 
Eaiffeissen. Scopul lor este să procure membrilcr 
capitalurile necesare şi să înlesnească creaţiunea 
capitalurilor pentru lucrători. Principiile asocia- 
ţiunii aplicate de S. în Germania sunt de patru 
forme deosebite: 1) asociaţiuni de credit popular 
sau bănci populare; 2) asociaţiuni pentru pro- 
curai'ea materiilor prime; 3) asociaţiuni de con- 
sumaţiune, adecă de cumperare cu ridicata a 
alimentelor; 4) asociaţiuni de producţiune, adecă 
ateliere şi fabrici societare. Aceste diverse tipuri 
s’au închegat şi s’au propagat prin Austro-Un- 
garia, prin Elveţia, Italia şi chiar prin Rusia, 
(v. şi art. Asociaţiuni.)

Schumann, Eohert, compositor german, repre- 
sentant al romantismului musical, n. la Zwickau, 
8 Iun. 1810. Studiă musica din copilărie şi dreptul 
la univ. diu Leipzig. Composiţiunile sale îmbră
ţişează toate genurile: musică de piano, Lieder 
pentru voce, coruri, musică de cameră şi sin- 
fonică, musică de soU, cor şi orchestră (Paradies 
und Peri, der Rose Pilgerfahrt ş. a.), musică 
pentru Manfred de Byron şi Scene din Faust 
de Goethe. A scris âncă articole de critică mu- 
sicală in diferite (jiare şi reviste şi o broşură 
celebră: Sfaturi juuimei musicale. In 1854 îşi 
pierdu raţiunea, întră într’o casă de sănătate 
la Endenisch, lângă Bonn, unde muri la 29 Iul. 
1856. Soţia sa. Clara Wieck, n. 13 Sept. 1819 în 
Leipzig, j' 21 Maiu 1896 în Frankfurt, a fost una 
din cele mai mari pianiste ale timpurilor mo
derne şi autoare a mai multor cântece (Lieder) 
pentru voce şi diferite composiţiuni pentru piano. 
Casa Breitkopf şi Hărtel din Leipzig a pubheat o 
frumoasă colecţiuno completă a operelor lui S.

Schuselka, Franciac, om politic şi publicist, 
n. 1811 la Rudweis în Boemia, a studiat dreptul 
în Viena şi apucă pe cariera jurnalistică, scriind



910 Sohwabaoh — ScliwyZ.

şi broşuri politice. Dar venind în conflict cu 
censura, trebuf să emigreze în Germania. Pe 
timpul mişcărilor revoluţionare din Viena la 1848 
fu trimis din partea aulei la parlamentul din 
Frankfurt, iar în 1861 întră în Reichsrathul au
striac, unde excela ca orator renumit în partea 
pangermanilor până la 1867. Intre multele lui 
scrieri mai renumită a fost foaia sa periodică 
»Reform«, cii colorit politic liberat, german, 
t la Heiligenkreutz lângă Baden 1886. [p.]

Sohwabaoh, oraş în guvernam, bavarez Mittel- 
franken, 8404 loc. (1895); articolele de S. (1529) 
au servit de basă confesiunii augustane.

Sohwabeneplegel, dola începutul seci. XVII 
codul de drept in Germania de sud. Autorul 
necunoscut a luat cele ce i-s’au părut de valoare 
generală din Sachsenspiegel (v. ac.) întregindu-le 
cu drepturile poporale bavareze, alemane, dreptul 
roman şi canonic, legile imperiului până la Eu- 
dolf I şi dreptul orăşenesc din Augsburg şi Frei- 
burg. (O ediţie a pregătit Rockinger, celelalte nu 
sunt corespun(Jetoare.)

Sohwann, Teodor, naturalist, n. 1810 în Reusz 
l/R.; a studiat medicina şi filosofia. 1834—39 
asistent al lui Johannes Miiller; 1838 prof. de 
anatomie în Lowen, 1848 în Luttich. f 1882 
în Colonia. Prin scrierea Mikroskopische Unter- 
suohungen iiber die Ubereinstimmung in der 
Struktur und dem Wachstuin der Tiere und der 
Pflanzen, 1839, S. a devenit întemeietorul teo
riei celulare.

Sohwanthaler, Ludovic, sculptor, n. 26 Aug. 
1802 în Miinchen, f 15 Nov. 1848. El a lucrat 
între altele 15 statue colosale pentru Walhalla, 
15 statue ale luptei lui Hermann tot la Walhalla, 
modelul statuei Bavaria, apoi statuele unor ge- 
nerah şi principi germani, etc. El însuşi a co
lectat o mulţime de desemnuri, cartoane şi mo
dele de ale lui, pe cari le-a dăruit statului 
(Schwanthaler-Museum în Miinchen).

Schwarz, 1) S. Berihold, călugăr franciscan, 
n. la începutul seci. XIV în Freiburg in Breisgau 
(după alţii în Dortmund). Numele lui adevărat 
ar fi fost Constantin Ancklitzen. Acusat ca fer
mecător, a ajuns în temniţă, unde continuând 
să se ocupe cu lucrări chimice a descoperit 
pravul de puşcă. Composiţia acestuia a fost cu
noscut însă âncă înainte de timpul lui.

2) Schwarz luliu, deputat, profesor de istoria an - 
tică la univ. din Budapesta, membru al Academiei 
maghiare, n. 7 Dec. 1^9 în Alba regală, 31 lan. 
1900. S’a ocupat mult cu politica culturală. Ser.; 
A kozoktatâsi reform mint politikai sziikseglet 
Magyarorszâgon, 5 voi. 1865—68; Die Demokratie 
von Athen, 2 voi. Lipsea 1877—82, 1893; Kritik 
dor Staatsformen des Aristoteles. Lipsea, 1891; 
Elemente der Politik. Berlin, 1895, etc.

Schwarza, rîu în Pădurea Turingiei, se varsă 
în Saale, 45 km. lung. Vale romantică cu ca
stelul Schwarzburg.

Schwarzburg, doue principate germ.: 1) S.- 
Budolstadt, 940 km*., cu 88,685 loc. (1895), capi
tala Rndolstadt. 2) S.-Sonderhausen, 862 km*., 
cu 78,074 loc. (1895). Capitala Sondershausen. 
Loc. se ocupă cu agricultura şi silvicultura.

Schwarzenberg, 1) S., Karl PhUipp, principe, 
general mareşal de câmp austr., n. 15 Apr. 1771, 
în Viena, f 15 Oct. 1820 în Lipsea. A excelat 
în luptele contra lui Napoleon. In expediţia rusă

din 1812 a lui Napoleon a fost comandantul ar
matei auxiliare austriace. După desastrul din 
Rusia, S. a fost numit comandant al întregei 
armate austriace, în 1814 comandantul arma
telor aliate dela Rinul superior.

2) Schwarzenberg, Karl Baromăus PhUipp, 
principe, n. 1802 în Viena, f 1858 tot acolo, 
F. Z. M., fost guvernator în Lotnbardia, apoi 
din 1851 guvernator şi comandant general în 
Transilvania. Activitatea lui, desvdltată într’un 
period de transiţie, a fost favorabilă Transil
vaniei. Românii an avut un bun representant 
lângă 8. în persoana lui Şaguna, pe care îl lega 
o prietinie mai intimă de S. (Cf. C. Furst zu 
Schwarzenberg, de I. Grimm. Viena, 1861.)

Schwarzwald, v. Pădurea neagră.
Schwechat, oraş în Austria de jos, cercul Bruck, 

spre sud-est îiela Viena, 6031 loc. (1890); mare 
fabrică de bere.

Schweinfurt, oraş în guvernam, bavarez Unter- 
franken, lângă Maina, 13,514 loc. (1895); igim- 
nasiu, şcoală reală; fabrici de colori şi încălţă
minte; vii. S. a fost oraş hber imperial.

Schweinfurth, George, Aug., naturalist, geo
graf şi călător african, n. 29 Dec. 1836 în Riga. 
A studiat în Heidelberg, Miinchen şi în Berlin. 
In 1864—66 a studiat flora teritoriului Nilului. 
In 1869 a explorat părţile vestice dela rîul Nil, a 
străbătut teritoriile Dinka, Djur, Bongo, Bahr-el 
Ghebel, 1870 Niam-Niam. Monbuttu, făcând cu- 
noscinţă cu poporul piticilor Akka, a descoperit 
rîul Uelle. In 1874 a studiat flora oazei El- 
Chargeh din deşertul Libiei; între 1876—78 a 
scrutat teritoriul dintre Nil şi Marea Roşie.

Schweninger, Ernest, medicul principelui Bis- 
marck; n. 1850 în Freistadt. 1875 docent pentru 
anatomia patologică în Miinchen, 1884 profes. 
în Berlin. Mai cunoscut e pentru cura sa contra 
îngrăşării excesive. Acest tratament reduce con
sumul de lichide şi interzice a se bea in cursul 
mâncării; abia 1—l1/, oră mai târziu e permis 
a se bea foarte puţin; prescrie totodată mişcare 
suficientă în liber.

Schwenkfeid, Kaspar, n. 1490, f 1561, fun
datorul sectei protestantice numită după dînsul; 
a voit a desvolta reformaţiunea religioasă în di
recţiune mistică; de aici a venit în conflict cu 
Luther şi Melanchton. Sectarii s’au constituit 
în comunităţi religioase în Silesia, persecutaţi 
fiind mulţi au trecut în America, unde şi acum 
au câteva comunităţi neînsemnate.

Schwerin, capit. marelui ducat Mecklenburg-S., 
36,388 loc. (1895); castel frumos; teatru, museu; 
gimnasiu, gimnasiu real; topitoare de fler, fa
brici de maşini, pianoforte, trăsuri.

Schwicker, Joh. Heinrich, pedagog şi scriitor 
german, n. 1839 în tlj-Bessenyo, t 1902. A fost 
profesor şi apoi deputat dietal ales în cercul Si- 
ghişoarei. A scris foarte mult, făcând mai ales 
cunoscute stările culturale ale Ungariei. Scrieri 
principale: Bilder aus der Geschichte Ungarns. 
(Budap., 1874); Geschichte des Temeser Banats. 
(Becicherecul mare, 1861); Statistik von Ungarn. 
(Budap., 1876); Das Unterrichtswesen Ungarus. 
(Budap., 1880); etc.

Schwyz, unul din primele 3 cantoane ale El
veţiei, 908 kms., cu 50,378 loc. (1888), lângă 
lacul Vierwaldstâtt; economie de vite, pomărit, 
ţesătorii de bumbac şi mătasă. Capit. S., 6663 loc.
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Schyn, vale afundă în cantonul elv. Grison (Grau- 

blinden), prin ea curge Albula; renumit drum.
Sclabecco, corabie cu trei catarturi, ceva ple

cate înainte, purtând ventrele latine. E usitată 
pe Marea Mediterană.

Sclae, în Roma muieri sciutoare. In antici- 
tate se- numiau Virae.

Scifarin, (ciment de lemn), un amestec de aşchii 
de rindea, fire de cânepă, scrobeală, gelatină şi 
substanţe minerale, folosit la consti-uirea de di
ferite obiecte de lux. S. se numesce şi un amestec 
de păcură cu asfalt, năsip, folosit la văpsirea păr
ţilor de lemn sau la construirea acoperişului de S.

Scilnţa, în înţeles larg, cuprinde toate cuno- 
scinţele, credinţele şi părerile noastre; în înţeles 
propriu, S. e sistemisarea cunoscinţelor omenesci 
şi completarea lor prin studiu şi observaţiune 
sau experienţă, oare le dă caracterul certitudine!. 
Temelia ei e intuiţiunea sau observaţiunea prin 
simţurile din afară şi prin simţul interior sau 
prin consciinţă. Ideile, cari nu se nasc din această 
experienţă nemijlocită şi cari prin urmare nu pot 
avea caracterul certitudine!, nu fac parte din S. 
Prin aceasta se distinge S. de ipotesele meta- 
flsice şi de credinţa şi dogmele religioase; precum 
se distinge de cunoscinţele vulgare prin ordinea 
sistematică şi logică a ideilor, începând dela cele 
individuale şi urcându-se, prin coinparaţiune, 
abstracţiune şi definiţiune, până la noţiunile cele 
mai generale, din cari una cuprinde în sine pe 
toate cele subordinate ei. La început poesia cu
prindea în sine toată cugetarea omenească, în 
care predomina imaginaţiunea şi simţementul. 
Din poesia primitivă s’au născut feluritele si
steme religioase, şi apoi miturile sau tradiţiu- 
nile religioase au dat nascere sistemelor filosofice. 
Iar filosofia, desvoltată într’un mod mai raţional 
ântâiu la Greci, cuprindea în anticitate şi evul 
mediu toate S.-le. In timpurile modeme, în
cepând dela Kepler, Copernic şi Galilei, S.-le 
fisice şi naturale au început a se desvolta inde
pendente, cu ajutorul matematicei; însă tot sub 
numele de filosofic naturală, spre deosebire de filo
sofia sufletului. Astă(}i, începând din seci. XVIII, 
s’au despărţit de filosofic nu numai S.-le fisice, 
naturale şi matematice, dar şi cele zoologice şi 
morale, ca psichologia empirică, logica, morala, 
economia politică, istoria, întru cât se pot cultiva 
în înţelesul strîns sciinţifio. Domeniul filosofiei 
(V. ac.) începe acolo, unde se termină domeniul 
S.-lor particulare. Ea cuprinde, de o parte, prin
cipiile generale şi resultatele ultime ale S.-lor, 
completându-le unele prin altele; de altă parte, 
studiul căuşelor primare întemeiat pe datele ex
perienţei, sau metafisica (v. ac.); astfel că fiecare 
S. îşi are filosofia şi metafisica sa. Afară de 
aceasta, filosofia se deosebesce âncă de S.-le par
ticulare, pe cari se întemeiază, prin simţemântul 
şi caracterul seu moral. Scopul şi interesul ori
cărei S. e curat intelectual, adecă afiarea şi expu
nerea adevemlui fără nici o altă consideraţiune; 
al filosofiei e intelectual şi moral totdeodată, adecă 
întocmirea vieţii private şi publice conform ade
vărului constatat. Filosofia este astfel mai mult 
decât o S., ea este o artă; pentru că, asemenea 
poesiei şi altor arte, ea se întemeiază ^e intui- 
ţiune ca şi S., şi totdeodată pe imaginaţiunea 
condusă de raţiune sau, după expresiunea lui 
Duhring, pe fantasia raţională. Prin aceasta ea

pătrunde mai adânc în firea lucrurilor decât S.; 
şi pune în mişcare întreg sufletul nostru, de
şteaptă eutusiasmul, care înalţă şi înobilează, şi 
ne dă armonia şi liniştea senină, care nu ne-o 
pot da S.-le particulare fără ajutorul filosofiei.

Cele mai însemnate clasificări ale S.-lor sunt: 
a lui Bacon, în »Novum organon», a Enciclope- 
diştilor francezi, a lui Ampere, A. Compte şi 
H. Spencer (v. ac.). [M. Strajanu.]

V. şi art. Sociala, S.
Scilla L., (botan.) gen din fam. Liliaceae, tribul 

Scilleae, cuprinde plante erbacee perene şi are 
vr’o 80 de specii, respândite prin Europa, Asia 
temperată şi montană şi prin Africa extratro- 
picală sau montană. In părţile noastre cresce 
prin pădurile umbroase până în regiunea alpină 
S. bifolia L. cunoscută poporului nostru sub nu
mirile de: Găurele, Giorele, Viorele, etc. 
Unele specii sunt cultivate ca plante decorative 
precum: S. amoena L., S. italica L., S. peru- 
viana L., S. hyacinthoides L., etc. [Z.C.P.]

Seine (SeincusJ, un Saurian din grupa Bre- 
vilinguie, caracterisat prin corpul serpentiform 
acoperit de solzi osoşi netezi, 4 membre provă- 
(ţute cu 5 degete turtite şi dinţate pe margine. 
'Trăieşte în Africa.

Seipio, familie patriciană în Roma, aparţină
toare gintei Cornelia; numele şi-l-a luat din mo
tivul, că cutare Corneliu a condus pe stradă de 
băţ (Seipio) pe părintele seu orb.

1) S. Publius Cornelius Afrieanus, beliduce 
roman, după ce ocupă Hispania la provocarea 
lui Masinissa trecu în Africa, aici puse capăt 
resboiului II punic prin învingerea repurtată 
asupra lui Hanibal la Zama (202 a. Chr.). Pu
terea Karthaginei fu nimicită şi S. întră cu triumf 
în Roma. In ultimii ani ai vieţii s’a ocupat cu 
predilecţie de literatura elină.

2) S. Publius Cornelius Aemilianus, fiul lui 
Alex. Aemilius Paulus adoptat de familia S., care 
era să se stingă, pus în fruntea armatei romane 
ocupă şi distruse Xarthaginea (146 a. Chr.); în- 
torcându-se la Roma fu primit cu mare pompă 
şi f-u numit »Afrieanus Minora. S’a însufleţit 
mult pentru aita şi literatura elină.

3) S. Lttcius Cornelius Asiatieus, fratele în
vingătorului dela Zama, a învins pe Antioch lângă 
Magnesia. Lupta de lângă M. a dat în mânile 
Romanilor a treia parte a lumii.

Scirica, v. Coţofana.
Scirocco (Siroeco), vânt cald, care suflă în 

regiunea mediterană a Europei. Italienii cuprind 
sub această denumire mai multe soiuri de vân
turi. In Italia sudică, Sicilia şi pe coasta de 
nord a Africei, Scirocco suflă violent şi aduce 
cu sine căldură înăbuşitoare şi nouri de praf. 
El îşi are originea in pustiul Sabarei. Analog 
cu acesta este şi vântul cald şi uscat numit 
Leveche de pe coasta sudică şi ostică a Spaniei. 
In Italia nordică şi pe coasta Dalmaţiei Scirocco 
este un vânt umed înăduşitor, care suflă dela 
sud sau sud-est. Hahn a constatat că acest 
vânt este provocat de minimul de depresiune at
mosferică, ce se deplasează din Oceanul Atlantic 
spre sudul Europei şi deci este identic cu vântul 
regional numit Ftihn din regiunea alpină, (v. Bora, 
Mistral).

Scirpus L., (botan.) gen de plante din familia 
Cyperaceelor, tribul Scirpeae cu bractee în spi-
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rală, cea inferioară mai mare. Cuprinde ca 300 
specii de plante preponderant aquatice sau ce 
cresc pe locuri umede, respândite pe întreagă 
suprafaţa globului. Se divide în mai multe sub- 
genuri (după alţii genuri proprii), dintre cari cităm: 
laolepia, Holosehoenus, Polysmus, ş. a. Cele mai 
lăţite specii pe la noi sunt: S. lacustris L., 
şi S. silvaticus L. numite ambele «pipirig» sau 
«rogoz». Isolepis gracilis Neos. diu Estindia este 
o plantă frecuentă in florării. [A. Pr.]

Scirrhus, v. art. Cancer.
Scisalli, Clat.J monete reu fabricate.
Scisiune, flatj despărţire, neunire, desbinare.
Scltamlneae, (botan.) familie de planteMonoco- 

tiledonate cu mai bine de 400 specii de ierburi 
mari perene, mai rar anuale, respândite în regiu
nile tropicale ale globului, mai puţine sunt extra- 
tropicale. Se divide în următoarele triburi, consi
derate de alţii ca familii distincte: Zingibereae 
cu genuri mai principale: Curcuma, Amomum, 
Zingiber; Maranteae ou genul Mar anta; Caneae, 
genul Cawna; Museae, genuri Musa, Ravenala. 
Asupra acestor genuri ve^i articolii respectivi.

[S. Şt. R.]
Sciţi, popor nomad, care locuia, după Herodot, 

în Rusia sudică şi până în Asia centrală şi cătră 
vest până la Carpaţii din estul Transilv. Ei se 
numiau pe sine Scoloţi. S. erau un popor barbar 
cu moravuri foarte sângeroase. Ei jertfiau Şeilor 
lor şi din prisionerii făcuţi în resboiu. Pe timpul 
lui Alexandru cel Mare au fost supuşi de po
poarele conlocuitoare, îndeosebi de Sarmaţi. In 
genere se admite, că au fost de rassă arică, ceea ce 
dovedesc şi puţinele remăşiţe din limba lor.

Sciţia, ţeara locuită de Sciţi, pe timpul îm- 
peraţilor romani numire dată şi Asiei de nord 
dela Volga până în India.

Scitica, limba, necunoscută afară de nisce re
măşiţe do vr’o 60 cuvinte, cari servesc, între 
altele, ca documente despre originea arică a 
Sciţilor şi, în special, despre mai de aproapea 
înrudire a lor cu Medo-Perşii.

Sclav, om lipsit de libertate personală, care 
stă în serviciul altuia şi îi aparţine ca un lucru 
al lui. Sclăvia este cea mai veche şi cea dintâiu 
separare de clasă în omenire. începutul ei cade 
în epocUe preistorice. Probabil, că în luptele 
dintre oameni, prinşii în resboiu erau la în
ceput mâncaţi, dar după ce s’au domesticit ani
malele şi s'a început cultivarea pământului, 
prinşii au început a fi păstraţi, căci ei'au mai 
folositori stăpânului să păzească vitele şi să cul
tive câmpul în folosul aceluia. Sclavi aveau toate 
popoarele vechi. Stăpânul avea drept de viaţă şi 
de moarte asupra sclavilor sei şi asupra copiilor 
de sclavi. Ceea ce producea sclavul aparţinea 
stăpânului, târcfius’a recunoscut sclavului dreptul 
la o mică sumă (peculium), care adunată putea 
să-l rescumpere. Sclavii chiar liberaţi (liberti) 
stau tot întx’un fel de dependenţă faţă de stă
pânul lor. liberarea lor (manumissio) se da uneori 
prin testament, alte ori prin declaraţie solemnă 
înaintea magistratului (per vindictam), sau prin 
înscriere în listele cetăţenilor cu voia stăpâ
nului (per censum), sau prin trimiterea unei 
scrisori (per epistolam), sau prin o simplă de
claraţie (inter amicos, per mensam, per convi- 
vium). Tratarea rea a sclavilor a dat nascere la 
rosboaie. Creştinismul a îmbunătăţit încâtva

soartea sclavilor. In Orient n’a încetat sclăvia cu 
totul nici acum. v. şi Negrii.

Sclavilor, resboaide, cele purtate de Romani 
pentru înăbuşirea rescoalelor făcute de sclavi. 
Primul a fost în SiciHa, 135—32 a. Chr., al 
doilea tot în Sicilia şi a durat dela 102—99 a Chr. 
ăXtreilea, numit şi resboiul gladiatorilor, cari erau 
conduşi de Spartacus, a durat dela 73—71 a. Chr.

Sclavilor, Rîul, (engl. Slave RiverJ, rîu în 
Nordamerica hrit., vine din lacul Athabasca, se 
varsă în Marele Lac al Sdavilor, (21,500 km*.); 
acest lac se scurge prin Mackenzie.

Litoralul S.-lor, v. Guinea.
Sclepţul sau Strechia boilor (Mypoderma 

bovis), insectă din ord. Dipterelor, cu partea 
dinainte a corpului de un negru-strălucitor cu 
3 brazde lungăreţe, restul corpului acoperit cu 
per galben-ruginiu. Aripele' de un oastaniu-afumat. 
Apare în mijlocul verei, şi prin înţepături de
pune ouele în pielea de pe spinarea vacilor şi 
boilor provocând aşa numitele coţuri. Din oue 
ies larve, cari trec în pământ, unde devin nimfe 
şi apoi insecte. Vilele o cunosc ‘ după sbârnâit 
şi cum se apropie strechia pun coada pe spi
nare şi fug în părţile mai umbroase şi umede.

[I. P. Voiteşti.]
Sclera (grec.) sau Sderotiea, o membrană 

fibroasă, ce formează învelişul extern al bul
bului ochiului, având doue deschi4ături, înapoi 
mai mică, pentru nervul optic şi înainte pentru 
corneă, care se adaptează pe scleră ca o sticlă 
de ciasornic. Partea sclerei ce se vede se nu- 
mesce albul ochiului, (v. Ochiu.)

Sclerema, boală la noii născuţi, caracterisată 
prin învirtoşarea pielii şi care este mortală.

Sclerenchym, (botan.) în înţeles larg se nu- 
mesce toată ţesătura mechanică a plantelor, for
mată din elemente cu păreţi groşi, celulosici sau 
lignificaţi. In sens restrîns se înţelege însă 
numai ţesătura mechanică formată din elemente 
cu păreţi groşi, tari şi lignificaţi. Elementele S. 
pot fi scurte, adereide sau atereide, simple sau 
ramificate, ori lungi, fibre (v. ac.). S. se întâl- 
nesce în liber, lemn, ţesătura mechanică, carnea 
fructelor (Pere), simhuri; el represintă sche
letul plantei, pe când parenchymul (v. ac.) re
presintă ţesătura conjunctivă în genere, dar şi 
pe cea asimilatoare, de reservă sau de conducere.

[S. Şt.R.]
Sclerltls, inflamaţiune, cam rară, a membranei 

sclerotice.
Scleroclas (Sartorit, Binnit), mineral de co

loarea fontei, cu luciu metalic; sulfură de plumb 
cu sulfoarseniură. Se găsesce în Dolomiţi.

Scleroderma Pers., (botan.) gen de ciuperci 
Basidiomycete, fam. Sclerodermatacee; are un 
fruct rotund fără capiliţiu, cu picior basilar şi pe- 
ridie simplă. <S. vulgareHornem,, trufa falşe, 
cresce prin păduri, nu e comestibilă şi se (J>oe 
popular buretele cerbilor. [S.Şt. R.J^

Sclerodermla, (med.) morb cronic de piele, în 
urma căruia pielea primesce o consistenţă vîr- 
toasă şi rigidă.

Sclerosa cerebrală, sin. Atrophie cerebrală, 
proces chi’onic al degenerescenţei creerului, în J 
care predomină fibrilele, degenerescenţa grisă de-l 
venind dură şi resistentă. Este resultatul unuij 
proces acut, s. e. emoragie, şi sclerosarea estel 
starea de cicatrisare. In degenerescenţa solerosăl
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celulele nervoase iau un aspect strălucitor, ho
rn ogen, ciros.

Sclerosa pulmonală, sin. Antracosa pulmo- 
naria; Cirrhosapulm.; granulafiunepigmentară 
pulm., se produce când există o genă mechanică 
durabilă în circulatiunea pulmonară. Coloarea 
devine sombră, consistentă dură scârţăind sub 
cuţit (la cadavru). Ţesutul conjunctiv se hiper- 
trofiază. Căuşele principale: praf de piatră, 
sticlă, cărbuni. Această stare predispune la tu- 
berculosă şi ori ce lesiune nouă devine gravă 
pe un astfel de plămân.

Sclerot (botan.), tuberculi formaţi din mycciiul 
Ciupercilor; în ei se adună substanţe de reservă, 
rcsistă la condiţii rele de mediu, iar când acestea 
devin favorabile, se desvoaltâ şi dau taluri noi. 
Cornişorul dela secară (»ergot de seigle«) e S. 
dela Clavicepa purpurea (v. ac.); are formă 
semilunară sau de pinten de cocoş. [S. Şt. R.j

Sclerotica, v. Sclera.
Sclerotlnla Fuckl., (botan.) gen de Ciupercă 

Ascomycetă, familia Helotiacee; e caracteristic 
prin scîeroţii sei, pe care se desvoaltă apoi fructul. 
Speciile sale trăiesc părăsite sau saprofite pe 
fructe fSc. baccarum Schroet.), pe frunze şi 
cârcei de viţă ("Se. Fuckeliana De By, cu forma 
conidială Botrytis tinerea trăind pe alte plante), 
pe bulbi de zambilă (Se. bulborum Wakker), etc.

[S. Şt. R.]
Scllpeţi, numirea populară a plantei Potentilla 

silvestria Neck. (syn. Potentilla Tormentilla 
Schrank.) (v. ac.).

Sclipicioasa, în poveştile rom. fata lui Aghe- 
mant, craiul smeilor.

Sclipire. Corpurile cu suprafaţă lucie reflec
tează lumina regulat, în anumite diiecţiuni. Pri
vite de acolo ele se ved mai luminoase ca din 
alte părţi, asemenea mai luminoase ca corpurile 
nelucii.

Şcoala, aşezământ pentru instrucţiunea şi edu- 
caţiunea tinerimei. Ş. se împart în Ş., cari au ca 
scop cultura generală şi în Ş. speciale. Primele 
se subîmpart în grădini de copii (v. ac.), Ş. 
elementare sau primare (v. Elementar, înveţă- 
ment) urbane şi primare rurale sau sătesci; se
cundare sau medii, numite în România cele cu 
4 clase gimnasii (v. ac.), cele cu 8 clase licee. 
De Ş. primare se ţiu şi Ş. de adulţi, numite şi 
complementare, de Dumineca, de repetiţie sau 
altfel. Ş. speciale pregătesc tinerimea pentru 
anumite ramuri ale activităţii publice sau par
ticulare, şi sunt de felurite grade şi specialităţi: 
Ş. de agricultură, comerciale, militare, inferioare 
şi superioare; Ş. de aplicaţie, de marină, de mine 
sau montanistice; seniinarii (v. ac.) pentru pre
gătirea preoţilor; Ş. normale (v. ac.) sau peda
gogice (V. ac.); Ş. polytechnice (v. ac.) pentru 
pregătirea de ingineri (v. ac.), militari şi civili 
şi penti'u alte cariere practice; Ş. de mişcare 
penti-u căile ferate; Ş. de telegrafie; Ş. profe
sionale sau de meserii; Ş. de sciinţele politice 
şi administrative; Ş. de artele frumoase, con
servatoare de musică (v. ac.) şi arta dramatică, 
şi universităţile (v. ac.) cu deosebitele lor fa
cultăţi (v. ac.).

Din punctul de vedere al întemeierii şi în
treţinerii lor, Ş. sunt unele particulare, altele 
publice, întreţinute de stat, judeţe sau districte 
şi de comune. După religiune sunt Ş. confe- 
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sionale şi Ş. neconfesionale, în cari instruc
ţiunea religioasă se face în particular de preoţii 
confesiunilor, căror aparţin elevii.

Disciplina Ş.-ei are o mare însemnătate edu
cativă pentru regularea voinţei şi formarea ca
racterului şi pentru cultura inimei sau a simţe- 
mintelor. Ea deprinde pe elevi a respecta le^e 
şi autoritatea, care le execută, şi de a-şi întocmi 
viaţa astfel, ca la timpul lor să poată fi cetăţeni 
integri, activi şi exacţi în împlinirea datoriilor. 
Iar prin traiul comun Ş. şi disciplina ei des- 
voaltă simţămintele de sociabilitate, de solida
ritate şi devotament pentru binele comun, cultivă 
iubirea de patrie şi de neam şi entusiasmul pentru 
ideile cele mari ale omenimii.

Administraţiunea Ş.-ei îngrijesce de înfiin
ţarea, organisarea şi întreţinerea Ş.; de recru
tarea, formarea şi supraveghierea personalului 
didactic; de organisarea înveţămentului şi susţi
nerea disciplinei prin legi, regulamente şi pro
grame. Admnistraţiunea Ş , în frunte cu mini- 
steriul instrucţiunii publice ca autoritate supremă, 
se împarte în generală şi în comunală, jude
ţeană sau provincială, pentru Ş. elementare, se
cundare şi superioare, publice şi particulare. 
O însemnată parte a ei este Inspeeţiunea Ş., 
însărcinată cu supraveghierea disciplinei, a stu
diilor şi personalului didactic şi administrativ; 
şi Igiena Ş. pentru salubritatea localurilor, pentru 
numărul elevilor, pentru nutrimentul, îmbrăcă
mintea şi locuinţa lor, şi pentru potrivita îm
părţire a timpului între orele de lucru şi de 
distracţiune prin jocuri, preumblări şi deprinderi 
de artă, cari întăresc corpul şi cultivă inima, 
înlăturând surmenagiul intelectual.

Istoricul Ş.-ei. Astăzi instrucţiunea şi edu- 
caţiunea morală a tuturor claselor sociale e con
siderată ca problemă fundamentală, dela a cărei 
bună deslegare atîrnă toate chestiunile politice, 
naţionale, economice şi religioase. In trecut, până 
în seci. XIX, instrucţiunea şi Ş. erau între
prinderi particulare. In vechime numai in China 
existau Ş. întreţinute şi supraveghiate de stat, 
şi în Japonia şi ţerile unde străbătuse religiunea 
lui Budha. In Europa numai după introducerea 
creştinismului, şi în special dela Carol cel Mare, 
începură a se înfiinţa Ş. publice. La început 
erau numai catechumenatele, în cari noilor cre
ştini li-se făceau cunoscute principiile elemen
tare ale religiunii (v. Catechesa şi Catechumen), 
un slab început al Ş. poporale, în cari nu se 
învăţa nici scrierea nici cetirea. După ce cre
ştinismul se mai întări, aflăm Ş. catedrale pentru 
fortnarea preoţilor; Ş. mănăsiiresci, înfiinţate 
de Benedictin! (v. ac.) pe la începutul seci. IX, 
mai ales pentru clasa avută a poporaţiunii; şi 
Ş. paroehiale sau sătesci. In toate învăţământul 
era numai oral, despre religiune şi serviciul bi
sericii. Carol cel Mare concepu pentru ântâia 
oară planul unei culturi generale a poporului. 
Insă măsurile luate de el pentru restaurarea 
Ş.-lor catedrale, mănăstiresc! şi paroehiale şi 
pentru respândirea lor în tot largul său imperiu 
întimpinară mari piedeci. După moartea lui numai 
Ş. catedrale şi mai ales cele mănăstiresoi ale 
Benedictinilor, şi din seci. XIII ale Francisoa- 
nilor şi Dominicanilor, se înmulţiră şi luară oare
care avânt. Ele au dat nascere şcolasticismului. 
Cătră sfirşitul evului mediu, ridicându-se bur-
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ghezimea, începură a se înfiinţa Ş. burgheze, 
în cari se predară scrierea, cetirea şi calculul, 
necesare în afacerile comerciale. In unele se 
înveţa şi limba latină. Io Italia începură a se 
cultiva studii mai înalte, despre literatura cla
sică veche, dai- şi acî instrucţiunea era numai 
privată.

Autorii reformei religioase în Germania, pentru 
a-şi pute întemeia opera lor, simţiră trebuinţa 
de a instrui poporul şi a respândi o cultură mai 
generală. Insă o deosebire precisă între Ş. pri
mară şi cea secundară nu se află nici la Luther, 
care făcu un plan general de organisaroa Ş.-ei, 
nici la Comenius, care împarte înveţămentul în 
schgla materna (educaţiuoea in familie.până la 
Bani), S. vernacula (corespun4etoare Ş. primare), 
8. latina (colegiul) şi academia (universitatea), 
fiecare de câte B ani. Desvoltarea Ş.-lor, mai 
ales a celor elementare şi a celor secundare, 
efa mult împiedecată prin lipsa de învăţători 
bine pregătiţi, de legi obUgătoare şi de interes 
din partea statului. Orgaoisarea actuală a Ş.-ei 
datează , de pe la jumătatea seci. XVIII, de când 
începură a se înfiinţa seminarii pedagogice, de 
când filosofi ca Locke, Leibnitz, Frederic II şi 
pedagogi ca I. I. Rousseau, Franke, Basedow, 
Hoohow, Pestalozzi, în seci. XIX Diesterweg, 
Frobel ş. a. (v. ac.), introduseră idei mai bune 
asupra Ş.-ei şi instrucţiunii, şi guvernele înce
pură a privi grija de Ş. şi de cultura poporului 
ca o datorie a lor şi ca un interes public al sta
tului. Din seci. XIX Ş. e o instituţiune publică 
în toate statele şi instrucţiunea primară e obli- 
gătoate. (Cf. Istoria pedagogiei de Dr. Pipoş 
(Arad), V. Borgovan şi Bliade; Gaster, înv. în 
Anglia, 1892.) (y. şi art. învăţământ. Instrucţiune, 
Bucovina, România, Ungaria.) [M. Strajan.]

Şcoala de arbori şi Ş. de pomi se numesce pe
piniera (v. ac.), când e menită în primul cas spre 
a cresce arbori, în al doilea spre a cresce pomi.

Şcoale de cădeţi, v. Cădeţi.
Şcoala de călărit, v. Manej şi Eguitaţiune.
Şcoala de poduri şi şosele, v. Inginer.
Şcoale normale, v. Normala, Preparandia şi 

Pedagogiu.
Şcoale reale, v. Real.
Şcoale comerciale şi Ş. profesionale, v. Pro

fesional învăţământul, învăţământul.
Şcoală musicală, în sensul de instituţiune de

stinată învăţământului musical v. Conservator. 
Ş. mus. se (Jice şi în înţelesul unui grup de ar
tişti legaţi între ei fie prin principiile estetice 
ale doctrinei lor, fie simplu prin naţionalitate. 
Astfel se vorbesce despre Ş. italiană, franceză, 
germană, rusă, flamandă, ş. a., clasică, roman
tică, ş. a.

Scoarţă, V. Coaja.
Scoarţa, corn. rur. în Rom., j. Gorj, cu 1371 loc.,

1 şcoală, 5 biserici. Numirea dela o biserică veche 
acoperită cu scoarţă.

Scobar, Chondrostoma nasus. L., pesce Te- 
leostian din fam. Ciprinoidelor. Caracterisat prin 
gura sa transversală situată sub un bot prelungit 
şi cu buzele de o materie cornoasă. Trăiesce 
foarte mult în rîurile din Rom.; nu e însă rar 
nici în apele Dunării. S. este un pesce migrator 
şi pornesce primăvara în mari cârduri în susul 
apelor spre a-şi depune icrele. Migraţiuiule sale 
şi-le începe, cum (j'08 poporul român, »când

creapă frunza arinului». Se prinde în mari can
tităţi în Olt şi Bistriţa şi se aduce afumat în 
comerciu. In Moldova se numesce Scobaiu, iar la 
Dunăre *Maţe negre*. [Dr. G. Antipa.]

Scoica. Prin numirea generală de scoici se 
înţelege schpletul Lamelibranchiatelor, Gastero
podelor, Cefalopodelor, etc. şi se aplică acest 
înţeles mai ales când e vorba de resturile fosile 
ale acestor grupe de animale. In mod popular 
în Zoologie se 4'ce Scoici, când e vorba de clasa 
Lamelibranchiatelor (v. ac.).

Scoica de baltă, S. de eleşteu (Anodonta), 
un molusc Lamelibranchiat din fam. Unionidae, 
având cochilie subţire, fără dinţi; ligamentul 
linear şi impresiunea palealâ simplă. Trăiesc în 
apele ce au pe fund mal, totuşi se găsesc şi in 
apele curate, curgătoare. E foarte respândit în 
România şi se aduce pe pieţele mari în timpul 
postului, pentru vânzare.

Scoica gigantică, (Tridacna gigas), cel mai 
mare Lamelibranchiat cunoscut, ce cftntăresce 
adesea mai mult de 300 klgr. şi locuiesce în 
oceanul Indian.

Scoica de mărgăritar (Meleagrina margari- 
tiferaj, molusc Lamelibranchiat din fam. Avi- 
culidae, are cochilia la exterior solzoasă; iar la 
interior cu înfăţişarea sidefoasă. Trăiesce în 
golful Persic, pe coastele Ceylonului şi în Marea 
Roşie. Mantaua acestei scoici fabrică boabele de 
mărgăritar, cari pot fi mari cât un bob de ma
zăre şi de coloare variată. Mărgăritarul e foarte 
scump şi e vândut ca piatră preţioasă pentru 
împodobitul inelelor, lanţurilor, etc.

Scolastici, se numiau Ia Romani inveţătorii 
de retorică de pe la şcoalele imperiale. In ter
minologia de astă4i se numesc S. teologii şi 
filosofii evului mediu, cari stăpânind gândirea 
în spirit teologic, caută a stabili un compromis 
între credinţă şi sciinţă, între teologie şi filo- 
sofie. Trăsura caracteristică deci a acestei filo
sofii medievale este restrîngerea cercetărilor 
filosofice la problemele teologiei, în aşa fel că 
cea din urmă dă conţinutul iar cea dintâiu forma, 
pusă fiind filosofia în serviciul teologiei (philo- 
Sophia theologiae ancilla). Isvorul principal a 
filos. S. este dogma bisericei, aşa cum a fost 
formulată în concilii, prin decrete papale şi ex
plicată de Sf. părinţi. In istoria filos. S. se pot 
deosebi următoarele epoce: seci. IX—XI, pre
paratoare; în această epocă scrîu Scotus Eri- 
gena (v. ac.) Gerbert (ca papă Silvestru II), Be- 
ranger şi Anselm de Canterbury (1070—1109). 
Seci. XII—XIII culmea şi floarea şcolasticis- 
mului; în aceasta scriu P. Abeilard (1079—1142), 
Al. de Halea, Alb. Magnus (1193—1280), Toma 
de Aquino (1225—74), Duns Scotus (f 1308). 
Seci. XIV—XV epoca decadenţei, provocată de 
disoluţia internă a şcolasticismului şi de mistica 
seci. XV. Respectul, de oare s’au bucurat unii 
dintre şcolastici în sfera bisericei catolice şi 
la posteritate, se vede din titlurile de onoare 
date unora de posteritate. Aşa Alanus de Rystel 
e numit Doctor universalis. Al. de Hales irre- 
fragabilis, Duns Scotus doctor subtilissimus, 
Toma de Aquino doctor angelicus, etc. In sfera 
bisericei apusene este şi astă4i o direcţie, care 
ţine la doctrinele şcolasticilor, moderate cu re- 
sultatele soiinţei moderne. Aceasta se numesce 
Neoscolasticism. (Cf. Haureau, La philos. sco-
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lastique, 1850; Alb. Stbkl, Gesch. der Philos. 
des Mittelalters, 3 tom. 1864—66.) [PI.]

Scolecita, mineral, zeolit calcie, monoolin.
Scolex, primul segment din corpul Cestodelor 

şi în special la Panglică este cunoscut sub nu
mirea de cap. Prin S., viermele se lipesce de 
păreţii intestinului oaspetelui. Forma S.-ului e 
rotundă sau turtită şi de obiceiu e prove^ut cu 
ventuze şi cârlige, cari servesc Ia fixaţiune.

Scolii, (grec.) adnotatiuni, pe cari le făceau mai 
ales gramaticii greci şi romani autorilor clasici.

Scoliosa, (med.) încovoiarea columnei verte
brale în lături. E provocată de ţinuta incorectă 
a corpului, încărcarea unilaterală a acestuia, pa- 
ralisia unilaterală a musculaturei, diformarea oa
selor prin procese rachitice sau coxalgice. Această 
diformitate a corpului se poate delătura prin vin
decarea morbului original şi prin remedii orto
pedice. Cf. art. Kyphosis şi Loddosis.

Scolopax, pasere din ordinul Picioroangelor. 
Seolopax rustieola = Becaţa (v. ac.).

Scolopendre, Scolopendride, (zool.) o fam. din 
ord. CMlopodelor, tipul miriapodelor, au corp 
turtit lung, brun sau galben, compus din inele, 
fiecare purtând câte o părecbe de picioare. La 
cap au1 antene lungi, ochii mici, gura proveijută 
cu fălci tari în formă de foarfeci stând în le
gătură cu o beşică cu venin. Trăiesc pe sub 
pietri, lemne căzute, scoai’ţa lemnelor şi prin 
păment. Se nutresc cu insecte şi melci mici. 
Muşcătura lor e periculoasă pentru animale mici 
şi chiar pentru om. Sunt mai multe specii. In 
Europa; S. cu foarfeci (Scolopendra forficata). In 
insulele Oceanului Indic este S. Brandtiana, apoi 
8. babiensis cu câte 4 ochi de ambe părţile; 
Scolopoci'yptops rufa din Africa, fără ochi, Eu- 
coiybas crotalus din Port Natal de 9 cm. lungă.

Scolopendrlum Sm,, (botan.) gen de Ferige, 
fam. Polypodiacee, cai'acterisat prin frunze în
tregi sau lobate, cu sori părecbi şi lungi, acoperiţi 
de o indusie de acelaşi fel. Are vr’o 11 specii, 
din cari S. vulgare Sm., cresce pe stânci umede 
prin pădurile montane din emisfera nordică şi la 
noi în ţeară, cunoscut sub numele de limba 
cerbului, limba vacei, limba vecinei, 
năvalnic. Frunzele sale sunt oflcinale (Herba 
linguae cervinae), se dau ca ceaiu contra tusei.

Scompt, V. Scont.
Scont, (Scompt, Sconto, Discont), suma ce se 

subtrage din valoarea nominală a unei preten- 
siuni la rescumperarea ei înainte de scadenţă (se 
discontează). Denumirea S. se dă mai ales discon- 
tării pretensiunilor cu termen scurt, cum sunt 
s. e. cambiile. S. se calculează în procente după 
suma de plată (nu »dela 100« oi »în 100«). S. fixat 
de băncile mari pentni cambii de prima calitate 
(de obiceiu mai redus decât S. oficial) se numesce 
S. (discont) privat (v. şi Escompt.).

Scontrare, în comerciu revisuirea valorilor 
şi numerarului în scop de a constata, dacă starea 
lor e în consonanţă ou registrele, în cari se 
ţine evidenţa lor.

Scop, in genere se numesce aceea ce omul îşi 
propune să realiseze. Dând o definiţie sciinţifică 
vom putea (Jice că S. se numesce: ţinta spre care 
sunt îndreptate intenţiunile, nisuinţele şi vi erile 
omului şi pe care el voesce şi caută a o ajunge 
prin acţiunile sale. Căci nici un om nu lucrează 
şi nu întreprinde nimic fără a-şi propune o ţintă

oarecare liber aleasă şi dependentă de voinţa sa. 
Noţiunea scopului, fie acesta un bun real ori 
numai părut, presupune trei lucruri: a) ideea 
despre ceea ce omul caută a ajunge; b) ni- 
suinţa de a transforma acea ideie în faptă şi c) 
ideea mijloacelor, oari l-ar conduce spre scop şi 
l-ar ajuta întru ajungerea lui. Din punct de ve
dere etic scopul hotăresce calitatea morală a fap
telor. Se face deosebire între scop mai apropiat 
şi mai depărtat. Scopul final al omului este feri
cirea vecinioă şidesăvîrşită în şi laDiJeu. [PI.]

Scopia sau Ushiuh, în vechime Scopi sau 
Scapi, capitala vilaietului Cossovo în Macedonia, 
are o garnisoană mare, e reşedinţa Valiului şi 
a unui archiepiscop catolic pentru Miridiţi şi a 
unui episcop bulgăresc. Locuitorii sunt Turci şi 
Albanezi mohamedani preste 7000, Bulgari 13,000, 
Ovrei 1300, şi câteva familii grecesci, serbesci 
şi arămânesci, afară de aceştia sunt şi Ţigani şi 
Miridiţi catolici. O parte însemnată a Bulgarilor 
se ţine de partidul sârbesc.

Scopiţl, cei ce se mutilează înşişi, o sectă 
rusească a Easooluicilor (v. ac.), întemeiată de 
Condrat Selivanoff în jum. a doua a seci. XVIII. 
Guvernul rus a aflat numai în 1869 despre exi
stenţa acestei secte, pe care a început să o per
secute. Mulţi S. au trecut în Moldova şi Dobrogea, 
adi se află şi prin Bucuresci, eto., in deosebi ca 
birjari.

Scopolia Jacq., (botan.) gen de plante perenale. 
din fam. Solaiiaceelor, trib. Hyoscyanieae, după 
exterior asemenătoare cu Atropa, insă cu fructul 
o Capsulă. Cuprinde trei specii: una în Himalaia, 
a doua în Japonia şi a treia (foarte înrudită cu 
ultima) la noi în Europa sud-estică numită im
propriu şi aplicată ca «mătrăguna» adevărată.

Scorbura, gaură în trunchiul unui arbore. S. 
se numesce în poveşt. rom. şi un geniu rău al 
arborilor de pădure. [Atm.]

Scorbut, turburare generală a nutriţiunei, care 
se desvoaltă sub influenţa hranei de calitate in
ferioară, a locuinţelor umede şi a depresiunei 
morale; dar mai ales în lipsă de legume venji. 
Pe lângă slăbiciunea generală, se.ivesce tume- 
facţia şi ulceraţia gingiilor şi extravasate san
guine multiple, hemoragii ale mucoaselor. Spre. 
a combate şi a preveni scorbutul se recomandă 
a hrăni persoanele expuse la scorhut (marinari, 
prisonieri, trupe în campanie) pe cât se poate 
şi cu legume veriji şi fructe, în lipsa acestora 
zeama de lămâie sub formă de limonadă va da 
resultate bune.

Scordiscii. popor barbar, de origine celtică, 
care locuia la nordul Dunării şi năvălia adeseori 
în Macedonia romană.

Scorei, com. rur. în Trans., oott. Făgăraş, ou 
1293 loc. rom. Po hotarul comunei se află is- 
voare de apă sărată.

Scornitură, plăsmuire (v. ac.), iscodirea unei 
faime neadevărate.

Sccrodit, mineral, cu luciu de sticlă, de co
loare verde de nuanţă deschisă şi până la negru- 
verde, greut. speo. 3'1—3'2, se disoalvă în acid 
muriatic, la topit produce aburi arsenici cu miros 
de aiu. Se află la Grâul, Dernbach (Germania), 
Lolling (Carintia), Chanteloube (Francia), Ner- 
cinsc (Siberia).

Scorodosma, (botan.) v. ari Aerel.
58*
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SoorOgolu, numele vulgar al plantei Fhlomis 
pungens Villd. (v. ac.).

Scorpia, constelaţiune pe ceriul sudic, la noi 
invisibilă. S. e şi semnul 8 al zodiacului, lun
gimea 210—240°, însemnat cu TIX,.

Scorpia carpatică, Euscorpius Carpaihieus L., 
un Arachnid din grupa Scorpionidelor (v. carac
terele acestei grupe), lung cam de 3 centimetri 
şi de ooloare brună roşcată; numai picioarele, 
faţa inferioară şi coada sunt mai gălbui. Tiă- 
iesce în Europa sudică şi se întinde spre nord 
până în Carpaţi. In România a fost găsit în 
munţii j.-lor Mehediuţ şi Gorj pe sub pietri şi 
prin buştenii putrezi.

Scorpia cărţilor, Cheli fer cancroides L., un 
Arachnid cu corpul lăţit lipsit de coadă, palpii 
maxilari au clesce puternice păroase. El trăiesce 
în cărţile prăfuite, în colecţiile de insecte, în 
stupăriile părăsite, dar nu produce stricăciuni, 
ci din contră el venează micile insecte vătă
mătoare.

Soorplonide, un ordin de Arachnide provădute 
cu unabdomen segmentat, după care urmează 
un postabdomen ce se sfîrşesce cu o cange ve
ninoasă. Chelicerele şi palpii maxilari sunt lungi 
şi terminate prin nisce clesce ca la raci; au 
patru păreebi de saci pulmonari. Se cunosc vr’o 
200 specii aparţinând la vr’o 35 genuri. Pentru 
România e caracteristică Scorpia carpatică 
(V. ac.).

Scorţarlu, Scorfăraţ, Scorfărel, v. Ciocârleţ.
Soorţariil nou, corn. rur. în Rom., j. Brăila, 

cu 2086 loc., 1 bis., 1 şcoală. Comuna s’a în
fiinţat în 1828.

Soorţenl, corn. rur. în Rom. 1) S., j. Bacău, 
3 cătune, cu 3125 loc., 2 bis. gr.-or., 1 rom .-cat., 
3 şcoale mixte. 2) S., j. Prahova, cu 1474 loc., 
2 bis., 1 şcoală.

Soorţescu, George A., publicist rom., n. 1858 
în laşi, a studiat în Paris; a fost ajutor de primar 
în Iaşi, apoi a luat conducerea diarului «Eve
nimentul*. Ca om politic a aparţinut grupării li- 
beral-democratice.

Scorţişoara, scoarţă aromatică a arborilor 
exotici: Cinnamomum Cassia Blume. şi Cinna- 
momum ZeyJanicum Nees. (v. ac.).

Scoruş, vîrfuri de munte in România, j. Su
ceava. 1) S., corn. Sabasa, 1150 m. 2) S., corn. 
Broşteni, la graniţa Bucovinei, 1352 m.

Scoruş, numele vulgar al arborilor: Pirus au- 
cuparia Gaertn. (sin. Sorbus aucuparia L.), Pirus 
Sorbus Gaertn. (sin. Sorbus domestica L.) i v.ac.); 
Scoruf nemţesc = Mespilus germanica L. (sin. 
Pirus germanica Hook.) (v. ac.).

Scoruşa, numire ce se dă unei specii de Sturz 
în munţii Abrudului, Transilv., pentru că se nu- 
tresce mai mult cu fructe de Scoruş (v. ac.).

Soorzonera L., (botan.) gen de Composee, trib. 
Cichoriacee, cu preste 100 specii de plante vi
vace, glabre ori păroase; corola galbenă sau 
roşie; achenele cu cioc şi egretă (papus) de peri 
plumoşi. Prin Europa şi părţile noastre cresce: 
S. hispanica L., cultivată pentru rădăcinile sale 
comestibile, cunoscută la Francezi sub numele de 
Salsifis; S. roşea W. Kit.; S. laeiniata L., etc. 
Se cultivă unele specii pentru decoraţiune.

Scoţi, popor, V. Scoţia.
Scoţia, regat brit. ocupând partea nordică mai

mică a insulei Albion, 78,895 km*. (împreună 
cu insulele Shetland, Orkney, Hebride, etc.) cu 
4.249,346 loc. (1898). Partea muntoasă (Righ- 
lands) dela nord ou munţii Grampian, Cairngonn, 
şi Caledonici e avută în frumseţi naturale, puţin 
productivă, săracă în metale. Partea şesă (Low- 
lands) spre sud dela munţii Grampian are văi 
largi şi şesuri mai mici, e roditoare şi are bo
gate mine de cărbuni. Ţermurul e de 3540 km. 
lung, cu numeroase sinuri (Firths). Bîuri: Tweed 
cuTeviot, Tay, Clyde şi Forth; Canaturi 1665 km., 
lacuri multe (Lomond, Ness, Katrine, Tay, etc.). 
Clima muntoasă, cam aspră, dar sănătoasă. Pro
ducte: oves, orz, grâu, cartofi, puţină secară. 
Locuitorii dela munţi şi de pe platouri sunt de 
origine curat celtică, cu limbă galică, la şes tare 
amestecaţi cu elemente germanice. Confesiunii 
naţionale presbiteriane aparţin 46% ale popula- 
ţiunii, 42% protestanţi disidenţi, restul rom.-cat., 
anglicani şi mosaici. Instrucţiunea se face în 
3086 şcoale poporale, 277şcoala superioare, 4 uni
versităţi (St. Andrews, Glasgow, Aberdeen, Ediu- 
burg), 1 şcoală technică super., 1 academie agro
nomică. Loc. se ocupă cu agricultura, economia 
de vite (oi, vite cornute, cai, porci), pescăritul 
(salmi, heringi, balene), mineritul (cărbuni, mi
nereu de fier, plumb), industria (bumbac, lână, 
pânză şi jute, rachiu, şantiere). Portari princi
pale: Glasgow (central comercialul transmarin), 
Greenvek, Leith, Dundee, Aberdeen, etc. Banca 
regală, banca naţională, banca scoţiană. Căi fe
rate 5.547 km. la 1897. S. e reprezentată în casa 
de sus prin 16 peeri şi 48 nobili, în casa de jos 
prin 72 deputaţi. Capitala Edinburg.

Istoria. Cei mai vechi locuitori ai S. au fost 
Celţii, numiţi de cătră Romani şi Caledoni; din 
seci. IV se iviră în S. Pioţi şi Scoţi imigraţi din 
Irlanda, cari năvăliră şi în Britania. Regele scot 
Eenneth supuse 844 pe Picţi şi întemeia re
gatul Albon. 945 se împreună partea sudică bri- 
tică cu regatul Albon formând regatul S., care 
întră în relaţiune de vasalitate faţă cu Anglia. 
1066, după cucerirea Angliei de cătră Normani, 
întrară în S. mii de Anglosaxoni, cari intro
duseră limba şi obiceiuri engleze în sudul S.-ei. 
Mai târdiu urmară resboaie îndelungate cu Anglia. 
Regele Angliei Eduard administra S. câtva timp 
prin locţiitori. Rescoala lui "William "Wallace 
(1305) remase fără resultat, dar Robert Bruce 
bătu 1314 pe Englezi la Bannockburn şi-i alungă 
din ţeară. Anglia ab(Jise apoi (1328) de suvera
nitate asupra S.-ei. Cu nepotul de fată al lui 
Robert Bruce şi fiu al lui "Walter Stuart, Robert II, 
ajunse la tron casa Stuart. lacob I (1424—36) 
întări puterea regală prin luarea dela seniori a 
averilor coroanei. După moartea lui lacob V 
(1542), pe timpul minorităţii Măriei Stuart, se 
întroduse în S. reformaţiunea prin Knox. 1561 
luă Maria regimul; silinţa ei de a restitui ca
tolicismul, precum şi moartea lui Dornley, îi 
aduseră căderea 1567. Fiul ei lacob VI ocupând 
şi tronul Angliei, S. întră cu Anglia în uniune 
personală 1603. Sub regina Ana, la 6 Maiu 1707, 
se uni S. cu Anglia în imperiul Marei Britanii. 
Scoţii Munteni făcură repeţite încercări pentru 
a-şi susţine independenţa, dar nu putură reuşi.

Scoţia nouă, v. Nova Scoţia.
Scoţiană, filosofla, resp. şcoala scoţiană se 

numesce doctrina unui numer de învăţaţi şi
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filosofi născuţi în Scoţia, cari în seci. XVIII s’au 
ocupat special cu morala şi psichologia. Născută 
această şcoală din oposiţia, pe care bărbaţi sco
ţieni ca Hutcheson, Adam Ferguson o făcură 
moralei franceze din seci. XVIII, care accentua 
egoismul individual, ea statoresce ca princip şi 
basă a moralei: bunăvoinţa (iubirea), simpatia 
precum şi deosebirea dintre sensualitate şi mo
ralitate. In particular se mai dă numirea de 
•şcoala S.« representanţilor doctrinei cunoscută 
sub numele >common senset, mintea sănătoasă, 
pe care o stabilesc bărbaţi ca Th. Reid, James 
Beattie, Dugald Hewart, etc. în combaterile, ce 
fac scepticismului lui David Hume. In Anglia 
ancă şi în timpul nostru a format basa filosofiei la 
sciitori ca W. Hamilton, I. St. Mill, etc. [PI.]

Scotoma, lacună (nevedere parţială) în câmpul 
Visual al ochiului, pricinuită de alteraţiuni mor
bide în retină sau în nervul optic.

Scott, Sir Wălter, celebru poet şi romancier 
englez, n. la Edinburg, 15 Aug. 1771, f în ca
stelul seu Abbotsford, 21 Sept. 1832. Fiu al unui 
advocat, îmbrăţişa aceeaşi carieră. Educaţiunea 
liteiară şi-o făcu mai mult prin studiul vechilor 
tradiţiuni naţionale la ţeara şi al scriitorilor cla
sici moderni. Debuta prin traduceri din Biirger 
(»Lenore« şi »Vînătorul selbatic») şi din Goethe 
(»G6tz de Berlichingen»). In 1802—3 publică o 
colecţiune de «Cântece poporane dela frontieră», 
3 voi., din cari primele 2 cuprind vr’o 40 de 
balade, cu admirabile comentare istorice, în cari 
se prevedea viitorul romancier; al 3-lea voi. ba
lade şi cântece lirice, imitate după vechii poeţi 
populari. Urmară apoi o serie de poeme epice, 
din cari cele mai frumoaso sunt: »Cântecul celui 
din urmă menestrel», >Marmion< şi >Doamna la
cului», cu magistrale tablouri de moravuri, de 
caractere şi de frumseţele naturei. Când ceti însă 
pe Child Harold al lui Byron, vecju ca pe acest 
terpn avea un rival, pe care nu-1 putea ajunge. 
La 1814 începe seria numeroaselor sale roniane 
istorice cu subiecte luate, parte din viaţa pri
vată, ca în»Guy Mannering», •Anticariul», capo- 
d'opera sa, in care zugrăvesce în mod genial 
moravurile claselor inferioare ale Scoţiei; •În
chisoarea din Edinburg», cel mai mişcător şi, 
după Anticariul, cel mai desăvîrşit din romanele 
sale; »Logodnica de Lamermoor»; «Legenda dela 
Montrose»; parte din istorie şi tradiţiunile na
ţionale, ca «Waverley», despre rescoala jacobită 
dela 1745; «Rob Roy», o vie pictură despre mora
vurile selbatice ale popoarelor celtice; «ivanhohe», 
minunat tablou al Angliei la sfîrşitul seci. XII. 
Romanelor sale le datoresce S. renumele de mare 
scriitor şi gloria şi distiucţiunea în viaţă, cum 
rari autori le-au avut. Dela 1820 înainte se vede 
graba şi oboseala scrierii, ceea ce grăbi şi ruina 
sănătăţii sale. [M. Strajanu.J

Scott, Winfield, n. 13 Iunie 1786 în Petersburg 
(Virginia), -|- 29 Maiu 1866 în "Westpuint, general 
american, s’a distins în resboiul contra Angliei 
(1812—1814), în resboiul mexican (1847—1848) 
prin oare au câştigat Statele-Unite un teritor de 
1.550,000 km».

Scotus Erigena, v. Erigena Ion Scotus, voi. 11, 
pag. 325.

Scovarda, plăcintă rotundă coaptă în unt sau 
în unsoare sau preparată pentru post şi prăjită 
în oleiu.

Sorab, nume dat în Moldova plantei Melam- 
pyrum nemorosum L. (v. ac.).

Scranton, oraş în Pennsylvania (America nord.), 
75,215 loc. (1890); industrie de fier; mine de 
cărbuni.

Scriba, Gat-) scriitor, logofăt, grefier.
Scriban, 1) S., Neofit, archiepiscop de Edessa, 

o. 1803 la Burdujeni, din o familie originară din 
munţii nordici ai Transilvaniei. S. numit Neculai 
din botez, şi-a primit instrucţiunea la Iaşi şi 
Bucuresci. Cunoascerea limbei franceze şi ita
liene, precum şi a celor două limbi clasice, îl 
făcură să ajungă unul din cei mai erudiţi pre
laţi ai bisericei romfinesci. La 1822 se făcu că
lugăr, la 1833 preot, şi la 1836 apăru ca pre
dicator la mitropolia din Iaşi. La 1838 tipări 
prima sa carte «Catihis al bisericii ortodoxe», 
cu litere latine, ceea ce nu mai fusese până 
atunci în Moldova. (Philippide,, Literatura ro
mână. Iaşi, 1894). Exilat în urma unor acusa- 
ţiuni stupide la mănăstirea Neamţului, deschise 
aici o şcoală naţională pentru călugări, şi mai 
dădÎL la iveală o operă, «Codul canoanelor bise- 
ricesci, numit Pidalion», ameliorat şi completat, 
tipărit aici în mănăstire, la 1844. La 1846 fu 
numit prof. la seminariul din Iaşi, unde predă 
până la 1862 istoria universală şi a ţerii, limba 
grecească, retorica şi filosofia. Câtva timp fu şi 
rectorul acestei şcoale. După resboiul Crimeei 
Românii începură a se agita serios pentru causa 
unirii principatelor. In aceste lupte. Neofit şi 
Filaret S. desvoltară toate forţele lor. Fiind că 
Neofit era presidentul comitetului unionist, în 
casa şi în via sa se făceau adunănie secrete, 
a căror activitate se traduse prin publicare de 
broşuri şi articole de ijiar, ca să facă unirea. Te- 
mendu-se să fie prins de guvern, care era contra 
unirii. Neofit trecu noaptea în Muntenia, ca să 
se pună în contact cu unioniştii Munteni. Cu 
toată oposiţiunea guvernului, fu ales şi participă 
ca deputat al clerului în divanul ad-hoc, la de
liberările căruia luă partea cea mai activă. La 
1861, mulţămit de succesul luptei, în fruntea 
clerului, felicită pe domnitorul Alexandru Cuza, 
în persoana căruia se unise principatele. In 
acelei au fu ridicat la demnitatea de archiereu, 
cu titlul de archiepiscop de Edessa (in partibus), 
din archimandrit ce fusese până acum. Dela 
1872 S. trăi în oraşul seu natal, Burdujeni, 
unde moare la 1884, lăsându-şi casa şi banii ca să 
se facă un spital, care funcţionează şi astăzi. 
A lăsat multe .scrieri, unele manuscripte, cele 
mai multe tipărite, a căror listă e aceasta: 1) Ca
tihis cu litere latine, 1838; 2) Codul canoanelor 
bisericesc! numit Pidalion, mănăstirea Neam
ţului, 1844 ; 3) Istoria universală şi a patriei, 
pe scurt, 1852; 4) Duplul paralel între biseri
cile ortodoxe şi confesiunile apusene, 1852; 5) 
Unirea şi neunirea principatelor române. Iaşi, 
1856; 6) Foloasele unirii. Iaşi, 1856; 7) Istoria 
niitropoliţilor Moldovei. Paris, 1857 ; 8) Nece
sitatea clerului în societate. Iaşi, 1859; 9) Clerul 
român în faţa articolului 46 din convenţiunea din 
Paris. Iaşi, 1860; 10) Defectuositatea proiectului 
de lege asupra numirii mitropoliţilor şi episco- 
pilor. Iaşi, 1861; 11) Metoda de a înveţa limba 
elenică, in 2 tom., 1861; 12) Cuvent la înmor
mântarea episcopului Ghenadie Şendrea. Iaşi, 
1861; 13) Respuns guvernului şi sinodului. Bu-
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curesci, 1866; 14) Aperarea adeverului şi a drep
tului. Bucuresci, 1866; 15) Resturnarea ultimelor 
rătăciri ale apărătorilor episcopatului necanonic. 
Bucuresci, 1867; 16) Apologia. Bucuresci, 1867; 
17) Refutarea so6smeIor sinodului din 1867. Bu- 
curesoi, 1867; 18) Cuvinte bisericesoi. Bucuresci, 
1868; 19) Mărgăritarele Sf. Hrisostom. Bucu
resci, 1870; 20) încercări poetice. 1870; 21) Cu- 
vent funebru reposatului Scarlat Rosseti. Bu
curesci, 1872; 22) Călătoria la pămentul sfânt. 
Bucuresci, 1875; 23) Cuvânt la nascerea Mân- 
tuitoriului. Bucur., 1876; 24) Evidenţe intrinsece. 
Bucuresci, 1876. (Lit.: Constantin Erbiceanu, 
Viaţa şi activitatea Prea Sf. Neofit S. Bucur., 
1888; D. Lascar, Neofit S., tesă de licenţă în 
teologie. Bucur., 1898.

2) S., FUaret, (trate cu Neot.), n. 1811 în 
Burdujeni. Ieşind din copilărie, în care tatăl 
seu îi arătase strălucirea trecutului patriei, a 
studiat la şcoala dela Trei-lerarchi in Iaşi, apoi 
la 1830 în academia Mihaileană. La 1837 fu 
numit profesor de limba franceză, română, de 
aritmetică şi istorie. Prin intervenţiunea mitrop. 
Veniamin fu trimis la univ. Kievului ca să în
veţe teologia. La 1642 universitatea îl declară 
>magistrum sacrosanctae theologiae humanio- 
rumque litterarumc. întors în ţeară fu numit 
rector şi profesor la seminariul Veniamin, unde 
a lucrat mai mult de 18 ani. Devenind archi- 
mandrit fu numit egumenul mănăstire! Socola, 
în dependenţele căreia se afla şi seminariul. Ela- 
boră regulamente şi scrise multe cărţi didactice, 
cari lipseau aproape de tot. La 1852 S. fu ri
dicat la rangul de episcop în partibus de Sta- 
vropoleos. Până la 1860 a desfăşurat cea mai 
mare activitate a sa ca profesor şi patriot. Ca 
înfocat partisan al unirii şi ca membru în co
mitetul unionist îşi atrase furia guvernului. S. fu 
membru în divanul ad-hoc, iar la 1865 se asocia 
la lupta întreprinsă de fratele său contra sino
dului, pe care domnitorul Cuza voia să-l con- 
stitue contra canoanelor, numind opiscopi prin 
decret. Retras în viaţa privată, în via sa de 
lângă Iaşi, moare la 1873. In lunga sa carieră 
de profesor a scris mult. Scia perfect limba 
franceză, rusească, cu toate dialectele ei, cetia 
cu uşurinţă latina, greca veche şi pe cea mo
dernă şi cunoscea considerabil ebraica şi ger
mana. Din nenorocire cele mai multe lucrări 
ale sale nu-s tipărite. Ser.: 1) Traducere din 
Corneliu Nepos, netipărită; 2) Dialogii morţilor 
traduşi din franceză, 1837, netipăriţi; 3) Viaţa 
lui Socrate, tradusă de pe franţozesce, 1837, ne
tipărită; 4) Gramatica franceză, împărţită în lecţii, 
1838, netipărită; 5) Tragedia lui Bontus în ver
suri; 6) Voiajul meu în Rusia, netipărit; 7) Da
toriile preoţilor de Al. Sturdza, tradus de pe 
rusesce; 8) Catihis pe scurt, 1848 ; 9) Istoria 
sfântă a vechiului testament, 1846; 10) Memorii 
pentru organisarea bisericei române; 11) Ex- 
pose de la situation actuelle de la hierarchie 
de l’Eglise roumaine, netipărit; 12) Lămuriri 
asupra noului proiect, netipărite; 13) Legiuirea 
disordinei şi a imoralităţii in biserica română, 
netipărită; 14) Carol I domnul Românilor şi Gri- 
gorie V, patriarchul ecumenic, netipărit; 15) 
Nouvelles notes explicatives an protet de trois 
evegues roumaine par Philarete et Neophyte 
Şeriban, netipărite; 16) Istoria bisericei române.

operă nionumeotală de 400 coaie, scrisă pe ru
sesce şi netipărită, din care a publicat numai 
un extract pe românesce. (Lit. Constantin Erbi
ceanu, Viaţa şi activitatea P. S. Eilaret Scriban. 
Bucuresci, 1888.) [luliu Scriban.]

Scribe, Eugene, autor dramatic francez, n. 
la Paiis 1791, f 1861. După ce ascultă câtva 
timp dreptul, debuta cu piesa >Le pretendu sans 
le savoir«, care nu reuşi. Talentul lui S. e de a se 
fi folosit de subiecte'de interes pentru actualitate 
şi o cunoscinţă perfectă a scenăriei. El se în
cercă cu toate genurile dramatice: operă, balet, 
operă comică, şi fu furnisorul aproape al tuturor 
teatrelor. Cu piesa »Bertrand et Raton» (5 acte), 
S. inaugurează seria comediilor istorice, din cari 
»Le verre d'eau« este cea mai plină de efect. 
Operele sale complete numeră 350 de piese. De
fectele principale ale lui S. sunt în zugrăvirea 
caracterelor şi în stilul neîngrijit.

Scrierea, arta de a reprosenta cuvântul prin 
anumite semne convenite. La început un singur 
semn, simbol, representa un cuvânt sau idee, 
cari la Egiptenii antici se numiau; Hieroglyfe 
(v. ac.). Cu timpul s’au fixat semne singuratice, 
aproape pentru flecare son din limbă. Din aeestea 
s’au constituit diferitele alfabete (v. ac.).

Scrierea quadrată, scriere folosită în codicii 
ovreesci. Scrierea q. a fost împrumutată, după 
unii Talmudişti dela Assirieni şi întrodusă in 
scrierea cărţilor sfinte de cătră Esdra după cap
tivitatea babilonică. Mai probabil este insă că a 
fost împrumutată din alfabetul quadrat al Ara- 
meilor şi a început a se întrebuinţa la scrierea 
cărţilor sfinte în seci. II a. Chr. [Dr. I. Radu].

Scrierea cuneiformă se numesce astfel, pentru 
că semnul cu care înţeapă scribul placa de lut, 
materialul seu de scris, avea forma triunghiu
lară asemenea cu un cuiu. Cel dintâi, care a 
încercat să descifreze această scriere şi a găsit 
unele principii, a fost înveţatul german Grote- 
fend, care la 1802 a şi scris un memoriu asupra 
acestei încercări de descifrare. Dacă n’a reuşit 
în cercetarea sa, causa a fost necunoscinţa de 
limbi orientale. La 1830 însă trei inyeţaţi, Raw- 
linson, Oppert şi Hincks, isbutesc să descifreze 
din cele trei sisteme cuneiforme cunoscute pe 
cel mai simplu şi mai uşor, întrebuinţat de cătră 
Persani şi care în realitate nu era decât o re
ducere din S. c. semită. In ce privesce sistemul III 
nimeni nu -poate spune în ce limbă a fost scris. 
Resultatele dobândite după multe sforţări sunt 
următoarele: S. o. este un împrumut făcut de 
cătră Asirieni dela Babilonieni, precum aceştia 
la rândul lor o adoptaseră âncă inainte de 4000 ani 
a. Ch. dela Sumero-Acca4i. De origine ea a fost 
hieroglifică, adecă înfăţişa obiectul prin conturele 
sale; aşa de pildă înfăţişau un picior pentru idea 
de a merge, cele 5 degete pentru mână şi aşa 
mai departe. Această scriere ideogralică însă a 
fost transformată prin diferite procedee, între 
cari cel mai însemnat a fost culcarea scrierii 
din verticală în orisontală şi înlocuirea coiitu- 
relor prin cuie. In această scriere avem foaite 
multe semne polifoue, adecă un semn înfăţi
şează mai multe sunete, precum semnul pentru 
silaba ud este folosit şi pentru silabele tam, luh 
şi kis. Din această pricină s’a simţit nevoia de a 
se specifica silabele în cursul cuvintelor. Pentru 
aceasta ei au format silabarii, în cari se aretau.
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cari semne au o sumă de sunete corespoudente. 
Pentru ca să cunoascem vechimea acestei scrieri, 
să ne amintim că dînsa a trecut prin 3 stadii 
importante; 1) forma ideogiafică, adecă ară
tarea cu linii ronde a conturului obiectelor; 2) 
când formele ronde sunt înlocuite cu altele 
oolţurate; 3) când se introduce cuiul. Forma 
rondă este întrebuinţată de Semiţi ăncă dela 
4000 ani încoace, prin urmare formele mai pri
mitive ale scrierii au fost Întrebuinţate âncă 
înainte de 4000 ani a. Chr. Şi fiindcă S. o. a 
fost împrumutată dela Sumero-Accatjii urmează, 
că aceştia au folosit scrierea âncă de pe la 6000 ani 
a. Chr. Prin mijlocul acestei scrieri istoricii pot 
cunoasce şi folosi isvoarele naţionale semite, cari 
sunt de o importanţă extraordinară pentru istoria 
universală. (Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften 
und das Alte Testament, 1872.)

Scrima, arta de a se lupta cu arme albe (sabia, 
floreta, etc.) după un sistem anumit. S. prevede 
la luptă atacul şi defensiva (parada). Ea regu
lează posiţia corpului, a braţului şi distanţa 
(mensura); arată cum trebue făcute mişcările 
(avansarea, retragerea, saltul, paradarea, erupţia, 
caminarea, voltarea, traversarea). Scopul final 
al luptei e desarmarea contrarului sau aducerea 
Iui în imposibilitate de a mai lupta. Literatura 
S.-ei e foarte bogată, Amintim Montag, Neue 
prakt. Fechtschule auf Hieb u. Stoss, ed. III. 
Lipsea, 1884; Weiland, Handbuch der Pecht- 
kunst, etc.

Scrintitura, v. Luxatio.
Scripca, instrument de musică, identic cu 

dibla (v. ac.) sau violina (v. ac.).
Scripcar, insect, v. Plopar.
Scripeţ sau scripf, una din cele şepte maşini 

simple ale fisicei. S. e un di.se cercual, scobit la 
margini şi provă()ut cu osie, ce trece prin centrul 
Iui. In scobitură se aplică sfoară sau funie, de 
care de o parte atîrnă corpul, ce voim să-l ri
dicăm, de ceealaltă parte lucră puterea. S. se 
folosesce la ridicarea greutăţilor. Dacă 8. nu 
face decât mişcare de învîrtire, se numesce 
fix, dacă face şi mişcare de transiaţiune, se nu
mesce mobil. Combinând mai mulţi S. căpătăm 
poKspastele, cari şi ele sunt de două feluri: polis- 
paste comune şi polispaste de ale lui Archimede.

Scriptores historlae Augustae se numesc 6 isto
riografi romani, cari au scris biografii de ale îm
păraţilor romani dela 117—284, continuând pe 
Suetonius (v. ac.). Ei sunt Aelius Spartianus, 
Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Plavius 
Vopiscus, Aelius Lampridiusşi lulius Capitolinus. 
Ediţiune mai nouă de Peter (ediţ. 11, 2 tomuri. 
Lipsea, 1884).

Scriptum, flat.J scrisoare, manuscris, com- 
posiţiune.

Scriptura, sfânta, v. Biblia.
Scris fonciar, în general un inscris (document, 

creanţă), prin caro se zălogesce un imobil; în 
deosebi se numesc S. fonc. titlurile emise de 
cătră institute de credit fonciar, garantate prin 
creanţele hipotecare ale acelor institute asupra 
bunurilor imobiliare ale debitorilor lor. S. f. 
produc interese şi se replătesc de comun prin 
tragere la sorţi. ,(v. Creditul fonciar.)

Scrob, Oarol, căpitan, poet, n. 21 Iulie 1856, 
a publicat prin diverse gazete poesii lirice, adu

nate în volumele: De ale inimii şi plouă şi 
brumă, 1900.

Scrobeală, bobiţe mici granulate, de coloare 
albă ca zăpada şi stratificate, ce se găsesc în di
ferite organe ale plantelor depuse că materii de 
reservă, în cartofi, grâu, orz, secară, mazere, etc., 
şi pe cari noi de ordinar le numim făină. Ele 
sunt compuse din amil şi apă.

Scrobipulus cordis, (anat.) termin latin pentru 
regiunea abdominală, în dosul căreia se află 
stomacul. Durerile în această regiune le Icca- 
lisează poporul priu termini! >la inimă» sau »la 
capul pieptului».

Scrofiţa, pasere, Sylvia hortensia, v. Pitulice.
Scrophularla L., (botan.) gen de plante din 

fam. Scrophulariaceelor, trib. Cbeloneae caracte- 
risat prin patru stamine fertile cu sau fără stămi- 
nodiu şi flori zigomorfe. Cuprinde vr'o 120 specii 
boreale (preponderant mediterane) de coloare 
verde întunecată, la noi mai frequentă S. na- 
dosa L. «iarba neagră». [A. Pr.]

Scrophulariaceae, (botan.) fam., de plante di- 
cotyle gamopetale foarte înrudită ouLabiatele, de 
care diferă prin ovar biloculid plurioyulat, fruct 
de regulă o capsulă şi seminţe cu endosperm. 
Tribul Salpifflossidae al Solanaccelor prin florile 
zigomorfe face trecerea spre această familie. 
Cuprinde aproape 2000 specii respândito pe în
treagă suprafaţa globului (preponderant tem
perate) distribuite în mai multe triburi, dintre 
cari cităm ca mai importante: Verbasceae bu 
genul Verbascum şi Celsia, Calceolarieae 
cu Calceolaria, Hemîmerideae cu Alonsod 
ş\ Nemesia, Antirrhineae cu Linaria, An- 
tirrhinum, şi Maurandia, Cbeloneae cu 
Scrophularia, Paulownia, Penslemon. Collinaia, 
Gratioleae cu Mimulus, Gratiola, Limosella, 
Digitaleae cu Dîgitalis şi Vcronica, Eu- 
phrasieae cu Euphrasia, Pedicularis, Bhi- 
nanthus, Melampymm, ş. a. S. sunt importante 
mai ales ca plante decorative, medicinale şi in
dustriale. [A. Pr.]

Scrophulosa, afecţiune maladivă, ce se observă 
cu deosebire la copii şi e caracterisată prin ma- 
nifestaţiuni multiple cutanate (bube), mucoase 
(conjunctivită, coriză, otoreă) ganglionare (gbin- 
duri umflate), osoase şi articulare (periostite, 
asteite şi artrite fungoase), etc., pe care însă 
cercetările moderne microscopice şi experimen
tale le-au arătat că sunt de natură tuberculoasă, 
căci s’a găsit în mod constant bacilul tubercu- 
losei. Unele boale de piele ca impetigo, eczeme 
persistente ale buzelor, nasului şi ale urechilor, 
apoi otoreele chronice, etc., cari de medici vechi 
au fost considerate de asemenea ca fiind de na
tură scrofuloasă, aeji sunt şterse din cadrul scro- 
fulosei. După unii medici maladia sorofulosă nu 
există, ci trebue înlocuită prin tuberoulosă, e 
insă o tuberculosă specială, localisată; alţi me
dici (Grancber) dau denumirea de S. la afec
ţiunile tuberculoase mai uşoare ale pielei şi ale 
ganglionilor, pe când cele mai grave le desem
nează ca tuberculosă; in fine alţii au acceptat 
denumirea de scrofulo-tuberculosâ.

Copilul scrofulos are adesea o înfăţişare ca
racteristică ; faţa bursuflată, buza superioară în
groşată, eczeme umede (bube) în jurul orificiului 
nasal şi al urechilor, ghinduri umflate, conjunc
tivită şi coriză (curgere din nas) rebelă.
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Conoepţiunea actualS despre 8. este, că ea 
nu e o boală, ci o stare constituţională, care 
există deia nascere şi e persistentă în decursul 
vieţii. Această stare constituţională se mani
festă prin o dilataţiune excesivă a vaselor şi 
ganglionilor limfatici, iar nutriţiunea este înce- 
tinată şi procesul chimic al oxigenăroi se face 
reu. Din această causă scrofuloşii au o predisposi- 
ţiune pentru afecţiunile pielei şi ale mucoaselor, 
eczemele lor sunt foarte umede şi apar uşor după 
iritaţiuni neînsemnate ale pielei, iar adenitele 
(umflarea ghindurilor limfatice) sunt foarte per
sistente, pe când la un copil uescrofulos pielea 
nu e aşa iritabilă şi adenitele, survenite din o 
causă oarecare, dispar repede. Tot astfel e şi cu 
conjunctivitele, otitele şi corizele scrofuloşilor.

Scrofuloşii au de asemenea o mare predispo- 
siţiune de a căpăta tuberculosa. Afecţiunile cu
tanate şi ganglionare ale scrofuloşilor nu sunt 
dela început de natură tuberculoasă, ele sunt 
Insă o poartă de intrare pentru virusul tuber
culos. De aceea paza acestor afecţiuni ale pielei 
şi a mucoaselor, ca să nu fie infectate cu dege
tele murdare ale copiilor, căci în murdăriile de 
sub unghiile copiilor s’au găsit în o proporţie 
de 10—15®/0 bacilul tuberoulosei. Virusul tuber
culos intrat in organismul scrofulosului, boala 
are un decurs incet (adenite, geme ale pielei, 
osteite, artrite tuberculoase, morbul lui Pott, 
coxita, etc.) şi se poate termina prin vindecare. 
Tuberculosa se poate insă şi generalisa mai adesea 
în mod chronic, torpid (ftisie scrofuloasă pul
monară), mai rar în mod acut rapid (granulie, 
meningită tuberculoasă).

Căuşele acestei evoluţiuni lente a tubercu- 
losei sunt diferent interpretate: presenţa unui 
număr mic de bacili, o virulenţă slabă a baci- 
lilor, o vaccinare a organismului. Tratamentul 
local variază după manifestaţiune, iar cel general 
constă în activarea nutriţiunei prin viaţa în plin 
aer (pădure, cu deosebire la mare), alimentaţiune 
azotoasă, băi saline şi ca medicamente: untură de 
pesce în dose mari, ai'senic, preparate de fier, iod.

[Imerwol.]
Sorotum, (anat.) v. art. Testiculi.
Scrum, partea cărbunoasă, ce rămâne dela o 

ardere a unui corp (obiect) organic.
Scrupul, conscienţiositate exagerată, care vede 

greşală gravă in una uşoară; exactitate deosebită 
in împlinirea datorinţelor.
' Scrutiniu, în dreptul canonic cercetarea, ce 
premerge unei numiri intr’un oficiu bisericesc, 
ca să se constate, dacă persoana e demnă de 
numire; alegerea făcută prin votare cu ţiduli; 
constatarea resultatului unei astfel de alegeri.

Scudăry, Madeleine de, scriitoare franceză, n. 
la Havre 1607, t 1701. B autoarea mai multor 
romane eroice: le grand Cyrus, Clelie, Ibrahim. 
Defectul acestor romane sunt contrastul între ca
drul, care e străin, şi moravurile cari sunt franţu
zesc! ; cu toate acestea, zugrăvirea societăţii fran
ceze din seci. XVII de o femeie cunoscătoare de 
materie, dă un interes deosebit acestor scrieri.

Scudo, veche monetă italiană de argint; va
loarea oscila în diferitele state italiane intre 
4 şi 6 cor.

^ Scufundare sau cufundare se numesce cobo- 
rirea la fund a corpurilor solide puse in cor
puri lichide, a lichidelor în lichide sau a solidelor

şi lichidelor în gazoase. Xu toate corpurile solide 
se scufundă in lichide, ci numai solidele mai grele 
decât un volum egal din lichidul respectiv. Şi 
iarăşi lichidele puse in lichide numai aşa se cu
fundă, dacă sunt mai grele şi dacă nu se atrag 
împrumutat, încât să se amestece. Solidele, mai 
uşoare decât un volum egal de lichid, plutesc, 
adecă o parte le stă ridicată din lichid.

Scufundător, (cufundător), v. Scafandru.
Scuipat, V. Saliva. >
Scuipătoarea, vas destinat pentru culegerea 

scuipatului şi a flegmelor scoase prin gură din 
organele respirătoare, pentru ca aceste materii 
să nu se arunce pe jos şi să nu se înghiţe. Fleg
mele şi scuipatul multor bolnavi, mai ales al 
celor cari sufer de tuberculosa pulmonară (de 
oftică), conţin germii de boale infeoţioase, şi 
dacă sunt aruncate pe jos, ele se uscă, se calcă 
in picioare, se transfoarmă in pulvere, care se 
ridică în atmosferă, se inspiră cu aerul astfel 
infectat. Copiii, cari se joacă pe jos îşi pot umplea 
mânile şi jucăriile cu flegmele aflate pe pardo
seală şi să le aducă în gură. Trebue să se afle dar 
în locuinţele, în localele publice, pretutindenea 
unde se adună oameni, scuipători umplute nu 
cu năsip ori cu alt corp solid, ci cu apă ori cu 
un lichid desinfectant, să se golească în toate 
(Jilele în hasnaua latrinei şi să se curăţe cu scru- 
pulositate. Bolnavii, cari sufer de boale ale or
ganelor respiratorii, să poarte în busunar o mică 
scuipătoare transportabilă, o sticluţă cu deschi
zătura destul de largă şi cu capac în care scuipă, pe 
care o desinfectă în toate ZÂcle ca şi conţinutul 
ei înainte de a-1 vărsa în hasna. [I. F.]

Sculament, termin vulgar pentru Blenorrhoea 
(v. ac.).

SculenI, 1) S., corn. rur. în Rom., j. Iaşi, cu 
1426 loc., 2 biserici, 1 şcoală, 4 pichete pentru 
paza fiontierei. 2) S., tîrguşor, j. laşi, pe malul 
Prutului, cu 1028 loc., 1 şcoală. Mai de mult 
punct de trecătoare în Rusia.

Sculptura, arta de a forma oameni, animale 
şi alte obiecte ca corpuri după modele din na
tură. Formele ei sunt sau corpuri întregi sau 
numai indicaţiuni ca reliefuri, basreliefurişibaut- 
reliefuri. Materialul ei este lutul, gipsos, piatra, 
marmoră (sculptura propriu Zisă), metal (sculp
tura toreutică şi baterea monetelor), fildeş, pieti i 
scumpe (sculptura sau gliptică, care e sau adân
cită, inţaglio sau ridicată, cameo, pecetele şi 
pecetele inelelor) şi lemn.

Istoria seulpturei. S. Babilonienilor constă in 
reliefuri ingravate în oărămiZi şi în statui de 
Zei şi regi (ruinele Ninivei şi Babilonului, în 
satele Chorsabad şi Nimrod), oare arată deja o 
imitaţie fidelă a naturei cu motive bine com
binate. Din ea se desvoltâ S. persană. La Egip
teni S. avea mai mult caracterul architectonio 
şi figurile sunt liniştite, regulare şi cu forme 
mai mult geometrice decât organice, dar pro
porţionale. Ele au o mărime colosală. Mai bine 
sunt sculptate figurile de animale. Ei le făceau 
din piatra cea mai vîrtoasă şi din lut ars (figuri 
mici de o coloare albastră şi verde), dar mai 
rar din metal. Se ridicau statui regilor, preo
ţilor şi Zeilor. La Etrusci găsim reliefuri şi statui 
în temple şi acroterfi, cari sunt lucrate din lut 
sau metal, din cari unele de o mărime colosală; 
se observă o fineţă rară şi prea expresă musou-
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latură. O desvoltare artistică a luat S. la Greci. 
Btatuele 4e>l°r erau la început din lemn deco
rate cu aur sau fildiş şi figuri de piatră se în
trebuinţau de timpuriu ca reliefuri la clădiri 
(cetatea dela Selinus şi statuele la templul din 
Egina). Dela Fenicieni şi Babilonieni, Greoii au 
introdus facerea pecetelor. Corpurile nude le 
vedem de prima oară la statuele ridicate pentru 
învingetorii la jocurile gimnastice. In seci. VI 
a. Chr. dispare stilul aspru şi şematic al S. Prima 
înflorire a S.-ei cade în epoca lui Pericle, cu 
sculptorul Phidias dela Atena (statuele lui Pallas 
Pertenon, lupiter dela Olimp şi gigantica statuă 
a Atenei) şi şcolarii lui Agorakritos (şcoala Atică), 
cu o adevărată imitaţie a naturei, frumseţei şi 
liniştei. A doua înflorire o ajunge S. în seci. IV 
a. Chr. după resboaiele peloponese, cu sculptorii 
Soopas din Păros (Niobele), Praxiteles din Atena 
şiLeocharas(Ganymedes) (şcoala nouă din Atena) 
şi sculptorul de portrete Lysippus. In acest timp 
se fac camee şl păhare tăiate din pietri scumpe 
(patere). La Romani se găsesc la început numai 
măsci de ceară in Atrium. 8. grecă se intro
duce în imperinl roman, cunoscută fiind indis
punerea Romanilor pentru artă. Numai in mo
numentele publice prevalează representarea vieţii 
reale romane, care ajunge culmea inflorirei pe 
timpul lui Hadrian (columna lui Traian). Se dă 
o atenţie deosebită busturilor de portrete şi ge
melor. In urma mutării reşedinţei la Bisanţ, a 
introducerii creştinismului şi prin emigraţiunea 
popoarelor germane, S. decade cu totul şi are 
la creştinism numai o însemnătate secundară, 
servind numai la decoraţiuni. Incendiile şi ico
noclaştii din Bisanţ dărimă mai toate operele 
sculpturile şi 8. se mai practică în architeo- 
tura bizantină ca decoraţiunea clădirilor şi bi
sericilor. De aici fu introdusă şi în stilul ar- 
chitectonic moldovenesc şi muntenesc (Curtea 
de Argeş, biserica Trei Sfetitele din Iaşi). In 
Germania 8. se desvoaltă independent, fără a 
imita modelele antice. De abia în seci. XV şcoala 
toscană, condusă de lacopi della Quercia adoptă 
studiul naturei şi anticităţii şi ajunge prin Mi- 
chel Angelo Buonarroti în seci. XVI culmea sa, 
înfluinţând 8. din toată Europa (8. Fontainebleau 
din Francia şi Olanda). In seci. XVIII se des
chide şcoala nouă, pregătită de archeol. ’Winckel- 
mann, care caută a străforma şcoala după le
gile anticităţii. Din această şcoală ies sculptorii 
Thorwaidsen Bertel iu Danemarca, Canova în 
Italia, Chaudet în Francia, eto. [D. Olinescu.]

Scumbria, pesce, v. Ciupea harengus.
Scumbria de mare. (Seomber Scombrus L.), 

pesce teleostian din familia 8comberidelor. Vine 
Jnult pe coasta noastră a Mării Negre, mai cu 
samă primăvara, unde remâne până toamna. Nu 
întră insă nici odată în apă dulce. S.-le de mare 
se usucă primăvara şi se aduc în comerciu sub 
numele de firi. Din ele se fac de asemenea con
serve în oleiu.

Scumbria de Dunăre, (Ciupea pontica), pesce 
teleostian din familia Clupeidelor. E un pesce 
migrator, care trăiesce în cârduri în Marea Neagră 
şi vine primăvara spre coaste pentru a intra în 
gurile fluviilor pentru a-şi depune productele 
sexuale. In Dunăre întră pe la sfîrşitul lunei 
Martie şi iasă pe la finea lui Iunie. Ouele şi-le 
depune pe fundul apei. In bălţile Dunării nu

întră nici odată. Merge rar mai in sus de Brăila. 
Pescarii români îi mai 4'° Şi Garaghioz (ochiu 
negru, pe turcesce). 8e pescuiesce în fiecare an 
în mari cantităţi în gurile Dunării şi pe coasta 
noastră a Mării Negre. In anii când apa Du
nării e mai caldă, primăvara pescuitul lor este 
mai abondent. In comerciu se vinde proaspăt, 
sărat sau afumat. 8e expoartă foarte mult în 
Rusia. [Antipa.]

Scumpia sau Scumpina, (Bănat şi judeţul Me
hedinţi, numirile populare ale plantei Rhus Co- 
tinus L. (v. ac.).

Scupeina, camera deputaţilor în Serbia, com
pusă din deputaţi aleşi indirect. Drept electoral 
activ şi pasiv au numai contribuabilii; cel puţin 
2 deputaţi dintr’un cerc trebue să fi făcut studii 
universitare. Tot la 4500 contribuabili se alege 
un deputat. 8. se întrunesce la 1 Nov. a fie
cărui an, alegeri se fac tot la trei ani. S. cea 
mare se compune din un numer dublu de de
putaţi, dela cari nu se cer grade academice.

Scurgerea albă, v. Fluor albuş.
Scurgerea ochiului, v. Panophthalmita.
Scurteica, haină femeiască cu mâneci, neagră 

sau colorată, adeseori blănită pe din lăuntru.
Scurtesci, corn. rur. în Rom., j. Buzeu, 8 că

tune, cu 2570 loc., 3 bis., 2 şcoale.
Scurtescu, Nicolae, publicist, n. 1844 în satul 

Valealungă (Dâmboviţa), f 31 Martie 1879. A pu
blicat: Rhea Silvia, Despot-Vodă (drame), 1873, 
1875; Prescurtare din istoria Românilor, 1878; 
Ştefan Rareş, dramă, 1883; Poesii şi teatru, 
2 voi., 1877.

Scusa, un fapt, o împrejurare oarecare de na
tură a influenţa asupra pedepsei. 8. se împart 
în atenuante şi absolutorii, după cum au efect 
de a reduce sau de a înlătura cu totul pedeapsa. 
Nici o crimă sau delict nu pot fi scusate decât 
în caşurile preve4ute de lege. 8. e o circum
stanţă atenuantă (v. ac.) legală. Să nu confundăm 
8. cu circumstanţele atenuante judecătorosei, cari 
sunt iarăşi imprejurări de natură a scăde pe
deapsa, dar sunt lăsate la apreciarea judecătorului. 
8. influenţează asupra culpabilităţii absolute; cir
cumstanţe atenuante asupra culpabilităţii rela
tive ; 8. pot modifica chiar calificarea infracţiunii; 
circumstanţe atenuante modifică numai aplicarea 
pedepsei. fScriban.]

Scut, armă de aperare pentru pedestraşi şi 
călărime; de diferite forme: rotund, oval, drept
unghiular, etc., de înălţime de O'fiO—2 m., din 
lemn, piele ori metal; purtate deasupra braţului 
stânş. Pavlza era un 8., care se împlânta în 
păment.

Scutar, baciul (v. ac.), care ţine socotelile.
Scutari, v. Skutari.
Scutec, o bucată pătrată de flanelă sau de pi

chet, menită pentru infăşiarea copiilor noi născuţi.
Scutelnic, scutiţi de contribuţiuni.
Scuterudit, mineral, arseniură de cobalt, 

cubic, rar.
Scutier, băiat nobil, care purta scutul sau ar

mele cavalerului seu şi îşi primia educaţiunea 
în casa unui cavaler (v. ac.).

Scutură-munţi, în poveştile rom. un urieş, to- 
vareşul unui fet frumos; de regulă e al treilea 
tovareş cu 8trîmbă-lemne şi Sfarmă-pietri. S.-m., 
un flăcău, care ţinea doi munţi în palme şi se 
juca cu ei, ca cu două mere.
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Soylla, în mitol. grec. un monstiii de mare, 
de gen femeiesc, cu 6 capete. S. (v. Charybdisj 
e personifica(iunea stâncei numite S., pericu
loasă pentru navigatori.

Scyllium, Cuv., pesce selacian din familia Scyl- 
lidae. Se. canicula, L. (câne de mare); pe 
deasupra e colorat gri-roşcat fin pătat cu brun, 
iar dedesuptul corpului e colorat alb murdar, 
lungimea 40—70 cm. Trăiesce pe coastele Eu
ropei, e comun în Mediterana, puţin respândit 
în Marea Nordului.

Scyphati, monete bizantine de aur şi argint 
din evul mediu, în formă de castron, de mărime 
şi greutate diferită.

Scyţl, Skyti, v. Soiţi.
Sdreanţa, v. Hârtia.
Sdrlncu, în poveştile rom. un fet frumos, 

numit Spaima smeilor.
Sdrob, numire ce Romanii din Bucovina dau 

bărbătuşulni Dropiei (v. ac.).
Sdrunclnătura, mişcare violentă, îndeosebi la 

trăsuri.
Seaca, com. nir. în Rom. 1) S., j. Teleorman, 

pe malul Dunării, cu 1156 loc., 1 bis., 1 şcoală. 
2) S., com. rur. în Rom., ]’. Olt, cu 2445 loc., 
2 bis., 1 şcoală.

Şeaua, partea din barnaşament, care se pune 
pe spinarea calului, în scopul de a permite atât 
calului cât şi călăreţului de a parcurge distante 
mari fără de răniri, la spinarea calului sau la 
şe4utul călăreţului. Ea este compusă din test şi 
arcade. Ţestul la trupă este de lemn, iar la oficieri 
de os; iar arcadele la ambele sunt de fier.

Seb, la Egipteni 4eul, care cu Nut a dat nascere 
lui Osiris şi Isis, precum şi lui Setb (Typhon) 
şi Nephtys. Grecii l-au identificat cu Kronos, pe 
Nut cu Rhea. 5. e o personificaţiune a pămân
tului, care in veci reîntineresce, şi pentru aceasta 
e (Jeul timpului şi al eternităţii.

Sebak, la Egipteni un (}eu, personificatiunea 
crescerii rîului Nil; se închipuia cu cap de 
crocodil.

Sebastlaa, Sevastian, martir, de origine Roman, 
conducătorul unei cohorte de ostaşi; pentru măr
turisirea credinţei creştine a fost ucis din man
datul împ. Diocletian. Amintirea i-se serbează 
in 18 Dec. (în bis. apus. în 20 lan.).

Sebastian, rege al Portugaliei, n. 1554, crescut 
de lesuiti, a fost de pietate fanatică, t 1578 în 
luptă la Alcazar.

SebastianI, Frangois Sorace, mareşal franc., 
n. 1772 în Porta, participă ca colonel la lovi
tura de stat din 18 Brumaire, apoi face servicii 
diplomatice în Constantinopole, Egipt şi Siria. 
1811 luptă în Spania, 1812 în Rusia, 1814 în 
Germania şi Erancia. 1830 ministru, 1835 am
basador la Londra, 1840 mareşal, f 21 Iulie 1851. 
(Cf. Xenopol, Ist. Rom. v. V, p. 364 şi 374.)

Sebeş, Sas-Sebeţ, (magb. Szdsz-Sebes, germ. 
Milhlbach), oraş ou magistiat în Trans., cott. 
Sibiiu, unul dintre cele 7 centre vechi ale Sa
şilor; a fo.st fortificat. Are 7754 loc. (Rom. şi 
Saşi), cari se ocupă cu economia; pământul e 
productiv; se cultivă şi vii. S. are o şcoală ele
mentară super, rom., cu 6 învăţători, o reuniune 
a meseriaşilor, de cântări, şi un institut de bani. 
(v. Şebeşana ) Saşii au gimnasiu inferior renumit. 
Biserica lut. datează din seci. XV. (Sebeţ, munte, 
rîu, v. Sibiiu cott.)

Protopopiatul S. rom. gr.-or. cu 29 parochîi 
şi 34,518 credincioşi. Protopopiatul gr.-eat. cu 
22 parochti şi 12,900 credincioşi.

„Sebeşana“, institut rom. de credit în Sas- 
Sebeş, fondat 1887. Capital soc. 100,000 cor., 
fonduri de reservă 88,000, deposite 468,000, re- 
virement 2.464,651 cor. (1901).

Şebiş (magb. Boros-SebesJ numirea veche 
Sebeş, com. mică în cott. Arad, cu 388 case şi 
1862loc. gr.-or. rom.şi magb. Teritoriul;3129 jug. 
cat. muntos, puţin roditor, bogat în metaluri 
de fler. Tîrgurile de vite dela S. sunt vestite. 
Cariere, usine de fier, luminat electric. Sediul 
unei preturi. In apropiere se află băile dela 
Moneasa (v. ac.).

Seborrhoea, exagerarea secretiunei glandelor 
sebacee din piele. S. oleosa, când pielea şi părul 
e acoperit de o scurgere oleoasă, care cu praful 
formează puncte murdare în piele. S. sicca, când 
seci'eţiunea este mai groasă, ea se usucă îndată 
şi pe cap formează mătreaţa (S. capitis). S. oleosa 
este mai rară, cea seacă e foarte frecuentă. 
Negligeată apare Eczema seborrhoicum (Unna) 
sau psoriasiform. Tratamentul: ungerea capului 
cu un corp gras, oare disoalvă peliculii, apoi spă
larea cu apă caldă şi cu săpun Xaliu (saporirid) 
sblvat in spirt în proporţie de 100:200 spirt 
şi limpezit cu apă caldă, de preferinţă de ploaie 
sau cu leşie foarte slabă. [Dr. Tălăşescu.]

Sebum, flat.J seu (v. ac.).
Secale L., (botan.) gen de Graminee, tribul 

Hordee ; cuprinde plante ierboase. Prin Europa 
de sud şi Asia mică oresce S. fragile Bieb. şi 
S. montanum Guss. Din ultima pare a fi pro
venit S. cereale L., numită popular Secară, 
cultivată de lungă vreme până la gradul 69Vs 
lat. nord., pentru fructele sale, din cari se obţine 
făină. Din făină de secară se face pâne, care se 
ţine mult timp moale; este recoritoare, laxativă 
(se recomandă de aceea contra constipaţiei). Se
cara e ata.catâ de multe ciuperci, între cari e 
Claviceps (v. ac.). [S. Şt. R.]

Secanta, v. Cosecanta.
Secara sau Sacara (Moldova), numele româ

nesc al plantei alimentare cultivate Secale ce
reale L. (v. ac.)

Secare, v. Disecare şi Drenaj.
Secărea, numele vulgar al plantelor: Bromus 

secalinus L., Bromus sterilis L. şi Carum Carvi L. 
(V. ac).

Secăremb, (magb. Nagy-Âg), com. mică in 
Trans., cott. Hunedoara, pe coastele Halteului, 
are minele cele mai renumite de aur din Ardeal; 
1547 loc. Germ. şi Rom., aceştia în majoritate, 
au 2 biserici: gr.-ort. şi gr.-cat., băieşitul e ocu- 
paţiunea principală.

Secaş, (magb. Szekăs), com. mică în Bănat, 
cott. Caraş-Severin, cu 4943 jug. cat. şi 1512 loc. 
români. (S., rîu, v. Sibiiu cott.)

Secată, (botan.) se 4ice frunza, care are mar
ginea limbului împărţită în segmente, prin cre
stături, cari ajung până la nervura sa mediană.

Secătură, com. în Trans., cott. Turda-Arieş, 
cu 4482 jug. cat. şi 1845 loc. rom. gr.-or.

Seceders, (engl., pron. sisiders) o sectă lel. 
scoţiană, numită aşa fiind că aderenţii ei s’au 
despărţit de biserica reformată scoţiană în 1732, 
pentru că nu voiau să recunoască nici un drept 
ori amestec al patronilor la alegerea preoţilor.
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Preoţii acestei secte nu recunosc nici o auto
ritate bisericească superioară, ci singuri ei îşi 
regulează afacerile în conventuri.

Secerat, operaţiunea făcută cu secerea la 
strînsul sau adunatul bucatelor (cerealelor). Oa
menii, cari seceră, se numesc secerători şi adu
natul bucatelor sec»riş.

Secerea, instrument agricol, un fel de cuţit 
de oţel încovoiat în formă de semicerc cu tăişul 
dinţat, a cărui coadă este împlântată înlr’o bucată 
de lemn numită mâneiu sau mâner.

Secerea, Seceruie, Săcerele sau Săbiuţă, nu
mirile populare ale plantei Gladiolus imbricatus L. 
(V. ac.)

Secesiune, 1) separaţiune; eşirile plebei din 
Roma (la 494 şi 449 a. Chr.); 2) separaţiunea 
Statelor-Unite din America, făcută la 20 De
cembre 1860 cu ocasia alegere! preşedintelui 
Jefferson David. 6 septemăni după această alegei-e 
convenţiunea populară din Carolinade sud decretă 
constituirea .acestor state în State Confederate.

In arta modernă se dă denumirea S. grupu
rilor de artişti, cari din motive personale sau 
artistice s’au despărţit de societăţile art. existente 
şi au format societăţi noue, mai ales pentru 
arangiarea de exposiţiuni.

Seceta, lipsa de umiditate în păment şi at
mosferă pe timpul orescerii plantelor. S. ne îm
piedecă din lucrarea pământului ca şi pe plante 
din desvoltarea lor, pe care le poate compro
mite ou totul, s. e. marea secetă din 1899 din 
România, care a compromis aproape întreaga 
recoltă a ţerii.

Sechmet sau Pacht, la Egipteni soţia lui Ptha.
Seciuan,prov. în interiorul(ihinei,566,000km•., 

cu 79'5 milioane loc. Capitala Cingtu.
Secol, timp de 100 ani, veac. In teol. lumea, 

viaţa lumească în oposiţie cu cea bisericească 
(v. Secular).

Secret, ceea ce vrem să fie ţinut ascuns sau 
mărginit la un cerc mic de ştiutori, (v. Reve- 
laţiunea S., pag. 760.)

Secrete, (med.) lichide produse de anumite 
glandule şi servesc scopuri 6siologice, în con
trast cu excretele (v. ao.). S. sunt: âerea, pro
duct al ficatului; saliva (scuipatul), product al 
glandelor salivare; sucul gastric, etc.

Secreţiune, proces chimic şi fisiologic, care so 
petrece în celulele glandelor (v. ac.) şi dă nas- 
cere la lichidele cunoscute sub numirile secrete 
(v. ac.) şi excrete (v. ac ).

Secretor, (botan.) ţesut alcătuit din elemente, 
în cari se elaborează oleiuri, esenţe, reşine, ne
folosite de, plante ca aliment; produsele secre
tate ori stau în celulele producetoare, oii sunt 
eliminate, excretate, din plantă, sau se adună 
în pungi, canale secretoare. Ţesutul S. poate fi 
format din: celule isolate (perii glanduloşi de 
Labiate); şimri de celule (laticiferele din bulbul 
de ceapă); strate de celule (epiderma mugurilor); 
celule secretoare mărginind canale sau pungi 
(canalele cu reşină dela brad şi conifere); ma
sive de celule (pungile cu esenţe din frunza de 
rută, portocal, lămâiu); articule, tuburi ramifi
cate, s. e. acele cu latex (v. ac.). fS. Şt. R.]

Sect, (vino seco), vin dulce, bogat în zahăr 
şi alcool, stors din struguri culeşi târziu, după 
ce sucul lor s’a redus la jumetate.

Sectar şi mai rar Sectator se numesce acela.

care profesează înveţăturile şi aperă vederile unei 
secte, ale unei direcţiuni, ale unei şcuale de filo- 
sofie, etc. Tot 8. se numesce şi cel ce face parte 
din o societate do mai multe persoane, cari ur
mează după aceleaşi opiniuni şi profesează ace
leaşi doctrine, s. e. Secta Manicheilor. [PI.]

Secte, (religioase), partid sau societate reli
gioasă, ai cărei membri din causa unor diver- 
ginţe sau a profesării unor învăţături rehgioase 
se despait de rel. dominantă şi formează o bis. 
sau u rel. nouă.

Sectio caesarea, v. art. Caesarea.
Secţiune, despăi'ţement, divisiune a unui oficiu, 

a unei corporaţiuni sau a unei trupe. In medic, 
leg. se numesce 8. obducţiunea (v. ac.) unui 
cadavru; în geom. intersecţiunea (v. ac.) liniilor, 
planurilor şi suprafeţelor.

Secţiune,principală (optică), planul de stră- 
tăiere dus perpendicular pe muchile laterale ale 
unei prisme optice. Tot 8. p. se numesce şi planul 
ce trece prin osia optică a unui romboedru de 
spat de klanda sau de alt cristal cu refrac- 
ţiune duplă.

Sector, în geom. porţiunea unui cerc cuprinsă 
între doue raze şi un arc. 8. se numesce şi un 
instrument pentru măsurarea unghiurilor.

Secu, comună rur. în Rom., j. Mehedinţi, cu 
2700 loc., 3 bis., 2 şcoale.

Secu, mănăstire în Rom., j. Neamţu, cu 50 că
lugări. E zidită de vornicul Nestor Ureche şi 
înzestrată cu multe donaţiuni din partea unor 
domnitori şi archierei din Moldova.

Secu, (magh. Szek), corn. rur. în Trans., cott. 
8olnoo-Dobâca, cu 10,517 jug. catastr. şi 3386 loc. 
maghiari şi români.

Săcuimea, ţinut în partea est. a Transilvaniei; 
înainte de 1874 avea împărţire adm. în scaune 
sau sedrii, s. e. sc. Ciucului cu subîmpărţirile: 
SC. Giurgeului, C. sup. şi C. inf., Cason; se. Odor- 
heiului subîmpărţit în sc. Cristurului şi al Bar- 
doţului; SC. Treiscaunelor cu subîmp.: sc. Sepsi- 
8ân-Georgiu, Chezdi şi al Orbei, la cari s’a adaus 
al'Miklosvarului; sc. Murăşului; dela 1874 în 
cott. Ciuc (Csik), Treiscaune (Hâromszek), Odor- 
heiu (Udvarhely) şi Murăş-Turda (v. ac.). Teri
toriul 8. e 2.729,574 jug., cu 31 cerc. adm., 
523 corn. şi 532,110 loc., 415,441 8ăcui-magh., 
97,200 Rom., 9504 Germ., 417 81ovaoi, 156 Croaţi, 
8623 Isr., 98 de alte naţiuni. 8. e strătăiată de 
munţii Gurghiului şi Harghitei în partea est. şi 
vest., din cari isvoresc Murăşul, Gurghiul, Ter- 
navele. Oltul ou afluenţii Homorodul, Vargyas 
şi Feketeugy, Trotuşul, Putna şi Bistricioara; 
terenul 8. munto.s-delos cu şiruri de munţi. Clima 
S. variază după regiuni, după care şi flora şi ve- 
getaţiunea e diferită, abundentă şi acomodată 
pentru ori ce cultură în partea sudică şi vestică. 
Fauna 8. e bogată în toate speciile şi conformă 
cu cea din alte regiuni ale Carpaţilor transilvăneni. 
Metalele, mineralele şi apele miner, abundante 
în cott. Ciuc şi Odorheiu. Comerciul, industria 
şi sciinţele se cultivă mai ales în centrele: Cri- 
sturul săcuiesc, Odorheiu, Sepsi-Sân-Georgiu, 
Chezdi-Oşoiheiu, C.-8zereda, C.-Şimleu, Giergio- 
8ân-Miclăuş, Ditro, Alfalău, Mureş-Oşorheiu şi 
Nagy-8zereda.

Săcuii (dela cuv. 8zek-el sau Szikoli, păzitori 
de hotar sau grăniţeri) după unii istorici mai 
vechi ar fi remăşiţe de Huni, după alţii colonişti
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de laeigi, Biseni şi Cumani; mai probabilă e pă
rerea, că aunt următorii Cabarilor, al 8-lea trib 
aliat cu Iluguiii Ia Azof şi Atelcuz, de unde cu 
aceştia au trecut îu nordul Panoniei, pe care 
cucerind-o s’au aşezat în ţinutul Bihorului, iar 
de aici, după învingerea lui Gyula din Ardeal, 
au fost colonisaţi ca grăniţeri în ţinutul, care 
îl ocupă şi în present. Secuii în urma legătu
rilor ist. cu Ungaria şi a serviciilor belice aduse 
pentru aceasta, servindu-i ca avanfgardă în toate 
resboaiele avute, pană în seci. XVI au avut drep
turi şi privilegii naţionale înscrise şi în legile 
Ungariei şi Transilvaniei, fiind cu toţii până la 
1562 liberi şi nobili; ca atari au avut drepturi 
personale: primores, primipili şi pixidarii; drept 
ereditar special siculic; drept de proprietate: si- 
culica baereditas şi bona primae ocupationis; 
dînşii îşi alegeau conducătorii, la început numiţi: 
Babonbani, mai târcţiu Iţpani şi apoi Ju(ţi re- 
gesci, vice-ju<Ji sau Dulăi. Dela 1562 s’a des- 
voltat clasa iobagilor şi a industriaşilor dela 
oraşe; fiind nobili ou plătiau altă dare regală 
decât: dare îu boi (signatura boum = okor sfites) 
la încoronare, nascerea clironomului şi la căsă
toria regelui. După revoluţia dela 1562 ol. 3 a 
pierdut multe din drepturile şi privilegiile polit. 
avute, iar în 1764 fiind militarisaţi de Austria, 
au fost supuşi legilor noue austr. până la 1848, 
la 1868 li-s’au lăsat numai dreptul electoral 
vechiu. Tot ca S. au fost consideraţi şi loc. inagb. 
din ţinutul sc. Turda Arieşului, acum partea 
vest. a cott. Turda-Arieş, teritor 252,706 jug., 
cerc. Turdei. lara infer. şi Trăscău, ou 26,112 loc. 
niagh. M900) (v. ac).

Românii din S. conform tradiţiunilor vechi, 
a numirilor rom. de lacuri, munţi, sate, fluvii 
şi familii precum şi a docum. ist. şi inainte de 
aşezarea 8. au locuit laolaltă cu Slavii acest 
ţinut, ceea ce arată şi anticităţile rom. aflate la 
Chezdi-Oşorheiu, Homoli, Odorheiu şi aiurea. 
După colonisarea S. laolaltă cu aceştia şi cu Cu
manii, au înfiinţat episc. cat. de Milnov, care 
se extindea şi în părţile Moldovei. Pe la 1301 
regele Vladislau a luat sub scutul seu unele sate 
rom. din centrul S., s. e. »villas nostras ola- 
chales in medio Siculorum nostrorum de Ud- 
varhely commemorantium». Aceşti loc. rom. s’au 
contopit cu S. până la întemeierea principatelor 
rom., remânend multe numiri de »olto«. In urma 
invasiunilor rom. din principate, au remas mulţi 
Rom. în S., cari s’au sporit şi cu cei colonisaţi 
aici de domnii feudali şi cu cei cari au căutat 
refugiu din causa iobăgiei grele din Trans. şi 
Ungaria, în S. necunoscută. S’au colonisat Rom. 
şi pe teritoriul cedat la 1769 din partea Ro
mâniei de cătră comisiunea turc.-magh. numiţi 
munţi revendicaţi; după 1848 Rom. foşti iobagi au 
fost rescumperaţi de cătră stat, iar coloniştii şi-au 
rescumperat prediile dela proprietari; în cott. 
Ciucului au remas şi taxalişti. [E. Câmpeanu.]

Secuiu, corn. rur. în Rom., j. Dolj, ou 1056 loc., 
2 biş., 1 şcoală.

Secular, ce se ţine de secul sau de lume în 
oposiţie cu ceea ce se ţine de biserică; preot 
secular sau de mir se (jice acela, care nu a făcut 
voturile monachale, prin urmare poate petrece 
în societatea ciwlă, pe când monaohii sunt da
tori a petrece în mănăstirea lor, separaţi de 
lumea ceealaltă.

Secularisare, prefacerea unei proprietăţi bi- 
sericesci în proprietate profană. După dreptul 
canonic e permisă această prefacere numai în 
caşuri escepţionale şi cu învoirea liberă a au
torităţilor bisericesci. Pe o soai'ă întinsă s’au 
făcut secularisări în epoca reformaţiunii, pe 
timpul revoluţiei franceze şi după înfiinţarea 
regatului Italia.

Secularisarea în România a fost mai ane
voioasă decât ori unde, din causa’mănăstirilor 
(v. ac.) închinate. Locurile sfinte pretindeau, că 
acele mănăstiri sunt proprietatea lor cu toate mo
şiile şi imobilele dependente de ele. Pretenţiu- 
nile lor găsiră un sprijin firesc la Poarta oto
mană, dar şi Ruşii erau bucuroşi a găsi un mer 
de ceartă în această afacere, de care se folosiau 
în interesele lor. Pentru România însă chesria 
era vitală, căci a treia sau cel puţin a patra 
parte din teritoriul ţerii aparţinea mănăstirilor, 
dintre cari cele mai multe şi mai avute erau închi
nate, avend un venit anual de vr’o 19.000,000 lei 
vechi, cam 7.000,000 franci. De aceea bărbaţii 
de stat cât şi ministeriul publicară un numer 
toarte mare de memorii, în care se nisuiau a 
dovedi, că după legile ţerii nici un străin nu 
poate poseda imobile în ţeară, că de aceea nu 
locurile sfinte, ci chiar mănăstirile din ţeară sunt 
proprietarele moşiilor lor, că locurilor sfinte li-se 
cuvine numai un ajutor din prisosul venitului, 
că după voinţa ctitorilor trebuia mai ântâiu să 
se îngrijească de şcoale şi spitale, că pretenţia 
locurilor sfinte nu datează decât de vr’o 50 ani ş. a. 
Chestiunea se îngreuna de purtarea necalificabUă 
a egumenilor; hrisoavele le ascunseseră prin străi
nătate, astfel încât nici acţi nu se mai cunosc 
în cea mai mare parte; arenda moşiilor o făceau 
după învoiri particulare, ca să nu se cunoască 
venitul adeverat; venitul însuşi îl ţineau pentru 
dîuşii şi familiile lor din Turcia, şi pe câtă vreme 
locurile sfinte reclamau înzădar subvenţia lor, 
egumenii cu averea lor oolosală erau în stare 
să ungă roţile turcesoi şi să excite interven- 
ţiuni diplomatice de tot soiul. Doue momente 
veniră însă in ajutoriul României. Necinstea 
notorie a egumenilor îndeamnă chiar pe Ruşi 
să ceară arendarea moşiilor prin licitaţie, ceea 
ce întrei de odată veniturile. Apoi tractatul de 
Paris din 1856 acordase ţerilor române autonomie 
internă, astfel încât guvernul nu mai suferia 
amestec străin în chestia S. In acest mod afa
cerea devenia din ce în ce mai matură, şi opi- 
niunea publică, mai ales a puterilor garante, 
se lămuri. Resuhatul a fost legea din 15 Dec. 
1863, prin care se decretă S. nu numai a mă
năstirilor închinate, ci şi a celor neînchinate, 
afectâudu-se locurilor sfinte, ca despăgubire suma 
de 82.000,000 lei vechi, sau vr’o 30.000,000 franci. 
Procura locurilor sfinte nu se mulţătni însă cu 
atâta şi afacerea nu este âncă regulată până în 
ijiua de aiţi.

S. însă s’a efectuat prin acea lege, flresoe 
în modul draconic, oare caracterisează pe Cuza; 
în unele mănăstiri nu se acorda monachilor decât 
8—12 parale, adecă vr’o 7—11 centime pe (Ji. 
îndată după restnrnarea lui Cuza, în 11 Febr. 
1866 guvernul provisor ridică diurna la un leu 
vechiu, vr’o 37 centime. Acum soartea călugă
rilor s’a mai îmbunătăţit, restringendu-se con
siderabil numerul mănăstirilor; dar un traiu
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demn ua va pute depinde decât dela munca lor 
întocmită după cele din apus. (Alman. Cult. Buc. 
1868, pag. 97. Coca, Ist. bis. Cernăuţ 1891, pag. 
248. Otmenedec, Etude sur Ies mon. roumains. 
Buc., 1863; Memoire sur Ies convents roumains. 
Buc., 1863.)

Secularişti, partispnii ideilor, cari tind la se- 
cularisarea averilor bisericesc! şi prefacerea lor 
în averi de ale statului. Tot aşa se numesce şi 
o sectă protestantă întemeiată de cătră teologul 
englez Holyoake.

Secuii, apă minerală pe teritoriul corn. Boţiră 
din Maramureş; e apă minerală cu gust plăcut, 
alcalică-feruginoasă, se folosesce cu succes în 
morburi de stomac, de grumaz, scrofulă, gălbi- 
neală, boală de piatră, tuşă şi fluor albuş. Apa 
DU are nici un miros.

Secunda (lat., a doua), clasa a doua a unui 
liceu. In comerciu: marfă de calitate mai in
ferioară.

Secunda, mesură de timp, arc şi unghiu; a 
60-a parte a unei minute (v. ac.).

Secunda, în tnuaieă, interval dintre două su
nete, formând grade alăturate. S. mică sau mi
noră, cel mai mic interval diatonic admis, rela- 
ţiune dintre armoniile 15 şi 16 cu raport numeric 
ia/i3; e numită âncă semiton diatonic, S. mare 
sau majoră, ton, de care acustica deosebesce 
două specii: adevăratul ton major, relaţiunile 
dintre armonicele 8 şi 9, cu raport numeric 9/e 
(do-re, fa-sol, sol-la) şi ton minor, relaţiunile 
dintre armonicele 9 şi 10, ou raport numeric ,0/8 
(re-mi, la-si); diferinţa dintre aceste două specii 
de ton e o coma sintonică (8,/8o)- '5- crescută 
sau mărită, de un ton şi jumătate, cu raport nu
meric ,8/84; S. micşorată, specie contestată âncă, 
pe motivul că nefiind nici o distanţă între su
nete, nu există interval practic.

Secundacord, acord de secundă, resturnarea 
a treia a unui acord de septimă sau a patra a 
unui acord de nonă fără fundamentală.

Secundant. In chestiuni de onoare, flecare ad
versar încredinţează resolvirea afacere! lor la 
câte două pei'soane, cari se numesc secundanţi. 
Aceşti S., după gi'avitatea caşului, hotăresc modul 
cum clienţii lor trebue să dea sau să primească 
satisfacţie.

Secundară, Grupa, (geol.) numită şi Mezo- 
eoică, represintă timpul ce a trecut dela ulti
mele deposite primare şi până la primele depo- 
site ale erei terţiare. Stratele sale sunt formate 
în cea mai mare parte sub apele mărilor şi se 
compun din gresii, năsipuri, calcare compacte, 
calcare volitice, argile, marge, gipsuri, ulii, lig- 
nite şi sare gemă. Ele sunt străbătute de nu
meroase vine şi filoane metalifere, mai cu samă 
în partea inferioară. G. s. este însemnată prin 
marea domolire a acţiunilor interne; nici o erup- 
ţiune nu a turburat liniştea. In timpul acestei 
grupe apar pentru prima oară mamiferele şi pa
serile. Reptilele devin numeroase şi gigantice; 
ele împreună în structura corpului lor caractere 
de pesci, de reptile şi de mamifere. Tot aşa este 
şi cu paserile; ele au caractere de reptile, de 
paseri şi de pesci. Era secundară este domnia 
fanerogamelor gimnosperme. Cătră fine încep a 
apără monocotiledoanele şi fanerogamele angios- 
perme. G. s. se subdivide în trei sisteme: Triasic, 
Jurasic şi Cretacic.

Secundare, în musică, acele voci sau instru
mente, cari nu au partidele lor speciale, ci 
dublează partida unei alte voci sau instrument 
principal. ^ (T. C.]

Secundo, al doilea, în musică se întrebuin
ţează în frasele repetate când este a schimba 
sfirşitul, suprimând la reluare pe ântâiul (primo) 
şi înlocuindu-1 cu al doilea. [T. C.]

Secundogenitura, (lat.) teritoriu resei-vat pentru 
principi din case domnitoare, născuţi mai în urmă 
(s. e. Sicilia a fost o S. a casei spân. Bourbon, 
Toscana a casei Habsburg). S. se mai numesce 
şi complexul de avere destinat pentru susţinerea 
unei a doua linii a unei familii, când linia primă 
posede averea familiară principală ca fideicomis. 
In acest înţeles se cunosc şi Tertiogenituri.

Secure, instrument de fier oţelit ori de oţel 
în formă de ic sau peană, care servă la dobo- 
rîrea, despicarea şi tăierea (scurtarea) lemnelor 
din pădure. S. mare şi S. mică sau topor.

Securicenii, com. rur. în Buc., v. Keusenii.
Sedau, capitala unui arondisment în depărtăm, 

francez Ardennes, lângă Maas, 19,998 loc. (1896); 
fabrici de postav. Până la 1875 fortăreaţă. Aci 
au bătut Germanii pe Francezi la 1 Sept. 1870, 
după care la 2 Sept. armata şi fortăreaţa capi
tulă, iar Napoleon 111 fu prins.

Sedativa, (med.) remedii liniştitoare. S. cal
mează durerile (Anodyna), paralisează simţirea 
(anestetice), calmează ori delătură crampi (antis- 
pasmodice), ameţesc (narcotice), îmbată (Ine- 
hriantia). Unele influenţează pe cale chimică 
sau fislcală, altele pe cale psichică. S. sunt: ex
tractul de Belladona, Cocania, Morfina, Chloro- 
forraul, receala, căldura, ş. a.

Sedeine, (slav.) ijM parte a celui- 150 psalmi, 
sub decursul cetirei cărora şi a cântărilor ur
mate acelei cetiri, şederea era permisă.

Şedatorl, elevi mai înaintaţi ai unei şcoale, 
cari ajutau pe înveţători.

Şederea, o posiţie specială a corpului, în care 
extremităţile inferioare îşi pierd rolul de pur
tătoare ale trunchiului şi acesta zace pe partea 
din jos a basinului şi în câtva pe gambă, mai 
corect pe uiassa musculară şi stratul de grăsime 
din această regiune a corpului.

Sedes, (lat.) scaun, reşedinţa unui episcop, 
reşedinţa papei S. apostolica.

Şeijetoare, locul de întâlnire în satele ţeră- 
nesci pentru tiueri şi betrâni, unde femeile lu
crează, pe când alţii spun glume, poveşti şi 
ghicitori.

Sedez, format tipogr., cuprimjend 16 foi sau 
32 pagini pe coală (16°).

Sedila, săculeţe de brânză; semn pus sub d, s, t, 
pentru a le asibila, numit şi cedilă. El repre
sintă în scrierea română pe i scurt, care e causa 
schimbării numitelor sunete în z, ş, f.

Sediment, precipitarea (depunerea) unor cor
puri dintr’o soluţie oarecare. Sediment urinar, 
precipitarea unor corpi în urină (v. ac.).

Sedis vacantla, (lat.) şi sede vacante, timpul 
dela moartea unui episcop şi până la noua ocu
pare a scaunului episcopesc.

Seditlo, (lat.) mişcare, resvrătire, revoltă.
Sediu, locuinţă, domiciliu, residenţă.
Sedria orfanală e în Ungaria o instituţiune 

administrativă, a cărei chiemare e de a protege 
şi apera pe acele persoane, cari în urma defec-
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telor trupeşei sau spirituale du sunt în stare de 
a se îngriji de sine şi de averea lor. Copiilor 
remaşi orfani le numesce un tutor, care are sa 
înlocuiască pe părinţi; iar acelora, pe cari tri
bunalul îi pune sub curatelă, pentru că sufer 
de morb de minte, au minte slabă, sunt surdo
muţi saU risipitori, le numesce un curator (v. ac.). 
Agendele sedr. orf. Ie regulează art. de lege XX 
din 1877 şi VI din 1885. [I St. Ş.]
tedula, bilet, răvaş.

edum I.., (botan.) gen de plante erbacee şi 
cărnoase din fam. Ci'assulaoeelor înrudit ou Sem- 
permiMm, de care diferă prin flori 5-mere. Cu
prinde (inel. subgenul dioic Bhodiola) vr’o 120 
specii boreale, ce cresc de regulă pe stânci, locuri 
pietroase sau nisipoase, dintre cari unele servesc 
ca plante decorative rustice s. e. S. Aizoon L., 
S.spectdbile'Bo):., S.pulchellum'iAch'x..^. a. Dintre 
speciile respândite pe la noi cităm: 8. acre L. •bu
ruiana de trânjii, >oIoisa«, >şerpariţa< pe aluviele 
rîurilor, 8. maximum Sut. »iarba grasă«, »ver(}i- 
şoara< în păduri şi 8. Ehodiola DC. fJRh. roşea L.) 
•ruja« în regiunea alpină. [A. Pr.]

SeeI, Adolf, pictor, n. 1 Martie 1829 în "Wies- 
baden, a produs mai ales opere, cari represintă 
privelişti orientale cu stafagiu, strălucite şi ca 
lumină şi ca coloai'e.

Seeland, cea mai mare dintre insulele daneze, 
6915 km8., dimpreună cu insuleţele (13)dimprejur 
7409 km*., cu 834,123 locuitori (1890). Capitală 
Copenhaga.

Seelanda Nouă, (v. harta Oceania) grupă de 
insule în sudul Oceanului Pacific spre sud-est 
dela continentul austral; se compune din 2 in
sule mari (intre ele strîmtoarea Cook) şi insula 
mică Steeward la sud. S. a fost descoperită de 
Tasman la 1642, dela 1840 e colonie engleză 
268,461 km*, cu 742,776 loc. (1896). Pe insula 
nordică sunt munţii Egmont (2521 m.), Ruapehu 
(2962 m.) şi vulcanul Tongarinu (2246 m.); pe 
insula sudică platou alpin ou Mount-Cook (3764 m.) 
şi bogate mine de aur. Loc. indigeni Maori sânt 
în disparentă minoritate. Căi ferate 3510 km., te
legraf 10,052 km. Venituri(1895/6);4.398,751 lire 
steri., cheltuieli 4.349,981 lire steri., datorie 43 mi
lioane lire steri. Capitala Auckland.

Şef, (franc, chef) cel ce e în capul unui oficiu. 
Ş. unei gări, Ş. de secţie la minister, etc.

Segarcea, com. rur.in Rom.,j. Dolj, cu3360 loc., 
1 bis., 1 şcoală. Staţie de Cale ferată. 2 bâlciuri 
anuale. Se fabrică multă ţuică. In comună este 
o cetate de pământ, în jurul căreia se ved şi at)i 
urme de şanţuri.

8egarcea, moşie mare de câmp aparţinând 
Domeniului Coroanei, situată în j. Doi j ou 11,756 ba 
teren arabil şi 3244 ha pădure sau în total 15,000 ha 
(30,000 pogoane).

Segarcea din Beai, com. rur. în Rom., j. Te
leorman, cu 1360 loc., 1 bis., 1 şcoală.

Segarcea din Vale, com. rur. în Rom., j. Te
leorman, cu 1338 loc., 1 bis., 1 şcoală.

Sepesta (EgestaJ, în antichitate oraş la coasta 
nordică a Siciliei aproape de Aloamo de aiji, după 
tradiţie întemeiat de Troiani, contrar or. Selinus. 
Se vede ancă templul doric al Afroditei şi teatrul 
săpat în stânci.

Sepestes, principe al Cheruscilor, prietin al 
Romanilor şi duşman al lui Arminius, care îi 
răpise pe fică-sa Thusuelda.

Seghedin, (magh. SzegedJ, oraş liber reg. în 
Ung., cott. Ciongrad, în mijlocul Pustei ungare 
situat pe malul stâng al Tisei, dinspre resărit 
e spălat de valurile Mureşului, care Ia S. se re
varsă în Tisa. In Martie 1879, oraşul a fost 
nimicit de undele rîurilor. A(Ji e scutit de pri
mejdie, din vechime a fost fortificat, şi a în
fruntat asaltul Tătarilor şi al Turcilor. In ve
chime a avut importanţă strategică, a4i mai ales 
comercială. Numerul locuitorilor 141,776 (Rom. 
gr.-ort. 1245). S. are şcoale, diferite societăţi, 
multe edificii pompoase de stat.

Segment, v. Cerc.
Segovia, prov. spân. (Castilia veche), 6827 km8., 

cu 154,443 loc. (1887). Capitala 8., 14,389 loc.; 
episcop, catedrală, castel (Alcazar); renumite 
fabrici de pănură şi spălătoare de lână.

Segregare se numesce în Ungaria statorirea 
dreptului ce compete foştilor domni părnentesci 
şi foştilor iobagi, apoi preoţilor şi învăţătorilor, 
din aşa numitele păşuni, păduri şi locuri cu trestie, 
folosite în comun; apoi separarea competinţei 
fiecăruia în măsura folosinţei avute înainte de 
1848 şi în condiţiunile fixate prin patenta îm
părătească (urbarială) din 1854. [I. St. Ş.]

Segu, (Sega), stat in Sudanul de vest, pe 
ambele ţermuri ale rîului Niger, locuit de un 
popor resboinic păgân Bambara. Căpitanul francez 
Gallieni a încheiat în Martie 1881 în Nango un 
contract cu regele Ahmadu din S., prin care se dau 
Franciei asupra teritoriului exclusive drepturi, 
fiind în mânile ei dreptul de navigaţie pe rîul 
Niger până la Timbuktu. Raportul acesta de drept 
l-a modificat tractatul de Berlin din 1885, care a 
regulat referinţele în statul Congo. Capitala ţerii 
e Segu Sikoro la Nigerul de sus cu 30,000 loc.

Seguidilla, dans spaniol, originar probabil din 
Manchega, de unde âncă numele de 8. de man- 
chega ce i-se mai dă. Musica de o mişcare re
pede (160 timpi pe minut) în măsură ternară 
(de ordinar J/4), constă în alternarea unor frase 
cântate şi riturnele instrumentale (chitară şi ca- 
stanete); ritmul e întretăiat de triolete. [T. C.j

Seguii^ rîu în prov. spân. Murcia, se varsă 
în Mediterana, 240 km. lung.

Seherezade, (Şeherzad), o figură din colec- 
ţiunea de basme »0 miie şi una de nopţi®.

Şeicâ mare, (magh. Nagy-Selyk, germ. Markt- 
Schelken), com. rur. în Trans., cott. Târnava 
mare, cu 5925 jug. catastr. şi 1586 loc. germ. şi 
români, agricultori. Sediul băncii rom. iBaco- 
fana* (fond. 1895 cu capital soc. de 100,000 cor.; 
la 1901 avea fond de res. 8122, deposite 25,916, 
active 135,593 cor.).

Seid, (arab. = domn), titlul descendenţilor pro
feţilor; aveau privilegiul de a purta turban şi 
manta verde. La Turci: Emir (v. ac.). Fig. Sectar 
fanatic.

SeidIItz, pulberea, medicament compus din 
două pulberi. Pulberea ântâie este acid tartrio 
(2 gr.), într’o hârtie albă; pulberea a doua este 
bicarbonat de sodă (2'50 gr.) şi tartrat de sodă 
(7'50 gr.), într’o hârtie albastră.

Seigneur, (franc., pron. senior), orig. pro
prietar de pământ cu drept de jurisdicţiuno; 
acum titlu (prese. Sire) al principilor suverani. 
Grand 8., domn bogat şi distins. L. Gr and 8., 
titlul sultanului, (v. şi Monseigneur.)
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Şelk-uMslam, v. Hoge.
Seimeni, soldaţi mercenari în armatele române. 

Ei se recrutau, pe lângă Români, din toate na
ţionalităţile, cari încungiuran Jerile române. In 
timp de pace se resvrătiau de multe ori, deve
nind astfel o pacoste pentru poporul muncitor.

Şelmuş, (magh. Magyar-SolymosJ, corn. rur. 
în Ung., cott. Arad, cu 1648 loc; români.

Seine, (în vechime SequanaJ, rîu în Erancia, 
isvoresce pe platoul Langres, la Marcilly devine 
navigabil, se varsă în Canal pe o gură de 10 km. 
lată; luugimea lui e de 776 km., diu cari pe 547 
e navigabil. Basinul 77,769 kma. Afluenţi: Aube, 
Marne, Oise pe dreapta; Toune, Eure pe stânga. 
După acest rîu sunt numite 4 departamente 
franc.: 1) Dep. S., 479 kma., cu 3 640,514 loc. 
(1896); capitala Paris. 2) I)ep. S.-et-Marne, 
5888 kma., cu 359,044 loc.; capitala Melun. 
3) Dep. S.-et- Oise, 5658 kma., cu 669,098 loc.; 
capit. Versailles. 4)Dep.S.-Inferieure, 6341 kma, 
cu 837,824 loc.; capitala Rouen.

Seini, (magh. Szinyer- VâraljaJ, corn. rur. în 
Ung., cott. Sătmar, cu 39,480 loc., Români şi 
Maghiari. Are o bancă rom., tSătmăreanat, 
fond. 1892; capital soc. 200,000 cor., fond de 
res. 12,957 cor., deposite 208,326 cor. Suma 
activelor 663,020 cor. (1901).

Seipnir, în mitol. nordică calul lui Odin (Wuotan) 
ca (ţeu resboinic; calul avea 8 picioare şi era 
iute ca săgeata.

Selsachtheia, numele celor 3 legi date de 
Solon 594 a. Chr. în Atbena, prin cari au fost 
iertate datoriile tuturor debitorilor ajunşi în mi- 
serie sau în temniţă din causa acelora.

Seismologia, disciplina care se ocupă cu stu
dierea cutremurelor de păment.

Seismometru, Seismograph, Seismoscope, in
strumente pentru constatarea cutremurelor de 
păment, a direcţiunii şi intensităţii lor, etc.

Seîstan, (în anticitate DrangianeJ, ţinut în 
Persia cu vr’o 150,000 loc.; în mare parte stepă.

Şeitin, (magh. Sajteny), corn. rur. în Ung., 
cott. Cenad, cu 4968 loc. români.

Sejanus, Luduş Aelius, favorit al împ. Ti- 
beriu, la an. 23 a fost praefectus praetorio; 
abusând în mod păcătos de încrederea lui Ti- 
beriu, dimpreună cu fiii şi cu mulţi partisani ai 
sei a fost dat pierzării (an. 31).

Sela, semn ovr. în psalmi, etc., indică o pausă. 
Fig.: s’a făcut, s’a isprăvit.

SelacienI, un ordin de pesci Caxtilaginoşi. (v. 
Chondropterygienii.)

Seladon, v. Celadon.
Seladonit, mineral argilos, de coloare verde- 

nepie sau măslinie, unsuros la pipăit, 500/0 si
liciu, cu oxigen, apoi oxid de fier, puţin lut, 
magnesia, caliu şi 7°/0 apă. Se folosesce ca văpsea 
verde. Se află la Monte-Baldo, pe insula Cipru 
şi la Eaaden în Bohemia.

,jSelăglana“, bancă rom. în Jibou (v. ac.), fund. 
1897, capital soc. 180,000 cor., fond de reServă 
12,142 cor, deposite 171,824 cor., profit 19,221 cor. 
Active 555,179 cor. Divid. 6 cor. (1901).

Selagineae, (botan.) familie de Dicotiledoane 
gamopetale, vecină cu Verbenaceele. Intrunesce 
niai multe genuri de arbuşti, sub-arbuşti sau 

.ierburi din regiunile extratropicale, afară de Au
stralia. Au frunze alterne, întregi, deseori mici;

florile grupate în spice dense. Ca genuri mai prin
cipale sunt: Globularia (v. ac.), Selago L., ş. a.

Selaginella Spring., (botan.) gen de Lycopo- 
diacee beterosporee, familia Selagiuellacee, are 
preste 400 specii, mai ales tropicale; multe se 
cultivă ca decorative, pentru bordură, în florării 
calde; la noi şi în Europa cresc spontan: S. 
spinulosa A. Br., S. helveiica Link. şi S. den- 
ticulata Link, prin pădurile şi păşunile montane.

Selagiu (magh. SzUdgy), comitat în Trans., 
se botăresce la nord cu cott. Sătmar, la vest cu 
cott. Bihor, la sud cu cott,: Bihor, Cluj şi Solnoc- 
Dobâca. Suprafaţa de 3628 69 km8., e brâsdată 
de munţi şi dealuri. Piscul cel mai înalt e Mă
gura dela Pria (998 m.). Rîurile mai mari sunt: 
Someşul şi Crasna. La şes pământul e apătos, 
pe alocurea teritorii întinse sunt nilaştine. Sunt 
isvoare minerale şi localităţi de cură. Clima prin 
văi şi la câmpie e moderată. Producte, la şes 
grâu, pe coline viţă, la munte economie extinsă 
de vite. Numărul locuitorilor 206,968, dintre cari 
121,451 Rom., 76,482 Magh., restul Germ., Slo
vaci, etc. După confesiuni l-:0,544 Rom. gr.-cat. 
şi 7902 gr.-ort. Administraţia. Cott. S. e îm
părţit în 6 cercuri pretoriale, are 2 oraşe cu ma
gistrat, 4 comune mari şi 236 mici. Locul central 
e Zelăul. S. se pomenesce ancă din seci. XIII, 
ca inSinţat de Tubutum. (Notarul anonim).

Selam, (arab. pace), cuvânt de salut folosit de 
toate popoarele mahomedane. Felul acesta de 
salutare îl folosesc mahomedanii numai între ei, 
pe cei de altă credinţă îi salută cu alte cuvinte.

Sălbatic, animal care trăiesce în liber şi nu 
este domesticit (v. Domestic). Cf. şi art. Vânat. 
Oameni sSlbatid, în credinţele unor popoare 
locuitori semianimalici ai pădurilor.

Selcud (magh. SzelkutJ, corn. rurală în Trans., 
cott. Târnava mică, cu 1049 loc. români:

Seldciuc, căpetenie turc., care a întemeiat pe 
la an. 1000 un imperiu în A.sia ant. Seminţia, 
care locuia această ţeară şi a fost convertită 
de S. la Islam, se numia Selddud. La 1092 
imperiul S. dispare.

Sei d’or, săruri de aur, combinaţiunea acizilor 
cu aur.

Selecta, (lat.) lucruri alese; în unele institute 
de învăţământ clasa, care cuprinde elevii cei mai 
buni. Selectam, nume dat abiturienţilor şcoalei 
militare, cari părăsesc şcoala ca oficeri.

Selecţiune, alegere raţionată, (v. art. Descen
denţă şi Natural).

Selemie, stofă de mătasă orientală.
•Selen, metaloid ce se găscesce în natură numai 

în cantităţi mici în genere însoţind sulful. Este 
un corp brun-închis sticlos (greut. at. 79), care 
se topesce la 200°, încălzit în contact cu aerul 
arde cu o flacără albastră, formând Bioxyă de 
Selen producând un miros caracteristic a ridichie. 
Pulberea de S. este roşie.

Selene, la Greci o dciţă a. lunei, faţa lui Hy- 
perion cu Theia, sora lui Helios şi a Zeiţei Eos. 
S. înseamnă luminoasa. Zeus a iubit-o şi dela 
el a născut pe Pandia cea frumoasă.

Selenit, gips (v. ac.).
Seleniţi, nume dat pretinşilor locuitori ai lunei.
Selenographla, descrierea lunei.
Selenotropism, influenţa lunei pliue asupra 

unor plante influinţate de lumină. Corespundă 
Heliotropismului (v. ac.).
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Seletlnul, comună rur. în Bucovina, cu că
tunele ; Brodina, Conunschi, Cranodilul, Fălcăul, 
Frasinul, Hepa, Hreştii, Lupcinul, Măgura, Nă- 
sipitul. Paltinul, Plosca, Kopocelul, Roşişneii, 
Rusca, Sădăul, Sălaşele şi DIma, parocbie, moşie 
mănăstirească in căpit. Eădăuţ; are 3281 Ioc. 
(2189 ort.-or., 568 rom.-cat. şi uniaţi, 48 protest., 
476 mos.), o şcoală primară; scaunul judeţului.

Seleucia, (grec. Seleukeia), 1) oraş în Babi
lonia, fundat de Seleucos 1 lângă Tigris, capi
tala imperiului Seleucitjilor, dărîmat 165 rl. Cbr. 
Ruinele lui (El Madainl se ved la 37 km. dela 
Bagdad. 2) (S. PieriaJ, oraş în Siria, aproape 
de revărsarea lui Orontes in Mediterana.

Seleucos, numele a şese regi din regatul Siriei 
format după moartea lui Alexandru cel Mare. 
Importanţă a avut numai Seleucos I (358—280 
a. Cbr.), fundatorul dinastiei. El s’a luptat cu 
aproape toţi generalii, cari au moştenit bucăţile 
din împerăţia lui Alexadru. Ajutat de puţina scru- 
pulositate dovedită în alegerea aliaţilor, precum 
şi de succesele dobândite pe câmpul de resboiu, 
şi-a lăţit domnia preste aproape întreaga îm
părăţie a lui Alexandru în Asia.

Seleuş, (magh. SedllSs-CsigesSl), corn. rur. 
în Ung., cott. Arad, are 453 case, cu 2368 loc. 
rom. gr.-or. Teritoriul 5755 jug. cat. foarte pro
ductiv.

S. Mare (Nagy-Sztilltis), corn. rur. în Tians., 
cott. Târnava mare, are 264 case cu 1366 loc. 
rom. Teritoriul 3834 jug. cat. muntos.

Seleuţ, (magb. Kevi Szdllds), corn. în Banat, 
cott. Torontal, 2801 loc. români.

Self-governnent, fengl.J guvernament direct 
al afacerilor private şi locale de cătră cei in
teresaţi; în sens mai larg: democraţie, sistem 
representativ (v. ac. şi art. Autonomia şi Decen- 
tralisare).

Selflnduction, autoinducţiune. (v. Inducţiunea 
electrică.)

Selgiuci, v. Seldciuci.
Selia, două sate la muntele Neaguş, aproape 

de Verria în Macedonia, unul e locuit de Făr- 
şeroţi, celalalt de Arămâni-Caraguni; la olaltă 
numeră 3000 sudete. (v. Fărşeroţi.)

Sellger, (lacul OstagcovJ, lac în guvernam, rus 
Twer, 298 km2., avut în pesce. Pe una din nume- 
roasele-i insule e mănăstirea Nilova Pustynj, 
renumit loc de pelerinagiu.

Sellm, trei sultani turci. 1) Selim Jauz (vi
teazul), n. 1467, se urcă pe tron cu ajutorul 
Ienicerilor, constrîngend pe tatăl său să se re
tragă. înlătură apoi din drum 5 nepoţi şi 2 fraţi, 
omorî 40,000 de Şiiţi şi începu resboiu cu 
Persia (Cialdiran 1514), dela care luă Curdi- 
stauul şi Mesopotamia. Cuceri apoi Siria (1516), 
Egiptul (1517) dela Mameluci, supuse Meca şi 
luă titlul de calif, pe care îl au dela el sultanii, 
făcu reforme şi întemeiă puterea maritimă a 
Turciei, ţ 1521.

2) Selim Mest {beţivul), fiul lui Soliman II, 
n. 1524, a fost primul sultan, care a lăsat vi
zirului grijile statului. Sub el s’a cucerit Tunisul 
şi Ciprul şi s’a pierdut lupta dela Lepanto (1571). 
t 1574.

3) Selim, fiul lui Mustafa III, n. 1761 îşi pro
puse (1789) reformarea imperiului turcesc pro
vocând nemulţămiri în lăunlru. A încheiat pacea 
din laşi (1792), a purtat resboiu cu Francia la

năvălirea lui Bonaparte în Egipt (1798). Con
siliat de Sebastiani începe reformarea armatei 
(1802), dar Ienicerii se revoltă în Pera (1807) 
în număr de 15.000, îl depun şi ridică pe ne
potul său Mustara IV, apoi îl ucid, când îi vine 
in ajutor Bairactar (1808). Bairactar depărtează 
pe Mustafa şi pune pe Mabmud II, fratele lui 
Mustafa.

ŞelImbSr, (germ. Schellenberg, magb. Sellen- 
berkj, comună rur. în Trans., coţt. Sibiiu, cu 
822 loc.. Saşi (512) şi Români. Aici s’a dat cu
noscuta luptă dintre Mibaiu Viteazul (v. ac.) şi 
principele Andreiu Bâtbory la 22 Oct. 1599. 
O mică movilă arată mormântul celor căluţi 
în luptă.

Sellnus, (SelinuntJ, oraş grec. Ia sud-vestul 
Siciliei, dărîmat de Cartagineni în primul res
boiu punic. Aproape de Castelvetrano se văd 
frumoasele lui ruine cu 6 temple dorice, între 
cari al lui Apollo e cel mai mare dintre toate 
templele greoesci cunoscute.

Sellşte, orăşel în Transilv., cott. Sibiiu, cu 
3750 loc. rom. In S. se află pretură, judecătorie 
cercuală, cassă de păstrare, şcoală poporală cu 
10 învăţători, şcoală pentru elevii dela meserii, 
diferite reuniuni culturale, piaţă foarte cerce
tată. Pe un deal învecinat este un mic sebit. 
Săliştenii erau odinioară oieri vestiţi, astăzi se 
ocupă mai ales cu meseriile şi comerciul. Co
muna S. a fost şi mai împopulată decât în pre- 
sent; dar un număr însemnat al locuitorilor, 
siliţi de împrejurări, a trecut în România, unde 
au devenit comercianţi şi industriaşi harnici, iar 
o altă parte s’a resfirat prin satele românesc! 
din Trans., unde practică comerciul mic. Un 
număr mai mic s’a aşezat în Dobrogea ca agri
cultori. Pretutindenea ei sunt un element de 
cultură, prin hărnicia, isteţimea şi învăţătura 
câştigată în şcoala poporală din S. Ei sunt un 
tip frumos de Români, îndeosebi femeile. Portul 
lor, iarăşi mai cu samă al femeilor, este pe cât 
de simplu pe atât de elegant. Calităţile Sălişte- 
nilor le întrunesc de altfel şi locuitorii comu
nelor învecinate: Galeş, Tilişca şi Vale, în parte 
şi Cacova şi Sibiel, pe cari, îndepărtaţi de co
munele lor, lumea ii cunoasce sub numele co
lectiv de Sălişteni, în Trans. şi Mărgineni. In 
S. se află şi o bancă rom., ^Caaa de păstrare'^, 
fundată ia 1884; capital social 26,000, fond de 
reservă 74,202, fend de binefacere 41,627, de- 
posite 1.023,442, profit 18,280 (divid. 18%). Re- 
virement 1.476,280 cor. (1901).

SSliţte, protopopiatul gr.-or. al S.-ei, cu 13 co
mune şi 18,568 foc., toţi Români. Sediul e în 
Sălişte.

Sellştea de sus, (Fels8 Szelistye), corn. rur. 
în Maramurăş, cu 2451 loc. români, 600 Ovrei, 
2 paroebii, 2 bis. şi 2 şcoale române. Dieoesa 
Gherlei.

Seliştioara, l) S., oom. rur. în Rom., j- R°- 
manaţi, cu 495 loc., 1 bis., 1 şcoală. Pe aici a 
trecut armata română preste Dunăre, când a 
plecat în ajutorai Ruşilor (1877). 2) S., insulă 
în Dunăre în faţa comunei cu acelaş nume.

Selklrk, comitat în sudul Scoţiei, 674 km*., 
ou 27,353 loc. (1891). Capitala S., 6397 loc.; 
fabrici de lânăni.

Selia, Quintino, inginer şi om politic italian, 
membru onorar al Acad. rom., n. 7 Iulie 1827,
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f 14 Martie 1884, a publicat numeroase lucrări 
de petrografie, industria minerală, etc.

Sella curulis, un insigniu al dignităţii sena
toriale la Romani; astfel se numia scaunul ce-1 
avea flecare senator în sala senatului.

Sellasla, orăşel în nordul Laconiei (Grecia); 
221 a. Chr. aci au fost bătuţi Spartanii de Ma- 
cedonieni.

Selling-stakes, (engl., pron. — stecs), alergări de 
cai, la cari calul învingetor se vinde cu preţul 
stabilit înainte de terminarea cursei.

Selnieczbânya, (germ. SchemnitzJ, oraş minier 
în Ungaria, cott. Hont, cu 15,280 loc.. Slovaci, 
Maghiari (2534) şi Nemţi (1186), cari sunt in
dustriaşi şi mineri. In S. se află oflciile centrale 
ale cott. Eont, judecătorie cercuală, perceptorat, 
direcţiune montanistă, academie pentru monta- 
nistică şi silvicultură, şcoală pentru mineri, gim- 
nasiu superior, şcoală industrială, mai multe in
stitute de bani, fabrică de tutun. Ein mine se 
scoate aur, argint, plumb şi aramă. In majori
tatea lor minele sunt proprietatea statului. Mi
nele dela S. au fost exploatate deja pe timpul 
Romanilor. Cu S. este împreunat, din punct de 
vedere administrativ, orăşelul Belabănya.

Selslg, (magh. SzelszegJ, corn. rur. în Irans., 
cottul Selagiu, cu 1152 loc. români.

Selters (NiederaelteraJ, sat în guvernam, prus. 
Wiesbaden, cercul Limburg, lângă Ems, 1386 loc. 
(1895); renumită apă minerală (se exportează 
preste 4 milioane sticle pe an).

Sem, cel mai betiân din cei trei fii ai lui Noe. 
v. Semiţi.

SemanI, un rîu în Albania, care se fcrmează 
prin unirea rînrilor Devei şi Osum (Beratit).

Semantica, (grec.) sinonim cu Setnaaiologia, 
acea parte a linguisticei sau filologiei comparate 
(v. ac.), care tratează despre însemnarea şi 
schimbarea însemnării cuvintelor, dela originea 
lor. S. e partea cea mai însemnată din istoria 
limbei din punct de vedere psichologic şi moral. 
(Cf. L. Şăineanu, ^încercare asupra semasiologiei 
limbei române.»)

•Semaphor, (grec.) aparat pentru telegrafia prin 
semne la ţermuii de mare. (v. şi Semnal).

Semeiographia, scrisoarea prin semne. (v. şi 
Semnal).

Semele, în mitol. grecă iubita lui Zeus, pe 
care l-a rugat să i-se arate în toată splendoarea 
divină. Zeus i-s’a arătat între fulgere şi tunete, 
când S. a murit şi în moarte a născut pe (ţeul 
Bionysos. Zeus personifică ploaia de primăvară, 
iar S. pământul.

Semănat, operaţiunea de a arunca semenţa ca 
Bă poată încolţi şi resări. S. se face cu mâna prin 
împrăştiere şi punerea în cuiburi cu mâna, sau 
cu semenătoarea în lat şi în rânduri. Nobili- 
tarea seminţei se face prin selecţiune sau ale
gere, prin ibridaţiune şi prin aclimatisare de 
seminţe străine, (v. şi Diseminaţiune).

Afofini de aemZnat sunt de diferite sisteme 
şi se propagă din ce în ce mai mult în agri
cultură. Sunt maşini de S. prin împrăştiere, 
supranumite şi aemSnătoare în lat, cari numai 
împrăştie semenţa fără a o îngropa sau acoperi, 
şi S. în rânduri, cari seamănă semenţa în rânduri 
continue (neîntrerupte) şi în cuiburi sau inter
mitent, şi totodată o şi îngroapă cu ajutorul 
unor conducte şi mici brăzdare, cari ajung până 
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în pământ. Cu M. de S. se pot semăna pe (ji până 
la 10 ha. (20 pogoane).

Semănătura, operaţiunea semănatului; holde, 
mai cu samă la cerealele de toamnă şi de pri
măvară.

Semendria, (magh. Veg-SeendrSJ, oraş în 
Sârbia, aproape de revărsarea Moravei în Du
năre. Pe timpul luptelor cu Turcii a avut rol 
important ca fertăreaţă aparţinătoare, la început. 
Ungariei. 1440 a bătut aici loan Corvin oastea 
turcească, 1459 cetatea a că(jut de nou în mâ- 
nile Turcilor. 1769 o au cuprins Austriecii, 1867 
a fost dată Sârbiei.

Semenic, cel mai înalt pisc (1447 m.) din grupul 
de munţi Pleşuva-Semenic, în cott. Caraş-Se- 
verin. Din coapsa muntelui S. isvoresc Timişul, 
Nera şi Bârzava.

Semenow, Petru, n. 1827 în Petersburg, unul 
din cei mai activi membri ăi societăţii geogr. 
ruse, a făcut călătorii în Giungaria şi Asia cen
trală, fiind primul,, care a pătruns în munţii 
Thian-Şan. S. a publicat «Dicţionarul geografic- 
statistic al imperiului rusesc», 5 tom. Petersburg 
1863—85 şi «Rusia pitorească», tom. 1—3, 9—11. 
Petersburg, 1881—85.

Semenţa, (botan.) resultatul desvoltării ovu
lului fecundat dela Panerogame. Are ca părţi 
esenţiale tegumentul şi simburele. Tegumentul 
poate fi la suprafaţă neted (Fasole); cu peri 
lungi (Bumbac); lăţit ca o aripă subţire (Brad); 
cărnos (Rodie); lemnos, cum e mai de obioeiu. 
Simburele e format ori numai din embrion (v. ac.), 
ori afară de acesta mai are şi albumen (v. ac.), 
endosperm (v. ac.) sau perisperm (v. ac.). S. re- 
presintă pentru Fanerogame un mijloc de în
mulţire şi diseminaţiune (v. ac.); e caracteristică 
pentru aceste plante, cari se şi (Jio Spermaphyte, 
în oposiţie cu restul plantelor fără 8., cari au 
sporii ca mijloc de împrăştiere şi cari se 4>c 
Sporophyte. S. matură are o viaţă de repaus, 
variabilă în durată, după care apoi germinează 
(v. Incolţirea, Germinaţiunea), dacă se găsesce 
în condiţiuni prielnice. [S. Şt. R.]

Semesnye, Şimijna, corn. rur. în Trans., cott. 
Solnoc-Dobâca, cu 1408 loc. români.

Semestru, (lat) timp de şese luni, jumătate 
de an şcolar.

Semeţia, fudulia (v. ac.).
SemI —, (grec.) jumătate, aproape (în compos.).
Semicerc, v. Cerc.
Semicolon, unul_din semnele diacritice în gra

matică, prin care se distinge o venală semisonă 
de plenisonă, s. e. u (= plenison) şi u (= semison), 
sau întunecă o vocală, s. e. din a: ă. [*]

Semizeu, (jumătate 4eu, jumătate om, Eeroes 
[v. ac.l la Greci), în mitol. rom. Semonii, Indi- 
geţii, Genii şi Larii. S. erau ancă: Semo Sancus 
(Dius Fidius), Hercules, Castor şi PoUux, Aeneas, 
Antenor şi Dea Roma. La Greci: Diomedes, 
Ulysses, Telephus.

Semifabricat, un product industrial ancă in
complet, s. e. ţesături nelucrate şi neînălbite.

Semiluna, v. Luna. 8. e stema imperiului 
otoman.

Semimetal, numire dată mai înainte metalelor 
antimon, amen, zinc, etc., cari nu sunt maleabile.

Seminar, institut pentru crescerea candida
ţilor la preoţie. In primii secoli ai erei creştine, 
8. erau pe lângă bisericile catedrale; conciliu!
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din Trident a dispus, ca fiecare diecesă să-şi aibă 
S. ei. Crescerea candidaţilor rom. în Ung. se făcea 
înainte de seci. XVIII pe la mănăstiri şi epi
scopii, după unire s'au înfiinţat seminarul din 
Blaj (v. ac.) pentru gr.-cat. şi cel din Sibiiu (v. ac.) 
pentru gr.-or. A(}i are biserica gr.-cat. 8. de 4 cl. 
în Blaj şi Gherla, unde se primesc tineri ou 8 cl. 
gimn. Unii studiază în Roma, Viena şi Buda
pesta. Biserica gr.-or. are S. în Sibiiu, Arad (v. ac.) 
şi Caransebeş (v. ac.), primindu-se absolvenţi 
de 6—8 cl. gimn.

S. din România, v. Ortodoxa biserică.
Seminare pedagogice, institute ataşate univer

sităţilor, în cari se pregătesc candidaţii pentru 
posturile de profesori la şcoalele secundare. Ele 
le ofer ocasiune de a face în specialitatea lor, 
deprinderi practice, cari lipsiau până acum.

Seminar, deal în corn. Păuşesci, Rom., j. Iaşi, 
numit astfel, pentru că pe el a fost înfiinţat de 
cătră mitropolitul Yeniamin Costacbi un seminar 
pe la 1824, strămutat 1832 la Socola, 1886 la Iaşi.

Semiotica, (med.) semiologia, acea parte a 
diagnostice! medicale, care se ocupă cu fenome
nele organismului omenesc, fie acelea fisiologice, 
fie patologice.

Semipalatinsk, prov. rusească în Asia centrală, 
478,182 km*., cu 685,197 loc. (1897). Capitala S., 
lângă Irtiş, 26,353 loc.; însemnat oraş comercial.

Semiramis, regină în Asiria, după legenda 
perso-elină nevasta lui Onnes, un beliduce al 
regelui Ninus. Murind bărbatul ei, a luat-o Ninus 
de soţie. Murind şi acesta, a domnit singură (pe 
la 2000 a. Chr.). Ei i-se atribue zidirea a o 
mulţime de oraşe, şosele şi canaluri, precum şi 
grădinile atîrnătoare, una din cele şapte mi
nuni alo lumii vechi. S. a fost ucisă de fiul ei 
Ninyas.

Semlreoenek, prov. rusească în Asia centrală 
între Tienşan şi lacul Balchaş, 394,396 km*., ou 
990,107 loc. (1897); capitala Wernyi.

Semiţi, numele comuu al Sirienilor, Asirienilor, 
Ovreilor, Fenicienilor, Arabilor, (v. ac.), cari după 
tradiţiunea ebraică se trag dela Sem (ebr. şem = 
roşu) fiul cel mai mare al lui Noe; în oposiţiune 
ou Chamiţii (negrii) şi lafeţii (albii).

Limbile Semite, vorbite de popoarele S., cu
prind; ebraica veche, în care e scris penta- 
teuchul şi care e pentru limbile S. ceea ce e 
sanscrita pentru limbile indo-europene; feni
ciană, din Feniciaşi Cartaginea; de prin seci. VI 
a. Chr., arameica, cu deosebite dialecte sau' 
idiome, cum Sunt chaldaica biblică, în care e 
scrisă o parte din vechiul testament, chaldaica 
targumica (v. Targum), airo-chaldaica, formată 
în timpul captivităţii din Babilon şi în care e 
scris Talmudul (v. ac.), foarte amestecată; ara
meica păgână, vorbită de Nabateeni şi Sabeeni; 
siriaca, representată prin neo-siriaca şi adi prin 
araba, care înlocui vechile ramuri ale limbilor 
S. şi care, dela Mahomed, deveni limba reli
gioasă a Islamismului în Asia, Europa şi Africa 
şi limba literară a Arabilor, (v. Arabi, Biblia, 
Judaica, Ovrei). Araba, singură vorbită adi din 
limbile S., e tipul lor comun. Caracterele lor 
distinctive sunt: rădăcini de câte 3 consonante, 
întrebuinţarea afixelor şi prefixelor, lipsa voca
lelor în scrierea usuală, şi scrierea dela dreapta 
la stânga. Academia franceză pentru inscripţiuni 
şi literatura frumoasă a întreprins compunerea

unui Corpus insnriptionum semiticarum, din care 
să se poată studia mai bine aceste limbi âncă 
puţin cunoscute. (Cf. Renan, Histoire des langues 
semitiques.)

Scrisoarea semită. Principalele specii .sunt; 
samariteană sau ebraică veche, comună Ovreilor 
înainte de captivitate şi care nu e decât o formă 
modificată a S.-ei feeiciene; ebraica caldeană; si- 
riaoa; cuBca, întrebuinţată de Arabi de pe timpul 
cuceririlor lui Mahomed, adi înlocuită cu S. ara
bică modernă, care e adoptată cu mici schim
bări şi pentru persana modernă, deşi limbile se 
deosebesc. S. familiei semitice cuprinde âncă 
deosebite grupe de S. împrumutate din scrierea 
egipteană, însă desvoltate până la starea de al
fabet şi trecute la popoarele Asiei prin Feni
cieni. Toate aceste scrieri se fac dela dreapta 
la stânga, (v. Scrierea, Scriptura şi Siriaca limbă. 
Cf. X. Faulmann, Geschichte der Schrift, 1880).

Semitism, numire dată totalităţii Ovreilor, ca 
seminţie, şi fără considerare la limbile ce le 
vorbesc. Semitişti, cei ce se ocupă cu studiul 
limbilor semite.

Semlac, corn. rur. în Ung., cott. Arad, cu 
1072 case şi 6319 loc., preste 3500 Români, 
.oeialalţi Magh. Teritoriul 14,076 jug. cat. arător, 
foarte productiv.

Semlikl, rîu în Africa equatorială, isvoresce din 
lacul Albert Eduard Nyansa şi se varsă în lacul 
Albert Nyansa.

Semlln, (magh. Zimony, şerb. ZemunJ, oraş 
în cott. Sirmiu, Slavonia, cu 14,517 loc., Şerbi 
şi Germani. Liceu real, şcoală comercială, museu 
de anticităţi romane. In castelul de lângă S. a 
murit loan Corvin (1456).

Semmerlng, masiv de munţi între Austria de 
jos şi Stiria, 1783 m. înălţime. Preste pasul S. 
(981 m.) trece şoseaua dela Ologgnitz la Miirz- 
zuschlag, precum şi calea ferată deschisă la 1853.

Semnal, signal, un semn stabilit prin învo
ială sau ordinaţiune, îndreptat asupra ochiului 
(optic) sau urechei (acustic). Serviciul de S. a 
ajuns la o desvoltare mare la miliţie (prin horn 
tobe), în marină (semne de colori diferite d'ua 
cu aparate electrice sau apoi ou sirene, clopote 
puşcături de tun, etc., noaptea) şi la căile ferate 
Unele S. sunt stabilite prin convenţiuni inter 
naţionale. La puncte favorabile de pe ţermuri 
sunt staţiuni de S. (v. şi la Sign —.)

Semnare, subscriere (v. Contrasemnare). Sem
nătura, iscălitura, subscrierea. Actele se îm
part în autentice, adecă cari sunt întărite de o 
autoritate competentă, şi în acte sub S. privată^ 
adecă cari cuprind S. părţilor contractante, fără 
intervenţiunea nici unei autorităţi. Actul autentic 
face dovadă prin sine însuşi; cel sub S. privată 
nu produce nici o dovadă, dacă nu e recunoscut 
de acel căruia se opune. Actul sub S. privată 
nu face credinţă faţă de ori cine în privinţa 
datei, cum face actul autentic, oi numai între 
părţile contractante şi moştenitorii lor universali 
(v. ac.). (Cf. D. Alexandrescu, Dreptul civil 
român, VII.)

Semo, (ori SemonJ, la Romani fiinţe spirituale, 
un fel de Genii; se asemenau ou Larii (v. ac.), 
şi treceau ca semidei.

Semo Sancus, Hercules la Sabini, se închipuia 
ca primul rege al lor.



Sempach — Senegambia. 931
Sempach, oraş în cantonul elveţian Luzern, lângă 

lacul S. (14-3 km*., 507 m. altitudine), 1106 loc. 
Aci an bătut Elveţienii pe Leopold de Austria 
la 9 Iulie 1386 (tradiţia despre Winkelried).

Semper, Gottfried, ai'ohitect de renume, n. 
1803 în Ham burg, -f 15 Maiu 1879 în Roma, 
conducetorul zidirei museelor, palatului şi tea
trului curţii din Viena. A scris cartea epocală 
>Der Stil in den technischen und tektonischen 
Kunsten», 2 voi. Miinchen, ed. II, 1878—79, etc.

Sempervirent, (botan.) pururea (totdeuo a) verde, 
în antitesă cu caduc, termin ce se aplică mai ales 
la frunze. Fisiognomic distingem plante cu foi 
solzoase, cu foi aciculare (ca acele), exemple de 
ambele categorii la Conifere şi cu lamina ex- 
planată (foarte numeroase în ţerile calde).

Sempervivum L., (botan.) gen de plante er
bacee şi cărnoase din fam. Crassulaceelor, în
rudit cu Sedum (v. ac.) însă de regulă mai ro
bust şi cu flori ca. 10-(6—20)-raere. Cuprinde 
vr'o 40 specii respândite prin munţii emisferei 
estice din Europa până în Himalaia şi Abisinia. Şi 
acest gen cuprinde tot plante saxatile, dintre cari 
unele de importanţă horticolă, aşa S. hirtum L., 
S. arachnoideum L., S. fomentosum Lehm. ru
stice, iar S. arboreum L. şi S. tabuliforme Haw. 
de florărie temperată. S'. tectorum L. şi specii 
înrudite dela nci se cultivă adesea şi se aplică 
în medicina poporală la durere de urechi, de 
aici şi numirile cele mai respândite ale plantei 
•iarba urechei» şi »urechelniţă«. [A. Pr.J

Semuire, 1) sinucidere, a-şi face samă, a se 
sinucide; 2) semnalementele, adecă semnele, cari 
se iau la diferiţi criminali, (v. şi Bertillonage.)

Sen., prescurtare din senior (v. ac.).
Sen, monetă japoneză de bronz, ceva preste 

3 bani.
Senaar, (SennarJ, teritoriul dintre Nilul alb 

şi cel albastru dela Chartum până la Fazogl. In 
înţeles mai strins S. a fost o provincie în Sudan 
sub protectoratul Egiptului, care a căcjut apoi 
în mânile Mahdiştilor. Locuitorii se împart în 
indigeni cu coloare mai deschisă (Şukurieb, 
Hasanieh) şi mai întunecată. La cei din urmă 
aparţine o seminţie de negri, (Fundi) care la 
1500 a venit din sud-vest, a supus pe nomacjii 
deşertărilor şi a întemeiat imperiul S., pe care 
l-a cuprins la 1820 paşa din Egipt. Capitala S., 
ou 70,000 ioc. a decăzut în mesura în care s’a 
rjdicat oraşul Chartum. După rcligiune locuitorii 
sunt mohamedani.

Senar, monetă persană de aramă = 6 bani.
Senar, trimetrul iambic (v. ac.).
Senarmontita, mineral, oxid de antimoniu, 

cubic, rar.
Senat, sfatul bătrânilor. La Romani consiliul 

de stat al regelui, în republică adunarea con
sultativă a statului, compusă la început din 
100 patriciani, apoi din 300 şi mai târcjiu din 
600 membri, in pai’te şi plebei. Au făcut parte 
din 8. cei ce ocupau cficii curulice, ceilalţi erau 
primiţi de consuli (apoi de censori, de împărat). 
Sub August s’a stabilit un cens pentru S.

In evul mediu s'a dat denumirea S. colegiilor 
dela magistratele orăşenesc!, dela judecătorii 
înalte. In timpul mai nou se numesce S. în 
state cu sistem bicameral (v. Bicamerism) primul 
din corpurile legiuitoare, (v. Legislaţiune.)

Senator, membru al unui senat.

Senatus consulta, (lat.) hotărîri ale S.-uIui 
roman luate cu majoritate de voturi.

Senat universitar, colegiul profesorilor unei 
universităţi.

Senat şcolar, primul for administrativ la şooa- 
lele primare din Ung. In bis. gr.-or. e S. şcol. 
comitetul parochial, in cea gr.-cat. îl formează 
membrii aleşi de parochieni în proporţie cu nu
mărul credincioşilor din parochie. La şcoalele 
comunale S. şcol. e alos de consiliul comunal.

Şendrea, Ştefan C-, profesor la facultatea de 
drept din Iaşi, n. 1842 tot acolo. A fost agent 
diplomatic al ţerii în Paris (1876), din 1896—97 
ministru de justiţie în cabinetul P. Aurelian.

Seneca, 1) S., Mareus Annaeus, retor roman 
originar din Spania, a studiat pe timpul lui Au
gust în Roma. Pentru fiii săi scrise la bătrâneţe 
opul; «Oratorum et rhetorum sententiae, divi- 
siones, colores». (54—38 a. Chr.) Fiul seu

2) S., Luduş Aneus, filosoful (3—65 d. Chr.), 
n. în Cordova, studia în Roma retorica şi filo- 
sofia, sub Caligula a fost questor şi senator, la 
41 a fost exilat, de unde după 8 ani reîntor- 
cendu-se a fost profesorul lui Nero, iar după 
ce acesta deveni împărat, omul său de încredere, 
dar şi victima lui. S., care de altcum e descris 
ca un slab caracter, încercă a uni fiiosofia stoică 
cu eclecticismul. El pentru prima oară deosebi 
fiiosofia în teoretică şi practică şi învăţăturile 
sale au avut mare influenţă asupra posterităţii. 
A scris foarte mult. Cele mai însemnate sânt 
De providentia. De clementia. De constantia sa- 
pientis. De ira. De consolatione, De vita beata, 
124 epistole şi 7 cărţi quaestiones naturales, ş. a. 
Ediţie completă de Fickert în 3 tom. 1842—45.

[PI.]
Senecio L., (botan.) gen de Composee, trib 

Senecionee. Luat în sens larg cuprinde secţiu
nile: Ligularia Cass., Pericallis Webb., Ga- 
ealia I;., ş. a., considerate de alţii ca genuri 
distincte, şi atunci cuprinde preste 900 specii 
de ierburi, arbuşti, mai rar arbori, respândite 
preste. tot globul. Ca speeii mai comune prin păr
ţile noasti'e sunt: S. crudfolius L., vulgar Bătă- 
tarniţă, Petimbroasă; S. vulgaris L. şi 
S. vernaliaW. Kit., vulg. Cruciuliţă, Spă
lăci casă, etc. Unele specii fS. elegans L., 
S. pulcher Hook. et Arn., ş. a.) se cultivă ca 
decorative în florării. [S. Şt. R.]

Senegal, unul dintre cele mai mari rîuri din 
Africa nord-ve.stică, lungimea 1580 km., isvo- 
resce din regiuni muntoase pe un teritoriu preste 
300 km. Ramuri mai principale sunt Bafing şi 
Bahoi. Ramura principală Bafing isvoresce în 
nord dela muntele Sere, 80 km. spre sud dela 
isvoarele rîului Cambia. Sub punctul de întâl
nire a celor 2 ramuri se află cataractele Cuina, 
54 km. mai jos la Medine cataractele Felu. Lă
sând aceste cataracte, rîul ajunge în şesul Se- 
negambiei şi din sud primesce rîul Faleme în 
apropierea fortăreţe! Bakel. Pe timpul ploilor 
(Iulie—Nov.) e navigabil până la cataraetele Felu, 
în timpul secetei e navigabil numai 380 km. dela 
vărsarea în mare. In partea din jos formează 
multe insule (Moifil). La gurile deltei mai îusem- 
nată e insula St. Louis, în posesia Francezilor.

Senegambia, (Migriţia vestică sau Senegal), 
un teritoriu în Africa vestică, ce se extinde la 
Oceanul Atlantic dela 10—18° lat. nord. în o

59*



932 Seoeşal — Sensnalism.

lungime de 930 km., înlăuntru în o extensiune 
spre Saliara de 930 km., spre est până în văile 
nului Niger în o lungime de 1850 km., cu un 
teritoriu de 990,000 km*. Numirea ţerii e luată 
dela cele 2 rîuri principale Senegal şi Gambia. 
Se împarte în trei părfi principale: Seneg. de 
BUS, în care locuiesc Arabi şi Berberi, zace spre 
nord dela rîul Senegal. Locuitorii aparţin reli- 
giunei mobamedane; S. medie cuprinde (ermurii 
mării din nord spre sud cam 370 km. Clima este 
cea mai fierbinte pe întreg pământul, în păr
ţile vestice pământul e roditor. S. de jos cu
prinde teritoriul rîului Gambia şi părţile sudice 
dela acesta. Dintre Europeni mai multe teritorii 
au Francezii. Englezii au puţine, niunai în jurul 
rîului Gambia. Capitala e St.-Louis. întreagă 
colonia franceză pe un teritoriu de 220,000 km1., 
are 200,000 loe.

Seneşal, (din lat. Seniscaleus = servitorul mai 
bătrân), în Francia odinioară titlu dat mareşa
lului de curte.

Seneslau, voevodul unui ducat român în Mun
tenia, pe ţermul stâng al Oltului. Amintit în 
diploma lui Bela IV din 1247, când acesta co- 
lonisează pe loaniţi la graniţa Transilvaniei, 
dându-le şi teritorii din România, excepţionând 
ţeara lui Lyrtioy (v. ac.) şi a lui S. (v. şi Ba- 
saraba.)

Senhor, (portug., pron. senior), domn; Sen- 
hora, doamnă.

Senigallla sau Sinigaglia, anticul oraş Sena 
Oalliea, port în provincia Ancona, Italia, lângă 
Adriatica, cu 22,499 loc. Băi de mare foarte 
cercetate şi pescării.

Senilitate, etatea de declin a omului. începe 
la 45 ani cu slăbirea vederii, dacă nu a început 
deja mai nainte cu pierderea forţelor şi elasti
cităţii corpului, caracteristice tinereţei. Apoi ur
mează încreţirea pielei obrazului prin pierderea 
elementelor elastice din piele; încheieturile, 
muşchii devin mai rigi4i; mersul mai încovoiat, 
memoria slăbesce, în urmă întreg raţionamentul 
este alterat. Aceste simptome se presintă unul 
câte unul între anii 60—80, adeseori şi mai 
târziu. Moartea bătrânilor, dacă nu survine brusc 
prin o emoragie cerebrală, este causată de ma
rasm senil, de pneumonia bătrânilor.

Senior, (franc, seigneur, lat. senior), cel mai 
bătrân; s’a întrebuinţat şi în înţelesul boier, 
proprietar feudal în evul mediu. Astăzi se dă 
acest titlu mai ales presidenţilor corporaţiunilor 
studenţesc!.

Seniorat, posiţiunea sau demnitatea unui se
nior; ordine de succesiune la care proprietăţile 
imobile ale unei familii trec în totdeuna asupra 
membrului ei mai ;îu etate, fără considerare 
la apropierea liniilor şi gradelor, (v. şi art. 
Majorat.)

Sennyey, Paul, baron, om politic magb., n. 
24 Apr. 1824 în Buda, f 3 Ian. 1888, fost se
cretar onorar pe lângă presidiul cancelariei 
reg. de curte. In dieta din 1848 a luat posiţie 
contra lui Kossuth. In decursul revoluţiei s’a 
retras din viaţa publică. Din 1867 începând, a 
luat parte activă la desbaterile dietei. In Febr. 
1877, când abijise Col. Tisza, regele i-a încre
dinţat formarea cabinetului, ceea ce însă nu i-a 
succes. In 1885 a fost numit president al casei 
magnaţilor şi judex curiae.

SenonI, popor galic în centrul Galliei (eapi- 
tala Agedincum, acum Sens) şi în Umbria, cei 
din urmă supuşi de Romaui la 283 a. Chr.

Senonlan, subdivisiune geologică, aparţinând 
Cretacicului superior. El se subdivide în Em- 
acherian şi Aturian. Această formaţiune e foarte 
bine desvoltată şi în România, unde e repre- 
sentată în cele mai multe caşuri prin cretă cu 
echinicji (Dobrogea) sau marne cu belemnitella 
(Prahova, Dâmooviţa). ’

Senor, (spân., pron. senior), domn, Senora, 
doamnă, Senorita, damă tinără.

Sens, aparat în organism, prin care o fiinţă 
se pune în raport cu obiectele de din afară, ce 
fac impresiuni asupra numitei fiinţe. Omul are 
5 sensuri: vederea, aucjul, mirosul, gustul şi pi
păitul (v. ac.), în care întră simţul muscular 
şi de temperatură.

Sens comun, ceea ce este pe înţelesul tuturor; 
modul simplu şi natural de a simţi, a cugeta şi a 
judeca al omului cu mintea sănătoasă, dar fără cul
tură superioară. In sens psichologic S. c. se 
ia pentru totalitatea sensurilor (sensaţiunilor) şi 
se descopere atunci în totala impresiune, pe care 
sensurile toate deodată sau mai multe deodată o 
exercitează asupra sufletului. Resnltatul acestei 
acţiuni concrete este formaţiunea psichică, ce se 
numesce îndeobşte imaginea unui obiect singular 
sau intuiţiune. [Pl.j

Sensal, (îtal.J samsar (v. ac.).
Sensaţiuni, în genere elementele fenomenelor 

sufletesci, cari se produc dela sine în urma sti
mulului ce-i vine din afară prin mijlocirea sensu
rilor. S., ai cărori stimul! sunt stări şi procese ce 
se petrec în organismul nostru somatic, se numesc 
somaticessM organice şi provindelaorganelede nu- 
trire (foame, sete, săturare); în încordarea puterii 
(oboseală, astrîngere, încordare, etc.); dela în
suşi nervii ori din regiunea pielei (dureri de 
nervi, gâdilire, mâncărime, usturime, furnicare); 
din funcţiunea inimei,1 din respirare, circulaţia 
sângelui, etc. [PI.]

Sensibilitate, capacitatea sufletului de a primi 
prin mijlocirea organismului flsic informaţiuni 
sau impresiuni din afară şi de a împărtăşi altora tot 
printr’insul emoţiunile şi stările sale. Tot S. se 
numesce şi proprietatea sufletului de a fi mai 
mult sau mai puţin atins, mişcat şi emoţionat 
de sentimente, (v. şi Disposiţiuue.) [PI ] 

Sensitiv, atributul acelor fiinţe şi organe, cari 
au facultatea de a simţi. Persoane S. se numesc 
acele, cari sub raportul sensibilităţii şi al im- 
presionabilităţii se află într’o stare de prea mare 
iritabilitate. Plante S. se numesc acele din specia 
Mimoseelor, ale căror foi se strîng la atingere, 
cum e s. e. Mimosa pudica. [P1-]

Sensorlali tot ce se ţine de Sensoriu adecă 
de acel loc in creer, ce se presupune a fi centru 
comun al activităţii nervilor şi a tuturor sensa
ţiunilor; apoi tot ce se ţine de sensuri. Sen- 
soriale sau obiective se numesc şi acele dintre 
sensaţiuni, cari sunt causate de cătră stimulii 
ce provin din afară prin mijlocirea deosebitelor 
sensuri sau organe, cari compun aparatul de 
simţire. [Ph]

Sensuallsm. a) Inlimbagiul filosofic şi sub 
raport poetic şi metafisic acea sistemă din sfera 
empirismului, care rapoartă numai la sensuri 
şi la percepţiunile lor originea tuturor ideilor şi



Sensualitate — Şepte ani. 933

a cunoscinţelor noastre. Cei mai de frunte repre- 
sentanţi ai 8.-lui au fost Hobbes şi Condillac, iar 
în timpul mai nou A. Comte. b) Sub raport etic 
se numesc S. acea vedere, care susţine că mă
sura morală pentru bunul şi reul moral este plă
cerea sensuală ori neplăcerea. A fost represen- 
tată în anticitate prin Edonişti în timpul mai nou 
de Hobbes şi do Enciclopediştii seci. XTIII.

[P1.1
Sensualitate, disposiţia omului de a se da plă

cerilor flsice ale sensurilor. [PI.]
Sentenţa, actul ce constată ceea ce a hotărît 

judecătorul, S. şi hotărîre e acelaş lucru; totuşi 
în terminologia jur. rom. se numesc S. în special 
numai botărîrile tribunalelor, pe când ale curţilor 
poartă numele de deciaiuni, iar ale judecătoriilor 
de pace sau de ocoale, de cărţi de judecată. 
Odată ce s’a pronunţat S., judecătorul nu mai 
poate reveni asupra ei. O S. se compune din un 
preambul, în care se arată despre ce proces e 
vorba, cine s’a presentat şi ce acte s'au produs 
şi .susţinerile părţilor. Această parte a sentenţei 
se numesce practică. Apoi vin considerantele, 
adecă chestiunile de fapt şi de drept, cari for
mează nisce adevărate premise, de unde urmează 
miuuta, adecă ceea ce a hotărît judecătorul. S. 
pot fi în prima sau ultima instanţă, după cum 
pot fi sau nu atacate cu apel. [—]

S. tn lipsă, V. Contumacia.
Sentenţa, (retor.) ornament pentru discursuri; 

e o maximă generală, o cugetare morală sau în
văţământ convingător, scos din observatiune ori 
din sentimentul comun al societăţii. De obiceiu 
învaţă ce e de făcut, sau ce se petrece în viată.

[*]
Sentiment, acele fenomene psichice, prin cari 

suntem informaţi despre starea afectivă bună 
ori rea, plăoută ori neplăcută, în care se află 
organismul nostru psichofisic într’un moment 
dat. Ca conţinut al consciinţei S. sunt stări su
biective, cari însoţesc primitivele fenomene de 
cunoscinţă: sensaţiunile, intuitiunile, represen- 
tările şi combinările dintre ele. Totalitatea sen
timentelor din unul şi acelaş moment sau period 
al vieţii constitue disposiţiunea (v. ac.) omului 
sau inima.

Sentimentalitate, v. Disposiţiune. [PI.]
Sentina, compartimentul dintre fundul şi prima 

podeală dela un bastiment.
Sentinela, soldatul înai'mat şi pus să păzească 

o casă cu bani, un arest, un pod, un drum, etc. ce 
duce cătră duşman; adesea S. se mai numesce 
după destinaţia sa, aşa S. la drapel, care face 
gaida de onoare la drapel, S. dela arme, care face 
garda înaintea armelor Ia o gardă mare, care stă 
în repaus, etc.

Senza Sordino, (mus.) v. (^n Sordino.
Sepala, (botan.) frunză ficrală verde, care întră 

în alcătuirea calicelui (v. ac.).
Separatism, tendenţa, care provenind din îm

prejurarea, că vederile oarecuiva nu concordă 
şi nu se potrivesc cu vederile în de comun 
admise ale unui grup social, caută a produce o 
desfacere şi a crea o nouă grupare. Oamenii 
cuprinşi de astfel de tendenţe se (jic Separatişti.

Sephardlm, (hebr.) urmaşii Iudeilor alungaţi 
din Spania; Jidov spaniol.

Sepia, molusc cephalopod din ordinul Dibran- 
ohiatelor, are corpul oval provecjut cu nisce îno

tătoare laterale, are cochilie internă calcaroasă 
cunoscută sub numirea de os de sepie. Trăiesce 
pe coastele Oceanelor şi are pe lângă inimă o 
beşică plină cu un lichid negru, care prin us
care ne dă coloarea întrebuinţată în pictură sub 
numele de sepie. Osul de S. se întrebuinţează 
în farmacie pentru facerea prafurilor de dinţi, 
se mai dă paserilor de colivie pentru a-şi roade 
pe el pliscul.

Seppforls, odinioară oraş însemnat în Galileia, 
a cărei capitală a fost în mai multe rânduri. 
Ruinele bisericei Sf. Ana reamintesc legenda, 
că 8. a fost comuna unde au trăit loachim şi 
Ana şi s’a născut fecioara Maria.

Şepreuş (magh. SeprBs), corn. rur. în Ung., 
cott. Arad. Are 782 case cu 4163 loc. români, 
puţini magh. Teritoriul 13,282 jug. cat. foarte 
productiv. [f]

Sepsls, putrefacţie, fermentaţie, infecţiunea or
ganismului prin materii putrede, îmbolnăvirea 
lui prin introducerea de materii virulente, prin 
microorganismii vii, cari se înmulţesc în orga
nism. (v. Infectiune, Putrefacţiune).

Sepsl-Szt.-Gyorgy, oraş în Trans., cott. Trei- 
scaune, cu 5665 loc.. Maghiari (5480) şi Români. 
In 8. se află: oficiUe centrale ale cott. Treiscaune, 
pretură, judecătorie cercuală, direcţiune finan
ciară, liceu cu internai, şcoală pentru industria 
lemnului, preparandie pentru conducătoare de 
asiluri de copii, un institut de bani.

Septarli, concreţiuni minerale cu spărturi 
radiare.

Şepte contra Thebei, după poveste 7 eroi 
greci, cari au mers contra Thebei, ca să ridice pe 
tronul ei pe Folinice contra fratelui seu geamăn 
Eteocle, care ocupase tronul după moartea tatălui 
lor Edip.

Şepte ani, Resboiul de. Causa resboiului a 
fost că Maria Teresia voia să reia 8ilesia dela 
Prusia. Cu Maria se aha împărăteasa Elisabeta 
a Rusiei, supărată de epigramele lui Erederic 
contra ei. Francia, inimica de 2 secole a casei de 
Habsburg, se ahă şi ea cu Austria prin stăru
inţa ambasadorului Kaunitz şi în urma ahanţei 
dintre Prusia şi Anglia. Această din urmă pu
tere voia să distrugă flota franceză şi începuse 
resboiu cu Francia în Canada. Suedia şi Saxonia 
trecură tot de partea vrăşmaşilor lui Frederic. 
Acesta opuuea armata sa de 200,000, disciph- 
nată şi victorioasă, armatelor mai numeroase, 
dar fără coerenţă ale inimicOor. închide la Pirna 
armata saxonă (17,000), bate la Lobositz (1756) 
pe Austriaci, cari veniau s’o despresoare, con- 
stringe la predare pe Saxoni şi îi împarte printre 
soldaţii săi. In 1757 bate la Praga pe Austriaci, 
dar o nouă armată comandată de Daun îl în
vinge la Kolin (cu 14,000 perdere). In acelaşi 
timp Francezii învinseră pe Englezi la Hasten- 
beck şi îi sihră a încheia convenţiunea dela 
Eloster-Zeven, prin care să iasă din alianţa cu 
Prusia, iar Ruşii goniseră pe Prusieni la Gross- 
jăgersdorf. Frederio decis a învinge sau a murf, 
merse contra Francezilor şi îi învinse la Ross- 
bach (5 Nov.), apoi se întoarse contra Austria- 
cilor de 3 ori mai numeroşi, îi învinse la Leuthen 
(5 Dec.), pe când Anglia, după sfatul lui Pitt, 
păstră alianţa cu Prusia. In anul următor Frederic 
învinse pe Ruşi la Zorndorf, dar în Saxa fu în
vins de Daun la Hochkirch. Ducele Ferdinand
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de Bnmşvig învinse pe Francezi la Krefeld şi 
la Minden. In 1759 Frederic nu putu împiedeca 
unirea Austracilor cu Ruşii şi fu grozav învins de 
ei ia Eunersdorf (12 Aug.), dar supăraţi contra 
lui Daun, Ruşii se retraseră în Polonia. In 1760 
Ruşii cu Austriecii ocupară Berlinul, dar apoi 
Anstriacii fură învinşi la Liegnitz şi victoria 
dela Torgau dete iarăşi lui Frederic Saxonia. 
Ou toate că Francezii fuseseră învinşi la Villing- 
hausen, Austriacii câştigaseră mai multe succese, 
speranţa în Anglia se pierduse cu resturnarea lui 
Pitt şi situaţia lui Frederic era desperată, când 
muri Blisabeta şi Petru III făcu alianţă cu Frederic 
dându-i şi 20,000 sold. Caterina retrase ajutorul, 
dar înainte de rechemarea armatei Frederic bătu 
pe Daun de două ori (Burkersdorf şi Reichenbach). 
Prinţul Henric bătu pe Austrieci la Freiberg, 
iar ducele Ferdinand pe Francezi laVllhelmathal. 
Francia învinsă de Anglia încheia pace (10 Febr. 
1763 Paris), prin care ceda Canada şi se înda
tora a nu mai lua parte la resboiul din Germania. 
Austria şi statele germane încbeiară şi ele cu 
Prusia pacea dela Hubertsburg (15 Febr. 1763), 
prin care lăsau lucrurile stătu quo ante bellum. 
Din acest resboiu Prusia eşi cu reputaţia de 
mare putere militară, cu mare prestigiu moral 
în Germania, pe când Austria începu a fi con
siderată ca putere străină de Germania.

Şepte minuni, v. Minune.
SeptSmâna, restimp de 7 4ile, ca unitate cro

nologică cunoscută ancă la Chinezi, vechii Pe
ruani şi Egiptieni; la Ovrei pusă în legătură cu 
cosmogonia şi religiunea. Cu începutul erei 
creştine S. a fost introdusă la Greci (în locul 
celor 3 Decade) şi la Romani (în locul Nun- 
diuae-lor). pilele S.-ei au fost numite la Babi
lonieni după corpurile ceresci, iar în apus după 
(jeii păgâni.

Septlmâna luminată, prima S. după Paşti. 
Oficiul divin în (Jilde S. 1. e prescris în cărţile 
ritnale ca şi pentru prima 4> de serbătoare.

Sepiămâna mare, cea premergetoare Paştilor. 
Se mai numesce şi S. cea dintâi a Sf. Pa- 
resimi, pentru că credincioşii o petrec în pie
tate deosebită şi în postire mai severă.

Septembre, a noua lună (30 (jde) a anului, 
după socoteala mai veche romană a şeptea, de 
unde şi numele. Cu echinocţiul din luna aceasta 
se începe toamna.

Convenţiunea din Septembre, încheiată între 
Francia şi Italia în 15 Sept. 1864 în următoa
rele condiţiuni: Reşedinţa regelui se mută dela 
Turin la Florenţa, Francia îşi retrage din Roma 
trupele dislocate acolo pentru scutul papei, pro
miţând Italia a nu ataca deocamdată statul papal.

SeptembriştII, în Portugalia aderenţii consti
tuţiei din 1822.

Septemvir, membru al unui colegiu compus 
din 7 bărbaţi. La Romani era un colegiu de 7, 
care avea datorie să împartă agri între colonişti. 
S. epulones, arangiau ospeţele date în onoarea 
(Jeilor.

Septemvir, se numia în Ungaria membrul 
curţii supreme judecătoresci, care la început era 
compusă din 7 judecători, şi de aceea îi (jioea: 
tabla septemvirală. Cu timpul înmulţindu-se 
aceşti membri, se împărţiau în senate de câte 
7 judecători. La 1869 în locul septemviratului 
s’a organisat curia (v. ac.), iar membri ei se

numesc jutji curiali. In Croaţia însă şi astă4i 
mai există tabula septemvirală cu membri ce 
se numesc S. [Icdp.]

Septenar şi Octenar, în versificaţiunea antică 
versul iambic de şepte şi opt tacte versificaţio- 
nale (picioare), cu dieresa consecuent la finea 
tactului al 4-lea. In anticitate se obicinuia la S. 
şi o silabă supranumerară, drept silabă finală a 
versului. In timpul mai nou şi la Octenar. [*]

Septenat, period de şepte ani, îndeosebi la oficii 
îndeplinite pe un timp anumit (s. e. durata de 
funcţiune a presidentului republicei franceze).

Septentrional, nordic.
Septet, în musică, nume dat unei composi- 

ţiuni vocale sau in.strumentale în 7 partide con
certante, cu sau fără cor sau alt acompaniament. 
De obioeiu are forma ciclică a sonatei. [T. C.]

Şepte turnuri, (turc. ledicule), închisoare în 
Constantinopole pe ţermurul Mării Marmora. Şase 
turnuri sunt a4i demolate. La început fortăreaţă, 
apoi casarmă, pe urmă temniţă de stat, în care 
au suferit şi mulţi Români, Maghiari şi trimişi 
de ai statelor străine.

Septic, putrid, ce provoacă putrefacţiune.
Septichaemla, (med.) complex de simptoame 

febrile, tifoase, provocate de întrarea în sânge 
a unor materii infccţioase ce provin dela o le- 
siune infectată. O punsătură de ac, când e in
fectată, ancă poate provoca 8. Tratament: de- 
lăturarea isvorului materiilor infecţioase, adecă 
îngrijirea antiseptică a lesiunii originale, şi re
medii roborante.

Septicid, (botan.) un mod de dehiscenţă (v. ac.) 
al fructelor de Angiosperme, când se face după 
nisce crăpături longitudinale, aşezate în lungul 
marginilor de unire ale carpelelor; Capsulele 
plurilooulare de tutun, foliculele de bujor, cap
sulele de genţianacee, etc., au dehiscenţă 8. Dacă 
se fac câte 2 crăpături longitudinale pentru fie
care cârpei, câte una de fiecare parte a pla
centei (v. ac.) dehiscenţă e septifragă (capsulele 
de Laur porcesc, Orchidee, etc.). [8. Şt. R.]

SeptlMon, a şaptea potenţă a unui milion.
Septima, în musică, interval format de douo 

note, dintre cari cea superioară apare ca grad 
al 7-lea a celei inferioare.

Septlmanl, soldaţii romani din legiunea a 7-a.
Septlmanla, o parte din Francia de sud (Aqui- 

tania secunda) cedată de Romani la 419 d. Chr. 
Visigoţilor. O parte a ajuns la 507 în stăpânirea 
lui Qhlodwig, restul a ajuns în puterea Arabilor 
(720), dela cari a cucerit-o Carol Martel şi Pipin 
cel mic (738 şi 759).

Septlmius, Severus, împ., v. Severus.
Septola sau septolet, în musică, grup anormal 

de 7 note, valorând în apreciarea mesurei drept 
6 sau 4 de aceeaşi valoare.

Septuagenar, om de şepte4eci de ani.
Septuagesima, (lat.J Dumineca a doua înainte 

de începerea 8f. Paresime; corespunde cu Du
mineca «Vameşului şi Fariseului® în biserica or., 
când se începe «Triodul», adecă pregătire la po
stul cel mare.

Septuaginta, Clat.J «Cei şepte4eci«, cea mai 
veche traducere a testamentului vecliiu, făcută 
în limba grec. la Alexandria. După tradiţia bis. 
traducerea a fost făcută de 72 translatori la în
demnul lui Ptolemeu II Philadelphus pentru ve
stita bibliotecă alexandrină. Traducerea în limba
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grec. a fost o necesitate pentru Jidovii din Alexan
dria, cari vorbiau numai grecesce. Traducerea e 
preste tot greoaie, presentând gândire ovreiască 
ou vorbe grecesci. S. a devenit cu timpul text 
autentic pentru biserica creştină. împrejurarea 
aceasta a discreditat-o la Ovrei. O ediţie nouă, 
scrisă de Origen, a devenit renumită sub nu
mele Hexapla.

Septum, (lat.) ţarc, loc închis, stavilă, gard.
Sepulcral, mormental; ce se ţine de înmor- 

nientare.
Sequana, numele latin al Seinei (v. ac.).
Sequani, popor galic în Franche-Comte şi 

Burgund.
Sequanian, una din subdivisiunile Jurasicului 

sup., cuprinsă intre Ramacian şi Eimeridquian.
Sequela judicialis, (lat) urmărirea unui fă

cător de rele.
Sequens, (lat) cai'e urmează.
Sequenţa, 1) S., un şir de trei sau mai multe 

căi'ti de joc de aceeaşi coloare, avend o însem
nătate deosebită în unele jocuri, s. e. în Piquet, 
Calabrias, etc. Trei cărţi de aceeaşi coloare ur
mând în şir formează o terţă, patru o quartă, etc. 
2) S., în musică repeţirea unui motiv scurt din 
grade mai înalte sau mai adânci de tonuri.

Seguenţe, texturile compuse la iubilaţiuni pe 
silaba finală >ia< din Aleluia. A(ji mai admite 
bis. rom.-cat. numai cinci, între cari şi Dies irae.

Sequestraţlune de persoane, arestare ilegală, 
a închide pe cineva fără a ave acest drept dela 
lege. S. de p. se pedepsesce foarte aspru de lege.

Sequestrul, măsură ce se ia pentru ca bunurile 
unei persoane să nu fie înstrăinate. Codul penal 
pedepsesce pe acel care înstrăinează lucrurile 
sequestrate. S. poate fi asigurător sau definitiv. 
Persoana care aplică un S., poate fi supusă la 
daune, dacă e vexator şi păgubitor pentru per
soana sequestrată. Statul fiind presupus solvabil, 
nu se poate aplica S. pe casele publice. S. mai 
poate fi şi o specie de deposit. In acest cas el 
e convenţional sau judiciar, după cum resultă 
din învoiala părţilor contractante sau din o dis- 
posiţiune luată de justiţie. S. judiciar, adecă 
persoana însărcinată cu paza unui lucru nu 
poate face decât acte conservatorii menite a îm
piedeca deteriorarea obiectului dat în păstrarea 
sa. Pentru numirea S. trebue să se citeze părţile 
contradictorii; el nu poate fi. numit pe cale gra
ţioasă.

Sequoia Endl., (botan.) gen de plante din fam. 
Coniferelor, trib. Taxodieae. Cuprinde 2 specii 
din California, ambele cultivate ca plante de
corative, dintre cari S. gigantea Endl. este mai 
rustic şi e unul din cei mai înalţi arbori, ajun
gând până la aproape 130 m. înălţime. [A. Pr.]

&W,serttm, lichid aflător în corp, în care sunt 
suspendate părticele solide; s. e. serul sângdui, 
în oare se află globuli roşii şi lencocyţi; serul 
limfatic, în care se află lencocyţi. Cavităţile 
corpului, cum sunt abdomenul, pericardiul, ca
vităţile creerului, etc., ancă conţin puţin S.,

Sera, sin. cu florărie (v. ac.).
Seracin, Teodor, cavaler de, general austriac 

(P. M. L.), n. 5 Febr. 1836, ţ Apr. 1901. Ab- 
solvând 1863 şcoala de resboiu, a fost coman
dant în institutul geografic, 1864 ia parte la 
resboiul contra Danemarcei, 1866 la cel contra 
Prusiei, primind pentru »ouragioasele şi excelen

tele servicii» semnul de recunosoinţă. 1873—74 a 
ţinut prelegeri de tactică la institutul geografic 
militar, 1887 a primit crucea de comandor al 
ordinului Francisc losif. 1888 a fost numit ge
neral, 1892 comandant al divisiei de inf. nr. 24 
în Przemysl. In 1894, după un serviciu do 40 ani, 
s'a pensionat. A fost un soldat viteaz, conscienţios 
şi un bun Român.

SSrăcusta, serviciu bisericesc, ce se face la 
morţi, cetindu-se din evangelie. Dsul diferă după 
ţinuturi.

Serafim, 1) S., episcop de Buzeu, (1649—68), 
unul dintre cei mai însemnaţi păstori din această 
eparchie. Până la dînsul, episcopii Buzeului îşi 
aveau reşedinţa la Tîrgovişte şi veniau în die- 
cesa lor numai în afaceri de serviciu. Cu ase
menea prilej ei sălăşluiau dela 1532 îiicoace la 
îndepărtata măn. Otmenedic, iar mai târijiu la 
metohul acestei măn. Frăsinet, situat chiar în 
oraş. In 1639 Vasile Lupul, într’unul din desele 
sale resboaie cu Mateiu Basarab, arse Frăsinetul, 
şi după ce ambii domni se împăcaseră, Mateiu 
reclădi metohul terminlndu-1 în 1649. In acest 
an episcopul Ştefan se numi mitropolit şi avu 
de succesor pe S. Acestuia i-se cuvine meritul, 
de a fi dat Frăsinetului destinaţia ce o are până 
astă()i. Anume el ceru şi obţinu dela domnitor, 
ca acel metoh să fie nu numai destinat pentru 
reşedinţă episcopală, dar şi declarat de mănă
stire, avend de metoh pe Otmenedicul, din ale 
cărui averi, administrate de episcop, avea să 
se întreţină noua reşedinţă. La 1668 8. fu cât 
pe aci să se numească mitropolit, dar se alese 
numai cu transferare la Rîmnic. (lorgulescu, 
Dicţ. jud. Buzeu. Buc. 1892, pag. 123—6.)

2) Serafim, episc. al Maramureşului, orig. Popa 
Ştefan, avea locuinţa în Petrova şi a funcţionat 
între 1712—14, poate şi mai încolo până la ()i- 
lele episcopului Petruvan şi Dositeu 1720.

Serafimi, clasa mai înaltă a îngerilor (v. ac.), 
stând mai aproape de scaunul lui Dijeu.

Seraflnilor, Ordul, aşa numita pantlică al
bastră, cel mai vechiu ord al Svediei, întemeiat, 
după cum se (}ice, 1285 de regele Magnus I. El 
se conferă numai celor ce au cel puţin rangul 
de locot.-general.

Seral, vechia capitală a imperiului Chipciacilor, 
o seminţie turcă. Din S. mai sunt numai ruine.

Seral, (pers) palat; turc. partea estică a Con- 
stantiuopolei.

Seralevo, v. Saraievo.
Serali, forma franţozită a numirei Serai.
Seran, în poveştile rom. numele luceaferului 

(v. ac.) de seară.
Serang, insulă, v. Ceram.
Serao, Matilda, scriitoare ital., n. 7 Martie 

1856 în Patras. In tovăreşie cu bărbatul ei a 
întemeiat »Corriere di Roma», apoi «Corriere di 
Napoli». Romanele şi novelele ei excelează prin o 
observaţie ageră a realităţii, situaţiuni originale 
şi stil viu. Dintre romane sunt de remarcat »11 
ventre di Napoli», »La conquista di Roma» (Flo
renţa 1885), apoi colecţiunile de novele »AU'erta 
sentinella» şi «Fior di passione» (1883).

Serapelon, (grec) lat. Serapeum, templul lui 
Serapis (v. ac.); mormintele taurilor Apis şi tem
plul lui Serapis, desgropate de Mariette laSaccara.

Serapion, l) S., martir, care împreună cu con- 
soţii pentru mărturisirea credinţei a fost ucis
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la 5 Apr. 285. Serbarea în 5 Apr. 2) Serapion, 
af., episcop în AntiocMa şi scriitor bis. cătră 
capetul seci. II. 3) Serapion din Thumis în 
Egipt, un bărbat erudit şi elocuent în seci. IV. 
(Sozomen. H. E. IV, c. 9); a luat parte la si
nodul din Sardica (343) şi a ajutat mult pe S. 
Atanasiu în contra Aiianilor.

Serapis, (jeu în Egipet, cândva predicatul lui 
Osiris (v. ac.) bărbatul 4'nei Isis (v. ac.). Cultul 
lui s’a desvoltat în Alexandria din Egipet şi a 
trecut la Greci şi la Romani, unde era considerat 
îndeosebi ca (jeu vindecător. Cultul lui S. a adus 
mare confusiune în religiunea Romanilor. La 
58 a. Cbr. cultul lui S. şi Isis a fost oprit, la 
53 a. Cbr. s’a ordinat ri.sipirea sacrarelor, ri
dicate de privaşi, la 50 ruinarea templelor, dar 
nime nu a vrut să o facă, încât consulul a fost 
silit ca mai ântâiu să lovească însuşi cu securea. 
Caesar de dragul Cleopatrei a renoit la 48 a. Cbr. 
cultul, dar Tiberius la 19 d. Cbr. a risipit tem
plele şi idolul l-a aruncat în Tibru. [Atm.]

Seraskier, în Turcia titlul ministrului de resbel.
Serata, convenire socială spre a petrece seara 

cu lectură, cântări, musică şi joc.
Serba, dans popular. Aria musicalăde o mişcare 

vioaie, în măsură ,li, formată din unul sau două 
perioade de câte 8 tecte repetate şi reluate.

Şerban, Constantin, fiul lui Basarab Radu 
Şerban (v. ac.) domnul Munteniei, 1654—58. 
Scurta lui domnie a fost umplută cu lupte contra 
Seimenilor resculaţi, pe cari îi înfrânge numai 
ou ajutorul lui Rakoczi G. II (v. ac.). Seimenii 
îl pârăsc Turcilor cu tradare şi aceştia, supăraţi 
că a ajutat pe Rakoczi în expediţia lui contra 
Poloniei, îl depun.

Şerhan Radu, v. Basarab Ş. R.
Şerban C. vornicul, v. Cantacuzinesci, (t. I. 

p. 700 b.).
ŞerbănescI, numele mai multor comune în 

România. 1) Ş., corn. rur., j. Dâmboviţa, se 
compune din 3 cătune şi are 2000 loc. La Ş. s’a 
resboit Mihaiu Viteazul cu Turcii. (Dicţ. Geogr.). 
2) Ş., corn. rur., j. Vâlcea, are 5 cătune cu 
isvoare minerale, numărul populaţiunei 958.

Şerbăneacii de jos, corn. rur., j. Olt, numele 
istoric e Domnea ci-^erhănesci, înounj urat de dea
luri, are 1500 locuitori.

Şerbăneacii ele sus, comună rurală, j. Olt, 
mai înainte a fost unită cu Şerbănescii de jos, 
numără 870 loc., economie întinsă de vite şi 
agricultură.

Şerbăneaei, fost sebit de călugări în Rom., 
j. Vâlcea, zidit de Matei Morunglavu, pe la 1740. 
La 1821 schitul a găzduit pe Turcii, cari ple
cară împotriva eteriştilor.

Şerbănesou Teodor, colonel, membru coresp. 
al Acad. rom., f Iulie 1901. A publicat poesii li
rice în «Convorbiri literare» şi alte reviste. (Cf. 
conferinţa lui T. G. Djuvara în «Convorbiri li
terare, 1902).

Serbitoare, S. bisericească, (ji dedicată pentru 
celebrarea publică şi solemnă a unor evenimente 
mari, îndeosebi însă a tainelorîmpreunate cu opera 
rescumpărărei spirituale sărîrşite prin Cbristos. 
S. se împart în trei grupe: timpul Triodului, 
începând cu Dumineca Vameşului şi a Fariseului 
până la Pasci; timpul CinciŞecimei, dela Pasci 
până la l-a Duminecă după Rusalii; şi timpul Oc- 
toithuîui, dela l-a Duminecă după Rusalii până

la Dumineca Vameşului şi a Fariseului. Unele 
dintre serbătdri sunt mobile şi nu cad în tot 
annl pe aceeaşi 4b altele sunt imobile, căci tot- 
deuna cad în aceeaşi 4i a anului.

Şerbega, domu al Moldovei, v. Serpe|a.
ŞerbescI, 1) Ş-, oom. rur., j. Neainţu in Rom. 

cu 5 cătune şi 2188 loc.
2) Şerbescii, com. rur. în Rom., j. Băcău lângă 

Şiret şi Turbaţi, se compune din 2 cătune, nu
mără 730 loc. >

Şerbet, o dulceaţă făcută din zeamă de fructe 
diferite şi zabăr; se freacă până la îngroşare, 
după ce este feartă.

Sârbi, popor slav de sud de confesiune gr.-or. 
In vremea istorică a jucat un rol foarte în
semnat. Lăţirea lui istorică a fost cam aceeaşi 
ca in dilele de a4i, excepţionând Serbii din Bănat 
şi din Ungaria. Au imigrat din nord, probabil din 
Moravia, patria lor primitivă, prin seci. VII în 
Balcan. Sub Heraclios au primit botezul pe oale 
slavă bizantină. Serbii sunt identici cu Croaţii. 
Deosebirea de nume, existentă cbiar pe vremea 
lui Const. Porfirogenit, nu poate schimba natura 
poporului. O tradiţiune de natură confesională, 
deoarece Croaţii au fost catobci dela.inceput, îm
preunată cu diferite apucături omenesci, a nutrit 
in continuu desbinarea din sinul acestui popor. 
Numărul lor se urcă preste 6 milioane. Dacă n’au 
aceleaşi convingeri confesionale, au o limbă co
mună. Descentralisarea poporului sub diferite 
domnii, cum regatul din Serbia, din Croaţia, Sla
vonia, Dalmaţia, principatul de Muntenegru şi 
provinciile Bosnia, Herţegovina şi Istria aparţină
toare Austriei, a nimicit nimbul uniunei vechi 
din trecut. Instituţiunile culturale mai cu seamă 
din Croaţia sunt de însemnătate foarte mare. 
Cultura e promovată de diferite societăţi cultu
rale cunoscuto sub numele Matica (pron. maliţa) 
= albina, ca cea sârbească din Novisad, cea croată 
din Zagreb şi cea dalraatină. Afară do acestea 
lucrează din greu academiile din Belgrad şi din 
Zagreb, care seamănă Inmina cu prisosinţă.

Limba Serbo-eroată aparţine grupului de sud 
al familiei limbilor slave. Prin o desvoltare mor
fologică foarte înaintată şi prin o accentuare 
foarte importantă joacă un rol de căpetenie nu 
numai între limbile slave, ci cbiar între repre- 
sentantele familiei indo-europene. Accentul ei 
multiplu nu numai că facilitează explicarea accen
tului indo-european, ci ne dă chiar putinţa de a 
cunoasce felul de a accentua în slavă preste tot. 
Limba S.-cr. ca atare ne presintă trei dialecte 
principale: estic, sudic şi vestic. Clasificarea 
aceasta se basează pe sctiimbul fonetic al su
netului ■S din vechea bulgară. Dialectul resă- 
ritean se vorbesce în Sârbia de cătră resărit, 
în o parte aSârbiei vechi, în Sirmiuşi în Băuat ; 
cel de miazâ'-4i în Sârbia apuseană. Bosnia (afară 
de Krajina), Herţegovina, o parte din Dalmaţia 
şi în Muntenegru; cel apusean e vorbit în restul 
Dalmaţiei, în Croaţia (în sudul Kulpei), în Bosnia 
cătră apus dela Vrbas, în resăritul Istriei şi în 
Slavonia. Limba S.-cr. a fost ridicată la impor
tanţa ei actuală prin Vuk Karagici, care a creat 
limba literară; i-a pus basă solidă, a simplificat 
ortografia, a clasificat felul de a scrie, aşa oă 
elevului seu Danicici i-a fost cu putinţă do a 
încheia munca măiestrului seu. Gramatici S.-cr. 
avem de Vuk ca întroducere la dicţionarul seu
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din 1818, 1824 tradusă de lacob Grimm; de 
Danicici, 1850, gramatică mică sârbească; de P. 
Budmani, 1867; de Novakovici (Belgrad, ed. 
din 1895) şi de Măreţiei, 1899. Dicţionare: al 
academ. din Belgrad şi Agram, Dicţionarul lui 
Vuk (ed. III. Belgrad, 1898), de Broz şi Ive- 
kovici. Agram, 1901.

lAteratura Serbo-croată. Primele producte li
terare sunt de natură curat religioasă, apoi do
cumentele istorice, cari se publică de o mulţime 
de savanţi (Miklosici, L. Stojanovici). Literatura 
pop. numeră între productele ei Alesandria, apoi 
câteva producte bogumile. In Dalmaţia şi mai 
mult în Bagusa resare un nou soare al litera
turii S.-cr. Poesia lirică, epică, comedia şi drama 
sunt îndeajuns representate. Intre poeţii dal- 
matini sunt de amintit: M. Marulici din Spalato 
cu a lui ludita, S. Meneetici şi G. Drjid. In 
Ragusa se disting: I. Gundulid cu al seu Osman, 
D. Palmotici, Vucicevici, etc. După cutremurul 
din 1667 viaţa literară se stinge. De o popula
ritate foarte mare e A. Kacici, cântăreţul frăţiei 
dintre Bulgari, Şerbi şi Croaţi. In Bosnia şi Sla
vonia mişcarea literară a fost foarte mică. De 
valoare oarecare e singurul M. Divkovici. In 
seci. XV!!! se ivesce un fel de reculegere. Avem 
de amintit pe D. Obradovici, care ca un re- 
sunet sănătos al ideilor apusene a spart ţelina 
întunerecului. In 1827 Serbii din Ungaria for
mează Srpska Matica (societate culturală), care 
ajută evoluţia culturală. Urmează apoi activitatea 
epocală a lui Vuk. Intre literaţi e de amintit; 
S. Milutinovici cu a lui Serbianka, lovan Şterija 
Popovici, fundatorul societăţii Ut. şerb., a(ji so
cietatea savanţilor (Srpsko uCeno druStvo), etc. 
Intre scriitorii de valoare din vremea din urmă 
e poate cel mai însemnat, ca limbă, Lazarevid. 
Benascerea sârbească a străbătut cătră 1830 şi 
în Croaţia. Intre litemţii croaţi putem aminti pe 
apostolul ilirismului L. Gai, Şenoa (romanoier), 
Pseradomd, etc. (Lit. Şafariz, Geschichte der 
siidslav. Litteratur. Prag, 1861—64; V. Sagici a 
publicat în 1867 la Zagreb o istorie a lit. S.-cr. 
(croat.). In Sârbia manualul lui S. Novakovici, 
ed. II din 1871; Pypin-Spasovici în lit. slavă 
partea S.-cr. în trad. nemţească la Brockhaus 
(Lipsea) sau în trad. franceză la Leroux 1881 
(Paris). In vremea din urmă au apărut în 1897 
la Belgrad nisce lecţiuni asupra lit. serbesci de 
Simici; în 1899 a publicat Şurmin la Zagreb 
istoria lit. S.-cr.; în 1900 a apărut literatura 
ragusană de S. Stoianovici. Toate aceste din urmă 
sunt scrise în sârbesce.) [I. Popovici.)

Serbia, regat în nord-vestul Peninsulei Bal
canice, despărţit ia Nord de Austro-Ungaria prin 
rîurile Sava şi Dunăre, la est de România prin 
Dunăre, la vest de Bosnia mai ales prin Drina; la 
sud se mărginesce cu Bulgaria şi Turcia. Supra
faţa de 48-590 km*, e aproape pretutindeni mun
toasa (vîrfuri: Luoaviţa-Pianina, 1566 m., Suva- 
Planina, 1980m.,Copaonic-Planina, 2106 m., etc.) 
Toate rturile se varsă în Dunăre şi Sava (Drina, 
Timoo, Morava). Clima e în munţi aspră, în văi 
moderată (temperatura anuală medie 11-5° C). 
Vegetaţiunea e bogată, pădurile, mai ales de fag 
şi stejar, întinse. Poporaţiunea a fost 1893 de 
2.250,712 suflete, între cari şi preste 300,000 Rom. 
Aproape 90% din poporaţiune se ocupă cu agri
cultura (pommb, grâu, secară, orz), pomărit (pruni)

şi crescerea porcilor. Industria e de puţină im
portanţă, comerdul, cu producte din ţeară şi cel 
transitiv, e viu (1893: 40.933,000 dinari import, 
48.911,000 export). Căi ferate au fost 1895 în 
întindere de 538 km.; de însemnătate e şi na- 
vigaţiunea cu vapoare pe Dunăre, Sava şi Drina. 
Sârbia e stat constituţional (v. Scupeina). Instruc
ţiunea e în desvoltare. In Belgrad e o Univer
sitate cu 3 facultăţi, seminar teologic, academie 
militară; în S. mai sunt 2 preparandii, 1 şeoală 
comercială, 1 agronomică, 11 licee, 13 gimnasii, 
2 gimnasii reale, 2 şooale superioare de fete, 
911 şcoale primare. Cf. Wittioghausen şi Szat- 
marvar,DasKonigreichSerbien. Pressburg, 1883. 
Coquelle, Le royaume Serbie. Paris, 1894.

Istoria. Locuitorii cei mai vecbi ai ţerii au 
fost la vest Iliri, la est Traci, cărora s’au ală
turat mai târdiu şi Celţi. Ajunşi sub stăpânirea 
Romei, au fost romanisaţi. Resturi din această 
poporaţiune romanisată se mai aflau până târdiu 
în evul mediu sub numele de Vlahi (Români). 
In seci. VII au imigrat Slavi, numiţi mai târdiu 
Sârbi (v. ac.) după o seminţie din centrul ţerii. 
Mai ăntâiu s’au unit singuraticele seminţii sub 
Ceslav (930—50). Mihail (1051—81) a primit 
dela papa Gregoriu VII coroana regală, tot aşa 
Ştefan (1220), al cărui frate, archiopiscopul Sava, 
a întemeiat tnitropolia autochefală sârbească. Cea 
mai mare întindere a avut S. sub Ştefan Duşan 
(1331—55). După moartea acestuia au urmat 
resboaie interne, cari au uşurat Turcilor subju
garea ţerii (lupta de pe Câmpul mierlei, 1389). 
Mohamed II a cuprins capitala Smederevo (Se- 
mendria) 1459, La luptele Austriei contra Turciei 
au participat şi S. Prin pacea dela Bucuresci 
(1812) S. şi-a recăpătat autonomia internă şi 
financiară. O nouă campanie turcească a silit 
pe cneazul Carageorge să se retragă in Bănat 
(1813), Sârbii au continuat însă lupta sub Miloş 
Obrenovici. 1830 Sultanul a recunoscut pe Miloş 
ca principe ereditar. Miloş domnia ca un paşă, 
ceea ce a produs o mare oposiţie în S. 1838 
s’a dat un statut, prin care se instituie şi un 
senat pentru de a ‘reduce puterea despotică a 
principelui. Miloş abdice (1839), îi urmează fiii 
săi Milan şi Mihail, acest din urmă e silit să 
abdică şi 1842 e ales Alexandru Carageorge viei. 
Acesta ajută (1848) Austria în revoluţialui Kossuth. 
1858 e depus şi vine Miloş a doua oară, apoi 
din 1860—68 fiul acestuia Mihail, care e ucis în 
urma unei conjuraţiuni puse la cale, după cum 
se susţine, de Carageorgevici. Urmează nepotul 
celui ucis, Milan (1868—89). In 1876 isbucnesce 
resboiul între S. şi Turcia, care durează însă 
puţin. In 1877 declară S. din nou resboiu Turciei, 
ceea ce i-a adus, în urma congresului dela Berlin, 
o mărire de teritoriu, fără de a o mulţămî însă. 
In lăuntru isbucnesc din nou certe, pe cari Milan 
încearcă să le potolească prin proclamarea Serbiei 
la rang de regat (1882), iar în 1885 prin un 
re.sboiu contra Bulgariei, care îşi alăturase şi 
Rumelia estică. înfrângerea suferită în acest 
resboiu a mărit nemulţămirea în ţeară, aşa, că 
Milan abdică 1889, lăsând următor pe fiul seu 
Alexandru. Certele din familia regească au tur
burat âncă mulţi ani liniştea ţerii, şi acum agi
tată de lupte interne.

Şercaia, magh. Sdrkdny, corn. rur. în Trans., 
cott. Făgăraş, cu 1556 loc., Saşi (807), Ma-
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ghiari (204) şi Români. In Ş. se aOă sedinl nnei 
judecătorii cercuale.

Serdar, v. Sardar.
Serenada, în musică executiunea în timpul 

serei a nnei bucăţi mnsicale în faţa locuinţei 
unui personaj serbătorit sau de cătră amanţi 
sub ferestrile iubitelor lor. Patria acestui gen 
de concerte e Spania şi Italia, unde obicinuite 
de pe timpul trubadurilor se menţin âncă şi a4i. 
S’a mai dat numele de S. bucăţilor vocale sau 
instrumentale destinate a fi executate în ase
menea ocasiuni. S’a dat ancă numele de S. unor 
specii de cantate pentru voci şi orchestră, gen 
foarte în favoare pe la curţile suveranilor de 
prin seci. XVIII. [T. C.]

Serenlsslmus, (lat.) titlu dat principilor dom
nitori.

Seres, oraş comercial în vilaietul turc. Sa
lonic, 30,000 loc.; archiepiscop grec; industrie 
de lână şi bumbac.

SereşanI, odinioară călăreţi împărţiţi la regim, 
austr. de grăniceri, înarmaţi ou puşcă, pistol şi 
hangiar; purtau mantale roşii. S. şi-au câştigat 
merite deosebite în resboiul de 7 ani.

Seret, (SerethJ, rîu şi oraş, v. Şiret.
Sergent, gradul inferior in armată, care se 

obţine de un om cu bune purtări şi cu cuno- 
scinţele necesare, după lege 1 an dela încor
porare sau 6 luni după dobândirea gradului de 
caporal. S. major este o funcţiune ce se dă 
gradului de S., cu autoritate asupra tuturor 
gradelor dintr’o companie.

Sărghieni sau Slrghie, corn. rur., parochie, 
moşie boierească în căpit. şi j. Futilei în Bu
covina are 1955 loc. (1(167 ort.-or., C6 rom.-oat. 
şi uniţi, 225 mos.), 1 şcoală primară.

Serglewskl Possad, oraş în guvernam, rus. 
Moscva, 31,413 loc.; cea mai mare mănăstire 
din Rusia.

Sergipe, stat în estul Brasiliei, 39,090 km9., 
cu 310,926 loc. (1890). Capitala Aracaju.

SergiUj numele a 4 papi, S. I (687—701), 
a venit in conflict cu împ. bizantin lustinian 11, 
fiindcă nu a voit să subscrie actele sinodului 
trulan (692). Sergiu II (844—847), pe timpul 
lui Saracenii au devastat ţinutul Romei, petrnn- 
4end şi în cetate. Sergiu III (904—911), om 
vehement, a lăsat să fie ucişi rivalii sei la pon
tificat. Sergiu IV (1(X)9—12), numit înainte de 
a fi papă. Petro Bucea porca; a fost blând şi 
a stat sub influenţa patriciului roman loan Cies- 
cenţiu. [i—m.]

Sergiu, Dimitrie, medic român, n. 1834 în 
Bucui'esci; a studiat în Paris. S. a fost câtva 
timp prof. de sc. fîs. chim. la liceul Mateiu Ba- 
sarab, apoi prof. la facultatea de medicină din 
Bucuresci la catedrele de Gsiologie şi clinica in
fantilă, membru al consiliului sanitar superior, 
director general al serviciului sanitar, f 1891. 
Scrieri: Cosalgia isterică, Albuminuria la copii, 
Tusa convulsivă. Pelagra, etc., toate publicate 
in reviste medicale.

Sergius, Alexandrovici, mare duce rusesc, n. 
1857, fiul lui Alexandru 11, presidentul socie
tăţii »l aiestina«, guvernator general al Moscvei.

Seria, şir, rund.
Şeria (şaria, şer), legea religioasă a Mahome

danilor, care, studiată de ulemale, servesce ca 
basă la toate hotărîrile muftiilor şi cadiilor.

Seriba, locuinţele neguţătorilor din Chartum, 
cari şi-le făceau in locuri, unde aflau obiecte de 
cumpărat, mai ales fildeş. Cu deosebire făceau 
asemenea locuinţe intre poporul agricol din Bahr 
el Obazal. Din acestea făceau expediţiuni în in
teriorul ţerilor veoine. Locuinţele acestea erau 
deci depouri pentru marfa adunată. In sens mai 
larg S. sunt sate incungiurate cu palissade.

Sericicultura, cultura vermilor de mătasă (v. 
Bombyx) se face în ţerile locuita de Români 
ca ocupaţiune laterală. Ouele (semeaţă) se pă
strează la loc recoros până când cresc frunzele 
de frăgari (du4i), apoi se clocesc la o tempera
tură mai ridicată. Vermii eşiţi se aşează pe lese, 
gratii de pânză, etc., punendu-se şi crengi sub
ţiri, de cari să-şi anine gogoaşele (cocon) ţesute. 
La 4ece 4>ln după ce au terminat cu ţesutul go- 
goaşelor, alegem pe cele mai frumoase pentru 
prăsilă, iar celelalte se expun unei temperaturi 
de preste 60°, ca să omorîm nimfele din ele şi 
să le putem dăpăna. Vermii de mătasă sunt 
expuşi multor morburi, intre cari distrophia e 
cea mai periculoasă şi mai respândită. Ea se 
ivesce în mod epizotic şi este ereditară. Nu- 
trirea ou frunze de iarba lui Tatin (Scorzonera) 
s’a dovedit eficace contra acestui morb.

Serlclt, mineral, care represintă o varietate 
de mică albă. E moale, de coloare albă gălbuie 
sau ver4uie, greut. spec. 2*8, composiţia chimică 
a moscovitului.

Şerif, (arab.) august, nobil, numire dată de 
Mohamedani urmaşilor lui Mohamed. Ş. se nu- 
mesce în special căpetenia religioasă din Mecca.

Şerlf-Paşa, om de stat egiptean, f 1887 în 
Graz. A fost in mai multe rânduri şef de ca
binet în Egipt.

Serlg (Didelphys doraigera), mamifer din ord. 
marsupialelor. Are înfăţişarea unui şobolan mare, 
acoperit cu per fin cenuşiu-negriu. Are pungă 
(marsupiu) la burtă puţin desvoltată. Lungimea 
corpului 16 cm., a coijii 21 cm. Trăiesce în 
Surinam. Femeinşa poartă puii pe spate ţinen- 
du-se cu cofiile de coada mamei lor.

Serlgos, Meletie, teolog vestit ortodox, originar 
din Creta, trimisul patriarchiei la sinodul din 
Iaşi, unde s’a desbătut asupra mărturisirii or
todoxe a lui Petru Movila (v. ac.). Are şi o 
scriere contra învăţăturilor calvine.

Sărlla, în poveştile rom. numele luceafărului 
de seară, identic cu Seran (v. ac.).

Serimetru, (măsurător de mătasă), aparat pentru 
constatarea elasticităţii şi solidităţii mătasei, se 
basează pe principiul dinamometrului de arc sau 
al aşa numitei cumpene romane.

Serinette, (franc.) cutie de musică, cu mani
velă, sul dinţat şi pieptene metalic, executând arii 
destinate pentru edncaţiunea mus. a unor paseri.

Seringa, pompă portativă, clistir.
Serinus horlulanus Xoch, un fel de piţigoiu 

cu cioc scurt, gros, tâmpit, picioare scurte, de
gete de lungime mijlocie, ghiare scurte, ascuţite, 
aripi ascuţite, coadă adânc tăiată. Coloarea prin
cipală verde, pe partea inf. gălbuie cu pete şi 
vărgi negrii, penele din aripi şi coadă negie- 
brunete. Trăiesce în Europa sudică; la oui e 
pasere migrătoare. Se nutresce aproape numai 
cu seminţe.

Seriositate, disposiţia psiohioă şi ţinuta, care, 
provenind din corecta apreciare a scopurilor
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vieţii şi a mersului intemplărilor, se descopere 
în conformarea vederilor cu obiectivitatea, iar a 
expresiunilor cu conţinutul şi intenţiunea ideilor, 
cunoscinţelor şi judecăţilor. Umul serios nu se lasă 
amăgit de impresiunile momentului, din contră 
este obiectiv, şi constant în urmărirea scopurilor 
şi demn în păşirea sa publică şi în ţinută.

Seros, (anat.) ceea ce conţine ser.
Seroterapla, (med.) metod terapeutic introdus 

în anii din urmă. Prin injecţii de culturi baci- 
lare, resp. a virusului specific al acestora se 
imunisează animale, moi ales cai, contra unor' 
anumiţi morbi infecţioşi, cum sunt: difterita, 
tetanos, colera, apoi idrofobia şi ancă câteva boale 
ce se ivesc la animale. Serul sanguin al cailor 
imunisaţi e propiu a vindeca morbul corespun- 
detor sau a imunisa contra acestuia. La om 
injecţiile cu acest ser se fac sub piele. S. e 
unul dintre marile resultate obţinute de bacte- 
riologie.

Serpa Plato, (Alexander Albert de la Boehe 
dej, explorator african, n. 20 Apr. 1846. Ca lo
cotenent portughez ajunge la 1864 în Mozam- 
bique. In 1877 ca major devine şeful expedi- 
ţiunii pentru explorarea rîului Sambezi. Dela 
platoul, care formează cumpena între rîurile 
Sambezi, Quango, Quanza şi Cubango, unde a 
descoperit un popor nomad, cu coloare mai des
chisă, a percurs rîul Sambezi până la catarac
tele Victoria, constatând că are până aici 37 de 
cataracte. In 1879 se întoarce prin Transvaal în 
Europa. (Sor.; 'Wanderungen quer durch Afrika. 
Leipzig, 1881.)

Şerpar, brîu sau curea lată de piele, cu care 
se încinge ţeranul, şi în care de obiceiu îşi pă
strează banii.

Serpega, Ivan, demn al Moldovei, a stat în 
scaun 3 luni (1577—78), sub numele de loan- 
Vodă Potcoavă. S. a fost frate cu loan-Vodă 
cel Cumplit, înainte de domnie a fost hatmanul 
Cazacilor dela Praguri. Vitejia lui l-a făcut idolul 
popoarelor vecine. A resturnat de pe tron pe 
Fetru Şchiopul cel chiemat de boierime, însă 
Turcii nu l-au întărit, au sculat pe Poloni şi pe 
Munteni asupra lui şi prindendu-1 l-au decapitat 
în Polonia, 1 Ian. 1578. Popoarele Eusiei me
ridionale au ţesut numele lui în poesiile lor 
eroice. (Cf. Conv. lit. an. XXI, pag. 991.)

Serpent, (franc.) nume dat unui vechiu in
strument de suflare, întrebuinţat in secolii trecuţi 
în unele biserici cat. pentru susţinerea vocilor, 
fie în cor, fie în cântul plan. Numele îi vine 
dela forma ce lua tubul, care consta din două 
doage de lemn învelite în piele. Pare că a fost 
inventat pe la 1690 de un canonic din Auxere, 
Edme Guillaume. Lung de mai bine de 2 metri.

[T. C.]
Serpentin, rocă, mai totdeuna de coloare verde 

închisă sau brună, în diferite nuanţe, în stare 
de masse foioase, fibroase. Se disting două va
rietăţi : S. nobilă, translucidă şi de coloare 
uniformă, untdelemnie, şi S. ordinară, opacă 
sau puţin translucidă, de coloare verde. S. no
bilă se află în Svedia, Norvegia şi munţii Ural, 
în Ungaria cott. Vas (Dobjina şi Borostyânko), 
cea ordinară formează munţi întregi (in România 
în Gorj şi Mehedinţi, Ungaria Fruşoa-Gora). Din 
S. se fabrică călimare, cesci, păhai'e, sărăriţe, 
columne, etc,

Serpentina, drum care duce în forma şerpelui 
pe dealuri mai costişe. In seci. XVII se numia 
S. un fel de tun lung.

Şerpii, Ophidia, Ophidienii, un ordin din clasa 
reptilelor, caracterisat prin corpul lungăreţ-ci- 
lindric, lipsit de membre; gura are posibilitatea 
de a se deschide mult. Scheletul Ş.-lor consistă 
intr’uQ trunchiu alungit, la care nu se pot di
stinge regiuni, şira spinării e alcătuită de un 
mare număr de vertebre (la Python trece de 400). 
Cu toate că sunt lipsite de membre, totuşi pot 
executa mişcări variate prin tîrîre, înotare şi 
agăţare de arbori, unii Ş. pot ridica o parte din 
corpul lor fixându-se pe cealaltă parte din corp 
Au limba lungă subţire, .bifurcată la virf, şi 
servind ca organ de pipăit, de aceea când Ş. 
înaintează exploră necontenit cu limba regiunile 
învecinate. Ş. se hrănesc cu carne, cei neveni- 
noşi au dinţi numereşi, la cei veninoşi falca su
perioară are dinţii cu venin, cu cari muşcă prada 
şi apoi întroduc veninul în rană. După Fontana 
15 cgr. de venin de viperă sunt suficiente spre 
a ucide un om. Cei mai mulţi Ş. sunt ovipari, 
unii, precum vipera, sunt vivipari. In timpul 
iernei cei din regiunile friguroase se retrag în 
găuri adânci şi stau acolo într’o stare de com
pletă amorţeală. In general Ş. nu au mare rol 
in natură, câţiva din ei, ca viperele, etc., aduc 
servicii distrugând ro(Jătoarele stricăcioase. In 
Brasilia Ş. sunt toleraţi prin case pentru ca să 
vâneze rodetoarele, flagelul acestei ţeri.

Insula Şerpilor, v. Insula.
Şerpele de casă, (Tropidonotus) cel mai comun 

dintre genurile de Ofidiene din Europa. Specia 
cea mai importantă e: Tr. natrix, foarte comună, 
de asemeni şi în ţerile rom., se ţine în apro
pierea locuinţelor omenesci, la ţeară, stabilindu-se 
in grăme4ile de paie sau de bălegar, sau chiar 
în coşare şi casele de locuit. E numit şi Şerpe 
de apă, deoaiece trăiesce tot aşa de bine şi 
în apele lacurilor, heleştaelor şi rîurilor sau flu
viilor cu curs lent, unde înoată cu ondulaţi uni 
foarte repedi. Se recunoasce dela prima vedere 
după dublul guleraş ce-1 poartă pe ambele feţe 
ale cefei, format de două pete triunghiulare de 
un negru intens aşezate înapoia altor două pete 
mai lăţite de coloare deschisă, albă sau galbena 
(ceea ce a făcut pe Francezi a-1 numi: Couleuvre 
â collier, germ.: PingelnatterJ; totul reese în 
evidenţă pe un fond brun cu stropituri negre. 
Nu e deloc periculos: nici odată nu cearcă să 
muşte şi apucat în mână, se mulţămesce a şuera 
şi a agita capul, lăsând însă un miros foarte urît, 
produs al unei secreţiuni peri-anale, cea mai bună 
armă a sa de apărare. Ş. de casă poate ajunge 
la un metru lungime şi chiar mai mult; de 
obiceiu însă între 45—80 cm.

Varietăţi: T. bilineatus cu două dungi albe în 
lungul spinării, frecuent mai ales în nordul Do- 
brogei; T. nigra, negru preste tot, şi T. pon- 
ticus uniform ca coloare şi fără guler cervical, 
sunt varietăţi mai rare şi la noi în ţeară au fost 
găsite in Dobrogea.

Numele de Ş. de apă se dă mai ales altei 
specii a genului Tropidonotus, anume: Tr. tessel- 
latus Laur. (Syn. Tr. hydrus Pali) mai mare ca 
precedentul, la noi până la 1'25 m., şi care lo- 
cuiesce de preferinţă în apă. Mai puţin frecuent 
ca cel dintâiu, el e din contră foarte respândit prin
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unele lacuri din Dobrogea, cum e lacul Bazim; 
de asemenea Insula Şerpilor din Marea Neagră i^i 
datoresce numele extremei abundenţe a acestei 
specii. ( [C. K.]

Şerpele de mare, flintă legendară născocită de 
fantasia navigatorilor. în Oceanul Indian şi Pa- 
ciflc, mai ales pe lângă coastele Chinei şi nordul 
Australiei trăiesc în bande şerpi marini, cari 
constitue mica familie a Hydrophidae-\or. Sunt 
şerpi veninoşi (ProteroglyphiJ, cu corpul com
primat lateral mai ales spre coadă ca o adaptare 
la viata pelagică, şi a căror dimensiuni, pentru 
cei mai mari (Hydrophis striatus), nu trec nici 
odată de 2 metri. [C. K.]

Şerpele sfărmădos, v. Orvetul.
Şerpii pitonici, v. Python.
Şerpele sunător, v. Crotalus.
Şerpele uriaţ, v. Boa.
Şerpii veninofi sunt caracterisati prin apa

ratul veninos, care resultă din o specialisare a 
glandelor labiale superioare. Olanda cu venin e 
prove4ută cu un canal, care se varsă în dinţii 
veninoşi ai fălcei superioare. In momentul când 
Ş. îşi deschide gura ca să muşte, nisce muşchi 
puternici speciali contractându-se, fac ca veninul 
să curgă în rană. Ş. veninoşi se împart în doue 
grape: Proteroglyphi şi Solenoglyphi. Protero- 
glyphii au dinţi canelaţi, aşezaţi înainte la falca 
superioară, şi indereptul lor sunt dinţi necane- 
lati. (Ex.: Aspicul, care trăiesce în Africa, Ş. 
cu ochelari din India). Solenoglyphii au la falca 
super, de flecare parte câte un dinte veninos, 
găurit de un canal şi afară de aceştia câţiva dinţi 
de înlocuire. (Ex.: Vipera, Şerpele sunător).

Serpulidae, o familie a Anelidelor polychete, 
al căror corp e împărţit în torace şi abdomen, 
inelul bucal prove4ut cu un guleraş. Trăiesc în 
tuburi membranoase ori calcare, şi din causa 
acestui fel de viată organele respiratorii sunt 
aşezate în regiunea capului. Caracteiîstio la ele 
e variaţia coloare! sângelui la diferitele specii; 
roşiu la unele, la altele coloarea e verde de 
deosebite nuanţe. Genuri principale; Şerpuia, 
Spirorbis.

Serra, (portug. »Firez«,span. Sierra), şir (serie) 
de munţi, s. e. S. d’Estrella, S. di Mantiqueira, etc.

Serrano y Domlnguez, Francisco, duce dela 
Torre, (n. 17 Sept. 1810 în Arjonilla, f 26 Nov. 
1885 în Madrid), om de stat spân., general, mi
nistru de resboiu şi ministru-president în 1871, 
presidentul puterii executive înainte de suirea 
pe tron a lui Alfonso XII. Sub Isabella II a 
luptat contra Carliştilor, în urma guvernării de
străbălate de sub regina s’a pus în mai multe 
rânduri în fruntea celor nemultămiti, suferind 
temniţă şi exil. Alungând pe Isabella, a ajuns 
presidentul puterii executive a Spaniei, a depus 
insă această demnitate îndată ce a fost pro
clamat Alfcnso XII rege. In calitate de condu
cător al stângei dinastice a ajutat în 1883 la 
formarea cabinetului Posada-Herrera, fără să 
primească vr’un portofoliu.

Serratula L., (botan.) gen de Composee, trib 
Cynaree, cu vr'o 30 specii din Europa, Asia şi 
Africa de nord. Au flori adunate în capitole pur
purii sau violete; involucru cu braotee imbri
cate pe mai multe rânduri; receptacul cu solzi; 
achene glabre cu papus de peri denticulati; 
frunzele cu margini serulate. Prin Europa şi

părţile noastre e respândită S. tinctoria L., vulg. 
Gălbinare, Pălămidă; din ea se extrage 
un colorant galben. [S. Şt. R,]

Serres, oraş străvechiu în Macedonia, în ve
chime numit Sirrhai, cu preste 20,000 loc. 
(11,000 Turci, 6000 Greci, mulţi dintre ei sunt 
de origine bulgară, 2500 Arămâni, 1500 Ovrei 
şi 3000 Bulgari). S. e reşedinţa unui archi- 
episcop grec. şi a unui mutesarif.

Serrurle, Grigore, om politic rom., f 1892 
în Bucuresoi, fcst deputat liberal până la 1888. 
A publicat: Poesii acrise în exil, 1858, Ro
mânia şi Mihaiu Viteazul, 1875.

Sertorlus, Quintus, general roman talentat şi 
nobil, fugi dinaintea lui Sulla în Hispania, unde 
în scurt timp câştigă teara întreagă. Senatul 
trimise pe Pompeiu în contra lui, care numai 
atunci recuceri Hispania, când rS. fu ucis mişe- 
lesce de subcomandantul seu Pe pena (72 a. Chr.). 
Ucigaşul fu prins şi executat de Pcmpeius.

Serubabel, primul dintre cele 12 căpetenii, 
cari au recondus în 537 a. Chr., cu învoirea 
regelui Cir, 42,000 Ovrei la Palestina. S. a fost 
câtva timp guvernatorul persan al provinciei 
Ierusalim.

Serum, v. Ser.
Servals, Frâng. Adr., renumit celist, n. 1807 

în Hal; profesor la consevatorul din Bruxella, 
t 1866. Composiţiuni briliante. Fiul seu loaif 
(n. 1850), de asemenea celist şi prof. la acelaş 
conservator, f 1885.

Serval, (Felis serval Schreb, galeopardus 
Desm), un mamifer carnivor din familia Felidae, 
avend lungime aproape de 1 m. Trăiesce în 
Africa, carnea lui e mâncată de indigeni.

Servatlus, Sf., episcop de Tongern în Galia, 
în 343 a luat parte la sinodul din Sardica, ape
lând credinţa ortodoxă contra Arianilor, iar la 
350 a fost trimis de oătrâ Magnenţiu cu alţi 
episcopi în deputaţiune la împ. Constantin în 
Bizanţ, f 13 Maiu 384; după tradiţiune nu sta 
neaua pe mormântul lui când ningea.

ServescI, com. rur. lângă Caransebeş, cu po
pulaţie rom. In S. a existat âncă la 1591 o ti- 
pografle a lui Bonaventura Faber, unde s’au ti
părit cărţi religioase în serviciul reformaţiei, 
precum Antithesis Ubiquitatis et Orthodoxae 
Doctrinae de persona Christi, etc., 1691; De- 
fensio Orthodoxae Doctrinae, etc., 1592; Decla
raţie Circumstantiarum Gemini Colloquii, etc., 
1595—98; acest din urmă op tipărit la Haeredes 
Bonaventurae Fabri. (Pesty F. Szorenyi Bânsâg 
II, 509.)

Şervet, Mihail, medic, n. 1511 în Tudela 
(Aragonia), f 1553 în Geneva. 1531 acaparat 
scrierea lui »De trinitatis errcribus», în oare 
combate trinitatea. Persecutat pretutindeni din 
causa dcctrinei sale antitrinitare, s’a dus, după 
multe colindări, 1537 la Paris, unde ţinea pre
legeri din geografle, matematică şi medicină. De 
aici a fost expulsat. 1553 a publicat o nouă 
scriere ancnimă »Christianismi restitutio». Do- 
vedindu-se ca autor, a vrut să fugă la Italia, 
în Geneva însă a fost prins şi, la insistenţa lui 
Calvin, ars pe rug ca eretic.

Servla, (turc. SdfigeJ, orăşel în Macedonia du 
sud, în cea mai mare parte locuit de Turci 3000 (?), 
600 Greci şi 400 Arămâni. Ruinele unei cetăţi 
din evul mediu.
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„Serviciul credincios'1, medalie (v. ac.).
Servilism, ţinuta ce se descopere într’o jos

nică supunere faţă de persoana şi părerile al
tuia. S. este caracteristica oamenilor, cari n’au 
ajuns a-şi forma un principiu conducător în viaţă 
şi prin urmare judecata lor este dependentă de 
judecata altora. S. este o degradare sufletească.

Serviţi, călugări, numiţi şi Servii Măriei, ord 
înfiinţat la 1233 de cătră 7 bărbaţi nobili din 
Florenţa, cari au fost canonisaţi în 1888. Primul 
lor şef a fost Bonfiglius de Monaldis. Ordul a fost 
aprobat de cătră papa Alexandru IV Ia 1255 şi 
profesează regula Sf. Augustin.

Servitudine, (Servitute), o sarcină impusă unui 
imobil pentru usul şi utilitatea unui alt imobil 
avend un alt proprietar. Se cer, dar, două imobile 
şi doi proprietari deosebiţi. Aşa e S. de trecere, 
de a lua apă din fântână, a scurgerii apelor, a 
streşinelor, etc. S. e o ştirbire a dreptului de 
proprietate. S. sunt calităţi alipite de fond, nu 
de persoana proprietarului, aşa că ele subsistă 
chiar dacă locurile trec la alţi proprietari. Se 
deosebesc două fonduri; dominant, stăpânitor 
şi servient sau supus, adecă acel ce sufere pe 
ol exerciţiul servituţii. Când aceste două diferite 
fonduri şi aparţinând la doi diferiţi proprietari 
devin proprietatea unei singure persoane, S. se 
stâng, ceea ce se numesce confusiune. In ase
menea cas, exerciţiul S.-ii se confundă cu acel 
al dreptului de proprietate.

Servitute, v. Sclav.
Servius Tulllus, al şeselea rege al Romei (577 

până 554 a. Chr.), a fost înţelept, a schimbat 
constituţia veche a Romanilor, în al cărei în
ţeles fiecare cetăţean, fie patriciu, fie plebeu, era 
îndatorat a face serviciul militar amăsurat averii 
sale, totodată dădu drepturi publice şi plebeilor.

Şea, porţiune mai mult sau mai puţin întinsă 
din suprafaţa pământului, caraoterisată prin di- 
ferinţe de înălţime foarte mici între punctele 
sale învecinate. Ş. rar sunt orizontale, ci tot- 
deuna puţin înclinate, şi în această privinţă deo
sebim: 1) Ş. sprevaiate, când se pleacă intr’o 
parte. 2) Ş'. concave, in formă de basenuii largi, 
când se pleacă din toate părţile cătră un punct. 
3) Ş. tindtilate cu suprafaţa valuroasă. In pri
vinţa originei avem: 1) Ş. formate prin acumu
lare de ăuviuni depuse de rîuri. 2) Ş. de ero- 
siune, în care diferinţele de înălţime au fost 
şterse prin acţiunea apelor curgătoare, a mării ori 
a vântului. De obiceiu Ş. sunt acoperite cu plante 
ierboase, sunt însă şi Ş. acoperite cu păduri.

Sesamum L., (botan.) gen din fam. Fedaliacee, 
trib. Sesamee, cu vr'o 16 specii, din Africa su
dică, India estică. Sunt ierburi. S. indicum L., 
din India estică, se cultivă în Egipt, Turcia, 
Persia, pentru seminţele sale, numite de po
porul nostru Susan. Dinele se scoate oleiul 
de Sesam, consumat ca şi unt-de-lemnul; se 
face cu ele tahân, halva, se pun pe covrigi 
şi alte prăjituri. [S. Şt. R.j

SesolorI, (magh. Szdszesor), comună rur. în 
Trans., cott. Sibiiu, cu 1450 loc., cari se ocupă 
ou economia de câmp, cu cultura viilor şi plu- 
tăritul. S. are vr'o 50 familii olari; tîrg de săp
tămână şi 2 tîrguri de ţeară. In apropiere rui
nele unei cetăţui, a cărei origine nu se scie.

Sesenhelm, oraş în distr. germ. Unterelsass, 
1033 loc.; cunoscut prin Friderica lui Goethe.

ŞesezecI şl şese, joc de cărţi între 2 şi 4 pers. 
cu 24 cărţi (dela as până la nouacă). Cel ce are 
mai ântâiu 66 pointe, a câştigat jocul.

Sesla, afluent pe stânga al Fadului, isvoresce 
în Monte Roşa, 148 km. lung.

Sesla, un fluture din grupa Sesiide, având ab
domenul terminat prin o tufă de peri, ce se poate 
întinde în evantail mai ales în momentul copu- 
lării. Cea mai comună specie este S. apiformis, 
ce trăiesce pe lângă sălcii, plopi. Larva trăiesce 
în tulpina şi rădăcina arborilor citaţi două ierni 
consecutive, în care timp produce mari stricăciuni.

Sesiune, 1) s., timpul, pentru care e convocată 
la şedinţe o corporaţiune (camere, curtea cu 
juraţi). 2) S., porţiune urbarială.

Seson, timpul de cură la o scaldă; timpul 
principal pentru representaţiuni teatrale şi mu- 
sicale, petreceri sociale, etc.

Sesostris, numele unui rege mitic din Egipt, 
căruia îi atribue scriitorii greci mari excur- 
siuni de cucerire prin Asia şi Europa, supu
nerea Etiopiei, împărţirea administrativă a Egip
tului, etc. In istoria lui Manetho e pus în locul 
regilor Dsertesens II şi III din dinastia XII.

Sesterţii, monetă romană de argint, în va
loare de 21/, asi; la început avea o greutate de 
l*/j g-, curând însă scă()u sub 1 g. S. era a patra 
parte dintr’un denar. în valoare de ca. 20 bani.

Sestina, cea mai artistică formă pentru gru
parea strofelor poesiei la popoarele neolatine 
sudice, e compusă din 39 versuri iambice de 
câte 11 sUabe, grupate în 6 strofe a 6 versuri, 
iar cea din urmă strofă din 3 versuri. Versurile 
nu rimează, dar cuvintele finale din primele 
6 versuri se repetează, deşi în altă ordine, la 
finea tuturor versurilor din strofele următoare. 
Ordinea repetării cuvintelor finale din primele 
6 versuri e următoarea: 6, 1, 5, 2, 4, 3 ; aşa, că 
în strofa 7 cuvintele finale ale versurilor se 
repetă în aceeaşi ordine, ca în strofa 1. De ca
racterul S. se ţine âncă: să rimeze totdeuna 
versul final al strofei cu versul iniţial din strofa, 
ce-i urmează. In poesia română nu avem exemple.

Set, (Sit) al treilea fiu al lui Adam şiprotopărin- 
tele unui ram al omenimii antediluviale. Ramul 
acesta era socotit nepăcătos şi plăcut lui D(jeu, 
pe când al lui Cain era cel blăstămat.

Setaceum, (lat.) o sfoară ce se punea în ca
nalul ranelor mai ales pentru a uşura scurgerea 
puroiului. Numele arată, că mai de mult această 
sfoară se făcea din per. Astăcji nu mai e în us.

Setarla Beauv., (botan.) gen de Graminee, 
trib. Fanicee, cu mai multe specii, dintre cari 
însemnăm: S. italica Beauv., cultivată ca cereală 
în Asia şi Egipt, la noi pentru nutreţ la vite, 4ieă 
popular Mohor, Farînc; S. viridis Beauv., 
popular Bursoacă, Mohor, Meiu păsă
resc, S. verticiUata Beauv., cu aceleaşi numiri 
populare; S. glauca Beauv., popular Mohor, 
Costrei; câte trei aceste specii sunt respân- 
dite prin fânaţe, locuri cultivate şi dau nutreţ 
nu tocmai preţios. [S. Şt. R.j

Setea, reţea mare plutitoare, întrebuinţată 
mai cu samă la prinsul scumbrielor pe Dunăre. 
Are o lungime de 100—200 m. şi o lăţime de 
3—4 m. Frînghia de sus este provedută cu bu
căţi de plute, iar cea de jos cu pluinburi mici. 
La un capet al reţelei S. e legată de un corp
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plutitor (o tărtăcuţă scobită sau un mic polo- 
bocel), iar de capetul celalalt e trasă de un 
pescar, care se scoboară cu luntrea la vale. 
Unele S. au câte 2 sau 3 rânduri de reţele. 
Pescele se prinde în ele cu branchiile şi îno
tătoarele. [Antipa.]

Sete, simţ ce se ivesce atunci, când cuantul 
necesar de apă scade in corp. Această scădere 
e provocată de aecreţiunile corpului, evapora- 
ţiunea prin pluniâni şi piele. Cel cuprius de S. 
simte uscăciune şi arsură în faringe, la răde- 
cinalimbei şi pe cerul gurei; mijlocitorii acestui 
simţ sunt nervii sensibili ai regiunilor amintite. 
S. se stâmperă mai bine prin apă potabilă. Când 
lipsa de apă nu se delătură, corpul piere de S. 
între cele mai grozave tortm'i. S. ucide mai 
iute de cât foamea.

Seth, den în Egipt, identificat de Greci cu Typhon 
(v. ac.). Demon al vântului cu arşiţă de secetă, 
şi de intunecime de soare şi de lună, omorî- 
torul fratelui seu Osiris. S. se închipuia cu cap 
de asin, simbolul fierbinţelei.

Sethos, doi regi în Egipet; primul a fost tatăl 
lui Ramses U; al doilea, în seci. XIII a. Cbr. 
a fost fiul lui Merneptah.

Setiani, o sectă creştinească din seci. II d. Cbr., 
căreia îi era Set representantul principiului spi
ritual apărut în Christos.

Setigera, (lat., purtători de peri), ordinul Artio- 
dactylilor. (v. Porc.).

Setilă, îu poveştile române un urieş, care bea 
apa dela 24 isvoare şi o gârlă, şi totuşi ţipa că 
moare de sete.

Sette comuni, şepte sate în prov. ital. Vioenza, 
435 km2., cu 22,767 loc.; până la 1797 formau 
republică sub protectoratul Veneţiei.

Settembrinl, Luigi, (n. 17 Aprile 1812, f 3Nov. 
1876 în Neapole), scriitor italian, profesor de li
teratura ital. la univ. din Neapole. A luat parte 
la mişcarea pentm liberarea Italiei, 1849 con
damnat la moarte, graţiat însă la temniţă pe 
viaţă. 8 ani a petrecut pe galerele dela San Şte
fane; liberat, s’a dus la Londra, reîntors 1860 
la Italia şi numit inspector de stadii, apoi prof. 
univers. Opul lui principal e »Lezioni di littera- 
tura italiana» (3 tom. Neapole, 1861 seqq.).

Seu, grăsimea animalelor rumegătoare (boi, oi, 
capre, etc.), e fără coloare hotărită, cu un miros 
particular, se compune din oombinaţiuni eterice 
de glycerină cu acid palmitic, stearic şi oleic. 
Pentru a produce S., se înfierbîntâ grăsimea 
tăiată, turnând preste ea puţină apă, în căldări 
de aramă; grăsimea se ia de deasupra, iar ju- 
merile se storc prin presare. Cel mai mult S. 
îl furnisează Rusia, apoi Olanda, Danemarca, etc. 
S. se folosesce ca nutrement, pentru lumînări, 
săpun, etc.

Seulescu, l) S., Gheorghe, profesor, n. la Iaşi 
1799. Studiile şi le-a făcut în seminarul dela 
Socola, apoi în Grecia şi la Viena. La 1830 a 
fost numit profesor la şcoala dela Trei Ierarchi 
(Iaşi) şi apoi inspector al şcoalelor din Moldova. 
Publicaţii; Abecedar românesc pentru tinerimea 
şcoalelor începătoare şi ântâiele cunoscinţe de 
litere şi idei. Iaşi, 1832. Gramatica românească 
sau observaţii gramaticesci asupra limbei româ- 
nesci pentru şcoalele normale şi gimnasiale 1833. 
Fabule in versuri sau poesii alegorice, 1835. 
Hronologia şi istoria universală, 1837. Descri

erea istorică-geogr. a cetăţii Caput-bovis (Gher
ghina), 1837.

2) Seulescu, M. N., profesor la univers, din 
Bucuresci, fost deputat. A publicat mai multe 
discursuri: Chestiunea agrară, 1889. Chestiunea 
socială, 1893. Legea minelor, 1895, diverse ar
ticole prin (Jiare.

Şeulla de câmpie, (magh. MeeS-Sdlyi), corn. 
rur. în Trans., cott. Turda-Arieş, cu 1458 loc.. 
Români şi Maghiari (159). '

Seume, Johann Gottfried, 1763—1810, poet 
german, a scris »Poesii« şi povestiri din aven
turile şi călătoriile sale.

Seva, (botan.) mâzga (v. ac.), lichid, care cir
culă în interiorul plantelor (v. circulaţia lichi
delor în plante).

Sevastias, episcop de Argeş, v. losif (voi. II, 
pag. 874).

Sevastopol CSebastopol), oraş cu port la ţer- 
murul sudic al peninsulei Crimea, 50,710 loc. 
(1897). Până la asediul şi luarea oraşului de 
cătră Englezi şi Francezi (5 Oct. 1854 până 
8 Sept. 1855) S. era cea mai importantă cetate 
maritimă a Rusiei la Marea Neagră. Forturile 
în parte s’au reedificat; port militar; şantiere.

Sevastos, Elena, scriitoare rom., a publicat: 
Cântece moldovenesci (poesii populare). Iaşi, 1888; 
Călătorii din ţeara românească, 1888; Nunta la 
Români (lucrare premiată de Acad. rom.). Bu- 
curesoi, 1889 ; Poveşti. Iaşi, 1892; Limba ro
mână şi autorii ovrei, 1898; Anecdote poporane.

Şevcenco, Taras Grigoriemd, poet ucrai
nean, n. 1814. In 1840 publică prima sa colec- 
ţiune de poesii sub titlul Cobzarul, scrise în 
graiul ucrainesc (nu în cel muscălesc). Exilat 
1847 la fortăreaţa Marşlac sau Petrovscul nou de 
lângă ţermul oriental al Mării Caspice. Aici pe
trecu în mare mizerie până la 1857, când fu eli
berat la intervenirea contelui Tolstoi. f 26 Febr. 
1861. (Cf. Obrist I. G. Taras Gr. Szewczenko, 
Ein kleinmssischer Dichter. Czemowitz, 1870.)

Sever, v. Severitate.
Severeanu, Constantin E., medic rom., n. 

1845 în Turnu-Severin, şi-a făcut studiile în 
Paris. 1879 fu numit profesor de medicină opera
toare, 1886 de clinică chirurgicală la facultatea 
de med. din Bucuresci. A scris un tractat de 
medicină poporală şi a condus 10 ani Gazeta 
medico-chirurgicală.

Severlane, Castrele, numele antic al oraşului 
Tumu-Severin (v. ac.).

Severin, fost comitat în Banat, contopit 1874 
cu al Caraşului. v. Caraş-Severin.

Severin, Banatul, v. Banat.
Severin, mitropolia. In 1359 Alexandru Ba- 

sarab rupse dintâia oară legăturile ierarchice ou 
patriarohia Ohridei din motive politice; ol îşi 
măritase în 1355 fata Leanca după principele 
sârbesc Vucaşin, şi se puse astfel în relaţiuni 
încordate cu mulţimea celorlalţi principi, cari 
îşi împărţiseră ţeara la moartea lui Duşan. Astfel 
Ohrida pierdu supremaţia ei secolară presto Ro
mâni treoându-o Bizanţului. Atunci, în 1359, 
patriarchia grecească numi un »mitropolit al Un- 
grovlachiei», titlu, care se găsesce amplificat in 
1401 la «mitropohtul Ungrovlachiei şi al plaiu
rilor». Reşedinţa va fi fost de bună samă capi
tala Munteniei, Curtea de Argeş. Printr’o com
binaţie, care până astăzi nu este explicată iu
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mod îndestulător, se înfiinţa însă la 1370, sub 
Vladislav Basarab, o a doua mitropolie, tot în 
Muntenia, şi anume la Severin. Această stranie 
duplicare nu era în interesul patriarchiei, după 
cum crede Xenopol, căci o ceruse Vladislav. 
Motivul însă arătat de vodă, că poporul din Ol
tenia s’a înmulţit preste măsură, sau chiar in
tensa propagandă catolică de pe atunci, toate 
acestea ar fi îndreptăţit cel mult la instituţia 
unei episcopii sufragane celei primaţiale, iar nici 
decum la o nouă mitropolie pe lângă cea exi
stentă. Ori şi cum ar fi, miti-. S. se înfiinţa, dar 
nu avu traiu îndelungat, ceea ce de altmintrelea 
era şi lucru firesc. Antâiul ei titular fu Daniil 
Kritopul, în călugărie Antim, frate cu M. lachint 
Kritopul, mitropolitul Ungrovlachiei. In Maiu 
1381 Antim trecuse la scaunul mitropolitan dela 
Curtea de Argeş, întitulându-se acum de «loc
ţiitor al Capadociei şi exarch». Pe scaunul Se- 
verinului îi urma probabil Atanasiu I, care se 
găsesce iscălit în 1389 în actele patriarchiei ca 
mitropolit de Severin. Pare că dînsul să fi fost 
mai mult la Constantinopole decât la reşedinţa 
sa, deoarece a luat parte la numeroase sinoade 
patriarohale. In Iulie 1401 numele lui apare 
pentru cea din urmă oară, şi împreună cu dînsul 
dispare şi ori ce urmă a mitropoliei oltenesci. 
Deoarece Mircea cel Bătrân a organisat în acest 
an ierarchia Munteniei, chiar în acelaş timp ca 
Alexandru cel Bun pe cea a Moldovei, se poate 
admite, că deja atunci să se fi redus mitropolia 
Severinului la o simplă episcopie, mutată în 
urmă la Rîmnicul Vâlcii, unde până astăip poartă 
titlul de »a noului Severin». Cronicarii aşează 
înfiinţarea acestei din urmă episcopii pe timpul 
lui Radu cel Mare (1496—1508), dar nu e cu 
putinţă a se precisa, oâţi dintre episcopii înşi
raţi în pomelnicul Rîmnicului au mai residat 
la S. (Cf. Xenopol, Ist. Rom. II, pag. 237 uu.; 
Haşdeu, Negru-Vodă. Buo., 1898, p. CCI—CCII 
şi CCXXXI uu.; G. Enăoeanu, Creştinismul în 
Dacii. Buc., 1878, p. 224 uu.; Lesviodacs, Ist. 
bis. Buc., 1845, p. 430 uu.)

Severin, Ţeava, v. Basaraba şi Oltenia.
Severitate, însuşirea acelor persoane, cari atât 

în judecată cât şi în lucrări pretind a se ob
serva extrema regularitate şi nu sunt nici decât, 
ori prea puţin dispuşi la concesiuni şi indulgenţă.

Severn, 1) cel mai lung (300 km.) rîu al An
gliei, se vărsă în Atlantic prin canalul Bristol; 
basin 21,027 km*. 2) rîu în Nordamerica brit., 
se varsă în baia Hudson; 480 km. lung.

Severue, 1) S., Alexander, împărat roman 
(205—235 a. Chr.), numit împărat de cătră He- 
liogabalus, şi după moartea acestuia cu mare în
sufleţire ales şi de cătră senat, popor şi miliţie. 
A purtat resboiu cu Perşii şi cu Germanii. Fu 
ucis de legiunile din Panonia.

2) Severus Lticius Septimius, împărat roman 
(145—211 a. Chr.), proclamat împărat de cătră 
militarii săi în Camutum; a reformat senatul 
şi a purificat instituţiunea Pretorianilor, bătu 
pe Părţi, făcu multe clădiri în Roma şi organisâ 
provinciile împopulându-le cu colonii romane. 
Se (Jice, că l-ar fi otrăvit fiul său Caracalla,

3) Severus Sulpicius, istoric creştin, n. în 
âquitania (365—425 d. Chr.) la începutul ca
rierei sale a fost advocat, şi numai după moartea 
soţiei sale s'a călugărit. A scris: Historia sacra.

Vita S. Martini ş. a. Pentru stilul său clasic s’a 
numit Salustiu al creştinilor.

Sevigne, Mărie de Babutin-Chanial, madame 
de, scriitoare franc., n. 1626 în Paris, f 1696 
în Grignan. Remasă orfană de timpuriu, ea avu 
o educaţie îngrijită, Menage şi Chapelain fuseră 
profesorii ei. In 1644 se căsători cu marchizul 
de Sevigne, după moartea căruia (1650) îşi con- 
saci'ă viaţa educaţiunei copiilor săi Marguerite 
şi Charles. In 1669 fica sa, căsătorindu-se cu 
contele Franşois-Adhemar de Grignan, se stabili 
în Provence. Acestei despărţiri datorim o co
respondenţă de aproape 30 ani, prin care d-na 
de S. ţinea în curent pe fica cu toate eveni
mentele din oraş şi dela curte. Delicateţa afec
ţiunii, strălucirea spiritului fac din aceste scrisori 
o lectură atrăgătoare, şi ele sunt în acelaş timp 
cap de operă de stil epistolar.

Sevilla, prov. spân. (Andalusia), 14,063 km8., 
cu 544,815 loc. (1887). Capitala S., lângă Gua- 
dalquivir, 143,182 loc.; archiepiscop, catedrală 
din seci. XV, palatul ducelui de Montpensier, 
universitate (fund. 1502), Alcazar, bursă, bi
bliotecă columbiană, apaduct roman; cea mai 
mare fabrică de tutun in Spania, fabrică de tu
nuri, fabrici de maşini şi de porţelan; comerciu 
însemnat cu vin, lână, mercuriu. In anticitate 
se numia Hispălis, pe timpul Arabilor cel mai 
însemnat oraş al peninsulei.

Sevulon, fSebulonJ, seminţie israelită, care lo
cuia în nordul Palestinei fiind amestecată cu Fe
nicieni şi Cananiţi. Ea s’a pierdut curând pentru 
poporul israelit, contopindu-se cu străinii.

Sex, în înţeles mai larg o sinonim cu gen 
(v. ac.), în înţeles fisiologic prin S. (sexul mas
culin şi sexul femenin) se caracterisează indi- 
vieji, cari au organe sexuale deosebite, adese 
difer şi în forma lor exterioară, şi sub raportul 
reproducţiunii sunt avisaţi unul la altul. Astfel 
animalele de S. masculin au testiculi, în cari 
se produce sperma, cele de S. femenin ovarii, 
caii dau ouăle; dar numai împreună sunt ca
pabile de reproducţiune. Acelaş raport se află 
şi la plante. Atât însă la animalele mici cât şi 
la plante se găsesc indivi(Ji, numiţi hermafrodiţi, 
cari au ambele organe de reproducţiune. (v. şi 
art. Sexual —.)

Sexagenar, flat.J om de şesecjeci de ani.
Sexagon, Sexangul, figură geom. cu 6 unghiuri.
Sexta, îu musică, interval format între două 

note, dintre cari cea superioară apare ca grad 
al 6-lea al celei inferioare.

Sextacord, acord de sextă, reşturnarea ântâie 
a unui acord consonant.

Sextant, (lat.J a şeasa parte dintr’un cerc, 
sau un sector de 60°; instrument pentru mă
surarea unghiului dintre două obiecte.

Sextantul lui Hadley, aparat folosit de navi
gatori pentru determinarea lăţimei geografice. 
Se numesce S., fiindcă are formă de sector de 
cerc, cam de 60 grade.

Sextarlus, (lat,) măsură de fluiditate între
buinţată la Romani = 0 547 1.

Sextet, (germ. Sextett, franc. Sextuor), com- 
posiţiune vocală sau instrumentală în 6 partide 
concertante (v. Septet).

Sextilion, a şeasa potenţă a unui milion (1 cu 
36 nule).
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Sextolet, în musică, figură anormală de 6 note 
valorând în aprecierea mesurei drept 4 de aceeaşi 
valoare.

Sexual, ce privesce eau caracterisează sexul.
Morhi sexuali, boalele organelor genitale; la 

bărbat sunt: priapismul, satiriasis, impotenţa, 
anafrodisia, sterilitatea, spermatorea, cari toate 
stau sub dependinţa afecţiunilor nervoase. In- 
fecţiunea poate atinge pe două căi organele ge
nitale la bărbat, sau pe cale uretrală, precum 
este blenoragia, sau pe calea vaselor sanguine 
şi limfatice; astfel orchita (inflamaţia testicu
lului), care se întâlnesce în febra tifoidă, va
riola, scailatina, erisipelul, în gripă şi complică 
mai ales parotidita epidemică. Mai observăm 
infecţiuni cronice: tuberculosa şi sifilisul testi
culului.

La f e m e i după cum vagina, mitra sau anexele 
(ovariul şi trompa) sunt atinse, distingem: va- 
ginite, metrite, ovario-salpingite. Tuberculosa şi 
oanoenil pot atinge de asemenea organele geni
tale. Diferite tumori pot avea sediul în uter sau 
ovariu, cele mai frecuente fiind: fibromul ute
rului şi kistul ovariului.

Rolul cel mai important însă în afecţiunile 
organelor genitale, atât la femeie cât şi la bărbat 
îl joacă sifilisul. Origina genitală este cea mai 
obicinuită cale pe care se face infecţiunea si
filitică. in evoluţia acestei boale distingem trei 
perioade: 1) şancrul (ulcerul sifilitic), 2) peri
oada secundară caracterisată prin diferite erup- 
ţiuni pe pele şi mucoase şi în fine 3) perioada 
terţiară caracterisată prin gome sifiUtice. Agentul 
patogen al sifilisului fiind necunoscut, nu se scie 
decât că există un viiiis sifilitic. Toate rassele 
omenesci sunt supuse acestei boale, precum ea 
se întâlnesce în toate ţerile. Tratamentul spe
cific al sifilisului este constituit din diferite pre
parate de mercur, asociate în perioada terţiară 
ioduruiui de potasiu sau de sodiu; ajutate de un 
bun regim alimentar şi dacă este posibil de cure 
de ape minerale mai ales sulfuroase, (v. art. 
Prostituţiunea, Sifilis). [E. F.]

Psiehologie sexuală, studiul fenomenelor vieţii 
sufletesci după cum acele se pot observa la in- 
divi(jii de diferite sexuri (bărbat ori femeie) după 
a lor individualitate. Ps. S. se poate considera 
mai mult ca un metod de comparaţiune decât o 
disciplină de sine. Cel dintâiu care a încercat o 
astfel de caracteristică a sexurilor a fost Eant în 
a sa Antropologie. Dupădînsul apoi C. Fr. Pockel 
în »V ersuoh einer Charakt. des weibl. Geschlechts», 
1799 şi în »Der Mann«, 1805. [PI.]

Sistem sexual, partea din corpul unui animal, 
care e însărcinată cu funcţiunea de reproducere. 
La animalele superioare e nevoe de doue ele
mente deosebite: spermatozoid şi ovul, cari prin 
unirea lor dau nascere oului. Cele doue ele
mente nasc în organe speciale numite organe 
sexuale. Sistemul S. variază foarte mult în seria 
animală, încât e greu de stabilit anume regule. 
La unele animale sistemul S. al aceluiaşi individ 
cuprinde şi organele bărbătesc! şi pe cele feme
iesc!, în acest cas animalul e (jis hermafrodit; 
exemplu: Melcul, Rîma, Lipitoarea, etc. La alte 
animale pe un individ găsim organele bărbătesc! 
şi pe altul organele femeiesc!, în acest cas ani
malul e 4>9 unisexuat; exemplu: Cânele, Pase
rile, Şopârla, etc. Organele S. la mamifere sunt:

&) bărhătesd; doue glande aşezate în partea in
ferioară a corpului numite testicule şi un canal 
de scurgere, epididym, prin care iasă spermato- 
zoicjii, fabricaţi în testicule; b) femeiesd; în ge
neral doue ovare, nisce glande aşezate la partea 
inferioară a cavităţii abdominale; în dreptul lor 
doue trompe, cari prind ovulele fabricate în ovar 
şi le conduc într’o cavitate numită uterus (mitră). 
In uterus oul se desvoaltă în embrion.

Elementele sexuale: Spermatozoidul este ce
lula bărbătească şi are forma alungită. O parte 
mai umtlată poartă numirea de cap şi apoi ur
mează o parte subţire, coada. Spermatozoizii se 
mişcă foarte repede cu capul înainte. Ovulul 
este celula femeiască formată din o massă pro- 
toplasmică, diellus, din un nucleu, vezicula lui 
Purhinje şi din un nucleol, pata lui Wagner.

[Bâznoşanu.]
Sexual, sistem de clasificaţie botanică ima

ginat de Linne (v. ac.).
Sexuală, generaţiune, reproducerea prin aju

torul ouelor născute în organe sexuale. In par- 
thenogeneză, e nevoe de un singur element 
sexual: ovulul. In feeundaţiune e nevoe de am
bele elemente sexuale: ovul şi spermatozoid. 
G. sexuată se întâlnesce la animalele superioare. 
La animalele inferioare avem generaţiune ase
xuată adecă reproducere, care nu necesitează 
presenţa elementelor sexuale. La unele animale 
întâlnim ambele feliuri de reproduceri cu ge
neraţie sexuată şi asexuată, în acest cas avem 
o alternanţă de generaţiuni.

Seychelle, (Sefelie, ins. MahiJ, grupă de 29 in
sule brito-afric. în Oceanul Indic spre nord-est 
dela Madagascar; 264km9., cu 18,301 loc. (1896). 
Până la 1794 au fost ale Francezilor.

Seymour, Sir George Hamilton, diplomat en
glez, n. 1797, 1 1880 în Londra. Din 1851—54 
a fost ambasador în Fetersburg. Pertractările 
lui secrete cu împ. Nioolae au fost publicate 
în decursul resboiului diu Crimea în presa en
gleză. Bomânesce în Docum. renasc. Rom., II.

Sfaohloţl, vechile colonii romane din Creta; 
dinaintea năvălirii Saracenilor retrase în munţi, 
unde descendenţii lor trăiesc şi astăzi.

Sf., prescurtare pentru Sfânt.
Sfa —, V. Spha —.
Sfânt, Sfântă, în testamentul nou cei ce cre- 

deauîn Christos. După definiţia bisericei ortodoxe 
şi catolico sunt S. cei despre cari a declarat bi
serica, că sunt părtaşi de fericirea vecinică in 
urma vieţii lor plăcute lui DZeu. La început se 
venerau numai martirii ca S., mai târZiu şi alţii. 
După învăţătura bisericei 8. intervin, pentru cei 
ce 80 roagă de ei, la DZeu. v. şi Sfinte —.

Sfanţ, monetă veche de argint austriacă, 3 S. = 
1 fl. m. c., 1 S. = 70 b.; se fabrica înainte de 
convenţiunea monetară din Milnchen şi în mai 
multe state germane de sud.

Sfântul Gheorghe, 1) Sf. G., insulă în Rom., 
j. Vlaşca, în faţa Giurgiului, între canalul Sf. 
G. şi Veriga, prin care se împreună Dunărea 
cu canalul de lângă Giurgiu.

2) Sf. G., ostrov al deltei dunărene, j. Tulcea, 
cu suprafaţă de 1700 km9., mlaştini şi stuf. 
O companie olandeză a întreprins aici canalisări.

3) Sf. G., braţ al Dunării, prin care fluviul 
se varsă în Marea Neagră, j. Tulcea. Pentru na
vigaţie nu e accesibil.
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4) Sf. G., schit în Rom., j. Buzeu, ascuns 

între munţii Crucea Spătarului şi Vîrful Mar
tirei. întemeiat de Mibnea Vodă pentru mo- 
nachi; în decursul vremii s’a ruinat şi iarăşi a 
fost renovat. A4i părăsit.

.')) Sf. G., canal în Rom., j. Vlaşca, unesce două 
braţe ale Dunării, lângă Giurgiu.

6) Sf. George, canalul, strimtoarea de mare 
între Wales şi Irlanda^ leagă Marea Irică cu 
Oceanul Atlantic.

Sfântul Procoplu, fostă capelă, pe ale cărei 
ruine s’a ridicat mănăstirea Bistriţa (v. ac.), de 
Banul Barbu Craiovescu. Tradiţia despre fun
darea acestei biserici s’a publicat în Istoria cri
tică a Românilor, de B. P. Haşdeu. (Dicţ. geogr.)

Sfârcioc, pasere, v. Bocănitoare.
Sfarmă-pletrl, în poveştile rom. un urieş urît, 

care ieşa dintr’o peşteră, lua câte o stâncă în 
palme, o măcina între degete şi praful îl arunca 
în păreu.

Sfat, V. Consiliu.
Sfe —, V. şi Sphe —.
Sfecla, V. Beta.
Sfedeluş, pasere, v. Bourel.
Sfen sau titanii, miueral titanat de calciu, 

inonoclin. Frecuent ca mineral accesoriu în şi
sturi cristaline, graniţe, etc. De obiceiu asociat 
cu bornblendă.

Sfenoedru, formă cristalografică ce resultă prin 
aplicarea bemiedriei plagiedrice pe piramide te- 
tragonale sau pe protopiramidă rombică.

Sfera, (SphaeraJ. a) In limbagiul filosofic 
(şi anume în logică) S. este una dintre cele două 
determinări ale noţiunii. O noţiune are un con
ţinut şi o sferă. Conţinutul e constituit de to
talitatea noţiunilor, care lămuresce înţelesul 
noţiunii date; pe când S. este suma noţiunilor, 
al căror înţeles este lămurit prin acea noţiune. 
Când ne gândim la iom< ne raportăm mai mult la 
conţinut; când ne gândim la «oameni» ne ra
portăm mai mult la S. «Om» şi «oameni» nu sunt 
decât una şi aceeaşi noţiune privită odată din 
punctul de vedere al conţinutului şi altădată din 
punctul de vedere al S.-ei. Conţinutul şi S. a 
două noţiuni stau în raport invers. Astfel no
ţiunea «om» are un conţinut mai mare decât 
conţinutul noţiunii «animal», dar o 8. m ai mică 
decât 8. ei. b) In geometrie 8. se numesce 
UD corp, ale cărui toate punctele dela suprafaţă 
sunt egal depărtate de un punct interior numit 
centru, c) S. de activitate cuprinde deosebitele lu
crări, pe cari cineva le poate face sau administra.

Sfera armilară, v. Armile.
Sfere direetrice, (botau.) S. atractive, cen- 

trosfere, mici sfere din protoplasma celulelor în 
vecinătatea nucleului. Sunt la margiui mai bia- 
line, în mijloc mai condensate; centrul mai con
densat se 4ioe centrosom. Se observă în celulele 
sexuale, ouă, celulele embrionare dela plante şi 
animale. Rolul lor nu e deplin stabilit, indică 
direcţia după care se face divisiunea în timpul 
divisiunei celulare (v. Celula animală).

Sferic, rotund.
Sferoid, corp geometric, a cărui formă sea

mănă cu Sfera.
Sferolit, formaţiuni mici sferoidale, de struc

tură radiară sau concentrică, ce se găsesc în 
unele roce eruptive. 8. sunt frecuente mai alee 
în roce porfirice, unde ele sunt de obiceiu for-

Enciclopedia română. Voi. UI.

mate sau de feldspaţi sau de quarţ. Structura 
Sf. e caracteristică porfirelor sferolitice, aşa (fi
selor variolite, perlitelor, etc.

Sferometru, aparat cu ajutorul căruia măsurăm 
curbătura lentilelor şi grosimea lamelelor subţiri. 
8. a fost inventat la 1743, autordl insă e ne
cunoscut.

Sferoslderlt, varietate de siderosă; în agre
gate sferoidale.

Sfiala, starea şi ţinuta omului, care nu are 
încredere în sine şi în puterile sale. v. Timiditate.

Sfinte, Besioaiele, în anticitate resboaiele pur
tate în urma botărîrilor confederaţiunii Am- 
pbiktyonilor (v. ac.) pentru apărarea templului 
sf. din Delfi: 1) 600-590; 2) 355—346; 3) 
339-338 a. Cbr.

Sfintele. In poveştile rom. (J'lele de sepţă- 
mână sunt personificate ca fiinţe bune, ca sfinte. 
Mai des se amintesc 8f. Mercuria, Yineria şi 
Dumineca.

Sflnteţă, pasere, v. 8ăgbieş.
Sfinţire, act cultural, prin care se cere, în 

formă de rugăciune, preste o persoană ori obieot 
împărtăşirea darului dumne<Jeeso, ca prin acela 
sfinţindu-se, să se deosebească de cele lumesci. 
(v. şi Afierosire.)

Sfinx, o figură închipuită de Greci sub forma 
unui trup de leu cu cap de femeie şi aripi de 
pasere. Uneori cele două labe de dinainte ale 
leului sunt braţe de femeie. Sfinxul înfăţişează 
la origine idea soariei nemiloase, care răpesce 
pe om din mijlocul alor săi în plină floare. Idea 
însăşi, ca şi imaginea, a fost alcătuită mai ântâiu 
in Egipt, unde găsim figuri de 8. din trup de 
leu cu piept şi cap de bărbat, foarte rar de 
femeie. Aceste imagini tăiate în piatră erau de 
obiceiu puse la întrarea templelor egiptene, for
mând un fel de alee, care se lărgea cu cât te 
depărtai de templu. Faimos însă a remas 8. co
losal din Gizeh, vechiul Memfis, care tăiat în 
stâncă, apăra între labele sale un templu clădit 
de faraonul Tbutmes IV. Mai târ4iu Assirienii, 
împrumutând această imagine, au pus în loc de 
bust şi cap de bărbat un altul de femeie, care 
s’a transmis şi la Greci aproape neschimbat.

Sflştofca, corn. rur. în Rom., j. Tulce^ la 
hotarele Basarabiei, e udată de ramurile Chiliei, 
are lacuri şi insule acoperite de .stuf. Populaţia 
e lipovană şi se ocupă cu pescăritul. Comuna 
datează din seci. XVIII.

Sfita, (slav.) ornat sacru preoţesc ce-I îmbracă 
preotul la liturgie şi la alte funcţiuni sacro, cu cari 
de regulă este împreunată cetirea sf. evangelie.

Sforza, familie ital., care a urmat familiei 
Visconti (v. ac.) pe tronul de duce al Milanului 
(1450—1535). însemnătate a avut numai S. Fran- 
cesco I, n. 1401, t 1466, a luat în căsătorie pe 
fioa ultimului Visconti, ajungând apoi duce.

Sforzando sau sforgato, (ital.J (prese, sfg sau 
sf), indicaţiuni ce se întrebuinţează în rausică 
raportându-se la atacul cu putere a sunetului 
representat de nota, deasupra căreia e pus.

Sfrâncloc, pasere, ident. cu Bocănitoarea(v. ac.).
Sfredelul turnuratic, (TurriteUaterehra), melc 

din clasa Cefalopodelor, ord. Prosobrauchiatelor, 
fam. Turritellaceelor, are gbiocea de forma co
nică turnuratică. Trăiesoe în mările tropicale. Se 
nutresce cu alte animale mici. 8e cunosc vr’o 40 
specii.

60
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Sfredeluş, (Sfredelaj, Sfreddeac), pasere v. 
Bourel. In poveşt. rom. S. e şi numele unui pitic.

Sfumato, (ital. = afumat, noros), pictură în con- 
ture difuse, nehotărîte.

Sgârclu, termin popor, pentru cartilagiu (v. ac.); 
în frana. şi pentru crampă (v. art. Ccnvulsiune).

Sgărletură, lesiune superficială a pielei.
Şghiab, v. Jgheab.
Sghlabu, schit in Rom., j. Vâlcea, zidit de Radu 

Negru Vodă la 1310. Se întreţine de stat. Lângă 
schit e un isvor cu apă minerală.

Sglăvoc, Sglăvoaeă, pesce lung până la 15 cm., 
leneş Ia mers,, stă să pui mâna pe el, are ari
pioare mici, capul e mare, ceea ce face să-i (]ică 
şi Moacă. Coloarea e cenuşie cu solzi foarte mici. 
Trăiesce prin toate apele din regiunea muntoasă.

[I. P. Voiteşti.]
Sglivoaca, Sglăvoc, numirile populare ale plan

telor: Centaurea Cyanus L., Centaurea phrygia 
L., Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. şi Cen
taurea spinulosa Rochel. (v. ac.).

Sgrăbunţa, numire poporală pentru infiama- 
tiuni circumscripte ale pielei, cari formează mici 
ridicături, de mărimea unui grăunte, la început 
Tcşii, mai târ<}iu albe-gălbui pentru puroiul ce 
s’a produs în ele.

Sgrafflto, (ital. GraffitoJ, procedeu de pictură 
al fresco (v. ac.), la care zidul se văpsesce cu 
negru sau brun, se acopere cu alb sau galben, 
şi apoi se scobesce desenul.

Sgrlburllă, în poveşt. rom. un uriaş, care e 
personificatiunea iernei sau a frigului, identic cu 
Frigurilă. S. lângă un foc mare tremură de frig.

Sgrlnţor, (Sgripeior, Sgripţor, Sgripf), pasere, 
V. Gripşor.

Sgrlpşor, monetă, v. Direclia.
Sgripsuroaica, în poveştile rom. o pasere din 

lumea de jos.
Sgura, în metalurgie remăşiţele ce se adună 

lângă sau deasupra metalelor topite. Fig. murdărie.
Sbakers, (pron. şekers) sau tremurători, sectă 

religioasă puţin respândită în America nordică, 
întemeiată de cătră o femeie cu numele Ana 
See (1736—84). Se numesce aşa, Gind-că în de
cursul serviciului divin gesticulează în continuu 
cu mânile şi cu braţele. Cred că împărăţia lui 
D-(ţeu a venit deja pe păment şi că Isus li-s’au 
arătat în chipul fundatoarei lor, pe care o nu
mesc »mama Ana«.

Sbakespeare, William,- u. 23 Apr. 1564 în 
Stratford, ‘-ţ 23 Apr. 1616 tot acolo, unul din 
marii poeţi ai omenimei, considerat ca cel mai 
mare dramatic. Părinţii săi, J. S. şi Maria Arden, 
nobili de origine şi la început avuţi, dar la urmă 
scăpătaţi, nu putură continua educaţiunea fiului 
lor, şi după terminarea şcoalei latine, corespun
zătoare lioeului modern, din oraşul natal, John 
S. luă pe fiul său la etatea de 16 ani, să-i ajute 
la cultivarea moşiei şi la meseria sa de măcelar. 
După o altă tradiţiune, nesigură ca multe despre 
viaţa lui S., el întră ca scriitor la un advocat. 
La 18 ani se însură cu o fată mai mare ca el 
cu 6 ani, dela care avu 2 fice şi 1 băiat. ’ La 
1586, lăsându-şi familia în Stratford, veni la 
Londra, unde prin mijlocirea unui bun actor, din 
acelaş oraş cu el, fu angajat în trupa drama
tică. La 1589 ajunse ca proprietar al teatrului 
Blackfriars şi director al trupei. Prin puterea 
geniului său, ajutat de puţinele cunoscinţe din

limba greacă, latină, italiană, spaniolă şi franceză 
ajunse cel mai mare elev, nu al măiestrilor, ci 
al naturei, S. deveni reformatorul dramei mo
derne. El fu 25 de ani desfătarea societăţii en
gleze, admirat, iubit şi primit cu simpatie şi 
respect în cele mai înalte cercuri sociale. In 
fiecare an petrecea câteva (jile la Stratford, lângă 
familia şi părinţii săi, pe cari îi ajuta cu bani. 
La 1613, încărcat de glorie şi de bogăţie, se 
retrase în doritul său Stratford, :jnde îşi cum
părase şi reînoise după gustul său un palat frumos 
şi o bună moşie, care li aducea o rentă anuală 
de 200 livre sterline (5000 de franci). Aci pe
trecu S. ultimii ani, liniştit, ca un înţelept, in 
mijlocul câtorva amici şi al familiei sale. De abia 
7 ani după moartea sa fură adunate operele sale 
şi publicate, multe după manuscripte şi copii. 
Prima ediţiune, care la serbarea aniversării sale de 
300 ani, în 1864, devenise foarte rară, era pre
ţuită cu 17,802 franci exemplarul; iar o singură 
dramă din cele 20 tipărite când trăia S., câte 
50 de taleri. Afară de sonete şi 2 poeme, cu cari 
debuta, afară de vr’c 7 drame remaniate de el 
şi de alte vr’o 6 atribuite lui, dramele proprii 
ale lui S., tragedii şi cemedii sunt 36, din cari 
cele mai celebre sunt: Macbeth (pasiunea am
biţiunii), Hamlet (iubirea de fiu şi refiexiunea), 
Othello (pasiuneagelosiei). Regele Lear (pron. Lir) 
(mizeriile naturei omenesci), Romeo şi lulieta 
(pasiunea iubirii), Henrio IV, luliu Cesar, An- 
toniu şi Cleopatra, Coriolan, Poveste de iarnă, 
Neguţălorul din Veneţia, Cei doi gentlemani din 
Verona, Visul unei nopţi de vară; şi comediile: 
Femeile vesele din Windsor, scrisă la dorinţa 
reginei Elisabeta de a vede pe Falstaff (v. ac.) 
amoresat; Troilus şi Cresida; Timon; Vijelia, ş. a. 
In toate S. arată cea mai adâncă cunoscinţă a 
naturei omenesci şi cea mai mare putere de ex- 
presiune a simţemintelorşi pasiunilor. El a produs 
o revoluţiune în arta dramatică, arătând că is- 
vorul principal al faptelor şi sorţii omenesci e 
caracterul moral şi pasiunea, iar nu fatalitatea, 
care e însuşirea caracteristică a dramei antice. 
Insă de abia din seci. XVIII s’a recunoscut 
marea însemnătate şi valoare a lui S., în Anglia 
prin actorul Garrik, marele interpret al dramelor 
lui S., în Francia prin Letourneur, care l-a tradus, 
şi în Germania prin Lessing. Capii şcoalei ro
mantice îl înălţată până la apoteosă. Din nu
meroasele ediţiuni ale lui S., preste 300, una din 

'cele mai bune e a lui Clark, Glover şi Wrigt, 
9 voi., 1863—67, al cărei text e privit ca de
finitiv ; iar din traduceri e a lui Schlegel şi Tieok 
în Germania, şi ale lui Benj. Laroche, Fr. V. 
Hugo şi Montagut în Francia. [M. Strajanu.]

Shampoolng, termin engl. pentru frotarea cor
pului după scaldă, îndecsebi spălarea şi perierea 
capului.

Shannon, rîul principal al Irlandei, curge prin 
mai multe lacuri, se varsă în Atlantic pe o gură 
de 15 km. lată; 350 km. lung; basin 15,695 km*.

Shawl, (engl., pron. şal), cârpă mare do lună, 
ţesută în una sau mai multe colori, adese ca
drilată.

Sheerness, oraş maritim engl. în comitatul 
Kent, 14,492 loc. (1891); port întărit; şantier; 
pescărit.

Sheffield, oraş în interiorul Angliei, 351,848 loc. 
(1897); piaţă principală pentru tot felul de măr-
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furi de metal, cu deosebire cuţite, instrumente 
chirurgice, optice şi matematice, flreze, etc.

Shelley, Percy Bysshe, poet englez n. 4 Aug. 
1792 în Fieldplace, t 8 Iulie 1822. In operele 
lui, bogate în frumseţi poetice, pledează pentru 
ateism. Ediţ. completă de Shepherd (»Poetical 
■Works», 3 tom.; »Prose Works», 2 tom. 1888), 
cea mai nouă a lui Forman (5 tom., 1893, Londra).

Sherman (pron. Şbrmen), 1) S. John, om de 
stat american, n. 10 Maiu 1823 în Lancaster, 
Uhio, senator, fost ministru de flnance. E socotit 
între cei mai buni oratori în chestiuni financiare. 
2) S., William Teeumseh, n. 1820 în Lancaster, 
11891 în New-Tork, general american, care a 
excelat în resboiul civil din Statele-Unite (1861 
până 1865). In 1872 a fost numit comandant 
suprem al armatei.

Sherry, o varietate foarte apreciată de vin 
spaniol, se produce în ţinutul dela Xerez dela 
Frontera şi între gurile Guadalquivirului şi Gua- 
daletei.

Shetland, (SitlandJ, grupă de insule la nord- 
estul Scoţiei, 1428 km*., cu 28,711 loc. (1891); 
117 insule, numai 34 locuite; economie de vite, 
pescuit.

Shleids, 1) (South-S.), oraş la nord-estul An
gliei, 78,391 loc. (1891); şantier, fabricaţiune de 
pânză de ventrele şi de chimicalii. 2) (North-S.J 
V. Tynemouth.

Shlkoku, (Sikoku), cea mai mică dintre cele 
4 insule principale japoneze, 18,210 km'., cu 
2.948,009 loc. (1897). Capitala Tokushima.

Shlrting (engl. pron. şirting), pânză mai rară 
şi scrobită în coloare cenuşie şi neagră, desti
nată pentru căptuşeală.

Shitomir, capitala guvernamentului rusesc Vol- 
hinia, 65,452 loc. (1897); archiepiscop ortodox, 
episcop cat.; fabrici de piei şi postav; oomerciu.

Shock, (Shoek traumatic), boală a sistemului 
nervos în urma unei comoţiuni puternice cau- 
sată de un traumatism accidental. S. se confunda 
cu sincopa (leşinul), lethargia, collapsus. Sunt 
doue forme: Sh. torpid, cel mai frecuent, re- 
soluţiune musculară completă, ochii fixi, cu
fundaţi, strălucitori, sensibilitatea obtusă, vorba 
înceată, dificilă, inteligenţă presentă, dar me
moria par’că pierdută; vocea slabă, respiraţia de
bilă, neregulată, suspinătoare; extremităţile reci. 
Bolnavul nu are dureri şi moartea survine fără 
ca stupoarea să treacă. Sh. înşelător este mai 
necunoscut: se observă în accidente de drum de 
fier. La început rănitul nu pare a presentă tur- 
burări apreciabile. In curând însă pielea devine 
icterică (gălbinare), cadaverică, extremităţile re- 
oe'sc, reacţiunile se fac reu, urina devine rară, 
pulsul slab, inima neregulată şi cu încetul forma 
torpidă se manifestă. Tratamentul este al sin
copei : fricţiuni, băi încălzite dela 36 la 40°, in- 
jecţiuni sub piele cu aether, beuturi alcoolice, 
revulsive. A se evita ori ce operaţiune în stare 
de shok. [Dr. Tălăşescu.)

Shocking, (engl., pron. şoking), repugnant, su- 
perător, necuviincios.

Shogun, (Şogun, Taikun), dinastie în Japonia 
(v. ac.).

Shorthand (mână scurtă), termen engl. pentru 
stenografie, în oposiţie cu Longhand pentru scri
soarea comună.

Shrewsbury, oraş în Anglia, lângă Severn, 
26,967 loc. (1891). Henric IV a bătut aci la 
21 Iulie 1403 pe resculaţi (Percy, etc.).

Shropshire, comitat la vestul Angliei, 3478 km*, 
cu 236,339 loc. (1891); mine de cărbuni, fler şi 
plumb. Capitala Shrewsbury.

Shylock, (pron. şailock). Ovreu, persoană princi
pală in iNeguţătorul din Veneţia», tipul avariţiei, 
una din uimitoarele creaţiuni ale lui Shakespeare.

SI —, V. şi Sy —.
S. I., prescurtare pentru societas Jesu.
Şlaguna, Andreiu, baron, archiepiscop rom.- 

ort. al Transilvaniei şi mitropolit al Românilor 
gr.-or. din Ungaria şi Trans., n. 1 Ian. 1809 în 
Miskolcz din părinţi macedo-romăni, primind în 
hotez numele Anastasiu. Piercjend de timpuriu 
pe tatăl seu, a fost dus împreună cu fraţii sei 
de mamă-sa la unchiul seu Atanasiu Grabovsky, 
neguţător de frunte în Pesta, unde a primit o 
educaţiune aleasă. Ş. terminând aici gimnasiul 
şi sciinţele fllosoflce şi juridice, în 1829, a mers 
la Verşeţ, unde a studiat teologia. După absol
vire fu aplicat ca notar consistorial şi profesor 
de teologie în Carloveţ sub mitropolitul sârbesc 
Ştefan Stratimirovici. In 1833 întră în cinul 
monachal la mănăstirea Hopova în Sirmiu, pri
mind numele călugăresc Andreiu. In gradurile 
ierarchice fu promovat diacon la 1834, proto- 
diacon şi archidiacon la 1835, sincel 1837, pro- 
tosincel 1838, archimandrit 1842, fiind până la 
1845 aplicat ca profesor de teologie în Verşeţ 
şi vice-preşedinte al oonsistoriului de acolo; iar 
dela 1845 preposit al mănăstire! Covil în diec. 
Neoplantei. In Oct. 1845 devenind vacantă epar- 
chia română ortodoxă a Ardealului, la recoman
darea mitropolitului sârbesc din Carloveţ Ş. fu 
numit în Iulie 1846 vicariu general preste această 
eparchie şi în August acelaş an îşi ocupă postul. 
La stăruinţa vicariului Ş. guvernul ordonă în 
Iulie 1847 întregirea scaunului episcopesc vă
duvit, prin alegere după modalitatea observată 
la alegerea antecesorului episcop Vasile Moga la 
1810, punându-se terminul de alegere pe 4iua 
de 2 Decembre 1847, în oraşul Turda. Ş. ^d 
cu 27 voturi în rândul celor trei aleşi ou mai 
multe voturi, la propunerea guvernului fu numit 
episcop, iar sfinţirea lui se făcu la Carloveţ la 
Dumineca Tomii 1848.

Instituirea lui Ş. ca episcop al eparchiei Ar
dealului a fost de importanţă epocală în viaţa 
poporului român şi îndeosebi pentru bis. gr.-or. 
română din Ungaria şi Transilvania. Multe erau 
neajunsurile şi scăderile eparphiei Ardealului, pă- 
răginită în toate direcţiunile. Pentru delăturarea 
lor Ş. începu o lucrare sistematică. Ridicarea 
clerului la o stare mai înaltă culturală şi la 
disciplină îi fu ţinta cea mai de aproape; în 
locul cursului teologic de 6 luni, cum fusese 
sub antecesorul lui, înfiinţă institut clerical re
fulat, mai ântâiu de un an, apoi de doi ani şi 
in 1863 de trei ani; în legătură cu cursul teo
logic înfiinţa cursul pedagogic pentru formarea 
învăţătorilor, atât de necesară pentru ridicarea 
instrucţiunii poporale neglese în trecut. Pentru 
câştigarea de profesori cualificaţi la aceste in
stitute, a trimis cu stipendii create de dînsul 
tineri aleşi la universitate pentru cualificaţiune 
mai înaltă. Ş. a stăruit pentru înfiinţarea de 
şcoale poporale în toate comunele, susţinând cu

60*



948 Şiagiina.

ÎDţeleaptă prevedere principiul confesional în 
şcoale, pentru care a luptat viaţa sa întreagă. 
El a regulat şi organisat instrucţiunea pe această 
basă, instituind pe parochi de directori locali de 
şcoală, pe protopresbiteri de inspectori distric
tuali de şooale, cari stau sub episcopul cu con- 
sistoriul seu, ca organ suprem de inspeoţiune. 
Pentru cuali&oaţiunea practică a învăţătorilor 
s’au introdus conferenţele înveţătoresci.

La'înfiinţarea gimn. rom. din Braşov Ş. ancă a 
avut partea sa, stând în ajutor bravilor Români 
braşoveni cu sfatul şi cu fapta, şi întrepunendu-se 
pentru câştigarea dreptului de publicitate şi pu
nând însuşi piatra fundamentală la măreţul edi
ficiu al gimnasiului la 1851. Cu sprijinul pu
ternic al lui Ş. s’a înfiinţat în 1869 şi giînnasiul 
rom. din Brad şi la întrevenirea lui s’au aprobat 
statutele gimnasiului, pentru care a contribuit 
şi cu suma de 2000 fi. Pe lângă înfiinţarea de 
şcoale poporale Ş. s’a îngrijit şi pentru tine
rimea gr.-or., cate studia la şcoale străine, pu- 
nendu-le catecheţi, cari să-i instrueze în reli- 
giunea lor.

Pentru a prevede bisericile şi şcoalele cu 
cărţile de lipsă, a înfiinţat ânoă în 1852, pe lângă 
multe greutăţi, ce se puneau în cale din pai'tea 
celor privilegiaţi, tipografia arcbidiecesană, caro 
până astăzi, aşadar în timp de 50 ani a fost un 
isvor de lumină pentru Rom. In 1853 a înfiinţat 
(jiarul «Telegraful român<, care există până astăcji 
ca organ bisericesc şi plitic al arcbidiecesei.

Una dintre cele mai însemnate preocupaţiuni 
ale lui Ş. âncă dela venirea lui în Transilvania 
a fost reînfiinţarea mitropoliei române ortodoxe, 
care dela primirea unirii de cătră o parte a Ro
mânilor apusese. Înfiinţarea mitropoliei ortodoxe, 
care cuprinde sub scutul ei pe toţi Românii or
todox! din Ungaria şi Transilvania, înarticularea 
ei în legile patriei şi organisarea ei pe basa Sta
tutului organic (v. ac.), este o operă, care sin
gură e destul de însemnată ca un monument 
etern, a-i asigura un nume mare între Români.

După restaurarea mitropoliei a introdus sino- 
dalitatea, ca principiu constituţional în toate păr
ţile constitutive ale miti'opoliei, de joâîn paroohie, 
până BUS în mitropolie, care este representată 
prin congresul naţional-biser. Afară de aceste 
sinoade Ş. a participat în 1850—51 la confe- 
renţa comună cu episcopatul sârbesc ţinută în 
Viena în decurs de mai multe luni. Âncă în 
aceste oonferenţe voi Ş. să lege firul pertrac
tării despărţirii ierarcbice de cătră Sârbi; pa- 
triarcliul sârbesc Raiaoici eludă planul lui Ş., 
ocupând oonferenţa cu alte lucruri de mai puţină 
însemnătate. Curând după aceea întrunindu-se 
episcopatul sârbesc la Carloveţ, pentru alegerea 
de episcop! în eparchiile rom. din Arad, Timi
şoara şi Vârşeţ aflătoai'e sub Sârbi, cari din în
tâmplare toate trei erau vacante, Ş. vrând din 
nou a lucra pentru despărţirea ierarchică îşi 
exoperâ dela împeratul dreptul a participa şi el 
la alegerea episcopilor, dar patriarchul sârbesc, 
interpretând reu regularea referinţelor ierarcbice 
între Români şi Sârbi, denegă lui Ş. dreptul a 
participa la sinodul electoral, pentru care purtare 
neloială primf patriarchul admoniţiune preaînaltă.

După despărţirea ierarchică şi înfiinţarea mi
tropoliei rom. ort. în 1864, a mai participat Ş. la 
oonferenţe ou episcopatul sârbesc şi în delega-

ţiunile ambelor părţi pentru regularea chestiu
nilor de avere între Români şi Sârbi.

In timpul absolutismului de 10 ani Ş. ca un 
păstor treaz şi-a apărat biserica, preoţimea şi 
poporul seu contra atacurilor ce veniau din afară 
dela regimul vienez ultramontan, dela naţiunile 
şi confesiunile din patrie, cari erau dedate a 
privi biserica ort. rom. din Ardeal numai ca to
lerată şi în stare umilită, cum o cunosceau din 
timpurile trecute, şi pe credincioşii ni de o jertfă 
a proselitismului nefericit. Faţă de ministrul au
striac contele Thun, oare încercă să-l reducă 
între marginile instrucţiunii umilitoare, ce le
gase mânile antecesorului seu, episcopul V. Moga, 
Ş. a luat în repeţite rânduri lupta până la 
împăratul, cerând scut oonti’a nedreptăţilor ce 
se făceau bisericii şi ieşind totdeuna triumfător 
faţă de puternicii miniştri. Mult 1-a sprijinit în 
dreptele cause, ce le apăra, guvernatorul civil şi 
militar al Transilvaniei, principele Schwarzen- 
berg, cu care întreţinea referinţe amicabile.

Ş, a stăruit pentru dotaţiunea mai corespundă- 
toare a preoţimii archidiecesane şi a exoperat io 
1861 pentru preoţime dela cassa statului un ajutor 
anual de 24 mii fi., iar în 1864 alte 25 mii fl. 
pentru ameliorarea salariului archiepiscopului şi 
pentru acoperirea salarelor asesorilor consisto
riali şi ale profesorilor seminariali.

Afară de sfera bisericească Ş. s’a distins ca 
bărbat politic şi de stat. In adunarea dela Blaj 
3/15 Maiu 1848 Ş. a fost sufletul şi conducă
torul ei. El a mers la împăratul pe la Innsbruck, 
Viena şi Olmiitz, cu petiţiunile Românilor, ba- 
sate pe hotărîrile adunării naţ. din Blaj, şi ţi
nând în evidenţă toate împrejurările şi conste- 
laţiunile politice schimbăcioase, a intervenit la 
timp oportun, în deosebite rânduri în înţelegere 
cu fruntaşii români, pentru validitarea dreptu
rilor Românilor, formulate în petiţiuni şi me- 
morande. După căderea absolutismului Ş. fu 
chiemat în 1860 în senatul imperial înmulţit, 
împreună cu alţi doi fruntaşi români, Andreiu 
Mocsonyi de Poen din Bănat şi N. bar. Petrino 
din Bucovina. Aici a apărat Ş., in înţelegere cu 
soţii săi români, cu multă pricepere şi energie 
drepturile naţionalităţilor din imperiu şi îndeosebi 
ale Românilor contra conservatorilor feudali, cari 
stăruiau pentru susţinerea privilegiilor învechite. 
Pentru ţinuta deamnă şi bărbătească în consiliul 
imperial primi Ş. o mulţime de adrese de în
credere şi mulţămită nu numai dela Românii din 
Ungaria, Transilvania şi Bucovina, dar şi dela 
Ruteni, Dalmatini, etc.

Ş. a fost conducătorul politic al Românilor la 
oonferenţa naţională din Sibiiu în 1861, la con- 
ferenţa politică comună cu Maghiarii în Alba- 
lulia tot în 1861, la congresul naţ. din Sibiiu 
în 1863, ca pregătire a Românilor pentru dieta 
Transilvaniei ţinută în Sibiiu 1863—64, unde 
s’au adus legile pentru egala îndreptăţire na
ţională şi bisericească a Românilor de ambele 
confesiuni; în 1865 a participat Ş. la dieta feu
dală din Cluj, unde a cerut revisuirea legii do 
uniune a Transilvaniei cu Ungaria din 1848, 
într’o dietă, ai cărei deputaţi să se aleagă pe 
basa legii electorale creată în dieta Transilvaniei 
din 1863—64, dând şi un vot separat în numele 
Românilor în acest înţeles. Pentru această pro
punere a lui Ş., deputatul maghiar Dozsa a propus
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dietei să-l dea în judecată. Conform înţelegerii 
şi declaraţiunei deputaţilor români de a parti
cipa şi Românii la dieta de încoronare, Ş. a par
ticipat şi la această dietă în casa magnaţilor în 
Pesta la 1867 şi apoi mai pe urmă în 1868 cu 
ocasiunea înarticulării prin art. IX de lege a 
religiunii gr.-or. a Românilor şi Şerbilor ca egal 
îndreptăţită cu alte confesiuni, asigurându-se 
prin lege existenţa mitropoliei Românilor orto
dox!. Cu împlinirea acestui act de cea mai mare 
însemnătate, cu care ocasiune Ş. ţinu o fru
moasă vorbire în casa magnaţilor, se înobeie ac
tivitatea politică a lui şi de aci încolo disgnstat 
pentru diferenţele politice între Români şi mai 
ales pentru inaugurarea pasivităţii s’a retras din 
viaţa politică, lăsând terenul deschis pentru ade
renţii pasivităţii, nereuşind a capacita pe Români 
despre urmările funeste ale politicei pasive.

Ş. a desvoltat şi o vastă activitate literară; 
pe lângă editarea în tipografia sa aproape a tu
turor cărţilor bisericesc! voluminoase, revecjute 
şi oorese de el, în număr de 37, a mai lucrat 
el însuşi şi a editat 34 opere şi broşuri de mare 
valoare, precum: Istoria bisericească! 1860), Com
pendiu de dreptul canonic (1868), Enchiridion, 
adecă carte manuală de canoane (1871), Manual 
de studiu pastoral (1872) ş. a. La îndemnul şi cu 
ajutorul lui material s’au compus de alţi bărbaţi 
cualificaţi din jurul lui un număr considerabil 
de manuale de şcoală şi alte cărţi de folos pentru 
preoţi, învăţători şi popor.

In 1861 Ş. a fost factorul principal la înfiin
ţarea Asociaţiunii (v. ac.) pentru literatura şi 
cultura poporului român din Trans. şi Ung., care 
a devenit un însemnat centru de cultură al tu
turor Românilor din Ungaria. El a intervenit la 
locurile mai înalte pentru aprobarea statutelor, 
şi ca primul ei preşedinte a inaugurat serbăto- 
resce existenţa oi prin ântâia adunare generală 
tinută la Braşov în 1862, cu care ocasiune s’a 
ţinut prima exposiţiune industrială românească 
cu cel mai surprinijător resultat.

Academia română din Bucuresci apreţiând ac
tivitatea literară a mitropolitului Ş. şi meritele 
lui atât de eminente pentru cultura poporului 
român, l-a ales în 1871 membru onorar al ei.

Pentru calităţile excelente do înalt dignitar 
bisericesc şi bărbat de stat, pentru meritele stră
lucite pentru biserică, naţiune, patrie şi casa 
domnitoare, Ş. în 1850 a fost decorat cu ord. 
leopoldin în rang de comandor şi ridicat în 1852 
la demnitatea de baron, fiind numit totodată 
consilier intim de stat; la 1864 a fost decorat 
ou ordinul Coroana de fier cl. I şi la 1867 cu 
ord. leopoldin mare cruce.

Bolnăvindu-se în 1871, făcu testamentul seu, 
dispunând de întreagă averea sa considerabilă 
în favorul bisericii, adăugând o parte din ea la 
numeroasele fonduri şi fundaţiuni create de ol 
ânoă mai înainte, iar cu o altă parte a averii 
făcând o fundaţiune de preste o sută de mii fi., 
ce poartă numele lui, pentni ajutorarea la zi
direa bisericilor şi a şcoalelor. Tipografia o donâ 
archidiecesei împreună ou fondul ei, cu meni- 
ţiunea a se ajutora din venitul ei preotosele vă
duve. In 1873 agravându-se boala lui de inimă, 
reposâ în 16/28 Iunie acelaş an şi corpul lui, după 
dorinţa lui, fu depus în cripta proprie lângă bi
serica cea mare din Răşinar.

(Cf. 1) Vechea mitropolie ort. rom. Sibiiu, 
1870; 2) Archiep. şi mitrop. Andr. bar. de Ş. 
Sibiiu, 1879; 3) Memorialul archiep. şi mitrop. 
A. bar. de Ş., toate trei de Nicolae Popea, episcop; 
4) Părţi alese din istoria Transilvaniei, tomul II şi 
III de G. Bariţiu. Sibiiu, 1890—91; 5) Mitropolia 
Românilor ortodox! din Ungaria şi Transilvania 
de Dr. II. Puşcariu, archimandrit, etc. Sibiiu, 
1900 ; 6) Cuvânt festiv la parastasul de 25 ani 
pentru Ş. de Dr. Daniil P. Barcianu, profesor 
semin. Sibiiu, 1898; 7) A. Ş. de G. în Bisorica 
ortodoxă română. Bucuresoi, anii XV—XVI, etc.)

[Dr. n. P.]
Slam. (Sayam, Muong, Thai), regat în India 

poster, lângă golfvd cu acelaşi nume, 633,000 km*., 
cu vr’o 10 milioane loc. (Siamezi, Chinezi, Şan 
şi Lao, Malaiezi). S. e udat de Menam. Reli- 
giunea loc. e buddhismul. Statul e monarchic 
absolut. Armata 3600 oameni. Comerciu în
semnat (aproape tot în mâni chineze) cu centrul 
în Bangkok; se exporteazăorez, vite, pesce, piper. 
S. are 3008 km. linii telegrafice. Capit Bangkok. 
Limba siameză e monosilabă, se deosebesce de cea 
anamită şi de cea birmană; se scrie cu semne 
desvoltate din păli.

Siamang, v. Gibon.
Şlberga, (Jibert, magh. ZsiberkJ, comună în 

Trans., cott. Târnava mare, cu 9350 jug. cat. şi 
1376 loc. germ. şi români.

Siberia, (Sibiria), partea principală a Rusiei 
asiatice, cuprinde întreg nordul Asiei dela Ural 
până la Marea Bering, 12.518,489 km1., cu 
5.727,090 loc. (1897). La sud-est e muntoasă 
(Altai, Saiani, lablonoi, Stanovoi); la mijloc dea
luri şi coline bogate în păduri şi metale, la vest 
şes cu păduri şi stepe, la cord tundre. Nume
roase rîuri mari, ca Obi cu Irtiş, lenissei. Lena, 
Indigirka, Eolyma, Anadyr, Amur, etc. Clima 
continentală, veri scurte calde, ierni lungi şi 
aspre (la Verchoiansc, punctul cel mai rece, 
până la —68°). In părţile sudice se cultivă şi 
cereale. Populaţia se compune din Ruşi, Poloni, 
Semiţi, etc., imigraţi; popoare indigene: Ostîaci, 
Samoiecji, Voguli (pop. flnuice) ca. 50,000; Turco- 
talari (lacuţi, Tatan, Calmuci) ca. 300,000; Mon
goli (Burieţi, Tungusi, Chinezi) ca. 315,000; apoi 
Ciucci, Corîaci, Glîaci, Camciadali, Aino, ş. a.; 
exilaţi din Rusia europ. ca. 200,000. S. e îm
părţită în guvernamentele Tobolsk şi Tomsk (S. 
vestică), guv. general Irkutsk (S. estică) cu gu
vernam. lenisseisk, Irkutsk, lakutsk, şi guv. ge
neral Amur. Instrucţia se face în 6 gimnasii, 
4 progimnasii, 3 şcoale reale, 2 seminare înv., 
1 universitate deschisă la 1887 în Tomsk. Loc. 
se ocupă la nord cu economia de vite, vânat, 
pescuit, la sud cu agricultura şi pădurăritul; în
semnate mine de aur, argint, platină, fier, aramă, 
grafit, cărbuni de piatră. Comerciul în desvol- 
tere. Şosea mare dealungul S.-ei, telegraf, o în
semnată cale ferată transsiberiană până la Vladi- 
vostok resp. Port Arthur.

Siberia nouă, (Sibiria nouă), grupă de in
sule la nordul Sibiriei estice, 6962 km1., nelo
cuite, lipsite de vegetaţie; masse colosale de 
oase de mammut.

SIbiclul de sue, corn. rur. în Rom., j. Buzeu, 
cu 870 loc. Sorginţi de ape minerale.

SIblel, corn. mică în Trans., cott. Sibiiu, are 
5655 jug. cat. şi 1005 loc. români.
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Sibllu, oraş şi comitat în Trans. Oralul S., 
(germ. Hermannstadt, magh. NagyszebenJ, la 
45° 47' 17” lat. nord. şi 41° 53' 14" long. est., 
ou o înălţime medie de 415 m. deasupra ni- 
voului mării, lângă rîul Cibin (v. ac.). S. se 
compune din cetate, care a fost până în timpul 
mai nou încungiurată cu ziduri, şi din suburbiile 
(mahalalele) Poarta Cisnădiei, Poarta Turnului, 
Poarta Ocnei şi Poarta Guţteriţei. In timpul 
din urmă s’a întemeiat între suburbiile Poarta 
Turnului şi a Ocnei, pe aşa numita livade a lui 
Eonrad, o mahala nouă. Pe teritoriul de 9804 jug. 
cat. locuiesoe (1900) o poporafiune de 29,577 
(3500 militari), din care 7106 Rom., 16,141 Germ., 
5747 Magh., după oonfes. 5175 gr.-or., 2246 gr.- 
cat., 12,353 ev. lut., 6571 rom.-cat., 2109 ref., 
874 israel. Ocupaţiunea principală a locuitorilor 
e comerciul şi meseriile. Românii din mahalale 
se ocupau mai înainte cu agricultura, acum au 
îmbrăţişat o parte bună din ei meseriile. Ca şi 
în alte oraşe, a decăzut în timpul din urmă şi 
în S. industria mică. Cu oarecare succes se mai 
susţine cismăria, curelăria, pălărieria, croitoria, 
templăria şi lăcătuşeria, care produce pentru 
oraş şi împrejurime. In S. sunt şi câteva fa
brici: de bere, spirt, oţet, săpun, salam, postav, 
luminări, apă gazoasă, etc. Comerciul e puţin 
viu, sunt însă prospecte de îndreptare în urma 
legăturii cu România prin calea ferată Turnu- 
roşu. In S. întră, afară de linia căii ferate spre 
România, âncă şi liniile dela Făgăraş, Yinţul inf. 
şi Copşa mică. S. e centrul oultural-economic al 
Saşilor (v. ac.) şi în mai multe direcţiuni şi al 
Românilor din Trans. Aceştia au aici 3 biserici 
gr.-or., între cari catedrala va deveni o podoabă 
a Sibiiului, şi 1 gr.-cat., reşedinţa archiepisco- 
pului şi mitropolitului gr.-or. din Trans. şi Ung., 
seminar teologic, (dispunea 1901 de un fond de 
718,357 cor. 46 bani), preparandie, şcoală civilă 
de fete, susţinută de >Asociaţiunea pentru lit. 
rom. şi cultura poporului român». Românii au 
întemeiat aici multe societăţi şi reuniuni cul
turale şi economice, cum sunt >Asociaţiunea 
pşntru liter. rom. şi cultura poporului român» 
(y. ac.), «Reuniunea de agricultură a comitatului 
Sibiiu», «Reuniunea meseriaşilor români», «Reu
niunea de musică», «Reuniunea de înmormân
tare», «Reuniunea de femei». Intre institutele 
economice e de remarcat «Albina» (v. ac.). Intre 
instituţiunile culturale mai mari se va înşira în 
curând şi un Museu naţional, ce se ridică sub 
auspiciile «Asociaţiunii». In S. apar gazetele ro
mâne «Tribuna», «Telegraful român», «Foaia Po
porului^ apoi revistele «Transilvania», «Revista 
economică», «Femeia şi Familia», foaia umor. 
«Calicul». Tipografii rom. sunt doue: Tipogr. ar- 
chidiecesană şi a unei societăţi pe acţii.

S. e reşedinţa unui protopopiat gr.-or., cu 
26 parochii şi 28,067 suflete şi a unui gr.-cat., 
cu 34 parochii şi 18,163 suflete.

S. a devenit nu mult după organisarea colo
niştilor Saşi centrul cultural şi pohtic al acestora 
(v. Saşii). De aceea şi numerul aşezămintelor 
culturale, economice şi pohtice săsesci e mare 
în S. Saşii au în S. un liceu clasic şi unul real, 
şcoală secundară de fete (8 ol.), orfelinat de 
băieţi, asii pentru infirmi, museul numit al lui 
Bruckenthal, compus din o pinacotecă, biblio
tecă mare şi o frumoasă colecţiune de manu

scripte, şi una de anticităţi şi monete. In mu
seul «Societăţii pentru sciinţele naturale» e o 
bogată colecţiune de animale, plante şi minerale, 
un mic museu etuografic. In casele primăriei e 
o colecţiune de arme din trecut. S. e reşedinţa 
superiotendentului (episcopului) săsesc, a con- 
sistorului şi a multor reuniuni săsesci, multe 
din ele cu ramificaţiuni pe întreg teritoriul lo
cuit de Saşi, cum sunt «Reuuiuuep carpatină», 
«Societatea pentru sciinţele naturale», «Societ. 
pentru cunoascerea ţerii», «Reuniunea de agri
cultură», «Reuniunea femeilor», etc. «Universi
tatea săsească», acum o instituţiune cultural-eco- 
nomică, îşi ţine adunările sale în S.

Afară de iustituţiunile naţionale române şi 
săsesci se mai află îu S. un liceu de stat, şcoală 
civilă de stat pentru fete, 2 şcoale de fete 
rom.-cat., în cele doue mănăstiri de maice, pre
parandie de fete rom.-cat., tribunal, orfelinat 
rom.-cat., casă de alienaţi, 1 spital civil şi 1 mi
litar, şcoală militară pentru oficieri de infati- 
terie; S. e reşedinţa comandantului corpului XII 
de armată.

Intre edificii se remarcă biserica luterană, o 
clădire monumentală, care a început a se zidi 
în seci. XIV. Intr'un despărţement al ei se află 
morminte de ale fruntaşilor saşi şi unul al voe- 
vodului Mihnea. S. e un oraş frumos, curat, 
având în el şi în împrejurime frumoase locui i 
de preumblare. Plăcerile, ce le oferă, fac de mai 
ales în timpul din urmă e visitat vara de mulţi 
excursionişti din România, (v. ilustr. p. 951—9.53.)

Istoricul. Dala întemeierii oraşului e necu
noscută. Tradiţia spune, că una din coloniile să
sesci, condusă de un Hermaun din Niirnberg, a 
întemeiat aici un sat în jurul unui castel, numit 
Cibinsburg. Dela conducetor şi-a primit comuna 
numele de Hermannsdorf, mai târfliu Hermann- 
stadt. S. a fost întărit cu ziduri. Din 1703—91 
şi din 1849—65 a fost capitala Transilvaniei. în
ceputurile coloniei române nu sunt cunoscute. 
Aşezai’ea lor nici n’a fost permisă în oraşul 
propriu d>s, ci numai în mahalale, de unde âncă 
erau de multe ori, până la losif II, alungaţi. In 
oraş era una diu aşa numitele companii comer
ciale grecesci, ccmpusă mai ales din Români 
macedoneni.

(Lit. Silv. Moldovan, Ţeara noastră. Sibiiu, 
1894; Bielz, Siebcnbiirgen. Viena, 1885; Seiwert 
G., Die Stadt Hermannstadt. Sibiiu, 1859; C. 
"Wolff, Săchsische Stădte und ihr Haushalt. Sibiiu, 
1881, etc.).

Comitatul Sibiiu cu un teritoriu de 625,489 jug. 
cat. şi 166,188 loc. (108,413 Rom., 47,678 Germ. 
şi 8(384 Magh.) se mărginesce la sud cu Ro
mânia, la vest ou cott. Hunedoara, la nord cu 
cott. Alba infer. şi Târnava mare, la est Târnava 
mare şi Făgăraş. Suprafaţa în partea sudică e 
muntoasă, munţii Cibinului cu vîrfurile mai_ în
semnate CLndrel (2248 m.). Frumoasa, Vîrful 
mare. Piatra albă. Bătrâna, Steflesci, Prejbea, 
apoi o parte din munţii Făgăraşului cu vîrful 
Surul (2288 m.). Jumătatea nordică e deluroasă, 
cu numeroase văi roditoare şi şesul Cibinului. 
Bîul cel mai maro e Oltul, care părăsesce co
mitatul şi ţeara prin pasul Turnului roşu. In 
Olt se varsă Cibinul cu Hârtibaciul şi Rîu-Sa- 
dului. Rîul Sebeşului, care isvoresce din munţii 
Sebeşului, se varsă în Murăş. In munţii Cibinului
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se află câteva iezere. Solul e roditor, munţii oferă 
păşuni bogate, iar pădurile lemne de foc şi con
strucţii. In privinţa administrativă cott. e îtnpărţit 
în cercurile Sebeş, Mercurea, Selişte, Sibiiu, Cis- 
nădie şi Nocrichiu. [Victor Lazăr.]

Sibilante, se numesc în gramat. consonantele 
dentale, cari rostindu-se produc un şuier: j, 
s, ş, etc.

Sibllllni, Monti, grupă 
de munţi în Apenninii 
romani. Monte Rotonde 
2100 m.. Monte Vittore 
2477 m.

Sibirit, turmalină (v. ac.) 
de Siberia.

Sibirjakow, 1) S., Ino- 
eenfiu Mihailemei, mare 
filantrop rus, n. 1869 în 
Irkutsk. Din averea sa a 
jertfit 730,000mble pentru 
scopuri de binefacere.

Mână darnică a întins în 
1891 şi 1892 celor bântuiţi 
de choloră şi de foamete.
2) S., Alexandru Mihailo- 
vici, frate cu susnumitul, 
sprijinitor al instituţiunilor 
culturale din Rusia.

SIbylle, preotese profe
tice, însufleţite de (Jeul 
Apollo (v. ac.), locuiau în 
peşteri în jurul muntelui 
IdadinTroia, alErythraeei 
din lonia şi pe insulele 
Samos şi Delphi; erau fe
cioare şi la popor aveau 
mare autoritate. S purtau 
cărţi despre cult şi în acele 
erau scrise sentinţe pro
fetice şi pentru caşuri anu
mite şi legile şi ceremoniile 
religioase. Aceste se nu
mesc cărţi sibylline. Dela 
S. din Cumoe a cumpărat 
regele Tarqu. Superbus 

cărţile Sibylline ce se pă
strau în Roma. Regele 
numi apoi o comisiune 
pentru conservarea şi con
sultarea cărţilor. Cărţile S. 
se păstrau în Capitoliu, 
unde la 83 a. Cbr. au ars.
August le-a reînoit şi dela 
13 a. Chr. le-a ţinut în 
templul lui Apollo de pe 
niuntele Palatinus. Iulian 
împăratul, când a ars 

templul, a scăpat cărţile, 
dar barbarii cuprin4end Roma, Stibeho la 405 d. 
Chr. le-a ars. [Atm.]

Sibyllenort, sat în guvernam, prus. Breslau, 
330 loc.; castelul regelui Saxoniei. (Aci muri 
19 Iunie 1902 regele saxon Albert.)

Şic, (franc, chic), îndemânare; haz; eleganţă.
Şicana, (din franc, chicane), abusul formalităţilor 

la un proces; flg. hărţuiala, contestare fără motiv.
Sicativ, unele produse lichide cleioase, cari au 

proprietatea de a se usca repede, s. e. oleiu ricin 
sau oleiu de in, etc.

Slcclmetru, aparat care arată dîferinţa între 
umezeala căzută pe păment în formă de ploaie, 
neauă, etc. şi între vaporii, ce se ridică in aer 
dintr’un vas cu apă de o anumită suprafaţă.

Sichem, în testamentul vechiu numele unui 
oraş cananit, unde s’au separat seminţiile nor
dice de casa regească a lui David. In seci. IV 
a. Chr. S. a devenit centrul Samaritenilor. Pe

timpul lui Christos pare a fi avut numele Mo- 
borta sau Mamorta. Rezidirea oraşului prin îm
păratul Flaviu Vespasian i-a procurat numele 
Flavia Neapolis, a(ji Ndbulua.

Sicilia, cea mai mare insulă în Mediterana, 
despărţită prin strimtoarea Messina de cătră 
continentul ital. (Calabria), 25,740 km*., ou 
3.563,582 loc. (1897); platou undulat, cel mai 
înalt munte e vulcanul Etna (3313 m.); rîurile 
sunt scurte. Şesurile sunt roditoare; grâu, orz, 
bob, vin, oleiu, portocale, lămâi, sumac, tutun,
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roşcove, smochine, etc.; numai 10°/o păment cul
tivat. Loc. sunt un amestec de popoare imigrate: 
Romani, Saraceni, Germani; se ocupă cu agricul
tura, economia de vite, pescuit (sardele, stridii, 
corale, etc.), cultivă viermi de mătasă; mine de 
pucioasă, sare, astfalt. Comeroiu desvoltat. Por
turi principale: Messina, Falermo, Catania, Li- 
cata, Trapani. S. e împărţită în 7 provincii. 
Capitala Palermo.

Istoria. Primele colonii pe S. le-au înfiinţat 
Caxtaginenii, apoi au urmat Grecii. Siraouaa voia 
să stăpânească întreagă insula, dar dela vest 
înaintau Cartaginenii. In primul resboiu punic

Sibiio: Biserica ev.-lnt.
Cartago îşi pierdu posesiunile din S., curâiid în
treagă insula deveni provincie romană. In seci. IX 
au cucerit-o Saracenii, în seci. XI Normanii, al 
căror rege Eoger II se înooronâ rege al ambelor 
S. (1130). 1194 S. deveni în posesiunea Hohen- 
staufilor, 1268 ajunse sub stăpânirea lui Carol de 
Anjou, i282 se eliberă S. prin vespera siciliană 
şi îşi alese domn pe Petru III de Aragonia. 
Alfons V devenind 1442 totodată şi rege al Nea- 
polei, restitui regatul ambelor Sicilii, oare re- 
mase întreg la Spania 1501—1713. In pacea de 
Utrecht (1713) S. fu dată ca regat lui Yictor 
Amadeus de Savoia, 1720 fu dată Austriei în 
schimb pentru Sardinia. In pacea de Viena 1738 
S. cu Neapolea fu dată infantelui spân. Don 
Carlos, şi făcu. parte din regatul ambelor S. cu

excepţia anilor 1806—15, când regele Ferdinand, 
alungat din Neapole de oătră Napoleon, ocupă 
S. cu ajutor englez. 1860 prin expediţia lui 
Garibaldi S. veni la Italia, căreia de atunci i-a 
causat destule griji prin sărăcirea şi corupţia 
poporului, precum şi prin societatea secretă 
Maffia.

SIcllla, regatul ambelor S., (regatul NeapoleiJ, 
monarchie independentă până la 1860, cuprin- 
4end Italia de sud şi insula S., 1). 1,900 km’., 
cu 8.703,130 loc. Capit. Neapole.

Slolllan, (geol.) divisiunea cea mai superioară 
a pliocenului. El e caracterisat prin o mare re

tragere a mării pliocene şi 
prin formarea unor deposite 
fluviolacustre.

Siciliana, arie de dans ori
ginal din Sicilia, de o miş
care moderată, liniştită, în 
măsură6/a, afectând adese rit
mul cu optimea ântâiu punc
tată. Cele de origine populare 
sunt totdeuna în major. Cla
sicii auîntrodus-o câte odată 
în sonate şi concerte, ocu
pând locul părţii a doua (Ada
gio); din musica modernă e 
aproape dispărută. [T. C.] 

Sickingen, Franz de, ca
valer germ., n. 1481 lângă 
Kreuznach, f 1523. Prin 
lupte personale şi-a câştigat 
renume şi avere. Apărător 
fervent al reformaţiunii. 
Ales 1522 căpetenie a nobi
limii şvabe şi renane, a por
nit contra archiepiscopului 
din Trier, a trebuit însă .să 
se retragă, fiind proscris do 
guvernul imperial. La asal
tul tăcut de principii de 
Hessa, Palatinat şi Triei' asu
pra castelului lui Landsbut, 
a fost rănit şi a murit, în- 
curând.

Şiclău, (magh. Sikl6),tion\. 
rur. în Ung., cott. Arad, cu 
531 case şi 3080 Ioc. greco- 
orient. rom. Teritoriul e do 
6387 jug. cat., foarte pro
ductiv. Staţiunea căii ferate, 
cassă de păstrare, moară 
cu vapor.

Sico —, V. şi Syho —.
Sioofant, (Galosoma sycophanta), insect din 

fam. Carabidelor, aripile şi toracele de coloare 
verde-aurie sau albastră-aurie, capul, antenele, 
corpul şi picioarele negre. Lung. 24—30 nun. 
Trăiesce mai ales în pădurile de conifere şi 
stejari din Europa sudică şi centrală. Are miros 
a mosc. S. ca şi larva lui mănâncă omiiji Şţ 
nimfe de fiuturi, de aceea este folositor, (v. şi 
Sykophant.)

Sicriu, cosciug, coperşeu, ladă; S. legii, lada 
în care se păstrau tablele legii lui Moise. (v. 
şi Chivot.)

Şicula, (magh. SihulaJ, com. rur. în Ung., 
cott. Arad, cu 593 case şi 3309 toc. gr.-or. rom. 
Teritoriul de 6804 jug. cat.; foarte productiv.
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Sida L., (botan.) gen de planteJdin^fam. Mal- 

vaoeelor, trib. Malveae, caracterisat prin stilii 
la vîrf truncat- sau capitelat-stigmatoşi. Cu
prinde vr’o 80 specii ce cresc prin toate ţerile 
calde; unele se cultivă la noi ca plante decorative 
de florării. [A. Pr.]

Sidef, inassa irisătoare ale scoicilor de mărgă
ritar. S. chinez e cel mai bun şi mai frumos; 
mult 8. se aduce din India estică, Eghipt şi 
America (v. şi Alb do 8.).

Sidef, fluturul, din ord. Lepidopterelor, fam. 
Diurnilor, are aripi galbine-brune cu pete negre, 
pe partea din dos a aripilor are nisce pete, cari 
sclipesc ca sideful. 8unt mai 
multe specii mici şi mari.
Sboară vara prin păduri rari 
şi se găsesc pe flori. Lar
vele lor trăiesc pe viola tri
color şi viola canina primă
vara până în Maiu. Cel mai 
mare este Argynnis Aglaja, 
are distanţa între vîrfurile 
aripilor dinainte de 48 până 
57 mm.

Sideral, ce privesce ste
lele. Revoluţiune siderală,
V. Eevoluţiune.

Slderaţlune, îmbolnăvire 
causată prin influenţa tem- 
peraturei, îndeosebi prin 
căldură.

Slderlsmus, Sideraţiune, 
o stare de prostraţiune sau 
de nimicire a forţelor vitale, 
care lovesce subit organis
mul, s. e. în apoplexie, para- 
lisie şi oprirea bruscă a ini- 
inei, în vivisecţiuni sau î n în
ţeparea bulbului rachidian.

Slderlt, mineral, v. Si- 
derosa.

Slderografla, arta graflcă 
(v. ac.) de reproducţiune prin 
gravuri în oţel. Ea a fost 
aplicată mai ântâiu la 1820 
de englezul Charles Hath.
De pe o tablă de oţel se pot 
lua până la 20,000 copii.

Slderollt, v. Meteorit.
SIderosa, mineral, carbo

nat de fler, cristalisează în 
romboedri, de obiceiu de 
coloare galbenă. Insoţesoe 
filoane de minereuri, dar formează toarte fre- 
cuent zăcăminte puternice în calcare, fiind atunci 
un product de substituţie a calcarului. 8. e un 
minereu foarte apreciat de fier. Exploataţiuni 
mari sunt la Erzberg lângă Eisenerz în 8tiria, în 
Oarintia, Vestfalia, Francia, etc. Prin alteraţie 
se transformă în Limonit. Varietăţile cele mai 
freouente sunt Sferosiderit, Sideritul argilos, etc.

Slderosls, (med.) pneumoconiosă (v. ac.) pro
vocată de inspirarea pravului de fier.

SIderoxylon L., (botan.) gen de plante lem
noase din fam. 8apotaoeelor cu foi coriacee fără 
stipula şi cu staminodii. Cuprinde vr’o 60 specii 
tropicale,,dintre cari S. triflorum Wahl., e cu
noscut ca >lemn de fien din Antile. [A. Pr.]

SIdon, (acum Saida), oraş fenician lângă Me-

diterana; în timpurile cele mai vechi era cel 
mai însemnat oraş comercial şi colonial, dela 
1100 întrecut de Tyros, sub Perşi înflori de nou, 
351 fu distrus de Artaxerxes III. Mai târziu 
s’a ţinut de Siria, apoi de Romani.

Sldoxla, taxa care au să o plătească credin
cioşii unei confesiuni; mai cu samă ai bisericei 
greoo-orient., pentru susţinerea curţii episco
pului, mitropolitului ori a patriarchului.

Slebenburger sau Siebenpurger, Dr., v. Ca- 
pinius Martin.

Slegen, oraş în guvernam, prus. Arnsberg, 
19,303 loc. (1895); gimn. real, şcoală de minerit;

Sibiia: Resturi din ridnrile oraşalai.

mine însemnate de fier, argint, plumb, aramă, 
zinc. Odinioară principat al fam. Nassau-Orania.

Slegfrled, (şi Sigufried), după tradiţiunile ger
mane un erou de frunte, ale cărui fapte sunt 
obiectul epopeei germane, numită Nibelungenlied 
(v. ac.).

Siemens, Werner, electrician germ., n. 13 Dec. 
1816 în Lenthe (Hanovera), f 6 Dec. 1892. A fost 
oflcier la artilerie, dar în 1849 a ieşit din armată 
şi a întemeiat cu mechanicul Halske vestita firmă 
Siemens & Halske. Şi-a câştigat renume mai ales 
prin construirea maşinilor dinamo-electrice.

Siena, prov. ital. (Toscana), 3812 km*., cu 
207,999 loc. (1897). Capitala S., 23,445 loc.; 
archiepiscop, catedrală din seci. XIII; univer
sitate odinioară renumită; fabrici de fierării şi
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maşine. S. a fo st colonia romană Sena luUa, în 
evul mediu sta în fruntea oraşelor gMbelline.

Slenita, rocă eruptivă formată de artosă şi 
hornblendă, la cari se pot asocia augit şi mică. 
Yar. S. micace şi augitice. Uneori întrebuinţată 
ca piatră de construcţii.

Slenkiewloz, Henryk, romancier polon, n. 1846 
în Wola Okrzejska, a fost câtva timp redactor

//t W

al foii iSlowo« din Yarşovia. Desemnul realistic, 
mai ales al tipurilor din popor, sentimentul pu
ternic şi adevărat al lor a atras atenţiunea pu
blicului deja asupra primelor sale novele şi schiţe. 
Dintre romanele lui istorice însemnăm trilogia 
»Cu foc şi sabie», Yarşovia, 1684; «Potopul» 
6 tom. Yarşovia, 1886 şi »Pan "Wolodyjowski», 
3 tom., 1887—88, apoi »Quo vadis», roman creştin 
de pe timpul lui Nero, etc., cel din urmă tradus 
şi românesce.

Slerra, Cspan.) ferestreu; fig. coaste de munţi.

Slerra Leone, colonie engleză în Guinea super. 
(Africa), 71,900 km>., cu 500,000 loc. Litoralul 
7700 km*., cu 126,835 loc. (1894) în prepon-. 
deranţă sclavi eliberaţi; foarte roditor păment. 
Clima tropică, nesănătoasă. Se exportează oleiu 
de palmieri, simburi de palmieri, nuci cola, alu- 
nioă, gumi, etc. Capitala Preetown.

Slerra Nevada, 1 (munţi la sudul Spaniei cu 
numeroase piscuri (Cumbre 
de MulahacoA 3481 m.); 
2) şir de munţi în Cali
fornia, paralel cu ţermu- 
rul, piscul Mount Whitney 
4404 m.; calea ferată cen- 
tral-pacific trece preste 
aceşti munţi prin pasul 

Truckee (2139 m.).
Siesta, (spân.) odichna 

de după prânz.
Şleu, V. Şaieu.
Şleul mare, (germ. Grosa- 

Schogen, maghiar. Nagy- 
Sajd), corn. rur. în Trans., 
cott. Bistriţa-Năseud, cu 
1678 loc.. Saşi, Români (542) 
şi Maghiari.

Sleyes, Emanuel Josef, 
conte, publicist şi om de stat 
francez, n. 1748 în Frejus, 
f 1836 în Paris. A fost ca
nonic, vicar general, ajun
gând deputat în adtmarea 
naţională, unde a lucrat tot- 
deuna alăturea cu revoluţio
narii, votând moartea regelui 
şi luptând contra Girondi- 
ştilor. Sub Napoleon a fost 
numit senator, apoi presi- 
dent al senatului. După re
stauraţia a doua a fost exilat, 
1830 s’a reîntors la Paris, 
fiind primit în academie. In 
timpul revoluţiei a publicat 
mai multe scrieri volante, 
între cari mai însemnată a 
fost «Qu’est que le tiers 
etat», (1789).

SIf —, V. şi Syph —. 
Slf,în mitol. nordică (jeiţă 

a pămentului, soţia lui Thor; 
fata lor a fost Thrudh.

Sifon, un aparat fisio di
vers construit, oare servesca 
la transvasarea lichidelor.

Sifon, pânză de bumbac 
fina, întrebuinţată pentru 
rufărie.

Slyambrl, seminţie germaqă, care locuia pe 
ţermuTul drept al Rinului de mijloc. La anul 8 
a. Chr. au fost învinşi de Tiberiu, oare a oolonisat 
40,000 dintre ei în Belgia, unde au primit numele 
de Gugerni. In seci. III a dispărut numele lor.

SIgelon. (SigeumJ, promontoriu la ţermurul 
Troadei, la intrarea sudică în Hellespont; se 
crede că aci ar fi mormintele lui Achilleus şi 
Patroclos.

SIghotul Maramurăşulul, (Măramaros Seigel), 
capitala cott. Maramureş (v. ac.), cetate lib. reg.
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între Tisa şi Iza, cu 17,445 loc., între cari 
2549 Rom. gr.-cat. Reşedinţa comitatului, tri
bunal, dir. financiară, dir. supremă silvanală, 
academie, liceu ev. ref. cu 8 clase, gimn. inf. 
al piariştilor, şcoală super, de stat . pentru fete, 
preparandie de stat, etc. Luminat electric. Pa- 
rochia română cu reşedinţa vieariului gr.-cat. 
din MaramurSf (cu 11 parochii şi 16,622 sutl.). 
Biserică, şcoală şi casă pa- 
rochială română, diecesa 
Gherlei. Convict român al 
Asociaţiunii pentru cultura 
poporului rom. din Mara
mureş (v. voi. I, pag. 292 b).

Sighişoara, (magh. Se- 
gesvdr, germ.Sehăsaburg), 
oraş liber regesc înTrans., 
cottul Târnava mare, cu 
10,868 loc., dintre cari 
2800 Români, 5462 Ger
mani şi 2267 Maghiari. In 
S. se află 1 şcoală de stat,
1 liceu germ., (v. ilustr.), 
şcoală pentru învăţăcei de 
meserii, 2 bănci, staţiune 
de cale ferată. Locuitorii 
au industrie însemnată, 
fabrică de postav şi poartă 
comerciu însemnat cu vin.
In locul oraşului S. pe 
timpul Romanilor a fost 
ţinutul Slenarum. însem
nătatea oraşului se începe 
în seci. XIII cu colonisarea 
Saşilor. In 1849 Bem a 
asediat oraşul, a fost însă 
bătut de Ruşi, cari erau 
într’un număr copleşitor.
Aici a căcţut generalul rus, 
princ. Skariatin, căruia pe 
drumul de cătră Perihaz 
i-s’a ridicat un monument 
din partea corpului de ar
mată al Trans. Tot în lupta 
aceasta a căcţut şi Alex.
Petofl. (V. ilustr. p. 954.)

Slglllaria, (botan.) tul
pinile aeriane dela plan
tele fosile din familia Si- 
gillariacee (v. ac.). Erau 
ramificate dichotom, mai 

adeseori neramificate; 
aveau măduvă şi lemn se
cundar ; purtau frunze 

lungi, subţiri, caduce, lă
sând pe tiunchiu urmele 
lor foliare ca nisce peceţii, 
aşezate în şiruri longitudi
nale drepte (ortostice). Se găsesc în depositele de 
huilă din Culm, Carbonic şi Permic. [S. Şt. R.]

Slgillarlacee^ (botan.) familie de Lycopodiacee 
fosile, cuprin^end arbori ou cresoere în grosime, 
ramificaţi sau nu, cu frunze lungi, ânguste, aşe
zate în şiruri longitudinale pe trunchiu. Tulpi
nile lor subterane se numesc Stigmaria, iar 
cele aeriane SigUlaria (v. ac.). Au trăit în pe
rioadele Carbonică şi Permioă. [S. Şt. R.]

^ SIgIni, popor, care locuia a. Chr. în Bănat, 
lângă Dunăre.

Sigismund, împărat germ. şi rege alîUng., 
n. 14 Febr. 1368, f 9 Dec. 1437, fiul împăra
tului german Carol PV, căsătorit cu Maria, fica 
regelui ungar Ludovic I; încoronat rege al Un
gariei în 1387, totodată împărat al Gej-maniei 
(1411—37). A, fost om uşuratic, care s'a apucat 
de multe, fără să aibă energia de a le duce la 
bun sfîrşit. El a pornit un resboiu cu Tuj'cii,
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a fost însă total bătut de aceştia la Nicopolea 
(1396). Murindu-i soţia deja în 1385, Maghiarii 
s’au resculat contra lui şi l-au făcut prisioner 
(1401), încoronând în locu-i pe Ladislau de Nea- 
polea. Scăpând din temniţă a adunat în Boemia 
o oştire mare, cu care a bătut pe resoulaţii din 
Ungaria, punând din nou mâna pe tron. Pentru 
Dalmaţia a purtat cu Veneţia resboiu, care s’a 
terminat prin un armistiţiu (1412). După lupte 
cu lobst din Moravia a fost încoronat 1414 îm
părat al Germaniei. După îhcoronare a luat parte
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la conciliul din Constanţa (1414—17), unde nu 
i-a succes să mijlocească reformarea bisericei 
apusene. Invoindu-se la arderea reformatorului 
boem Huss, a dat ansă resboiului husitic, prin 
care s’a pustiit Boemia şi ţerile învecinate. Res- 
bciul acesta s’a terminat numai în 1436 prin con
venţia dela Iglau. In 1426 a venit în Ardeal şi 
a pus pe Dan II, voevodul Munteniei, din nou 
pe tronul acestei ţeri (1427—30). In 1428 a 
asediat fortăreaţa turcească Galamboţ, îndurând 
o nouă înfrângere. De atunci nici n’a mai luptat 
în persoană contra Turcilor. Ultimii ani ai vieţii 
i-au fost amărîţi cu conjuraţiuni cehe. El a fest 
înmormântat in Oradea mare.

Sigismund, regi poloni. 1) S. I, n. 1 Ian. 
1467, t 1 Apr. 1548, a fost ales şi mare duce 
al Litvaniei. S. a purtat multe resboaie cu Ruşii, 
Tatarii şi Bogdan al Moldovei. Sub el s’a lăţit şi 
reformaţluuea in Polonia. Polonia n’a fost nici când 
mai stimată în afai'ă şi mai fericită în lăuntru, 
ca sub acest rege şi hui seu cu acelaş nume.

2) S. II, hui celui premergător, n. 1 Aug. 
1520, f 7 Iulie 1572. In dieta din 1569 i-a 
succes să împreune Litvania, Prusia, Volhinia, 
Podolia şi Ucraina cu Polonia. In dieta din 1572 
s’a hotărit libertate religioasă generală, aşa că 
reformaţiunea a câştigat teren tot mai mare în 
Polonia. Sub 8. II a fost epoca cea mai stră
lucită a literaturei polone. Cu S. II s’a stins fa
milia lagelonilor.

3) S. III, n. 20 Iunie 1566, t 30 Apr. 1632, 
Hui regelui loan III al Şvediei şi al Catarinei, 
sora lui S. II. S. 111 a fost ales în 1587 rege al 
Poloniei şi a stăruit mult pentru întărirea cato
licismului. El a avut resboaie îndelungate cu 
Şvedia, al cărei tron voia să-l ocupe, ceea ce nu 
i-a succes, apoi cu Rusia. încercările lui de a 
introduce catolicismul la Cazaci au avut ca ur
mare resboaie sângeroase cu aceştia. El a avut 
lupte şi cu Tatarii, Moldovenii şi Turcii. Pe aceştia 
i-a bătut în lupta dela Hotin, 1621, încheiând 
apoi pace cu ei.

Sigismund Bathory, v. Bâthory.
Slgmarlngen, guvemament prus., cuprimjend 

fosjţul principat Hohenzollern (v. ac.), 1142 km*., 
cu 65,752 loc. (1895). Capitala S., lângă Du
năre, 4321 loc ; gimnasiu. Reşedinţa principilor 
de Hohenzollern (v. ac.).

Signal, v. Semnal.
Slgnalement, (franc.) descrierea exteriorului 

unei persoane (v. şi art. Bertillonage).
SIgnare, Contraaignatura, v. Contrasemuare.
SIgnatar, subscriitorul unui contract. Puteri 

S., statele cari semnează o convenţiune inter
naţională.

Signatura, semnul unui obiect. Subscrierea 
unui act. (v. şi Contrasemuare).

Signatura gratiae, o secţiune din Curia ju- 
stitiae, unul din cele două despărţăminte princi
pale ale Curiei romane (v. ac.). La secţiunea 
aceasta aparţin chestiile de drept, pentru cari 
se cere o imediată hotărîre a Papei.

Signatura justitiae, secţiunea a doua din Curia 
justitiae, care are să se pronunţe asupra admi
sibilităţii apelaţiunilor, delegaţiunilor şi recu- 
saţiunilor.

Slgnore, (itdl.) domn; signora, doamnă, aig- 
norina, domnişoară. Signoria, Domnie, (şi ca 
titlu); ministeriul Dogelui în Veneţia.

SIgurd, (şi Sigurdhr), după tradiţiunile nor
dice un erou de frunte; identic cu Siegfried 
(v. ac.) la Germani.

Sihăstria, mănăstire în Rom., j. Neamţu, în 
apropierea schitului Sihla. A fost zidită la 1840 
de Benediot.

Sihastru şi Săhastru, pustnic, eremit, călugăr, 
care trăiesce singur retras în munţi şi prîn lo
curi ascunse.

Sihla, schit do călugări în Rom.ţ j. Neamţu, 
are 2 biserici, una în curtea schitului, alta sub 
o stâncă. Despre acesta a împânzit fantasia po
porului multe legende. (Dicţ. geogr.)

Sihlele, corn. rur. în Rom., j. R.-Săţat, for
mată din mai multe cătune, cu o populaţie de 
1130 suhete; e atinsă de linia ferată.

Sihleanu, 1) S, Alexandru, poet rom., n. 1834 
în Bucuresci, -|- 14 Martie 1857. A publicat »Ar- 
monii intime» (poesii lirice) 1857.

2) Sihleanu, Ştefan, profesor la universitatea 
din Bucuresci, director general al teatrelor, fost 
secretar general al ministeriului instrucţiunii 
publice, n. 1 Febr. 1857 în Bucuresci, şi-a tăcut 
studiile superioare la Napoli. Publicaţii: Do pesci 
elettrici et pseudo-elettrici. Napoli, 1876; La
curile Africei equatoriale şi descoperirile lui 
Stanley, 1877; Principii de zoologia generală, 
1881—82, 18'70—87, 18 ani de istorie hnan- 
ciară, 1889.

Şiiţi, sectari mohainedani, partisanii lui Aii, 
cari numai pe descendenţii aceluia îi ţin de ade
văraţi Imami şi de urmaşi ai lui Mahomet. 8. 
sunt cei uiai fanatici dintre Musulmani. Se îm
part şi ei în mai multe secte şi mai lăţiţi sunt 
în Persia.

Slkh, (Seihks, «învăţăcel»), sectă religioasă 
mohainedană, întemeiată de cătră Seikh Ahmed 
el-Ahsaî, n. 1744 în Ahsa (Arabia), f 1827 în 
Medina. S. a scris mai multe opere religioase. 
Caracteristica principală a inventării lui este 
pantheismul. Secta 8. s’a lăţit mai cu samă prin 
Persia.

Slkiang, cel mal mare rîu în sudul Chinei, 
la gură formează o deltă maro; braţul estic al 
ei se numesce rîul Canton.

Slklâ, V. Şiclău.
Sikoku, V. Shikoku.
Sikyon, veohiu oraş în Pelopones, renumit prin 

industria sa; locul natal al sculptorului Polyklet 
şi al pictorului Pausanias.

Sila, aplicarea unei forţe violente Hsice ori 
morale pentru de a îndupleca şi a aduce pe ci
neva la îndeplinirea unor anumite lucruri preste 
voia lui. 8. se ia şi în loc de desgust sau greaţă. 
»Sila* este titlul unei poeme didactice a lui 
Cesar Boliac, care are de obiect asprul tracta- 
ment al ţerănimei din partea domnilor, a boie
rilor şi a diregătorilor. [Pl.J

V. şi art. Siluire.
Silaba, în gramat. una din părţile cuvântului, 

în care acesta se rostesce cu graiul viu. Sunt 
cuvinte dă: 1, 2, 3 şi mai multe silabe, numite: 
monosilabe (unisilabe), disilabe, trisilabe, poli- 
silabe (multisilabo).

Silabisare, a descompune cuvintele în silabe, 
resp. a îmbina literele în silabe. [’'1]

Sila Samodiva, în poveştile român, o dină în
chipuită ca pasere. S. corespunde hinţei Har- 
pielor (v. ac.). [Atm.]
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Sllaşi, Gregoriu, Dr., prof. universitar, n. 

27 Ian. 1836 în Beclean, f 17 Ian. 1897 în 
Năseud. 1859 absolvă cursul de teologie la se- 
minariul central S. Barbara din Viena, 1862 fu 
promovat la gradul do doctor în teologie la univ. 
din Viena, fiind apoi numit vice-rector la se- 
minariul de acolo. La 1865 a scos foaia sept. 
biser., liter. şi şcol. »Sionul românesc», 1872 fu 
numit profesor ord. pentru limba şi liter. rom. 
la univ. din Cluj. Activitatea lui literară s’a ex
tins în doue direcţiuni: la început pe terenul 
bisericoso, dela venirea lui în .Cluj pe cel istoric 
şi filologic al limbei şi literaturei rom. In Cluj 
a desvoltat şi o însemnată activitate culturală, 
care contribui mult la deşteptarea şi întărirea 
sentimentului naţional al Românilor din Cluj şi 
jur. Pentru meritele lui literare a fost ales 
membru onorar al Academiei rom. Pentru ac
tivitatea lui în spirit naţional şi rolul seu în 
mijlocul tinerimii române a fost prigonit şi 1885 
pensionat din partea guvernului. Scrieri: Apo
logii, discuţiuni filologice şi istorice maghiare 
privitoare la Români, 1879; Renascerea limbei 
române în vorbire şi scriere, 1879, 1881, şi di
verse tractate sciinţifice şi literare, de o valoare 
însemnată, publicate mai ales în «Transilvania», 
«Familia», «Erdelyi Museum», etc.

Silberstein, 1) S., August, scriitor, n. 1827 
în Budapesta, a suferit temniţă pentru parti
cipare la revoluţia din 1848. A scris poesii, 
novele şi romane din viaţa poporului din Alpi. 
2) S„ Adolf, scriitor, n. 1845 în Budapesta, 
11899. A fost redactor la «Pester Lloyd». A scris 
între altele: «Bibel der Natur», ed. 5, 1887; «Im 
Strome der Zeit», 4 tom., 1894.

Sllene L., (botan.) gen din familia Caryophyl- 
lacee, tribul Silenee, cu aproape 300 specii din 
emisfera boreală şi Africa extratropicală, toate 
ierburi anuale ori perene, erecte tîrîtoare sau 
urcătoare; calicele gamosepal cu 10 nervuri pa
ralele ; stile 3; fruct capsulă cu 6 valve scurte. 
Dintre speciile, cari cresc prin părţile noastre, 
poporulnumesce pe S. înfiataSm., Beşicoasă, 
Guşa porumbului; pe S. nemoralis W. Kit., 
Lipici, Lipicioasă. Alte specii sunt hor
ticole, pentru decorarea stâncăriilor fS. acaulisL., 
S. rupestris L.), pentru mosaicuri (S. armeria L., 
S. pendula L.J. [S. Şt. R.]

Sllenii, în mitologia grec. un betrân, cu numele 
Silenos, fiul lui Hermes sau al lui Pan şi soţui 
lui Bacchus. S. au fost demoni ai apelor isvo- 
ritoare, curgătoare, precum nutr-itoare, fructua- 
toare şi însufleţitoare; treceau şi ca predicatori. 
Femeile lor se numiau Silene. înrudiţi cu Satyri 
(v. ac.), demoni ai pădurilor şi dealurilor.

Silepsa, figură gramaticală, prin care se acoardă 
un cuvânt cu ideia, la care se referă, iar nu cu 
vorba, la care se rapoartă gramatical. [*]

Sllesla, 1) S., una din ţerile coroanei au- 
striaoe, 5147 kma., cu 605,649 loc. (1890) Ger
mani şi Slavi (52°/o); ţeară muntoasă (Carpaţi, 
Sudeţi), udată de Odera şi Vistula. Loc. se ocupă 
cu agricultura, economia de vite (multe oi), mi
neritul (fier, cărbuni, plumb, etc.); industrie de 
lână şi bumbac. In S. sunt 5 gimnasii super., 
4 şcoale reale super., 3 seminare de învăţători 
şi 2 de învăţătoare. In casa deputaţilor trimite 
12 membri. Dieta prov. 31 membri. Capitala 
Troppau. 2) S., prov. prus., 40,307 km*., cu

4.415,309 loc. (1895), Poloni, Cehi, Ven(}i, Ger
mani; agricultură, economie de vite, mine de 
fier, zinc, plumb, cărbuni; industrie de fierării, 
sticlă, porţelan, textile, etc. Are 1 universitate 
în Breslau, 37 gimnasii, 4 progimn., 9 gimn. 
reale, 3 progimn. reale, 2 şcoale reale super., 
6 şcoale reale, 19 seminare înv. Capitala Breslau.

Reshoaiele sileaice, cele trei resboaie purtate 
contra regelui Frideric II de Prusia pentru pro
prietatea Silesiei. Cele 2 prime (1740—1742 şi 
1744—45) sunt o parte din resboiul austriac de 
succesiune (v. Austro-Ungaria). In primul res- 
boiu, în care oastea austriacă a fost bătută în 
mod decisiv la Chotusitz (1742), Austria a trebuit 
să cedeze Prusiei în pacea prelim. dela Breslau, 
definitivă în Berlin, Silesia inferioară şi cea su
perioară până la Oppa, apoi comiţiatul Glatz. In 
al doilea resboiu a fost norocul armelor schim- 
băcios; prin pacea dela Dresda (1745) a remas 
Frideric cu cele câştigate în primul resboiu si- 
lesic. Al treilea resboiu silesic este cunoscut 
sub numele «Resboiul de şepte ani», (v. Şepte 
ani, Resb.)

Silex, mineral, varietate de calcedon, de co
loare gălbuie-brună sau roşietică, e adeseori aco
perit de o coaje albă, se găsesoe în pături sau 
nodule, în calcare sau formând singur rocă. In 
S. s’a constatat mai în totdeuna presenţa de 
teste de diatome, spicule de spongie, etc. S. e 
frecuent în calcarele mesozoice şi crelacice in 
special, el formează in Carpaţi straturi puter
nice în oligocenul mijlociu şi inferior.

Silf —, V. iSţîpfe —.
Sliha, com. mică în Banat, cott. Caraş-Severin, 

cu 3572 jug. cat. şi 1150 loc. rom., cultivă pă
mântul şi grădinăritul.

Silhouette, (franc.) icoana unui om, presentat 
de regulă în profil, colorată negru şi câte odată 
cu liniile interne albe. S. a fost îulocuită cu 
fotografia.

Sllicat, sare care resulta din combinarea aci
dului silicic cu o basă.

Siliciu, metal, greut. atomică 28. Nu se gă- 
sesce nici odată în stare liberă în natură, ci 
combinat cu oxigenul sub forma de bioxid de S. 
El se găsesce atât amorf cât şi cristalisat. In 
stare amorfă formează o pulbere brună închisă, 
foarte colorantă. In stare cristalină formează - 
cristale ootaedre mici, cari se aseamănă cu gra
fitul. In gaz chior S. arde formând chlorur de 
S. El este tetraatomic = Si*.

Silicua, (botan.) fnict uscat, dehiscent. cu mult 
mai lung decât lat. Se deschide în două valve 
laterale remânând la mijloc un cadru subţire, 
pe care şed seminţele. Se întâlnesce la Cruci- 
fere servind a caracterisa genurile; la unele 
Papaveracee. Dacă S. e scurtă, ovală ori ro
tundă, se (jioe silieulă. Cadrul sau septul me
dian al silicuei ori silicuiei poate fi ângust sau 
lat, după cum ele sunt turtite paralel cu septul 
ori perpendicular pe el.

Slllcule, V. Silicua.
Slllmanlta, mineral, silicat de aluminiu, rombic 

în cristale aciculare; e mai ales un product de 
descompunere a cordieritului.

Silinţa, acţiunea şi ocupaţiuuea continuă ce 
se descopere în întrebuinţarea preste obiceiu 
a tuturor puterilor atât fisice cât şi morale. Sin. 
diliginţă, străduinţă. [PI.]



958 Siliscea-Crucei — Silvania.

Slllsoea-Crucel, com. rur. în Rom., j. Dolj, 
cu 2333 loc. Viticultură.

Siliştea, com. rur. în Rom., j. Nearnţu, aşe
zată pe dealul de acelaş nume, formată de 6 sate 
cu 2407 loc. (v. şi Selişte).

Sllletra, (la Romani DurostorumJ, oraş în 
Bulgaria, pe (ermurul drept al Dunării, fa(ă ou 
Călăraşii. Are o poporajiune de 11,414, jumă
tate Turci, ceialalţi Bulgari, Români, etc. Nu
meroase mori, tăbăcării, ţesătorii şi comerciu în
semnat. Mai de mult o însemnată fortăreaţă, 
asediată în multe rânduri de Ruşi (1828, 1829, 
1854). S. era pe timpul lui Mircea cel Mare 
(v. ac.) sub stăpânirea Munteniei.

Sllistra nouă, v. Ostrov.
Slllstrarul, com. rur. în Rom., j. Brăila, cu 

1769 loc. La S. au iernat Turcii şi Ruşii la 1854, 
Ruşii au mai staţionat aici şi în 1877.

Slllatria, v. Silistra.
Slllus, Italicua, Tiberius Catius, 25—101 d. 

Chr., poet latin. Favorit al lui Vitellius, fu ântâiu 
consul în 68, apoi un bun şi onest proconsul în 
Asia. Pe urmă trăi retras la moşiile sale, mai 
ales în bogatele sale vile, a lui Cicero la Puteoli 
şi a lui Virgiliu lângă Neapole, cari le cumpă
rase ca admirator al acestor scriitori. A scris 
»Punica«, epopee în 17 cânturi despre al doilea 
resboiu punic, dela luarea Saguntului până la 
triumful lui Scipione; afară de unele pa.sagie 
de adevărată poesie, operă mai mult retorică. 
La 75 de ani, suferind de o boală iremediabilă, 
se lăsă a muri do foame. Cele mai bune edi- 
tiuni: Panckoucke, text cu traducere franceză, 
şi Lemaire; în Germania, Emesti, Ruberti şi tra
duceri de Bothe, 1856, şi de un anonim 1866.

Slllotnetru, instrument pentru măsurarea ce
lerităţii unui bastiment; un cuadrant fluvial sau 
o pendulă idrometrică cu scală.

Silnic, Silnică, numiri vulgare ale plantei Gle- 
choma hederacea L. sin. Nepeta Glechoma Benth. 
(v. ac.)

Silogism, forma generală a ori cărei argumen
tări. In înseninarea sa cea mai largă S. arată 
modnl de derivare a unei judecăţi din oarecari 
elemente date. Iar ca formă de argumentare 
S. este; actul cugetării, care arată cuprinderea 
unei judecăţi în altele date, derivarea ei din 
acele şi întemeierea mijlocită a verităţii ace
leia. Judecăţile, din cari este a se deriva alta, se 
numesc premke (v. a.), iar cea derivată conclu- 
siune (v. ac). Sub raportul întinderii sil. este: 
simplu sau monosilogism, când constă numai din 
doue premise şi din conolusiune; compus sau 
polisilogism, când se nasce din împreunarea mai 
multor silogism! simpli avend o singură con- 
clusiune. Sub raportul relaţiunei premiselor sunt 
S. din premise categorice, din premise hipote- 
tetice, disjunctive, conjunctive şi din premise 
mestecate. (Cf. Maiorescu, Log.). [PI.]

Sllos şi Silon, se numesc gropile sau bordeele 
făcute în păment pentru păstrarea diferitelor 
producle agricole, cereale, cartofi, sfecle, nutreţ 
verde, dulce şi murat. Dacă terenul este per
meabil, atunci S. le facem în ciment sau beton, 
ca să nu pătrundă apa de ploaie în ele.

Sllphe, (SylphaeJ, la Greci spirite elementare, 
cari locuiau in aer şi erau gata a servi oamenilor. 
Sylphidele erau spiritele femenine ale aerului.

SIlphIdele, insecte coleoptere, ale căror antene 
au de obiceiu 11 articole şi sunt din ce în ce 
mai groase spre vîrf, elitrele nu ajung extremi
tatea abdomenului. Se cunosc aproape 500 specii 
respândite pe toată suprafaţa globului. Au mirosul 
foarte desvoltat, aşa că dela distanţă simţesc locul 
unde este un cadavru, asupra căruia se precipită 
pentru a-1 distruge; din acest punct de vedere 
ele an un mare rol în natură şi ajută pe microbi 
in opera de dispariţie a cadavrelor. Sunt două 
genuri mai cunoscute: Neerophorus şi Silpha.

Necrophorm are elitrele întunecate ori negre 
cu pete galbene. ETgăuresce pământul dedesuptul 
cadavrului, aşa încât cadavrul este cu timpul în
gropat uneori până la adâncime de 30 cm. Fe
melele depun apoi ouele în cadavre şi larvele 
vor găsi hrană suficientă pentru desvoltarea lor.

Silpha are forma ovală şi turtită şi se hră- 
nesce cu materii animale în descompunere, unele 
specii însă în starea larvară se hrănesc cu ma
terii vegetale.

In România există speciile: S. lunata, S. iho- 
radca şi la 5 Iunie 1900 membrii Societăţii Na- 
turaliştilor din România în excursia făcută la Căl- 
dăruşani (districtul Ilfov) au descoperit o nouă 
specie de Silpha, care a fost recunoscută ca atare 
de cătră Dr. Const. Hormuzaki şi determinată 
de Edm. Reitter, sub numele de Silpha bilineata 
n. sp. (tlber die Silpha carinata und năchste 
Verwandte von Edm. Reitter in Paskau. Wiener 
Entomologische Zeitung, XX. Jahrg. VI. Heft, 
1901). V. şi art. Silf. [Bâznoşanu.]

Siluire, atentat la pudoare prin violenţă. S. se 
pedepsesce cu reclusiune sau muncă silnică pe 
timp mărginit.

S. e şi atunci când prin forţă (de frică) facem 
pe cineva a face ceva contra voinţei lui, s. ex. 
a iscăli un act, a ne da ceva, etc. In acest cas 
actul e nul şi siluitorul se pedepsesce de lege.

Silurlc, Sistemul, (geol.) este a doua subdivi- 
siune din grupul primar sau paleozoic, urmând sis
temului precambrian. E caracterisat prin marea 
desvoltare a trilobiţilor şi ocupă o întindere mare 
în special în nordul Europei (Rusia, Svedia, An
glia, etc.) şi Americei. Siluricul se împarte în trei 
subdivisiuni: 1) cambrianul, care la rândul său 
se subdivide în georgian, acadian şi potsda- 
mian; 2) ordovician şi 3) gothlandian.

Silva, Antonio Joseda, numit Iudeu, renumit 
autor de opere comice poitugeze, pe la 1733—38 
în Lissabona, n. în Rio de Janeiro din părinţi ovrei, 
trecu la creştinism, însă fu de câteva ori ur
mărit de inquisiţiune şi în urmă osândit la moarte 
ca necredincios. Are 8 piese în »Theatro comico 
portuguez». (Cf. Wolf, »Don A. J. da S., autorul 
operelor Iudeului», 1860; şi David »Les operas 
du Juif». Paris, 1880.)

Silvanae, (şi Silviae, Suleviae), la Romani nimfe 
ale pădurilor, identice cu Dryades(v. ac.) la Greci, 
elementul femenin pentru fiinţa Silvanus (v. ac.). 
De aci pare a fi originea fiinţei Mama pădurii 
sau codrului, sau a huciului. S. înseamnă; Pă- 
durene, Codrene. [Atni.]

Silvania, (magh. SzildgysdgJ, numirea latină 
a unei părţi din cott. Selagiu (v. ac.) şi Sătrnar, 
cu graniţele nedeterminate. Sub numele acesta 
e amintit ţinutul âncă în cronica notarului anonim.

Silvania, vicariat gr.-cat. compus din 11 pro
topopiate, în dieoeea Gherlei (v. ac.).
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tSilvaniat, institut de credit şi economii, so

cietate pe acţiuni în Şimlen, fond. 1888. Capital 
social 300,000 cor.

Silvanit, mineral, telurură de aur şi argint; un 
minereu apreciat dar rar, de aur. Se găsesce 
la Secăremb (Nagyâg), însoţit de Nagyâgit, şi în 
munţii Calaveras în California.

Silvanus, la Romani un 4eu al pădurei, (co
drean, pădurean), asemenat cu Pan (v. ac.) 4eul 
Grecilor, şi în multe puncte esenţiale corespunde 
lui Faunus (v. ac). S. e spirit bun, e 4eul pă
storilor şi al turmelor, şi îi aperă în contra lu
pilor ; pentru ce se închipuia ca păstor. Păstorii 
şi agricultorii îi aduceau sacrificiu de berbece 
ori de porc. [Atm.]

Sllvaş, (magh. SzilvăshelyJ, comună rur. în 
Banat, cott. Caraş-Severin, cu 3357 jug. cat. şi 
1003 loc.. Rom. şi Germ. agricultori.

Silvestru, (Sylvester), numele a doi papi. S. I 
sf., (314—335), a fost primul pontifice roman după 
triumful creştinismului sub Constantin cel Mare, 
pe care sus^n unii că l-ar fi botezat. La sinodul 
ecumenic din Nicea (325) şi-a trimis legaţi. Bi
serica grec. îi serbează amintirea în 2 Ian., iar 
cea latină în 31 Dec.

Silvestru II (999—1003), îşi trage originea 
din o familie miseră din Auvergne; pe timpul 
seu a fost admirat ca teolog, filosof, matematic, 
astronom şi naturalist celebru. Lui i-se atribuo 
introducerea cifrelor arabe în apus. El e primul 
papă francez; înainte de a ocupa scaunul papal 
s’a numit Gerbert. Pe Ştefan, domnitorul Un
gariei, la 27 Martie 1000 l-a numit vicar al seu 
şi rege apostolic, dăruindu-i coroana regală.

Silvestru III (1044), contra-papâ pe timpul 
lui Benedict IX; iar Silvestru IV (1105), contra- 
papă fată de Pascal II.

Silvestru, ieromonach în mănăstirea Govora. 
A tradus pa românesce din limba rusă «Evan
ghelie învetătoare, sau cazanie presta dumene- 
cele anului şi la praznice (domnesc!) şi la alţi sfinţi 
mari, scoasă şi primenită de pre limbî ruseascî... 
pre limbî rumineascî întru dumnezeiască lavră 
Govora... 1642...Septemvriiu...28«. (Cf. Dr. I. 
Sbiera, Mişcări cult. şi lit., etc. Cernăut, 1897, 
pp. 61 şi 134, 135.)

Silvia, predicatul Reei, mama lui Romulus şi 
Remus (v. Silvius).

Silvicultura, exploatarea cat mai rentabilă şi 
raţională a tentorului menit pentru oultui’a arbo
rilor şi tufelor. Exploatarea poate fi. principală, se
cundară sau mixtă. In caşul prim so face mai ales 
cu privire Ia lemn, în al doilea avend în vedere 
alte producte ale pădurii: păşune, fructe, venat, etc. 
Pentru exploatarea mixtă pot fi diverse combi- 
natiuni. Exploatarea se face în mare şi în mic, 
după cum e şi proprietarul. Cerendu-se o can
titate mai mică de muncă, S. se potrivesce mai 
ales pentru stat, care poate scoate venituri mari 
pe lângă cheltuieli relativ mici, afară de aceea 
poate ţine cont şi de importanta pădurilor (v. ac.) 
în economia naturei. Pentru a ajunge scopul 
S.-ei, e necesitate de sciinja despre S., care ne 
arată scopul şi serviciul silvanal, care cuprinde 
scutirea, administrarea şi direcţiunea pădurilor.

In România, unde sunt aproape 2 milioane ha. 
acoperite cu păduri, s’a făcut în anii din urmă 
mult pe terenul S.-ei, deşi e ancă foarte mult 
de lucrat. Din cele preste 1 milion ha. pădure.

proprietate a statului, sunt numai o parte în 
exploatare, dar raţională. La pădurile, cari for
mează proprietate particulară, se poate vorbi mai 
mult de o pustiire, după cum dovedesc câmpii 
întinse, acoperite odinioai'ă cu păduri. In timpul 
mai nou s’au supus şi acestea supravegherii sta
tului. Un bun exemplu de S. raţională a statorit 
administraţia domen. coroanei, căreia i-a urmat 
şi statul, proiectând şi făcând împăduriri pretu
tindeni şi angajând în serviciul seu un personal 
cu pregătiri speciale, câştigate parte în străină
tate, parte în şcoalele de S. din ţeară.

Sllvina, mineral, chiorură de potasiu, cubic, in
color, albăstruiu sau roşietio. S. e foarte important 
pentru industria sărurilor de potasiu. Se extrage 
la Stassfurt, e în nodule la Kalucz (Galijia). 
Silvinit, o varietate impurificată cu chiorură de 
sodiu, sulfat de sodiu, etc., s’a găsit deasupra- 
masivului de sare dela T.-Ocna (Moldova).

Silvius, predicatul descendenţilor gintei reg. 
romane din Alba Longa.

Silvretta, trunchiu de munţi cu ghieţare în 
Engadinul inferior, Alpii de est. Vîrfurile mai 
înalte sunt Piz Linard (3416), Fluchthorn (3408), 
Piz Buin cel mare (3204) şi Gross-Litzner (3124 m.).

Sllybum Gaertn., (botan.) gen de plante din 
fam. Compositelor, trib. Cynareae, înrudit cu 
Cynara, de care diferă prin filamente glabre şi 
concrescute. Cuprinde o singură specie medi- 
terană: S. Marianum Gaertn., cu involucru 
spinoB-apendiculat şi foi sinuat-lobate sau pina- 
tifide, de regulă alb-maculate. Această plantă 
ornamentală rustică, »ar m uraru 1«, se folosesce 
astă4i numai în medicina poporală. [A. Pr.]

Slm —, V. şi Sym
Sima, munte în Rom., prelungire cu Stânca- 

Vulturului, j. Neamţu. Piatra de aici e foarte 
bună pentru pavagiu şi construcţiuni de tot felul.

Sima, vistiernicul, unul din capii rescoalei bo
ierilor contra Iui Ştefan cel Tiner (v. ac.). A fost 
prins şi tăiat la Roman.

Sima, Grigorie (al lui loanj, scriitor rom., 
n. 21 Sept. 1856, preot gr.-or. în Cărpiniş lângă 
Abrud. Are o bogată colecţ. de liter. popor., din 
care a publicat multe bucăţi în diferite 4iare, 
reviste şi calendare. A redactat Amicul popor, 
(calendar) şi revista popor. «Foişoara» (11 nri). 
In broşură au apărut: «Ardeleanul glumeţ« (anec
dote); «Isvor de bună stare» (poveţe econom.). 
Poveşti, Ghicitori, frământări de limbă. (Biblio
teca «Tribunei» şi «Vorbe» pentru înţelepciunea 
în viaţă.)

Şimand, com. rur. în Ungaria, cott. Arad. In 
analele vechi apare la 1387; Ia 1397 aici s’a ţinut 
congregaţia comitatului, la 1403 apare ca opid, 
învestit cu drept de vamă. Are 806 case, cu 
4523 loc., presto 3000 sunt Români, ceialalţi 
Maghiari, puţini Germani. Teritoriul, cu mai 
multe puste, e de 17,151 jug. cat., foarte pro
ductiv. Staţiunea căii ferate; moară cu vapor.

SImaruba Aubl., (botan.) gen din familia Si- 
marubacee, cu vr’o 6 specii de arbori, cu frunze 
împaripenate; flori dioice în glomerulo reunitş 
şi ele în panicule, pseudoumbele. Cresce prin 
America centrală. S. amara Aubl. dă cortex Si- 
marubae, foarte amară, folosită ca tonică, febri- 
fugă, în dosă mare ca vomitivă. [S. Şt. R.]

Slmarubaceae, (botan.) familie de Dicotile- 
doane dialipetale; cuprinde plante arborescente
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dia regiunile intertropicale; scoarţa şi lemnul 
lor e foarte amar; în meduvă au canale cle
ioase; frunzele penati-compuse şi neglanduloase. 
Ca genuri mai principale: Simaruba (v. ac.), 
Simaba Aiibl., Quassia (v. ac.), ş. a. fS. Şt. E.]

Simbirsk, guvernam. în estul Rusiei, 49,49.5 tm*., 
cu 1.549,461 loc. (1897). Capitala S., lângă 
Volga, 43,298 loc.; episcopie; oomerciu.

Simbol, (grec.) în genere o figură, un semn 
una ori mai multe vorbe, cari ca ceva conven
ţional au destinaţia de a representa o ideie oare
care. S’a usitat şi se usitează mai cu samă în 
lucruri religioase şi de credinţă. S. s’au numit 
şi formulele de credinţă statorite de biserica 
primitivă creştină pentru de a areta modul de 
a crede în .trinitate.

Cărţi simbolice sunt acele, cari conţin S.-ele 
şi credinţa unei confesiuni religioase. Disciplina 
sciinţifică teologică, care se ocupă cu expunerea 
şi explicarea acelora, se numesce simbolică.

Simbolism se numesce teoria de a vede lu
cruri şi idei în simboale, pe aceste a le expune 
şi a le explica după a lor însemnare şi înţeles.

Slmbure, v. Semenţa.
Slmburar, pasere, v. Botgros.
SImeon, unul din fraţii lui Isus. 1) S., fiul lui 

Clopas, a fost după tradiţia bisericească urmaşul 
verului seu lacob pe scaunul episcopesc din Ie
rusalim, mort pe cruce tn etate de 120 ani când cu 
persecuţia luiTraian. 2) S. Canonitul (din Cana), 
unul dintre cei 12 apostoli, numit Luca »zelosul«. 
El a propovăduit creştinismul laolaltă cu apo
stolul Iuda în Babilonia, unde a murit moarte 
de martir. 3) S. Petru, v. Petru.

SImeon, ţar bulgar, dela 893—927 poartă lupte 
glorioase cu Bizantinii, ajunge până sub zidu
rile Constantinopolei, ia titlul de împărat (ţar) 
şi cere coroana dela papa. Pe mitropolitul bulgar 
îl ridică apoi la rangul de patriarch, cum se 
cuvenia pe lângă un împărat. El a încurajat 
mult traducerea cărţilor din grecesce.

SImeon, Ştefan, (Ştefan SimonovieiJ, mitro
polit, fiind persoană grată a principelui Ardea
lului George Răkocyi I, fu ales în scaunul mitro
poliei rom. din Alba-Iulia după depunerea mi
tropolitului Joreste (v. ac.) la 1643. Ancă la 
numirea sa de mitropolit a primit o instruc
ţiune din 15 puncte, care ţintea la umilirea bi- 
sericei gr.-or. Intre altele se impune în această 
instrucţiune a învăţa pe Românii ortodoxi după 
un catichism calvinesc, tipărit în limba română, 
mitropolitul se subordinează superintendentului 
calvinesc şi nu i-se permite a face nici un lucru 
mai însemnat bisericesc fără învoirea acestuia. 
S. cedând forţei s’a supus condiţiunilor umili
toare conformându-se în afară la cele ce se cereau 
dela el, fără ca să-şi fi renegat credinţa sau să 
fi părăsit biserica sa. Sub mitropolitul S. s’a 
tipărit pentru ântâia oară Testamentul nou în 
limba română în tipografia mitropoliei din Alba- 
Iulia la 1648. Precuventarea mitropolitului la 
această carte este instmctivă atât dm punct de 
vedere istoric cât şi limbistio. j- 1651.

Slmerla,(magh.Pishitelep), corn. rur. înTrans., 
cott. Hunedoara, cu 2505 loc.. Români (178), 
Maghiari (1918) şi Germani. S. are staţiune însem
nată. centru de linii ferate, şcoală industrială. 
In 9 Febr. 1849 s’a dat la podul dela S. o luptă 
sângeroasă între trupele austr. ajutate şi de un

număr însemnat de Români, şi între gen. magh. 
Czecz, care a silit pe Austriaci să se retragă.

Simetria, dreapta potrivire între diferitele părţi 
ale aceluiaş corp, ce privesce forma şi mărimea, 
(v. şi art. Bilaterala.)

Simfonia, in musică o composiţiune pur in
strumentală, destinată a fi executată de orchestră 
şi avend o formă anumită, formă ciclică com
pusă din mai multe părţi, avend fiecare carac
terul şi aspectul său propriu. 1

S. concertantă, o composiţiune pentru orchestră, 
în care partidele a două sau mai multe instrum. 
sunt tratate ca solişti virtuoşi. [T. C.l

Slmla, maimuţă; ordinul ântâiu al animalelor 
mamifere.

Şlmlanul, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, în 
valea Dunării, are 2 cătune şi 1400 loc. Aici 
s’a ridicat un monumept de Austriaci în me
moria soldaţilor morţi de holeră în 1849.

SImicI, George, om de stat şerb, n. 1843 în Bel
grad. A fost trimisul Serbiei în Paris şi Viena, 
1888 a lucrat în tovărăşie cu Gersici noua con
stituţie a Serbiei, 1897 a ajuns ministru-presi- 
dent, post, pe care nu l-a ocupat mult timp.

Slmiglnowlcz, Francise, prof., de orig. român, 
germanisat, n. în Suceava în Bucovina, prof. supl. 
de istorie la gimn. din Cernăuţ dela 1853—57. 
A publicat: Zur physischen Geographie der Buko- 
wina. Mit 1 Karte. "Wien, 1856. Frate-său Adolf 
Ludovic S., cunoscut ca scriitor sub numele de 
Staufe, n. în 28 Maiu 1832 în Suceava, deveni 
în 1857 prof. supl. în Cernăuţ, dela 1858—76 
la gimn. rom-cat. din Braşov în Ardeal; în 
1876 se califică la univ. din Cluj ca profesor de 
istorie şi geografie şi se strămută la Cernăuţ ca 
profesor la pedagogiul de acolo, unde f 19 Maiu 
1897. A publicat sub numele de A. D. Staufe 
între altele: Eomanisohe Poeten in ihren ori- 
gioalen Formen und metrisch iibersetzt. Viena, 
1864, ediţ. 2 în 1868; Der Klosterbau zuArgesch, 
Erzăhlung. Braşov, 1870; Die Eeliefkarte der Bu- 
kowina. Braşov, 1871, care se păstrează în museul 
bucovinean din Cernăuţ; Die Bodenplastik der 
Bukowina. Braşov, 1873; Studien, Festschrift. 
Cernăuţ, 1875; Die Volkergruppen der Bukowina. 
Cernăuţ, 1884; Volkssagen aus der Bukowina. 
Cernăuţ, 1885, etc. [Dr. I. G. Sbiera.]

Slmlleasca (lorguleasca), corn. rur. în Rom., 
j. Buzău, are 4 cătune şi 1700 loc. Teritoriul e 
băltos.

Slmllibrlllante (SimilidiamanteJ, imitaţiiini de 
diamante, lucrate din sticlă ce conţine taliu cu 
mare putere de a refracta lumina.

Slmilor, (alama roşie) e un aliagiu compus din 
85 păi-ţi cupru şi 15 părţi zinc.

Slmlnoc sau Siminie, numirile românesoi alo 
plantei Helichrysum arenarium DC. sin. Gnapha- 
lium arenarium L. (v. ac.).

Siminoc, în poveşt. rom. e fratele lui Busuioc 
(v. ac.).

Slmlonovlcl, Ştefan, mitropolit v. Simeon Ştefan.
Şimleu, Şimleul Silvaniei, (magh. Szildgy- 

SomlyoJ oraş în Ungaria cott. Sălagiului, lângă 
rîul Crasna, cu 5658 loc.. Români (1095) şi Ma
ghiari. In S. se află pretură, judecătorie cerouală, 
notar public, gimnasiu corn. inf., şcoală de indu
strie, institutul de credit rom. »Silvania« (v. ac.), 
mai multe fabrici de spirt; staţiune de cale fe
rată. Cetatea cea veche şi mănăstirea minoriţilor



Şimnica — Simpatic. 961
an fost zidite în 1532 de Ştefan Bâthory. Pe 
dealul Măgura din apropierea comunei s’au 
aflat în 1797 anticităţi de aur de pe timpul Ro
manilor, cari se păstrează în muzeul din Viena, 
iar în 1889 de pe timpul migraţiuuei popoarelor, 
cari se păstrează în muzeul naţional din Buda
pesta. S. era capitala fostului cott. Crasna. Astăzi 
e sediul vicariatului gr.-cat. al Silvaniei (v. ac.).

ŞImnIcu, corn. rur. în Rom., j. Dolj, e com
pusă din 5 cătune cu 2237 loc. Terenul comunei 
e accidentat de dealurile Feţele şi Murguleşti, 
plantate cu vii.

SImon, una dintre cele 10 comune, cunoscute 
sub numele colectiv: Bran (v. ac.) în Trans., 
cott. Făgăraş, cu 1122 loc. români.

SImon, Magul, un vrăjitor din Gitta (Samaria), 
adorat, după spusele lui Iustin Martirul, de Sa- 
marineni ca ijoitate supremă. La sfinţii părinţi 
apare S. ca prototipul ereticilor şi protopărintele 
tuturor sectelor gnostice. După Faptele Aposto
lilor el a încercat să cumpere dela apostoli darul 
Duchului sfânt cu bani.

Simon, 1) S. Jules, om de stat francez, n. 31 Dec. 
1814 în Lorient, t 8 Iunie 1896. In etate de 21 de 
ani a devenit profesor de filosofie în Paris. In 
1848 a fost ales în constituantă, unde s'a ală
turat la republicanii din centrul stângei mode
rate. După lovitura de stat a lui Napoleon, 1851, 
a refusat să facă jurămentul de fidelitate, şi din 
causa aceasta a trebuit să părăsească catedra 
profesorală. Atunci a scris el lucrările de mare 
valoare >La liberte» şi >La liberte de conscience». 
In 1861 a fost ales membru în camera legisla
tivă de cătră departamentul 8 din Paris. In 1864 
a scris opul >L’ecole», pledând pentru instrucţia 
poporală obligătoare şi gratuită. După căderea 
imperiului a devenit ministru de culte până în 
1873, când a luat conducerea grupului repu
blican moderat. In 1875 a devenit senator şi tot 
în acelaş an a fost ales membru al acad. franc. 
In 1876 a ajuns să fie ministru-preşedinte. In 
1890 a representat Francia la conferenţa inter
naţională de apărare a muncitorilor în Berlin. Îm
păratul Vllhelm l-a primit atunci demonstrativ. 
A fost un caracter curat şi cinstit şi om care a 
avut o mare înrîurire asupra raporturilor po
litice şi sciinţifice ale Franciei. El era filoromân.

2) Simon, Richard, un renumit in văţat şi liberal 
teolog francez din seci. XVII, n. 1638, t 1712. 
Cu studii făcute în Dippe întră în congrega- 
ţiunea oratorianilor. Ca preot combătu autori
tatea tradiţiunei în materii religioase şi de inter
pretare a St. scripturi. De frica iesuiţilor îşi arse 
manuscriptele. Lucrările sale principale sunt: 
Histoire critique du Vieux Testament, 1679 şi 
Histoire critique du Nouveau Testament, 1689 
până 1693.

3) Simon, Gustav, chirurg germ., n. 30 Maiu 
1820 în Darmstadt, 21 Aug. 1876 în Heidel- 
borg, unde a fost prof. de chiruigică la univer
sitate. Lui îi mulţămesce chirurgia promovare 
pe mai toate terenele. Intre lucrările lui prin
cipale sunt: »Die Extirpation der Milz«. Giessen, 
1854 şi «Chirurgie der Nieren», 2 tom. Stuttgart, 
1871—76.

SImonIdes, din Amorgos, poet grec, n. 650 a. 
Chr. în Samos, a condus o colonie la Amorgos. 
Din poesiile lui ne-au remas două fragmente, în 
cari caracterisează însuşirile rele ale femeilor.

Eaciclopedia română. Voi. 111.

S. din Keos, poet liric de renume la Greci 
(559—469); a scris elegii, ditirambi şi epinikia, 
a cântat în poesie eroii căcjuţi în luptele cu 
Perşii. A petrecut mult timp pe la curţile tira
nilor lăudând faptele acelora. A fost cel dintâiu, 
care a primit parale pentru imnurile scrise întru 
mărirea particularilor.

Simonie, vemjarea cu preţ temporal a unui 
lucru spiritual (puterea sacră, preoţia) ori îm
preunat celui spiritual (vase sacre, obiecte bine
cuvântate, dreptul la veniturile beneficiilor bis.) 
(V. Arghirofilie). Numirea de S. o are dela Simon 
Magul, care a oferit apostolilor bani spre a do
bândi dela ei putere sacră. Canoanele bis. (can. 
ap. 29 şi' 30; can. 22 Trul.) pedepsesce S. cu 
catirisire şi excomunicaţiune. [Dr. Is. Marcu.]

Simonoseki, (Shimonoseki), oraş cu port la colţul 
sud-vesţic al insulei japoneze Hondo, 33,592 loc. 
(1892); aci s’a încheiat pacea între China şi Ja
ponia la 17 Apr. 1895.

Simonyi, 1) S. Lajos, baron, om politic magh., 
n. 1824, f 1894. 1861 deputat, după fusiunea 
partidelor din 1875 a fost numit ministru de 
agricultură, s’a retras însă 1878. 1885 membru 
al casei magnaţilor. 2) S. Zsigmond, linguist 
maghiar, n. 1853. Din 1889 prof. ordinar la univ. 
din Budapesta, 1893 membru ord al acad. magh. 
E primul, care a învăţat limba magh. pe basă sin
tactică. A scris preste 30 opuri de specialitate.

SImor, loan, primate al Ungariei, n. 23 Aug. 
1813 în Alba-Regală, f 23 Ian. 1891. In 1851 
consilier de secţiune In ministeriul de culte şi 
canonic, 1857 episcop la Gyor şi 1867 primate 
al Ungariei. In 8 Iunie 1867 a încoronat pe 
împăratul Francisc losif I rege al Ungariei. In 
1873 papa Piu IX îl numi cardinal. S. a cheltuit 
sume mari pentru restaurarea şi împodobirea 
bisericilor şi altor opere de artă; a înfiinţat o 
bibliotecă şi un museu frumos în palatul pri- 
maţial şi a jertfit aproape 5 milioane fi. spre 
scopuri culturale şi de binefacere. [Dr. I. R.J

Şimpanseu sau Oimpansm fSimia troglodytes, 
Troglodytes niger), maimuţă antropomorfă din 
fam. Catarrhinelor, ord. Pithecilor, acoperit cu 
păr brun-negru sau negru. Faţa galbenă închisă, 
nasul mic, gura foarte mare, cu buze ânguste 
încreţite, urechile mari. Braţele ajung până la 
genunchi. Mânile ânguste. înalt de 1‘5 m. Tră- 
lesce pe ţermurii Guineei şi în centrul Africei 
în părechi sau în familii. îşi face locuinţa pe 
vîrful arborilor acoperind u-o cu un acoperiş 
apărător contra ploii. Se acaţă şi sare foarte bine. 
Se nutresce cu fructe şi plante mici. Atacat se 
apără cu curaj. Se poate dresa.

Simpatetic, atributul acelora din sentimentele 
altruiste, cari, născute din percepţiunea unui 
sentiment străin, ne conduc in mod natural nu 
numai de a voi altuia binele, ci în măsura pu
terilor noastre de a i-1 şi procura. Se manifestă 
ca: împreună-bucurie, consimţire, compătimire, 
condolenţă, bunăvoinţă.

Simpatic, tot aceea ce inspiră simpatie şi atra
gere catră altcineva. In anatomie se numesce 
marele simpatic partea aceea a sistemei ner
voase, care, prelungind şira spinală, presidă fe
nomenele vieţii ce se produc fără conlucrarea 
voinţei.

Simpatie, disposiţie afectivă, prin care, fără a 
ne pute pe deplin da sama cum şi pentru ce, ne
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vedem atraşi cătră o pereoană chiar din primul 
moment al întâlnire!. Contr. antipatie. [Pl.J

Simplitate, însuşirea lucrurilor simple, carac
terul unei persoane simple, prea mare credulitate.

Simplon, (ital. Sempione), pas în Alpii Wallis 
la graniţa dintre Elveţia şi Italia. Pe aci trece 
renumita şosea S., co duce din valea Ehone în valea 
Thosa; clădită 1800—1806 de Napoleon I, trece 
la înălţime de 2010 m. Mare tunel- în lucrare.

SImrook, Carol, poet german şi germanist, 
n. 1802 în Bonnj fu ântaiu magistrat; apoi din 
causa unei poesii, în care lăuda revoluţiunea 
franceză din Iulie, fiind scos din serviciul sta
tului, se ocupă numai cu literatura, dela 1850 
ca profesor ordinar de literatura germană me
dievală în Bonn, până la moartea sa, 1876. Re
numit prin traducerea în limba modernă a celor 
mai însemnate scrieri poetice medievale, şi prin 
poeme originale după modelul acelora, între cari 
cea mai însemnată e Wieland Făurariul, cum 
şi prin poesii lirice. întreagă tradiţiunea eroilor 
a întrunit-o în »Cartea eroilor», 6 voi., 1843—49, 
parte în traduceri, parte în prelucrări şi imi- 
taţiuni. Intre lucrările sale scientifice se disting: 
«Manualul mitologiei germ.», «Tratat despre strofa 
Nibelungilor», «Tradiţiunile renane», «Basme ger
mane», «Isvoarele lui Shakespeare în novele, 
basme şi tradiţiuni», 3 voi., ş. a. (Of. Hocker, «Karl 
S.» Lipsea, 1877.)

Simpson, Sir James Young, renumit gyne- 
colog englez, n. 1811 în Bathgate şi f 1870. 
1840 a fost numit prof. în Edinbuig. S. a des
coperit efectul cloroformului. Scrieri: Gynaeco- 
logioal Works, 1871; Diseases of women, 1872.

Slmptome, sunt tulburările funcţionale, prin 
cari se caracterisează maladiile. 8. sunt subiec
tive, pe cari le simte bolnavul, şi obiective, pe 
cari le vede sau găsesce medicul. S. pathogno- 
monic e un S., care prin el singur permite re- 
cunoascerea unei boale. [V. I.]

Simt, V. Sens.
SImţIveara, numire rom. a paserei Fiţigoiu. 

(V. Pai'idae.)
SImu, (Szim) 1) S., Nieolae, n. în Ciufud lângă 

Blaj, oficial reg. f 4 Iunie 1842 în Arad, în 
etate de 70 ani. A lăsat o fundaţiune sub ad
ministrarea capitlului mitrop. din Blaj, care face 
acum 46,400 cor.; venitul e destinat cu deose
bire spre crescerea fetiţelor.

2) Simu, Romul, scriitor rom., n. 1857 în Ciufud, 
a fost învăţător şi a scris: «Monografia econ. 
a comunei Orlat» şi «Cartea stuparilor săteni»; 
a colaborat la rev.: «Foaia şcolastioă», «Foaia Po
porului», «Bunul Econom» şi «Revista economică». 
1902 ales membru ord. al secţiunii ecomice a 
«Asociaţiunii» din Sibiiu.

Simulacru, chip, idol, umhră, fantoamă.
Simulare, făţărire, în sens positiv; când cineva 

arată inafară ceea ce nu simte; ţi-se arată bine
voitor, în realitate însă nu e aşa; ori pretex
tează un morb, pe care nu-1 are; dissimulare, 
prefacere în sens negativ, ascunde ceea ce are. 
(Cf. Prefăcătorie.)

SJmulia oolumbaoschensis Fabr., insect dipter, 
ce îşi trage numele după un sat din districtul 
şerb. Passarowitz, numit Columbaci (v. ac.). In 
timpul furtunilor se ascund în găurile stâncilor, 
pentru a ieşi apoi sub înfăţişarea unui nor în
tunecos. In regiunile din partea inferioară a

Dunării populaţia are mare frică de această 
muscă, care atacă vitele. Ele întră în urechi, 
în nas, în gura vitelor spre a le suge sângele. 
Ele înţeapă şi pe om şi înţepăturile sunt mai 
nesuferite decât ale ţinţarilor.

Slmultaneu, deodată, în acelaş moment.
Simum, vent, v. Sainum.
Slmzlana, sau lana Simziana, o (jină din 

basmele poporului român. E identică cu Ileana 
Cosinzeana. (v. ac.) S. e (Jină ailunei (de pe 
ceriu); amorezul ei Făt-Frumos de regulă e lu
ceafărul, care se îndrăgostesce de lună.

Sin —, V. şi Syn —.
Sin, v. Cosinus.
Sin de mare, porţiune mai întinsă din supra

faţa mării intrată în uscat. In nomenclatura 
geografică sunt mai multe numiri, cari denotă 
intrările mării în lăuntrul uscatului: 1) Sin şi 
Golf (v. ac.), întrebuinţate pentni porţiuni mai 
mari din mare, astfel că suprafaţa apei întrece 
pe aceea a părţilor din coastă întrate în mare şi 
care le despart, (s. e. Golf dela Genova, dela Lyon, 
dela Odessa). 2) Baie, porţiune mică de mare, în 
general largă şi terminată spre continent în 
formă de arc de cerc; are loc mai ales la 
coastele joase şi regulate. 3) Buchi şi Fjord, 
tăieturi ânguste ale coastelor, cari întră mai 
mult sau mai puţin adânc în uscat şi se ramifică 
adese ori. Aceste neregularităţi ale coastelor sunt 
produse sau de erosiunea mării sau sunt alviile 
unor vechi fluvii ocupate de mare.

Şina, Sim., bar., comerciant bogat, originar din 
Muscopolie în Albania, a trăit in Viena; deşi era 
Arămân de naţionalitate, a lucrat numai în folosul 
elenismului. Frumoasa academie la Athena e un 
dar al lui S. N. 1810, t 1876.

Sinagoga, (grec.) la Israeliţi local public de 
convenire pentru celebrarea cultului religios.

In România sunt S. foarte multe, amesurat 
numărului de locuitori ovreiesc! de aproape o 
jumătate de milion. In 1893 existau în ţeară 
305 S. cu 169 preoţi (hahami); din acestea, 
oraşul Iaşi singur avea 83 de S. cu 31 hahami, 
pe câtă vreme la Bucuresci erau 13 S. şi 17 ha
hami. Majoritatea 8. aveau şi câte un rabin, şi 
ţineau lângă ele şcoale; de ele depindeau în fine 
şi un număr considerabil de case de rugăciuni 
in localităţi mai mici. Administraţia lor este în 
genere independentă de olaltă şi se află îii mâna 
unui comitet ales de membrii comunităţii res
pective, (Cf. Alman. Cult. pe 1893. Buc., p. 91 
şi 219 uu., unde se găsesc şi amănunte relative 
la unele judeţe şi comunităţi.)

Slnal, un trunchiu de munţi pe peninsula cu 
acelaş nume. Vîrfnl cel mai înalt e Gebel Ca- 
terin (2602 m.). Pe Ras es-Safsafe (1994 m.) 
sau pe Gebel Musa a dat Dijeu cele 10 porunci 
lui Moise. In timpurile mai vechi ale creştinis
mului erau multe mănăstiri, schituri şi capele 
pe muntele S. Acum e mănăstirea Sf. Catarina, 
zidită de împăratul lustinian pe la 527 d. Chr.

Sinaia, com. urh. în România, j. Prahova, în 
mijlocul munţilor, aproape de graniţa Transil
vaniei. S. are un institut pentru hidroterapie, 
multe hoteluri şi vile elegante. Numele şi-l-a 
primit dela vechea mănăstire S. Avântul, ce l-a 
luat S., e de a se mulţămf regelui Carol, oare 
petrece o parte a anului aici în castelul Peleş 
(v. ac.) la poalele Buceciului. S. are 2210 loc.
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Poporatiunea a’a înmulţit mai ales dela 1880, de 
când S. a devenit reşedinţa de vară a regelui Rom.

Mănăstirea S. a fost zidită la 1695 de ma
rele spătar Mihail Cantacuzino, care i-a şi dat 
numele după muntele Sinai. Mănăstirea S. se 
întreţine de Eforia spitalelor oivile. In ea a lo
cuit şi regele pane la terminarea castelului Peleş.

Sinalagmatlc, bilateral. Contractul e 8. când 
părţile se obligă reciproc una cătră alta, s. e. 
vânzarea, schimbul. E unilateral, când una sau 
mai multe persoane se obligă cătră una sau mai 
multe persoane fără reciprocitate, s. e. dona- 
ţiuuea, depositul, mandatul.

SInalefa, în gramatică: îmbinarea a doue cu
vinte într’unul.

SInaloa, (Cinaloa), stat litoral în Mexico, 
87,231 km*., cu 258,845 loc. (1895); economie 
de vite şi minerit. Capiitala Culiacan.

Sinan, paţa, general turc, de origine Albanez, 
învingător în Arabia, în Tunis (el a recucerit 
La Goulette), guvernator al Egiptului, mare vizir, 
a condus expediţia oontra lui Mihaiu Viteazul, 
a fost învins la Călugăreni şi a fugit cu ruşine 
la Giurgiu (1595).

Sinapis, (botan.) v. Brassica.
SInaplam, cataplasmă făcută cu semenţă de 

muştar. S.-ele se prepară cu apă rece, cel mult 
căldicică.

Slnăuţul de jos şi S. de sus, două comune 
rur., parochli, moşii boieresc! în căp. şi j. Şiret 
în Bucovina; S. de jos are 1135 loc. (1068 ort.-or., 
33 rom.-cat., 34 mos.), 1 şcoală primară; S. de sus, 
parochie cu Găi'băuţul, are 1036 loc. (1020 ort.-or., 
16 rom.-cat.)

Sinaxar, (grec.) viaţa sfinţilor pe scurt trac
tată şi însemnătatea serbătorilor din biserica 
grecă. La noi S. se cuprinde în Mineiu (v. ac.).

ŞInca, numele a 2 corn. mici în Trans.; Ş. 
veche cu 1424 şi Ş. nouă cu 1640 ioc. rom.

ŞIncal, George, cel mai însemnat cronicar 
român şi unul din apostolii deşteptării naţionale, 
n. 27Febr. 1753 sau 54 în Şămşud, sat în scaunul 
Murăşului. Tatăl său era plugar, din o familie 
nobilă, de origine din Şinca veche. A învăţat 
în Sabed şi Şămşud, iar şcoalele secundare în 
Oşorheiu, în seminariul iosefin al iesuiţilor din 
Cluj, şi retorica în gimn. piariştilor din Bistriţa 
săs., unde a învăţat Umba germană. La 1773, 
abia de 20 de ani, fu numit profesor de reto
rică şi poetică în Blaj. In 1774, după recoman
darea tuturor şi mai ales la stăruinţa prepo- 
sitului Ignatiu Darabant, pe urmă episcop al 
Oră(Jii mari, a fost trimis la Roma împreună cu 
P. Maior, în institutul de propaganda fide. Aci 
ascultă filosofia 2 ani şi teologia 3 ani; dar 
studiul său de predilecţiune era istoria naţiunii 
sale, pentru care privirea măreţelor monumente 
ale Romei îi aprinse o caldă iubire. încurajat 
de cardinalul Ştefan Borgia, secretarul cole
giului, care îl numi custode al bibliotecii şi îi 
mijloci cercetarea tuturor bibliotecilor din Roma, 
Ş. făcu o enormă coleoţiune de note istorice, 
pentru a scrie istoria Românilor. După 5 ani, 
luând doctoratul în specialităţile, pentru cari 
fusese trimis, veni în Viena. Aci remase âncă 
un an din ordinul împărătesei Maria Teresia, 
ca să studieze pedagogia, dreptul natural^ dreptul 
ginţilor şi dreptul canonic. întreţinut in semi
nariul Santa Barbara, unde amicul său, 8. Micul,

era director de studii, colabora şi publică cu el 
gramatica română, cii text latin, în 1780; şi 
continuă studiile sale istorice, lucrând (}iua şi 
noaptea. Cunoscu pe cei mai mari scriitori, cari 
îi arătară multă simpatie şi îi înlesniră multe 
Gunoscinţe. Reîntors în Blaj, funcţiona 12 ani 
oa director şi inspector al şcoalelor unite din 
Ardeal, înfiinţă 300 de şcoale comunale, făcu 
2 abecedare, un catechism, o aritmetică, o gra
matică latină. Insă în 1794, începând o reac- 
ţiune violentă în contra ideilor liberale ale lui 
losif II şi ale revoluţiunii franceze, Ş. âncă fu 
acusat ca turburător al ordine! publice, suspendat 
din directorat şi închis, pe temeiul mincinoasei 
interpretări a unor vorbe (jise de el în contra 
episcopului Bob. Adevăratul motiv al acestei 
persecuţiuni era, că Ş., renunţând la călugărie 
ca şi P. Maior, critica administraţiunea episco
pului şi susţinea oposiţiunea clerului în contra 
lui. Desvinovăţindu-se, Ş. fu achitat; dar re
mase fără adăpost şi fără sprijin material, ră
tăcind dintr’un loc într'altul. In 1796 plecă la 
Viena spre a-şi reclama drepturile. Atunci, tre
când prin Oradea, episcopul Darabant, vechiul 
său patron, îi dete 20 de galbeni pentru călă
torie. Reîntorcendu-se din Viena fără succes, 
întră ca îngrijitor de moşie şi ca profesor în fa
milia contelui Vass, la Geaga, în Ungaria. După 
6 ani, terminând educaţiunea fiilor Vass, plecă 
în 1803 la Buda, spre a se ocupa numai cu 
studiile istorice, cari erau continua lui grije cu 
toate ocupaţiunile sale de director şcolar şi pe 
urmă de profesor particular. Pretutindeni cer
ceta bibliotecile publice şi private şi făcea extra
geri sau copia manuscripte întregi, ca s. e. •Cro
nica bălăcenească<, care era al 20-lea voi. în 
colecţiunea manuscriptelor sale, şi cronica lui 
Miron Costin, al 25-lea. Trecând prin Oradea 
mare, remase 3 luni la curtea episcopului Da
rabant, în cercul erudiţilor canonici de aooloj 
între cari era şi S. Vulcan, toţi amici ai săi. Aci 
scrise latinesce autobiografia sa, în metru ele
giac. Aflând ocasiune binevenită şi ajutat cu 
bani de amicii săi, plecă în fine la Buda ca co
rector al cărţilor române în tipografia univer
sităţii pestane. Aci, unde se afla şi amicul şi 
tovarăşul său de studii, S. Micul, Ş. lucra con
tinuu la cronica sa. La 1805 publică cu Micul 
a 2-a ediţiune îndreptată a gramaticei române. 
La 1807 tipăresce intr’un calendar un studiu 
întitulat «Istoria Românilor*. La Îndemnul lui 
S. Vulcan, ajuns episcop, începe tipărirea cro
nicei, tot ca apendice (adaus) la calendariul pe 
1808 şi 1809. Insă o întrerupe, probabil oprit 
de censură, părăsesce Buda şi se retrage la foştii 
săi elevi, comiţii Vass, în Sinnea, cott. Abauj. 
După 2 ani vine la episcopul Vulcan, unde stă 
iar un an şi ajunge cu scrierea cronicei la 1739. 
In 1812 vine din Ungaria pe jos, cu toiagul în 
mână şi cu cronica în desagi, ca s'o aducă la 
censură în Alba-Iulia. Atunci trecu şi prin Blaj 
şi, după alte visite, cercetă şi seminariul teo
logic, unde vorbele şi deamna sa înfăţişare lăsă 
o impresiune adâncă şi o neştearsă suvenire în 
memoria studenţilor teologi. Neaprobându-i-se 
cronica se reîntoarse plin de mâhnire la gene
rosul său amic, episcopul Vulcan, căruia pentru 
ospitalitatea primită îi lăsă o copie a cronicei 
sale. La 1814 mai veni odată în Transilvania,

61*
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să presente censarei din Cluj traducerea latiuă 
a cronicei, care fu asemenea cu ocară desapro- 
bată. De atunci nu s'a mai vecţut Ş. şi de abia 
la 1866 s’a aOat, că se retrăsese din nou la co
miţii Yass, unde muri in 1816.

Cronica sa, dela 86—1739 d. Chr., s'a tipărit 
ediţ. I completă, 3 voi., la 1853 în Iaşi, din 
iniţiativa domnului Moldovei Grigorie Ghica sub 
îngrijirea lui Tr. A. Laurian, după o copie a 
manuscriptului diu Oradea mare. Ediţ. II. Bu- 
ouresci, 1886, adausă cu observaţiuni ecoase de 
Gr. Silaşi din manuscriptul bibliotecii museului 
din Cluj. Această cronică începuse a o tipări, 
afară de Ş. în calendariul dela Buda 1807—8—9, 
fincă şi A. Gavra (v. ac.) şi archimandritul Gher- 
mano Vida, în Iaşi 1843, după o copie a manu
scriptului din Orcidea, cumpărat la o licitaţiune 
în Viena şi vendut pe urmă lui Grigorie Ghica; 
însă numai voi. I. Manuscriptele lui Ş., desco
perite de N. Deusuşianu (v. ac.) în bibliotecele 
din Oradea mare şi Cluj, formează 41 de tomuri. 
Din acostea, 30 formează numai colecţiunea de 
documente la cronica Românilor, din cari 3 voi. 
Şioase poartă titlul «Scrisorile cele mari sau Ana
lele Bomânilorc, din cari se vede, că erau făcute 
pentru un plan mai mare de cum a putut Ş. scrie 
cronica sa în mijlocul lipselor şi persecuţiunilor. 
Un volum «Cbronica latina», dela 86—1783, pre- 
sentată censurei din Cluj la 1812 sau 13 (?). Din 
alăturarea acestui manuscript cu cel dela Oradea 
mare, după care s’a tipărit cronica la 1853, re- 
Bultă că manuscriptul din Cluj cuprinde mai 
multe îndreptări şi adausuri, cari lipsesc în l-a 
ediţ. a cronicei, şi alte observaţiuni. Intre manu
scripte se află ancă: «Responsum ad crisim Caroli 
I. Mer in supplicom libellum V.»; «Vocabula- 
rium ad tria regna naturae» în 4 limbi; «Istoria 
naturei sau a firei»; şi mai multe scrisori.

Ş. în ideile sale religioase era tolerant şi foarte 
judicios; în cele sociale, deşi nobil, era părti
nitor al dreptăţii şi egalităţii tuturor; în cele 
politice, Ş. împreună cu Cichindealu, Micu şi 
P. Maior, era apostolul ideii de naţionalitate şi 
prin urmare de unire a Românilor. £1 privea 
cu durere desbinările de veacuri între Români, 
cari trebuiau să fie moştenitorii de drept ai im
periului roman de resărit. In limba literară era 
inovator cumpătat; rar întrebuinţa cuvinte la
tine şi uneori italiene, numai unde era neapă
rată trebuinţă; lua cuvinte şi frase diu toate 
provinciile române; iubia mult proverbele şi 
idiotismele, cari sunt o frumseţă a limbei. Ca 
fond, opera sa, deşi sub formă de anale, are în
suşiri adevărat istorice, mai ales prin mulţimea 
isvoarelor, prin spiritul critic şi prin unitatea 
istorică sau continuitatea firului vieţii naţionale.

[M. Strajanu.]
Slnoarp, (butan.) v. Gynoeceu.
SInoel, (grec.) ieromonach sau persoană ecle- 

siastică, care îngiijesce de cele casnice şi de 
cancelaria curţii episcopesci.

Sinceritate, starea şi atributul acelor oameni, 
oari, liberi de ori şi ce prefăcătorie, in vorbe, 
fapte, ţinută, semne şi gesturi urmează constant a 
se conforma gândirilor şi vederilor ce au. [PI.]

Sincopa, figură gramat., când se ia o silabă 
din corpul ouventului. [*]

Sincretism, (gree.) în terminologia filos. acea 
direcţiune, care alegând din diferitele sisteme

cele ce se par adevărate, bune şi potrivite, pe 
'aceste le combină într’un nou sistem. (Cf. şi 
Eclecticism.) Sincretişti renumiţi au fost în an- 
ticitate; Philo, Cicero şi Neoplatonicii; în evul 
mediu: Mirandola şi Bessarion; în timpul mai 
nou: Ancillon (f 1837), Jouffroy (f 1842) şi 
Vict. Cousin (1792—1867). [PI.]

Slnd, prov. în presidenţia indo-brit. Bombay, 
la cursul inferior al Indului; şes nesănătos; 
124,862 km*., cu 3.003,711 loc. Până la 1843 a 
fost stat independent cu capitala Camei.

SIndhu, rîu, v. Indus.
Sindic, cel numit spre a îngriji de afacerile unei 

comunităţi, ale unui corp din care este membru. 
(S. e. S. unui faliment, mandatarul creditorilor 
într’un faliment.) înainte vreme, mai prin toate 
ţerile, fiecare corporaţiune sau comunitate po
seda un S. şi un ajutor, însărcinaţi să aibă grija 
intereselor comune, să facă încasările, să în
trebuinţeze resursele comune şi sarcina poliţiei 
interioare a comunităţii. Instituţia S. a străbătut 
aiji prin toate legislaţiunile europene. 8. de fa
limente avem şi în România, iar în ultimii ani, 
prin modificări ale cod. comercial român, s’au 
creat şi judecători S.

Sindicat, consorţiu, cartel.
Şine, raliuri, făşii de fier sau oţel, fabricate 

pentru usul căilor ferate ori pentru scopuri de 
construcţiune.

Intradistanfa finelor la cele mai multe căi 
ferate e de 1'435 m. Numai în Rusia e de 
1'524 (mai mult din consideraţiuni militar-stra- 
tegice). In timpul din urmă s’au construit însă şi 
multe căi fer. cu o distanţă numai de 1'00,0'75 m., 
de preferit pentru regiuni montane, putendu-se 
construi coveie (curbe) ou radiu redus, fără ca iu
ţeala trenurilor să sufere ceva prin aceea.

Sinear, nume dat Babiloniei în Testam, vechiu.
Slnecdocha, figură de stil, care se produce 

când înlocuim un cuvânt prin altul, parte pentru 
întreg, specie în loc de gen şi viceversa, ab
stract în loc de concret, singular în loc de 
plural, etc. [ * ]

Slnechologla, (grec.) în terminologia filos. acea 
parte a metaflsicei, care tractează despre nexul 
causal şi final al lucrurilor. Aşa a numit Her- 
bart (1776—1841) a Il-a parte a metafisicei sale, 
care conţine filosoBa matern, şi a sciinţelor naturei.

Sine cura, (lat.) fără grije; beneficiu îm
preunat cu venite mari, fără să reclame multă 
muncă; posiţie nemeritată.

SInedrIu, (Sanhedrin), tribunal suprem la Ovrei.
Sine ira et studio, (lat.) «fără mănie şi in- 

tenţiune», adecă imparţial, citat din Tacitus, 
Annales I, 1.

Slnemurian, (geol.) o subdivisiune a jurasi
cului inferior.

SIneresa sau Crasa, figură gramaticală, care 
din doue silabe face una singură.

SInesci, mănăstire lângă satul cu aceeaşi nu
mire în Rom., j. Ilfov. A4i e redusă la biserică 
de mir. (Dicţ. geogr.)

Sinet, chitanţă, poliţă.
Slngapur, (Singapore), insulă engl. la capul 

sudic al peninsulei Malacca, 555 km*., cu 
184,554 loc. (1891). Capitala S., 160,000 loo. 
(90,000 Chinezi); port liber; fundat 1819 de Sir 
Stamford Raffles. Piaţa principală a Indiei po-
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sterioare. La 1893 au intrat în port 4435 năi 
mari de 3.519,063 tone.

Singhalezi, locuitorii vechi ai ins. Ceylon (v. ac.).
Slngidunum, cetate lângă Dunăre in Dacia ri- 

pensă, în fată cu Titel, unde se varsă Tisa în 
Dunăre. (Cf. Procopius, De aedificiis IV, 6, 
pag. 287.)

Singleton, (engl., pron. singlt’n), în jocul de 
cărţi coloarea, din care avem o singură carte.

Singular, în gramatică, dacă substantivul arată 
un singur lucru sau fiinţă, e în numărul singular; 
arătând mai multe, e în numărul plural. [*]

Sinhala, v. Ceylon.
Sinigaglla sau Senigallia, antica Sena Gallica, 

oraş maritim în prov. ital. Ancona, cu 22,499 loc., 
scalde de mare foarte cercetate, pescărit. Scaun 
episcopesc din seci. IV.

Sinistru, nenorocit, de piază rea, îngrozitor.
SInking fund, (engl.) fond de amortisare.
Sinod sau Conciliu, adunarea Sfinţilor părinţi, 

adecă episcopii bisericei, pentru a decide în 
cause dogmatice, rituale, disciplinare şi alte, ce 
se ţin de biserică. După exemplul apostolilor, 
cari s’au întrunit de mai multe ori pentru des- 
legarea unor întrebări de însemnătate în des- 
voltarea bisericei, au început în seci. III a se 
aduna sf. părinţi în S. locale (provinciale mi
tropolitane) şi mai târziu, începând cu seci. IV 
în sinoade ecumenice (generale din întreaga bi
serică). S. âncă dela început s’au privit ca au
toritatea cea mai înaltă în biserică; decisiunile 
sinoadelor ecumenice (canoanele) sunt obligă- 
toare pentru întreaga creştinătate, iar ale celor 
locale numai încât au fost sancţionate prin 
un S. ecumenic. S. ecumenice la cari au fost 
representate cele cinci patriarchii ecumenice 
(Roma, Coustantinopole, Antiocbia, Alexandria 
şi Ierusalimul) sunt şepte şi adecă dela 1) Nicea 
a. 325, 2) Constantinopolea a. 381, 3) Efes a. 431, 
4) Cbalcedon a. 451, 5) Ccnstantinopole a. 553, 
6) Constantinopole (ţinut în Trulla palatului îm
părătesc) a. 691, 7) Nicea a. 783. După despăr
ţirea bisericei în cea de resărit şi cea de apus, 
atari 8. ecum. nu s’au mai putut ţinea. Bis. cat. 
consideră însă de ecumenice alte 13, la cari papa 
convocase pe toţi episcopii. Pe lângă aceea s’au 
ţinut şi se ţin însă până în (Jiua de astăiji în deo
sebitele părţi ale bisericei, după cum adecă bi
serica are o posiţiune favorisatâ în stat, S. locale 
(provinciale, patriarobale, naţionale, mitropoli
tane, eparchiale, ş. a.) In biserica rus. există aşa 
numitul S. permanent înfiinţat de împăratul 
Peiru cel Mare- la 1723 ca cel mai înalt for ad
ministrativ şi judecătoresc al bisericei din Rusia, 
(v. şi art. Statutul organic.) [Dr. II. P.]

Sinodul bisericei autocefale române, ca in
stanţă supr. pentru România, a fost înfiinţat 
mai ântâiu prin decretul organic al lui Cuza din 
3 Dec. 1864. După această lege, lucrată în ve
derea celei rusesci, S. trebuia să fie compus şi 
din laici, dintre cari întimpinăm de fapt doi în 
primul S. de 42 membri. Antâia şedinţă o ţinu 
în 1 Dec. 1865, şi apoi mai urmară alte 14. 
Locotenenţa domnească, care resturnase pe Cuza 
in 11 Febr. 1866, nu era mulţămită ou legea 
veche şi elabora alta, în care se restrinse li
bertatea alegerii şi se declarau membri de drept 
mitropoliţii, episcopii, decanii facultăţilor de teo
logie şi rectorii seminarelor. O fire stabilă o

căpătă S. însă de abia cu legea din 14 Dec. 
1872, (v. art. Ort. bis. din România). In 3 Maiu 
1873 S. îşi vota un regulament intern, ale cărui 
trăsături fundamentale ar fi: ministi'ul cultelor 
deschide cele două sesiuni anuale printr’un me
sagiu regal, care prescrie lucrările de tractat din 
pai'tea adunării. Şedinţele, cari nu sunt publice, 
se publică totuşi in resumat în periodicul oficial 
•Biserica ort. română». Mersul desbaterilor este 
regulat după normele parlamentare adoptate pre
tutindeni; votul însă este totdeuna după ma
joritate absolută, fie secret, sau pe faţă. Pentru 
studiul feluritelor proiecte se pot numi comi- 
siuni cu câte un raportor. Cancelaria S. în fine 
cuprinde 1 director teolog, 4 copişti şi 2 steno
grafi. (Alman. Cult. pe 1868 şi 1893)

Sfântul sinod, v. Episcop.
Sinoe, lac in Rom., j. Tulcea, cu întindere 

de 400 km9., e o parte a lacului Razim şi stă 
în legătură cu Marea Neagră prin canalul Por
tiţa. Pe malul lacului se află comune,- ai căror 
locuitori suut pescari. Apa lui conţine şi sare.

Sinolog, chinezist, cunoscător al celor privi
toare la (jhina.

Sinonime, în gramat. cuvintele, cari arată no
ţiuni identice sau înrudite. [*]

Sinope, în anticitate colonie grec. în Pafia- 
gonia, lângă Marea Neagră, mai fAriţiu reşedinţa 
regilor din Pont, acum oraş în vilaietul turco- 
asiatic Kastamuni, 8000 loc.; port. 30 Nov. 1853 
aci a nimicit admiralul rus Nachimov flotila tur
cească a lui Osman Paşa.

Sinoptic, ce permite a cuprinde dintr’o pri
vire diferitele părţi ale unui întreg.

Sintaxa, aceea parte a gramaticei, care se ccupă 
cu construcţia (jicerilor (proposiţiilcr), părţile lor 
constitutive, felurile lor, etc. [*]

SIntea, (magh. Szintye), corn. mare în Ung., 
cott. Arad, ou 385 case şi 1762 loc. Rom., pu
ţini Magh. Teritoriul: 7769 jug. cat. foarte pro
ductiv. Teren de vânat de predilecţiune al ar- 
chiducelui losif.

Sintesa, (grec.) în genere modul cum din sin
guratice părţi se compune întregul. In termi
nologia logică se numesce S. acela dintre me- 
toadele euristice, care ne arată calea cum din 
gândiri de o formă mai simplă cugetarea întoc- 
mesce gândiri de o formă mai complexă. Ea se 
poate aplica aproape în toate operaţiunile cu
getării logice. [PI.]

Sintron, (grec.) scaunul archieresc aşezat în 
dosul Sf. mese a altariului, unde şede archiereul 
la cetirea Apostolului sub Sf. hturgie, încun- 
giurat de ceialalţi preoţi. Prin aceasta împreună 
şedere, archiereul represintă pe Isus încungiurat 
de apostoli.

Sinucidere, v. Suicid.
Sinul lui Adam, (teol.) v. Limb.
Sinus, V. Cosinus.
Sion, fortăreaţa vechiului Ierusalim şi mun

tele, pe care era ea zidită; iar în sens mai 
larg S. se numia poporul cel ales (israelit) din 
Palestina şi diaspora; in sens figurat biserica 
creştină şi împărăţia cerească.

Sion, Oheorghe, poet român, n. 22 Maiu 1822 
în Hîrşova, sat şi moşie părintească în j. Vasluiu, 
t în Oct. 1892 la Bucuresci. S. e din o veche 
familie boierească, care după tradiţiune se trage 
dela un Demir Gherei, fiu al banului tătăresc, care
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ca ostaş al Iui Ştefan cel Mare, distingendn-se 
prin bravura sa în contra Turcilor, fu dăruit cu 
rangul de boier şi ou o mare moşie în Vasluiu; 
şi, creştinându-se sub numele de Sion, luă în 
căsătorie pe o nepoată a lui Ştefan. Instruc
ţiunea elementară o primf S. în casa părintească 
şi urmă 2 clase în colegiul Sf. Sava din Bucu- 
resci. După moartea mamei sale, neputend con
tinua studiile din causa greutăţilor familiei, întră 
dela 18 ani ca funcţionar în cancelaria mini
sterială din Iaşi. înzestrat dela natură cu o în
chipuire vie, ou inimă simţitoare şi cu setea de 
a sci, caracteristică spiritelor alese, iubia mult 
literatura şi căuta să-şi câştige singur ceea ce 
nu-i putu da şcoala. Ca autodidact era o auto
ritate între colegii sei de cancelarie, şi prin ver
surile sale îşi făcu de tiner o bună reputaţiune 
de poet. Din causa unei poesîi, »Viitorul«, pu
blicată în «Foaia pentru minte* a lui Bariţiu din 
Braşov şi în care se credea atinsă Rusia, fu de
stituit, lucru care mări stima şi renumele de 
care se bucura. Câtva timp fu secretar al so
cietăţii pentru arendarea vămilor. La 1847, tatăl 
seu fiind slăbit de bătrâneţe, S. se reîntoarse Ia 
Hîrşova, ca să cultive moşia părintească şi să 
reînalţe familia la o stare mai bună. Insă anul 
1848 îl smulse din viaţa, pentru el atât de plă
cută şi plină de ilusiuni, dela ţeară. Luând parte 
la mişcarea de atunci, fu pus pe Lista celor 
17 proscrişi şi, scăpând de poliţie, care căuta 
să-l prindă, trecu prin Muntenia în Transilvania, 
asistă la adunarea dela 3/15 Main, apoi trecu în 
Bucovina, unde remase un an şi jumătate, îm
preună cu alţi refugiaţi, în patriarchala familie 
a lui Hurmuzachi. Reîntors în ţeară, după suirea 
pe tron a lui Gr. Ghica, fu câtva timp archivar 
al statului. Iu 1857 trecu la Bucuresci, unde se 
căsători, luând ca zestre o proprietate în j. Ia
lomiţa, numită «Elisa* după numele soţiei sale. 
Pe lângă alte ocupaţiuni, ca proprietar, care din 
o câmpie aproape deşartă de pe Bărăgan făcuse 
o vilă desfătătoare, ca funcţionar şi în urmă ca 
membru al Academiei române, S. desfăşură o 
întinsă activitate literară. Iată scrierile lui în 
şir cronologic: «Achile*, tragedie tradusă din grec. 
după At. Cristopol, uu poet de predilecţiune 
al mamei sale, de origiue greacă; «Ceasurile 
de mulţămire*, poesii, 1843; «Moartea lui So- 
crate* în versuri, după Lamartine, 1847; «Mi- 
santropuK comedie de Moliere, 1854; «Zaira*, 
tragedie de Voltaire, 1854; «Istoria şi întâm
plările baronului Miinchhausen*, 1855; «Din poe- 
siile mele*, 1857; «Suveuiri de căletorie în Ba
sarabia*, 1857; «Safir sau piatra preţioasă*, 1857; 
«piua*, jurnal, 1859; «Revista Carpaţilor*, 1860 
până 1861, singura revistă literară pe atunci; 
«Istoria Daciei* 3 voi., trad. după Fotino, 1860; 
«Istoria Ţerii-Românesci* trad. din grec. după 
fraţii Tunusli, 1863; «101 fabule*, 1869; «Drama
tice* 1 voi. (La Plevna, dramă; Candidat şi de
putat, comedie), premiate de Academia română; 
«Horaţiu* de Comeille; «Athalia şi Pbaedra*, 
drame de Racine; «Suveniri contemporane*, 1888. 
Aceste scrieri şi mai ales Revista Carpaţilor şi 
poesiile sale, pline de idei şi simţeminte na
ţionale şi scrise într’o Limbă populară şi curată, 
câştigară lui S. îu acea epocă de entusiasm un 
frumos renume de scriitor şi poet între toţi Ro
mânii. In versuri însă are mai puţină origina

litate şi valoare literară decât în prosă. Ultima 
şi de sigur cea mai bună scriere a sa sunt Su
veniri contemporane, închinate memoriei fiului 
seu Demir, scriere instructivă din punct de ve
dere istoric, cea mai plăcută în felul seu prin 
naturaleţa, simplitatea şi farmecul poetic al sti
lului, şi care poate servi ca model de limbă li
terară, afară de unele neologisme netrebuitoare.

[M. Strajanu.]
„Slonul românesc", foaie bisericească, literară 

şi şcolastică, redactată de Dr. G. Silaşi (v. ac.) 
1865—66, apoi 1871—72 în Viena. Apărea de 
2 ori pe lună.

Sloux, (pron. siu.), seminţie indiană în America 
de nord. S. se numesc în limba lor Dacota.

Şipca, pas, leagă satul Gabrovo din Bulgaria cu 
Rumelia estică. In resboiul oriental din 1877—78 
lângă Ş., sat aşezat lângă pasul Ş., s’au luptat 
în mai multe rânduri oştirile rusesoi cu Turcii.

ŞIpenlţ, comună rur. cu cătunul Luhul, pa- 
rochie, moşie boierească în oăpit. şi j. Coţman în 
Bucovina, are 3504 loc. (3290 ort.-or., 44 rom.-cat. 
şi uniţi, 170 mos.), 1 şcoală primară; cu anti- 
cităţi străvechi pe teritorul şi scaunul unui cnezat 
românesc prin seci. XIV şi XV. (Cf. Kozak- 
Fischer, Heimatskunde der Bukowina. Czerno- 
witz, 1900, pag. 63.)

Sipet, ladă cu acoperement boltit.
Şipot, corn. mare în Bănat, cott. Timiş, cu 

9204 jug. cat. şi 2805 loc. rom. şi germ.; agri
cultură, vierit.

Slphon, V. Sifon.
Siphonee, (botan.) serie de Alge ver(ji. Au 

aparatul vegetativ uu tub simplu sau ramificat, 
nedespărţit în interior în celule, ci ocupat de 
protoplasmă cu numeroşi nudei. Ca genuri mai 
principale: Caulerpa{y.ac.), AcetabulariaLsanx., 
Botrydium Wallr., Vaucheria DC., ş. a.

Siphonogame, (botan.) alt nume pentru Pha- 
nerogame (v. ac.), dat după particularitatea oe 
o au grăunţii lor de polen, când germinează pe 
stigmat, să dea un tub sau siphon, care străbate 
prin stil şi placenta până la ovul, spre a fecunda 
oosfera de aci.

Slphonophori, (zool.) o clasă a Hydrozoarilor 
(v. ac.) caracterisată prin coloniile libere de po
lipi şi capabile de a se mişca în apa înconju
rătoare. Trăiesc în mările calde şi temperate 
ale celor doue emisfere.

Sipica, numirea populară a plantelor: Ceplia- 
laria transsilvanica Schrad. şi Soabiosa oohro- 
leuca L. (v. ac.).

ŞIpIsca, în seci. XVI şi XVII un oraş mare 
arămânesc în Albania, aproape de Musoopolie; 
a(}i e un sat mic cu 200 Fărşeroţi.

Şipot, locul unui puternic isvor de apă de 
beut şi de adăpat.

Şipot pe Şirete, corn. rur. cu cătunul Bur- 
.sucăul, parochie dimpreună cu comuna rurală 
Ricina şi o parte din Lăpuşna, moşie mănăsti
rească în căp. şi j. Vijniţei în Bucovina, are 
ca parochie 1220 loc. (1099 ort.-or., 26 rom.-cat. 
şi uniţi, 95 mos.), 1 şcoală primară.

Şipot pe Suceava, corn. rur. cu cătunele: Ar
şiţa Pohăneştilor, Bobeica, Brodina, Ghiaţa Po- 
hăneştilor, lalovicioara, laroviţa, Isvorul de jos, 
Pleşul Moldovei, Pohăneştii Proşirei, Ropooelul, 
Sărata, Smideştii Moldovei, Tăsculiţa Pohăne- 
ştilor, parochie, moşie mănăstirească în căp.
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Râdăutului şi j. Seletinului în Bucovina, are 
1998 loc. (1776 ort.-or., 40 rom.-cat, 182 mos.), 
1 şcoală primară în Ş.

Şipotele, corn. rur. In Rom., j. Iaşi cu 881 loc. 
Biserica din Ş. a fost arsă de Turci, s’a refăcut 
de Greci. In apropierea bisericei e o fântână, 
numită a lui Ştefan Yodă, oreejendu-se a fi făcută 
de marele domn.

SIpunculus, un Anelid din ordinul Gephyrie- 
nilor nearmati (v. ac.) adecă a Geph. lipsiţi de 
peri pe corp. Corpul animalului e cilindric şi 
partea anterioară e retractilă, încât simulează o 
trompă. Locuiesce pe coastele Europei, înfundat 
în năsip.

Slr, (engl., pron. sor), titlu dat ori cărui bărbat 
onorabil. Se pune înainte de numele de botez.

SIrach, Isus, fiul lui S., un Ovreiu din Ie
rusalim, care a trăit cam cu 200 ani a. Chr, 
El a compus o colecţie de sentenţe religioase şi 
filosofice. Originalul ovreiesc, care s'a pierdut, a 
fost tradus în grecesce de nepotul seu.

Siracu, comuna cea mai frumoasă arămâ- 
nească la Pind în Epir pe lângă graniţa gre
cească, cu preste 3000 loc. Renumitul ministru 
grecesc Coletti şi cunoscutul poet Salacostas 
sunt originari de aici.

Şlraş, CŞiraz), capitala prov. pers. Fars, la 
altitudine de 1450 m., 32,000 loc.; după căderea 
Sassaniţilor Ş. a fost capitala Chalifilor şi sediul 
splendoare!, sciinţei şi poesiei orientale. Odi
nioară avea comerciu însemnat cu vin renumit, 
oleiu şi apă de rose; 1853 a fost aproape ruinat 
de cutremur de pămeut.

Sîrbi, CSzerfăluJ, comună rur. în Maramureş, 
cu 842 loc. Rom. şi 404 Ovrei. 2 bis. şi şcoală 
română, (v. şi Şerbi.)

Siroa, l) S., com. rur. în Rom., j. Iaşi, e 
formată din 7 sate cu 3519 loc., cari odinioară 
au fost Ţigani robi şi Ruşi. Ei vorbesc româ- 
nesoe şi sunt gr.-ort.

2) Sirca, sat în Rom. j. Iaşi. Aici s’a res- 
boit Ştefan Vodă cu Vasile Lupul între anii 
1649-57.

Sir Darja, (vechiul JaxartesJ, rîu în Asia cen
trală rusească, isvoresce în Tienşan, se varsă 
în lacul Arai; 2860 km. lung, basin 453,350 kms. 
După acest rîu e numită prov. rua. S. în gu- 
vernamentul general Turkistan, 504,658 kma., cu 
1.479,848 loc. (1897). Capitala Taşfcent.

Sire, (franc., pron. sir), titlu dat monarchilor.
Şireag, rang; linie de bătaie; mănunchiu; salbă.
SIredon, Axolotl (v. ac.).
Sirena, aparat acustic, cu ajutorul căruia putem 

produce tonuri de diferite înălţimi, indicând şi 
numeri! lor de vibraţiuni. Cu S. putem determina 
numărul de vibraţiuni ale ori cărui ton regulat.

Sirene, fiinţe demonice ale mării, închipuite 
ca fecioare mândre, cari locuiesc pe ţermurii 
mării dela apus, aproape de stânca Soylla (v. ac.). 
Cântarea lor era fermecătoare, şi ou ajutorul ei 
ademeneau pe navigatori, ca să vină la ele, apoi 
îi omorau. Au cercat, ca în cântece să se în
treacă şi cu musele (v. ac.), dar acestea le-au 
învins. S’au representat ca fete cu per lung, 
cu aripi, dela şold în jos cu solzi de pesce, dela 
genunchi în jos cu picioare ca de gâscă.

Sirenia, un ordin de mamifere, cuprinefend 
animale acuatice lipsite de memhre posterioare, 
iar membrele anterioare transformate în înotă

toare, dentiţia este herbivoră, au fisonomia ba
lenelor. Se hrănesc cu fucus şi alte plante ma
rine, ce le găsesc pe coaste. Astădi acest ordin 
este representat prin două genuri; Dugongul, 
ce trăiesce în Oceanul Indian şi Marea Roşie, 
Lamantinul, ce trăiesce la îmbucătura Orino- 
cului şi Amazonului. De curând (1760) a dis
părut Ehytina, un alt Sirenian, ce trăia în strim- 
toarea Behring.

Sirenidae, o familie a Batracienilor Pereni- 
branchiate, caracterisată prin forma alungită a 
corpului lipsit de membre posterioare, iar mem
brele anterioare sunt rudimentare. Gen prin
cipal Siren, care trăiesce in apele stătătoare 
din Carolina sudică.

Şiret, rîu, 535 km., isvoresce în Bucovina din 
muntele Lungul; urmând un curs torenţial întră 
în Rom., unde trece prin teritoriul judeţelor: Do- 
rohoi, Botoşaui, Suceava, Băcău, Putna, Tecuciu, 
R.-Sărat, Brăila şi Covurluiu. Pe malurile lui 
sunt situate o mulţime de localităţi. Dela obârşie 
înghiţend din dreapta şi din stânga afluenţi mici 
şi mari, alvia lui cresce, şi pe apele lui înoată 
plute încărcate cu lemne şi cu cereale. S. curge 
printr’o vale lungă şi mănoasă. Agricultura şi 
comerciul asigură populaţiunei de pe malurile 
lui viaţă mulţămitoare.

Şiret, orcfţ vechiu în Bucovina, în dreapta 
rîului cu acelaş nume, nu departe de ieşirea lui 
din ţeară, are şese suburbii: Horodiştea sau Ho- 
rodeştii, Ruina, Basca, Beduina, Tătărcina, Mie- 
zenii şi Tîrgul vechiu, cu 7773 loc. (2407 ort.-or., 
2305 rom.-cat. şi uniţi, 47 protest., 3014 mos.), 
3 parochii, 2 şcoale urbane de băieţi şi de fete 
cu câte 6 clase, 1 gimnasiu inferior, 1 şcoală 
industrială, scaunul căpit. şi al j., gară de cale 
ferată locală, berărie, 1 cabinet de lectură: De
şteptarea. La cucerirea Daciei de cătră Romani 
a fost aşezată la S. o legiune romană, căci şi 
astădi se găsesc aici monede romane şi remăşiţe 
de ziduri romane. In timpul năvălirii barbarilor 
oraşul a fost pustiit. Cavalerii ordinului teutonic 
âncă să fi avut acolo pe dealul Ruina o cetă- 
ţuie, care să ti fost dărîmată de Tătari în 1241. 
După descălecatul al doilea al Moldovei de cătră 
Românii maramureşeni, pe la finea seci. XIII şi 
începutul seci. XIV a fost ales S. ca reşedinţă 
a ducelui lor. lancu Sasul, unul dintre primii 
domnitori, a zidit pe un muncel, numit şi astădi 
Şasea, o cetăţuie, ale cărei urme âncă n'au dis
părut deplin. Şi o biserică închinată Sf. Treimi 
a zidit el în vale; ea există şi astădi (1903), 
însă în părăsire, fiindu-i crepat zidul altarului. 
Altă biserică închinată Sf. loan Botezătorul, 
zidită în 1384 de Margareta, maica beliducelui 
Petru Muşat, se folosesce astădi ca biserică pa- 
rochială gr.-or., avend ca filială într’un suburbiu 
biserica Sbierenilor, închinată Sf. Dumitru, clă
dită din lemn de stejar pe la începutul seci. XVIII. 
La uniunea domnitorului Laţou cu biserica ro
mană a căpătat oraşul în 1371 titlul de cetate; 
s’a înfiinţat acolo o episcopie rom.-cat. pentru 
Moldova, supusă numai papei, şi mănăstire pentim 
călugării mineriţi şi alta pentru cei dominicani, 
lângă care se afia o fântână cu apă vindecătoare. 
Aceste schimbări bisericesci au provocat între 
1373 şi 1380 nisce turburări religioase violente, 
cari periclitară uniunea bisericească şi existenţa 
episcopiei, şi necesitară pe episcopul Andreiu
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Vasilcu să fugă, iar pe domnitorul Petru Muşat 
să-şi strămute scaunul domniei Ia Suceava. In 
urma altor mişcări antiunioniste dintre 1391 şi 
1400 fură alungaţi şi călugării mineriţi şi domi
nicani, şi episcopia întreagă remase mai fără de 
confesionali, din care causă îşi pierdu indepen
denţa în 1412, supunendu-se credincioşii ei ar- 
chiepiscopului rom.-cat. din Lemberg. Do aci 
înainte oraşul nu s’a mai putut ridica la vr’o 
însemnătate. [Dr. I. G. Sbiera.]

Şiret, V. Gaitan.
Şiretenia, v. Hypocrisia.
Slrgulnţa, forma de a voi şi a lucra constant, 

cu mare osteneală şi aplicând fără preget un 
mare quant de forţă, de energie şi de zel la în
deplinirea oarecărei lucrări. Sin. silinţă, stră
duinţă, asiduitate. [FI.]

Siria, (Syria, turc. SAriaJ, prov. turco-asia- 
tică, platou cu munţii Libanon şi Antilibanon, 
rîuii Orontes şi Iordan, spre est trece în de
şertul sirio-arab. Se compune din S. proprie şi 
Palestina. Clima uscată, caldă. Producte: bumbac, 
cereale, mătasă, sesam, măsline, vin, tutun, etc. 
2 mii. loc.. Arabi şi Turci (Mohamedani), Greci, 
Maroniţi, Armeni (creştini), Dru(}i, Ovrei, etc. 
Are cale ferată lafa-Ierusalim şi Beirut-Damasc- 
Mzerib. Oraşe principale: Haleb, Damasc, Beirut 
şi Ierusalim. S. a fost locuită în vechime de Siri 
sau Aramei (Damasc, Palmyra, Baalbec, etc.), 
Canaaniţi, mai ales Fenicieni, şi Israeliţi (Pa
lestina), tot popoare semite, formând mai multe 
state. Din seci. VIII a. Chr. devine prov. asi- 
riană, apoi babiloneană, în fine persană. 332 fu 
cucerită de Alexandru cel Mare; după moartea 
acestuia întemeia Seleukos (312) un imperiu pu
ternic în S., cucerit în urmă de Romani 64 a. Chr. 
636 d. Chr. cucerită de Arabi, dela 968 stăpâ
nită de sultanii Egiptului, dela 1078 de Selgiuci, 
1099—1187 de Cruciaţi, apoi iarăşi de sultanii 
egipteni, dela 1517 de Osmani.

Locuitorii S.-ei au primit creştinismul foarte 
curând după predicarea apostolilor, aşa încât Sf. 
Petru acolo şi-a aşezat scaunul seu, adecă in 
oraşul Antiochia, unde a şecţut 7 ani, până ce 
s’a strămutat la Roma. Dar şi eresiile orientale 
au pustiit tare printre Sirii creştini. Astfel au 
cucerit printre ei Nestorianii, Monofisiţii (numiţi 
acolo lacobiţi), Monoteliţii sau Maroniţii şi schisma 
lui Phoţiu. Cu timpul însă s'au unit iarăşi o 
mare parte din ei cu biserica Romei, şi anume 
catolici sunt Maroniţii (v. ac.) şi o parte mare 
a Melchiţilor, lacobiţilor şi a Armenilor. Cei din 
urmă se ţin de patriarchul armeano-catolic din 
Constantinopole, iar ceialalţi îşi au patriarchii lor.

Limba siriaeă, limbă semitică din ramura ara- 
meică, vorbită pe malurile Eufratului şi Tigrului 
şi în Palestina până târziu după introducerea 
creştinismului, mult modificată prin elemente 
persane, grece, latine şi arabe, şi în sfîrşit în
locuită prin limba arabă. Avea mai multe dia
lecte, din cari principalele erau cel sabatean, 
nabatean şi palmirian. A(]i există numai ca limbă 
eclesiastică a Maroniţilor, lacobiţilor şi Nesto- 
rianilor, în Siria, Mesopotamia, Kurdistan şi pa- 
şalicul Bagdad. Orientaliştii numesc siio-chal- 
daică limba vorbită in ludeia pe timpul lui Isiis 
şi în care el predica evangeliul seu, amestecată 
din S. şi chaldaica. Primele evangelii şi primele 
epistole ale apostolilor se crede că au fost scrise

în limba S., apoi in cea greacă. Importanţa ei 
stă în rolul şi viaţa literară ce a avut-o la în
ceputul creştinismului. Mai ales seci. IV d. Chr. 
a produs o bogată literatură S. Urmele ei se ved 
în dialectul numit neo-siriac al Nestorianilor din 
Kurdistan. Gramatici mai noue: Noldoke. Leipzig, 
1868, ic limba germană; A. Mera, Gramatica 
siriaeă, 1867; G. G. Kirsch, Chrestomathia S. 
cum lexico. Leipzig, 1832; Bernstein, Lexicon 
linguae S., 1857. ,

Şiria, (magh. Vilâgos), corn. mare în Ung., 
cott. Arad, situată sub poalele promontoriului Ara
dului. Ş. română şi maghiară de present for
mează o corn. politică. In anale apare la 1190, când 
regele Bela IU a întemeiat mănăstire,' abaţie, 
la 1331 ca comună, iară la 1439 ca opid, la 1464 
era învestit cu drept de vamă. Are 1295 case, 
cu 5951 loc. preste 4000 Români gr.-cat. şi orient. 
Teritoriul e de 21.778 jug. cat., productiv. In Ş. 
e sediul unei preturi, judecătorii cercuale, not. 
public. Cassă de păstrare. Staţiunea căii ferate. 
Fabrică de cognao. In comună se află castelul 
familiei Br. Bohus, unde la 13 August 1849 a 
.subscris Gorgey din partea Maghiarilor actul 
depunere! armelor în mânile Ruşilor. In Ş. se 
află ruinele unei imposante fortăreţe numită Vi
lâgos. Timpul zidirei e necunoscut.

Şiria, protopopiat gr.-cat. român cu 7 parochii, 
5451 suflete.

Ş., protopopiat gr.-or. român cu 16 parochii, 
31,797 suflete.

Sirlasis, sinonim cu InSolaţiune (v. ac.).
ŞIrIneasa, 1) Ş-, fost metoh al măuăstirii Eorezul 

în Rom., j. Vâlcea, zidit de Const. Brancoveanu 
la 1694. S’a închinat mănăstire! la 1695. 2) Ş., 
corn. rur. în Rom., j. Vâlcea, cu 1518 loc. Bi
serica corn. s’a zidit de Brancoveanu Constantin.

Siria, 1) S., lanţ de munţi in Rom., j. Buzeu 
şi Prahova. Piscurile: Tatăruţul, Fetele, etc. au 
până la 1642 m. E acoperit de brădet. Vara pă- 
şunesc ciopoare de oi.

2) Siriu, com. rur. în Rom., j. Constanţa, for
mată din 9 cătune, cu 4477 loc., 3 bis., 4 giamii şi 
6 şcoale.

Sirius, stea de prima ordine în constelaţiunea 
Cânelui. E cea mai luminoasă stea. Revoluţiunea 
ei e de 49 ani. Depărtarea dela noi e de 1I, inii. 
radii de ale pământului, lumina liii ajunge în 
8 ani la noi. S. se numia la cei vechi Sothis.

Sirma (drot), fir de metal de grosime neîn
semnată şi de lungime nehotărită. Mai mult se 
folosesce sîrma de fier, se face insă şi diu aramă, 
oţel, argint, aur, etc. S. află aplicare la construirea 
de funii, perii, coarde la instrumente musicale, 
cuie, site. S. de aramă află aplicare în electro- 
technică, cea de aur şi argint la tot felul de 
seule.

Sirmiu, (magh. Seerem vărmegye), cott. în Sla
vonia, mărginit de Sava, cott. Veroeze, Bâcs- 
Bodrog şi Pozsega. Are teritoriu de 6865 kin'.j 
şesos şi în partea sudică mlăştinos. Cele mai 
mari rîuri sunt Dunărea şi Sava. Clima e căl
duroasă şi sănătoasă, pe lângă lacuri e stiică- 
cioasă sănătăţii. Pământul e cultivat cu cereale, 
viţă şi poame. Păşunile sunt bogate. S. are 
366,660 loc.. Germ., Magh. şi Slovaci, cari se 
ocupă cu agricultura; iudustria şi comeroiul sunt 
în faşe. Instrucţia se face în şcoale poporale, 
4 gimnasii, 2 şcoale reale, 13 şcoale com. şi in-
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dustriale. Cel mai important oraş e Zimony, cu 
15,079 loc. In acest cott. s’au ridicat mai multe 
fortăreţe, cari aperau teara şi cari au jucat rol 
mai cu samă în vremea ocupaţiei unei părţi din 
Ung. de Turci.

Sirmium, oraş vechiu în Panonia inf., lângă 
Sava, sub domnia Romanilor însemnat.

SIrocco, V. Scirocco.
SIrup, zeama stoarsă din diferite fructe, care 

se fierbe cu zabăr în formă de sirup. Cu deose
bire se prepară S. de smeură, care este foarte 
recoritor mai cu samă pentru bolnavi.

Şlrva CŞilvaJ, lac în Africa sud-estică, desco
perit de Livingstone la 1859. 65 km. lung, 30 km. 
lat, la altitudine de 593 m.; e încunjuratde munţi.

ŞIşcăuţ, corn. rur., parocbie, moşie boierească 
în căpit. şi j. Coţman în Bucovina, are 1596 loc. 
(1511 ort.-or., 9 uniţi, 76 mo.s.), 1 şcoală primară.

Şişman, loan, împărat bulgar (1365—1393). 
El a stăpânit centrul Bulgariei împărţite în 
trei, ceea ce a causat şi căderea ei. După poesiile 
poporale bulgare, a mui-it pe câmpul de luptă.

SismondI, Jean Charles Leonard Simonde 
de, celebru istoric şi economist, n. 1773, în Ge
neva t 1842. A scris »Tableau de Tagriculture 
toscane»; din causa ideilor sale fu arestat o vară 
întreagă, de unde eşind scrise faimoasa sa operă 
»Histoire des republiques italiennes», care îm
preună cu «l’Histoire des Franşais» formează titlul 
seu de glorie. In 1813 veni pentru prima oară 
în Paris, unde făcu cunoscinţă cu M-me de Stael 
şi Benjamin Constant. In 1833 fu ales între cei 
cinci asociaţi ai Academiei de sciinţe morale şi 
politice, iar în 1841 primi ordinul Legiunei de 
onoare.

Sissek, oraş liber reg. în Croaţia, cott. Zagreb, 
cu 7047 loc., la revărsarea Culpei în Sava.

Şist, rocă, caracterisată prin o structură şi- 
stoasă. De obiceiu, şistositate se întâlnesce mai 
mult la roce sedimentare şi consistă într’un 
clivagiu perfect în straturi plane paralele. Se 
distinge o şistositate primară şi una secundară. 
Cea dintâiu e datorită modului de sedimentare, 
a doua e resultatul forţelor dinamice.

Şist alunifer, rocă, e un şist argUos bogat în 
pyrit şi substanţe organice.

Şist bitwninos, de obiceiu o margă şistoasă 
sau un şist silicios, împregnaţi de substanţe bi
tuminoase. Ş. b. se găsesce în Carpaţi mai ales 
în oligocen. (Ş. meniUtice.)

Şist ealearos, e un calcar compact, separat 
în plăci subţiri.

Şist talcos, şist format de talc asociat cu 
dorit, quarz, actinot şi mice secundare. O mare 
pai'te din aşa (Jisele Ş. t. sunt şisturi sericitoase.

Şisturi piritoase, şisturi în a căror compo- 
siţie întră pyritul.

ŞisPuri cuprifere, şisturi în a căror compo- 
siţie întră cupru.

Şisturile dela Kossen, fac parte din etagiul 
rbetian (Jurasicul inferior). Au o faună bogată 
în bivalve şi brachiopode.

Şistaroveţ, com. rur. în Bănat, cott. Timiş, 
cu 1168 loc. rom. agricultori.

Sistem, (grec.) în limbagiul filosofic: înşirarea 
regulată şi logică a cunoscinţelor relative la 
acelaş fel de obiecte aşa încât să formeze un 
întreg. Această înşirare este reclamată de faptul, |

că cunoscinţele noastre remân fragmentare pe 
câtă vreme ele, ca isolate, nu sunt aduse într’o 
legătură organică şi nu sunt înşirate după o 
anumită regulă. Deci cbiemarea 8.-lui este ca 
în totalitatea sa să represinte raporturile obiec
tive dintre obiectele cunoscinţei. Unitatea siste
mului basează pe faptul, că tuturor cunoscinţelor 
trebue să servească ca basă un principiu comun. 
In acest înţeles apoi se vorbesce de S. planetar, 
al plantelor, S. nervilor, etc.

Sistov, capitala unui district din Bulgaria, cu 
12,482 loc. (1888). S. e situat pe malul drept al 
Dunării în faţa Zimnicei pe locul vechiului oraş 
legionar roman Novae. In 30 Dec. 1790 s’a de
schis aici un congres şi în 4 August 1791 s’a 
încheiat o pace între Turcia şi Austria, prin 
care s’a botărît rămânerea în stătu quo ante. 
Pe la S. a trecut în Bulgaria armata rasă în 
10 Iulie 1877.

Slsyphos, fiul lui Aeolos; pecătuind contra lui 
Zeus, acesta l-a pus în lumea de jos, unde avea 
să ridice neîncetat o piatră la deal, care apoi 
se rostogolia în jos. El representa marea, când 
valurile ei se ridică şi se aşează neîncetat.

Slt, V. Set.
Sita-Buzău, (magb. SzitabodzaJ, com. rur. în 

Trans., cott. Treiscaune cu 1570 loc. rom., agri
cultura şi prăsirea vitelor.

Sitarii! (Scolopax rusticolaj, pasere călătoare 
din ord. Grallatores, subord. Linricolae, se gă
sesce mai în toată Europa, primăvara începând 
cu luna Martie vr’o 4 septămâni, în timpul când 
trece în ţerile de nord, unde îşi fac cuiburile 
şi scct puii; şi toamna când se reîntorc spre 
sud, unde petrec timpul ernei. Corpul sitarului 
e lung de 32 cm.; de 18cm. lăţime; 21 cm. lung. 
aripilor; 9 om. lung. coadei. Penele pe spate sunt 
ruginii cu pete sure şi negre, pe pântece galbene 
deschis cu dungi cafenii. Pe ceafă şi partea 
inferioară a capului are 4 dungi cafenii-închise 
şi 4 galbine-închise. Ciocul e lung, subţire, ci
lindric, se poate curba în sus şi servesce la 
prinderea insectelor şi vermilor, cu cari se nu- 
tresce de prin mlaştinile şi muşchii din păduri, 
unde 4iua stau ascunşi şi noaptea ies după hrană. 
Picioarele sunt scurte. E foarte mult căutat de 
vânători pentru carnea sa gustoasă in timpul 
celor două treceri.

Sitarul luptător, Luptaciul, (Mochetes pug- 
naxj, pasere din ord. Grallatores, subord. Limi- 
colae, se aseamănă foarte mult cu Sitarul (v. ac.), 
având în plus un guler mare de pene împre
jurul gâtului, pe care îl pot înfoia după voie şi 
mai ales în timpul luptelor înverşunate ce au 
între dînşii în luna Maiu. Se găsesc ca şi Si
tarii prin pădurile mlăştinoase ale Europei.

[I. P. Voiteşti.]
Sltlr, (magh. SiUrJ, com. rur. în Ung., cott. 

Bihor. Are 195 oase cu 1042 loc. magh.
Sitka (Baranov), insulă la ţermurul terito

riului nordamerican Alasca, 1188 loc. (1890). 
Orăşelul S, (Nevarehangel), 300 loc., e capitala 
teritoriului; port.

SItologia, sciinţa, caro tratează despre alimente.
Sitometru, cântar de cereale.
Sitophobia, frica de mâncare, simptom ce se 

observă în melancholie şi alte alienaţiuni men
tale, în cari predomină delirul de persecuţie. Iu 
turbare există sitofobie pe lângă hydrofobie prin
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faptal spasmului esofagieu, ce survine la vederea 
mâncării, uneori numai la ideea, că trebue să 
înghită ceva.

Situa inversus (sau S. transveraua), în ana
tomia patologică acea abnormitate relativ rară, 
la care toate organele corpului, cari în stare 
normală sunt situate la stânga, se află situate 
în partea dreaptă şi vice versa.

SIt venia verbo, (lat.) să fie iertare cuvântului; 
pardon de expresiune.

Şluluţiu, v. Şuluţu.
Slum L., (botan.) gen de plante glabre din 

fam. Umbelliferelor, tribul Ammineae. Cuprinde 
vr’o 4 specii boreale, dintre cari cităm S. laii- 
folium L. >bolonica< sau icositeluU, o plantă sub- 
aquatică cu foi piuate. [A. Pr.]

Slut, (Asaiut), oraş lângă NU în Egiptul su
perior, 42,012 loc. (1897); comerciu viu.

Siva, (Siwa), V. Schiwa.
Slvah, (vechiul Ammonion), oază egipt, in 

deşertul Libiei, 40 km*., cu 5C)00 loc.. Berberi; 
foarte roditoare; centru de caravane.

Slvas, vilaiet turc în estul Asiei mici, 62,8(X) kma., 
cu 1.086,500 loc. Capitala S., lângă Kisil Irmak, 
43,122 loc.

Slvatherlde, o grupă de căprioare antedilu
viene.

SI vis pacem, para bellum, (lai) >dacă voiesci 
pacea, gătesce-te de resboiu*, expresiune pro
verbială, ce se atribue lui Vegetius.

Şlvita, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, pe 
malul Prutului, are 2 cătune cu 1432 loc.

Sixtlna, capelă papală în palatul Vaticanului 
(v. ac.), celebră mai ales pentru fresourile lui 
Michel Angelo, cu cari este ornată.

SIxtus, numele a 5 papi. S. I (116—125) Sf., 
din viaţa lui e puţin cunoscut. S. II (257—58), 
a suferit martiriu sub împ. Valerian. S. III 
(432—440), a încercat să complaneze certele ne- 
storiane. S. IV (1471—84), a pus la cale o ex- 
pediţiune a principilor creştini contra Turcilor, 
însă cu puţin succes; a dat un puternic avânt 
artei şi sciinţei; a înfrumseţat Roma cu zidiri 
splendide, apaducte; în Vatican a ridicat capelă 
sixtină (v. ac.). I-se impută nepotismul. Pentru 
consângenii sei a venit în ceartă cu familia de 
Medici, apoi în resboiu cu regele Neapolului, al 
cărui tron a voit să-l câştige pentru familia sa. 
S. V (1585—90), a organisat congregaţiunile 
curiei romane (v. ac.). [Dr. Is. Marcu.]

Sjediez, (polon. Siedlee), guvernament în Po
lonia rusească, 14,335 km*., cu 775,316 loc. (1897). 
Capitala S., 23,714 loc.; episcop rom.-cat.

Ska —, V. şi Sca
Skagerrak, strîmtoare de mare între Nor

vegia şi liitlanda, lungă de 220 km., lată de 
120 km., leagă Marea Nordului cu Kattegat.

Skalenoedru, forma hemiedncă a sistemului 
tetragonal şi hexagonal. S. poate fi tetragonal 
şi hexagonal.

Skalkographie, (grec) Chalkotypie, arta de a 
grava în aramă.

Skaraborg, comitat (Lan) svedez între lacurile 
Wener şi Wetter, 8561 km*., cu 243,835 loc. 
(1897), numit după oraşul Seara, unde e cea 
mai veche reşedinţă episoopească în Svedia.

Skeia, V. Schela.
Skl —, V. şi Schi —.
Skl, (Skid), patină pentru a umbla pe zăpadă

îngheţată; doue tălpi ca. de 2 m. lung., subţiri 
şi uşoare, din lemn, legate la picioare; folosite 
de Scandinavi şi Norvegiani. Sport.

Skiaskopia, (keratoaeopia, pupiloseoma), sau 
proba umbrei produsă în câmpul pupilar de of- 
talmoscopul iluminat şi care servesoe la deter
minarea refracţiunei ochiului.

Skldblandlr, în mitol. nord. luntrea lui Freyr 
ca 4ou al soarelui; plutia nu numai preste mări, 
oi şi prin aer. ,

Sklernlewlce, oraş în Polonia rus., pe linia 
căii fer. Varşovia-Viena şi S. Alexandrowo, cu 
7332 loc. şi cu un castel imperial. Aici s’au în
tâlnit 15—17 Sept. 1884 împăraţii Rusiei, Ger
maniei şi Austro-Ungariei.

Sklo, insulă, V. Chios.
Skioptikon, aparat de proiecţiuni optice. Fi

gurile, ce voim să le proiectăm, se deseamnă 
sau se pictează pe lamele de sticlă. Figurile 
aceste sunt mici, însă dacă înaintea lor se pune 
o lentilă convexă, aşa ca lamela să zacă între 
focarul şi centrul geometric al lentilei, de cea
laltă parte se va forma imaginea reală, inversă 
şi mărită a figurei de pe lamelă. Dacă vom în
toarce lamela, imaginea figurei va ave posiţie 
dreaptă. Imaginea se prinde pe hârtie sau pe 
pânză albă. Ca imaginea să se poată vedea destul 
de bine, înapoia lamelei se pune o lumină in
tensivă, B. e. de gaz aerian sau o lampă elec
trică cu arc voltaic, dar şi c lampă de petroleu 
ajunge. Dacă lumina e destul de intensivă, cu 
S.-ul putem proiecta şi fotografii sau alte figuri 
luate pe hârtie; numai cât lumina acum trebue 
să stea înainte, nu după fotografie. Totul se pune 
într’o cutie sau căsulie de tinichea.

Sklpaonne, numire ce Românii macedoneni dau 
paserei Pajura (v. ac.).

Sklpetarll, v. Albanezi.
Skls, o carte în jocul Tarook.
Skle —, V. şi Scle —.
Skierometer, instrument de care ne servim 

pentru măsurarea durităţii corpurilor.
Skobelew, Mihail Dimitrievici, general rus., 

n. 1843, a luat parte 1877 îu resb. contra Tur
ciei şi s’a distins la Plevna (18 Iulie). 1878 ad
jutant gen. al împăratului. Om energic şi po
pular. f 1882.

Skoda, loa., medio, n. 1805 în Pilsen; 1846 prof. 
în Viena, unde a şi murit 1881. Prin scrierea sa 
»Abhandlung iiber Auskultation und Perkussion» 
a promovat mult diagnosticul morbilor interni.

Skolll, la Grecii antici cântece scurte, ce se 
cântau la ospetări, adeseori acompaniate de liră. 
(v. şi Scolii.)

Skuld, în mitol. nord. o nomă (urzitoare); re- 
presenta viitorul, (Urd era trecutul, iar Wer- 
dandi presentul).

Skutarl, 1) S., (slav. Skadar, turc. ŞcodraJ, 
vilaiet turc. lângă Adriatica, 11,700 km2., cu 
225,000 loc. Capit. S., lângă lacul S., 35,000 loc.; 
ţesătorii de lână, şantier, comerciu; episcop grec. 
2) S., (Uakădar), oraş lângă Bosfor în faţă cu 
Constantinopole, considerându-se ca suburbie a 
acestuia, 70,0(X) loc.; palatul sultauului; mare 
cimiter.

Skye, insulă Hebridă lângă Scoţia, 1447 km*., 
cu 15,705 loc. (1891). Oraş principal Portree.

Skyphos, (grec) un pocal larg la gură; adeseori 
atributul lui Hercule.
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Skyros, insulă grec. spre nord-est dela Eubea, 

204 km*., cu 3188 loc. (1889). Locul natal al lui 
Achilleus.

Skytale, Ia Grecii din Sparta beţe cu semne, 
întrebuinţate pentru corespondenţe secrete.

Slăbiciune, (lat. maeies), starea de nutriţiune, 
în care corpul animalelor posede foarte puţină 
grăsime, sau de loc, atât sub piele cât şi la or
ganele interne. S. este o urmare a relei nutriri 
sau a unei boale. (v. şi Marasm.)

Slănic, rîu în Rom., isvoresce din muntele 
Neharniţa şi se revarsă în Buzeu.

Slănic, staţiune balneară şi climatică foarte 
frecuentată în Rom., j. Bacău, situată pe poa
lele Carpaţilor, în valea pitorească a Slănicului, 
încungiurată de păduri seculare de bra<}i, ale 
căror frumseţi au fost zugrăvite în poesiile lui 
Eonaki, aflată aproape de hotarele Transilvaniei 
Ia înălţime de 530 m., proprietatea epitropiei ge
nerale a casei spitalelor Sf. Spiridon, este bogată 
în isvoare chloruro-sodice iodurate, alcaline-bi- 
carbonatate, feruginoase, sulfuroase şi litionisate, 
în parte cunoscute şi întrebuinţate dela înce
putul seci. XIX; posede astăzi 17 isvoare de 
apă minerală, clădiri însemnate: hoteluri, sta
bilimente de băi, instalaţiuni moderne pentru 
băi de apă minerală, de vapori, pentru hidro- 
terapie şi pneumoterapie (cabinet pneumatic, 
sale de inhalaţiuni), spital, localo de petreceri, 
plimbări frumoase. Apele minerale dela S. ser
vesc, afară de băi, şi pentru inhalaţiuni (pul- 
verisaţiuni) şi pentru beutură în localitate şi în 
altă parte, fiind şi puse în comerciu. Apa din 
isvoarele bicarbonatate chlorurate-scdice din 8. 
are analogie cu apa dela Selters, Ems, Gleichen- 
berg, isvoarele feruginoase au asemănare ou cele 
dela Schwalbach şi Spaa, apele iodurate cu cele 
dela Luhatschowitz; toate isvoarele dela 8. exce
lează prin bogăţia lor în acid carbonic liber. Apele 
dela 8. sunt indicate mai ales contra unor boale 
cronice ale tubului digestiv, ale anexelor sale, 
ale organelor urinare, contra ovaritelor, metri- 
telor Şl parametritelor învechite, contra reuma
tismului articular cronic, bronchitelor cronice, 
emfismului pulmonar, anemiei, chlorosei, obe- 
sităţii, contra unor neuralgii. Comunicaţia S.-ului 
cu restul ţerii se întreţine prin gara căii ferate 
Tîrgu Ocna, aflată la 18 km. depărtare şi legată 
cu 8. cu şosea bună, pe care circulă trăsuri 
şi diligenţe. [I. F.]

Slănicul în j. Prahova, o mică staţiune bal
neară de apă chloruro-sodică, legată prin cale 
feiată cu Ploiesoii şi cu Bucurescii; se fac aici 
băi calde şi reci cu apă sărată foarte concen
trată dintr’o ocnă părăsită.

Slănlceanu, George, general român,^ n. 1835, 
t 1885, şi-a făcut studiile militare în Bucu- 
resci, a luat parte la resboiul independenţei 
(1877—78) şi a fost în doue rânduri (1877 şi 
1880) ministru de resboiu în cabinetul loan 
Brătianu. (Cf. T. Maiorescu, Discurs, pariam, 
voi. II, pag. 101—103.)

Slănina, grăsimea aşezată în straturi compacte 
între pielea şi musculatura unor animale, mai 
ales a porcilor. 8. se mănâncă ca atare sau se 
topesce. Această îngrămădire de grăsime se ob
servă şi la unii pesci maritimi; din aceasta se 
pregătesce cleiul (untura) de pesce.

Slatin paşa, Rudolf, călător african, n. 1857

lângă Viena; 1879 Gordon l-a numit mudir, iar 
1881 guvernor de Dar Fur. După 27 învingeri 
fu bătut şi prins de Mahdişti la 1884. 1895 scapă 
din Omdurman. Acum în statul major al arm. 
engl. din Egipt. 8cr.: »Feueru. 8chwertin 8udan«, 
(9 ediţ., 1899).

Slatina, comună urb. în Rom., reşedinţa j. 
Olt, situată pe malul Oltului; are 8000 loc. Co
municaţia preste Oltjse face prin un pod de fier 
de o lungime de 400 m., construit la 1892, unul 
dintre cele mai mari poduri din Rom. A costat 
preste 3 mii. lei. Comerciul este destul de mare. 
8. are fabrici de cherestea, făină, tăbăcărie şi 
frângherie. Comerciul de cereale este foarte des- 
voltat. Bâlciul anual se face la 8f. George, 
dar a pierdut mult din însemnătatea lui de odi
nioară. Zidiri mai frumoase: palatul administrativ, 
gimnasiul. 8. are 11 biserici, 2 şcoale primare 
de băieţi (una înfiinţată de lonaşcu Cupeţ la 
1776, una din cele dintâiu şcoale din Muntenia) 
şi 2 şcoale primare de fete. La şcoala lonaşcu 
cursurile se făceau până la 1834 în chiliile bi- 
sericei lonaşcu. Intre cei mai vestiţi profesori au 
fost George Ardelean (tatăl lui P. 8. Aurelian), 
n. la Vinţ în Trans., care a stat ca profesor până 
la 1835. Din şcoale secundare găsim gimnasiul 
Radu Greceanu, înfiinţat la 1884, acum în trans
formare în şcoală de meserie. (Cf. Istoricul ora
şului 8. de G. Poboran.) [Dionisie Olinescu.]

2) Slatina, (magh. Temes-Szlatina), corn. rur. 
în Bănat, cott. Caraş-Severin, cu 2115 loc. ro
mâni; staţiune de cale ferată.

4) Slatina, mănăstire de călugări în Rom., 
j. 8uceava. Pe zidurile înalte ale mănăstire! se 
găsesc felurite inscripţii dela domnitorii moldo
veni . La 1860 a fost exilat aici mitropolitul 8o- 
fronie Miclesou.

5) Slatina, isvoarele cu apă sărată la Tîrgu- 
Neamţu în Rom., j. Neamţu, şi cele cu apă 
sodio-chlorurată dela Yenătorii în acelaş judeţ.

V. şi Ocna Slatina.
Slătloara, 1) S., corn. rur. în Rom., j. Vâlcea, 

se compune din 7 cătune cu 1232 loc. 8urse cu 
apă minerală.

2) Slătioara, corn. rur. în Rom., j. Romanaţi, 
e formată din 3 sate cu 1216 loc. In cuprinsul 
pădurii este o măgură şi urme din drumul roman 
dela Romula la Apulum.

3) Slătioara, corn. rur., moşie mănăstirească 
în Bucov., căpit. şi j. Câmpulung, are 422 loc. 
(400 ort.-or., 14 rom.-cat., 8 mos.), 1 şcoală» 
primară.

Slava, glorie, mărire; cântare bisericească în 
lauda Preasfintei Treime.

Slava rusă, com. rur. în Rom., j. Tulcea, cu 
1094 loc. lipoveni de 2 secte.

SlăvenI, com. rur. în Rom., j. Romanaţi, cu 
817 loc. Ruinele unei cetăţui şi alături drum 
de piatră.

Slăvesc! sau Gângulesci, com. rur. în Rom., 
j. Vâlcea, compusă din 6 mahalale. Are 940 loc.

Slavi, popor indoeuropean cu uu trecut mare 
şi cu un viitor probabil şi mai maro. Numerul 
lor se urcă mult preste 100 milioane. Toate se
minţiile slave existente sunt resfirate pe un te- 
ritor geograQc foarte extins sub domnii indigene 
şi străine. Rassa slavă se compune din Ruşi, 
Ruteni, Bulgari, 8erbo-Croaţi, Sloveni, Ceho
slovaci, Sorbi, Polonii cu Caşubii şi Polabii dis-
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păruţi. După lege se împart în mare parte 
ortodocşi dela Ruşi până la Şerbi şi catolici 
dela Croaţi până la Poloni. In apus mai avem 
şi puţini protestanţi, iar la resărit şi sud şi mai 
puţini mohamedani. Ocupaţiunea principală a 
S.-lor e economia câmpului. De când au ajuns 
în contact cu Românii se ocupă şi cu crescerea 
vitelor într’un mod mai însemnat. Industria şi 
artele industriale sunt sărace. Puţin mai în
semnat e comerciul. Caracteristica S.-lor de
pinde foarte mult dela influenţele mediului şi 
ţeară, aşa s. e. naţiunile serbo-croată şi bulgară 
sunt mai agile şi mai desghieţate decât Ruşii. 
Evident, că apoi Cehii şi Polonii, cari trăiesc în 
apus sunt cei mai superiori. Aceşti din urmă 
desvoaltă o viaţă mult mai însemnată şi iau 
parte serioasă şi la mişcările mari sociale. A(}i 
a început a se mişca şi poporul rusesc, dovadă 
că cu cnutul nu se poate stăpâni un popor. In 
privinţa originalităţii S.-lor observăm âncă din 
vremile cele mai vechi o tradiţiune foarte Adelă. 
E ceva curios nu numai în alcătuirea diferitelor 
state slave, ci chiar şi în composiţia trainică a 
aşezămintelor lor sociale. Pentni Români tre
cutul S.-lor e foarte însemnat. S’a crecjut a se 
pute stabili o legătură mai strînsă intre S. şi 
Germani. Credinţa aceasta n’a fost însă argu
mentată. Etimologisarea numelui de Slav n'a 
putut fi deslegată cu siguranţă. A fost derivată 
de unii dela slava (glorie), iar de alţii dela 
s 1 o V o (vorbă) în contrast cu n ă in i (mut) magh. 
n e m a. Etimologia poporană ar fi fabricat pe de 
o parte slovănini-slovăne, iar pe de alta 
n6mb<!ik = neamţ, adecă Slavul care vorbesce 
şi Neamţul care e mut şi tace.

A stabili trecutul lor istoric precum şi patria 
lor comună după mijloacele actuale nu e ceva 
preste putinţă. Primele notiţe despre S. datează 
deja de pe vremea lui Herodot ’Evexdt desvoltat 
mai apoi în Venetae şi Venedae. Cuvântul din 
urmă s’a desvoltat în germana veche în winid, 
wined, pl. winidâ, de unde apoi avem numirile 
germane pentru S. de Wenden şi Vinden. Nici 
se putea să nu le împrumute şi Maghiarii in a 
lor Vendde (sens restrins).

Migraţiunile S.-lor din patria lor comună dela 
Marea Baltică stau în legătură cu ale Germanilor 
şi au durat între 200 şi 900. Terenul positiv 
din cercetările S.-lor incepe abia cu Ptolomeus, 
combătut de altmintrelea de Miillenhoff şi direcţia 

. sa. Evident, că dacă confruntăm datele lui Pto
lomeus cu Plinius şi Tacitus am ave unele şi 
altele de îndreptat. A doua părere ne pune pa
tria comună a S.-lor lângă Carpaţi (Carpat ar 
veni după Pogodin şi Braun dela chroat al lui 
C. Porphyrogenit, dacă cuvântul din urmă a făcut 
schimbul germanic) în vagina Slavorum după 
tabula Peutingeriană, după Tacitus şi Jordanes, 
adecă patria transilvană. La Dunăre seim că 
abia în seci. VI au ajuns S. In 583 lustinian 
trimite o armată preste Dunăre să mai poto
lească năvălirile Anţilor şi Slavenilor. La finea 
seci. VI se luptă prin Tirol cu Bavarezii. In 
seci. VII au ajuns în Istria. In seci. VIII imi
grează în Serbia, Bosnia, Herţegovina şi Illy- 
ricum. In Balcani pomise colonisarea din seci. VII, 
până IX într’un mod foarte desvoltat. Cu toate 
că imigrarea a fost finită pe la mijlocul seci. VI. 
Moşia, Trakia, Macedonia, Thesalia şi chiar şi

Pelopenosos (seci. X) au fost străbătute de S. 
Rolul adevărat în istoria popoarelor l-au în
ceput S. abia de când au primit încreştinarea sub 
o formă mai solidă de colorit bizantin. Faptul 
acesta însemnat, care a pus basă şi desvoltării 
limbei vechi bulgare, ca element al lăţirii ade
vărului şi luminei, se leagă de apostolii Ciril şi 
Metod. încreştinarea a fost urmată apoi de state 
slave naţionale în Orient şi sud, cari apoi sub 
greutăţile împrejurărilor critice sair au sucombat 
sau şi-au schimbat mersul desvoltării lor. Faptele 
acestea însă depăşesc cadrul general şi întră în 
studiul special al fiecărei naţiuni slave în parte.

Pe lângă acestea mai avem de amintit, că S. 
au o mitologie naţională, în sinul căreia au pus 
4ei smulşi din sufletul lor ca Perun, Daădbog, 
Wolos, Stribog, Svjatovit (Ruşi), Triglav (Po- 
merani) Rusalile, etc. Năcazurile lor 4ilnice din 
present cât şi din trecut sunt cântate într’o 
poesie popor, de un gust plăcut şi de o imagi
naţie vie.

Bibliogr.; Safaîik, Slavische Alterthiimer (trad. 
germ.). Leipzig, 1843; Zeuss, Die Deutschen und 
die Naohbarstămme. Miinchen, 1837; Miillenhof, 
Deutsche Alterthumskunde, până a4i 4 volume; 
Pogodin, Din istoria migraţiunilor slave (rus.). 
St. Petersburg, 1901; Krek, Einleitung in die 
slav. Litteraturgesohichte. Graz, ed. II, 1887; 
Mitologie mai raţională de lagici Archiv f. slav. 
Philologie, voi. 4 şi Briickner, tot acolo voi. 5,14. 
O adunare la un loc a materialului în L. Leger, 
La mythologie slave. Paris, 1902.

Limbile slavice formează obiectul slavisticei. 
Studiul slavisticei după un început atât de frumos 
se desvoaltă astă4i sub ochii linguisticei com
parative. Slavistica ca atare formează o ramură 
a filologiei indo-europene, sau cum începe a se 
generahsa, sub marea influenţă a Nemţilor, indo- 
germane. Limbile slavice se află în condiţiuni 
de desvoltare destul de priincioase. Cu toate 
acestea de un studiu serios al lor nu se poate 
vorbi înainte de seci. XIX. Studiul scienţific 
presupune o limbă comună protoslavă âncă în 
patria veche, din care apoi s’ar fi desvoltat dia
lectele sau limbile slave existente. In ori ce cas 
limba protoslavă nu poate trece după părerea 
mai nouă preste 400 din era noastră, de alt
minteri filiaţiunea dialectală se pare a fi început 
âncă acasă în patria comună. Deosebim prin ur
mare a4i mai multe limbi slavice. Inşirarea lor 
a început âncă pe vremea împărătesei Ecaterina. 
Natural că lucrul a fost insuficient. S’au ocupat 
de clasificarea limbilor slav.; Dobrowsky, âafarik, 
Palacki, Kopitar, GrigosoviC, Schleicher, etc. In 
general însă e de remarcat, că clasificarea cea 
mai corectă se poate obţinea numai pe lângă o 
împărţire după împrejurările geografice. Sciinţa 
s’a obicinuit a vorbi de trei grupe; 1) cea re- 
săriteană, adecă care cuprinde limba rusească 
cu ale ei trei subdialecte; 2) cea sudică cu bul
gara, serbo-croata şi slovena şi 3) grupa apu
seană cu Ceha, subînţelegând aici Ceho-morava şi 
Ceho-slovaca, polona ou caşuba şi polaba dispă
rută şi în fine sorbica din Lusaţia superioară şi 
inferioară cu doue dialecte. Tradiţia literară des- 
voltatăprin monumentele limbei ă parte e foarte 
diferenţă. începutul literar âncă nu datează pentru 
toate aceste limbi dintr’o vârstă anumită. Cea 
mai veche limbă păstrată în scris e Umba vecba
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liturgică slavă. Asupra acestei limbi s’a discutat 
mult. Slavii cu Miklosich in frunte, după dife
rite combinări, au crezut că ar fi limba veche 
slovenă. Schleicher şi mai mult Leskien cu o 
întreagă ceată de inveţaţi neslavi susţin, că limba 
veche bisericească e limba veche bulgară. Jagici 
Înţelege vorba slovena subînţelesul general, 
care a avut sensul de slav (v. Slavii). A4i, după 
studiile dialectale bulgare făcute de Oblak, aban
donează şi Slavii credinţa de mai înainte şi cred 
că dialectul apostolilor Ciril şi Metod a fost cel 
de prin jurul oraşului Salonic din Balcan. Limba 
veche bulgară s’a păstrat do prin seci. IX în 
doue feluri de scrieri; în cea glagolitică mai veche 
şi în cea cirilică mai nouă. După cea bulgară în
cepe într’un mod moi bogat cea rusească. Aproape 
contemporan cu bulgara avem Ceha veche. îna
intând în vreme cătră seci. XII începe şi serba. 
Cea mai fidelă limbei bisericesc! a remas ru
seasca şi cea mai interesantă e limba serbo-croată. 
Vechea slavă se pare a fi avut şi un accent na
ţional. Cercetările lui Fortupatov şi Seskien ne 
permit a reconstrui din studiul serbo-croatei şi 
rusei unele detaiuri asupra accentului slav vechiu. 
Natura accentului a fost dublă: suitoare şi co- 
borîtoare. Limbile slavice actuale au accentul 
liber afară de Cehă, polona şi bulgara mace- 
donică. Partea morphologică şi lexicologică din 
studiul limbilor slavice ne indigitează unele ti-e- 
ceri dela o limbă la alta. Treceri de aceste avem 
a bunăoară între croată şi slovenă în dialectul 
Cakavic şi între bulgară şi sârbă în Mace
donia, etc. Fonetica, criteriril cel mai însemnat, 
âncă e în favorul acestui fapt.

Bibliogi’afle: Leskien, Handbuch der altbul- 
garischen Sprache, ed. III. "Weimar, 1898; Mi
klosich, Vergleichende Grammatik der slavischen 
Sprachen, 4 voi. (gramatici paralele) la Viena 
şi tot de el Etymolog. Worterbuch der slavischen 
Sprachen. Wien, 1886. Foarte clară şi utilă e 
şi partea respectivă din Grundriss-ul lui Brug- 
mann, tipărit în ed. II la Strassburg, 1897 şi urm.

[I. P.J
Slavici, loan, novelist, publicist, membru co

respondent al Acad. rom., n. in Ian. 1848 la 
Şiria (Ungaria). Studiile superioare le-a făcut la 
universităţile din Pesta şi Viena. Cariera literară 
şi-a început-o în revista Convorbiri literare, 
unde şi-a publicat cele mai de valoare lucrări; 
la 1874 a fost însărcinat cu supravegherea pu- 
blicaţiunii documentelor istorice remase dela Eu- 
doxiu Hurmuzachi, lucrare pe care a continuat-o 
mai mulţi ani. Până la 1884 a fost profesor su
plinitor la diferite şcoale; apoi se duce la Sibiiu, 
unde ia conducerea gazetei «Tribuna», e con
damnat şi întemniţat pe un an de 4<lu pentru 
articolele sale, iar la 1890 se întoarce la Bu- 
curesci. De câţiva ani, împreună cu soţia sa, 
conduce internatul de fete «Otteteleşaou» dela 
Măgurele (Ilfov). Publicaţii: »Soll« şi «Haben», 
chestiunea Ovreilor în Bomânia, 1878; Die Ru- 
mănen in Ungarn, Siebenbiirgen und in der Bu- 
kowina. Wien und Tesohen. 1881; Pădureanca, 
novelă. Bibiiu, 1884; Asilul Elena Doamna. Sibiiu, 
1884; Păcală în satul lui, poveste. Sibiiu, 1886; 
O sută de ani. Sibiiu; Şcoalele noastre sătesci, 
1890; Istoria universală (manual pentru şcoalele 
secundare) istoria veche şi cea medie, 2 voi., 
1891; Românii din regatul ungar şi politica ma

ghiară, 1892; Novele, voi. I, 1892, voi. II, 1896, 
cuprin4end mai toate novelele sale; Ardealul, 
studiu istoric, 1893; «Tribuna»şi Tribuniştii, 1896; 
Poveţe pentru buna crescere a copiilor, 1897; 
Vatra părăsită,-novelă din popor, 1900; Din bă
trâni, naraţiune istorică, 1902; Sintaxa limbii 
române, în colaborare cu I. Manliu, 1900. A re
dactat câtva timp cu G. Coşbuc revista «Vatra».

Slavistica, studiul limbilor slavice (v. Slavi, 
limbile slavice, pag. 972 b).

Slavonia, v. Croaţia.
Slavonism, o influinţă de vr’o şepte sute de ani 

asupra vieţii bisericesc! şi de stat română. Vorba 
îşi are originea dela Slavoni, numele general 
pentru Slavi. Indirect S. se aduce în legătură 
cu activitatea apostolilor slavi Ciril şi Metod. 
Hierarchia bisericească slavo-bizantină a cuprins 
în mrejele sale, fără să putem dovedi vremea, 
şi biserica română. Acest fapt împlinit a deschis 
drumul limbei vechi bulgare sau rău spus, cum 
se vorbesce la coi, slavone, în biserica veche 
română. Probabil apoi din biserică a pătruns şi 
în viaţa de stat. Domnia îndărătnică a S.-lui în 
aşezămintele românesc! a dat ansă învăţaţilor 
români la o serie de caracterisări foarte diver
gente. Cei mai cumpliţi duşmani ai S. au fost 
latiniştii ardeleni, cari au ajuns în conflict nu 
numai cu spiritul limbei, ci chiar cu activitatea 
lor prea pripită. Ideile lor, paradoxale câte odată, 
n’au putut curma mersul desvoltării adevărate. 
A nimici 8. din rădăcini a fost imposibil atât 
domnilor Mateiu Basarab şi lui Vodă Lupul din 
seci. XVII, cât şi întregei pleiade a muncitorilor 
latinişti. 8. a avut şi părţi bune pe lângă cele 
rele. In fiinţă n’a putut schimba aproape nimic 
vorbind în mare, dar a îmbogăţit limba cu o 
mulţime de elemente lexicale. Viaţa românească 
a fost preste toată întinderea evului mediu până 
Ia renascerea europeană brăzdată de influenţa 
slavă multilaterală. Convieţuirea foarte vie, câte 
odată chiar agitată, dintre Români şi 8lavi, a 
lăsat numiri de locuri, a lăsat datini şi obiceiuri, 
a îmbogăţit limba românească cu diferite cu
vinte, cari a4i, pier4end pe ale noastre, probabil 
existente înainte de contactul dintre popoarele 
amintite, ne sunt în adevăr folositoare, şi for
mează o bogăţie comună pentru noi şi 8lavi. 
8. n'a cuprins în mişcarea sa toţi 8lavii, ci 
numai Bulgarii, 8erbii şi Ruşii, adecă pe cei de 
legea ortod. Limba vie poporală vorbită de ţeranii 
români are adesea şi alocurea diferite influenţe 
slave de arătat, pe cari numai spiritul filologic 
le poate cerne. Evident că scalpelul ucigaş n’are 
loc în analisa corpului bogat lexical român. Cu
vintele, datinile şi obiceiurile slave prefăcute în 
române de o vîrstă de preste o mie de ani sunt 
tot atât de legiuite ca şi ale noastre. Jocul se- 
lecţiimei şi al acomodării adequează totul şi il 
apropriază spiritului primitorului, satisfăcând o 
trebuinţă pentru încheiarea zalelor lanţului evo- 
luţiunii.

Slăvuţa, corn. rur. Rom., j. Dolj, 2184 loc., 
6 biserici, 1 şcoală.

S. I. e. a., (prese, pentru lat. sine loco et anno 
= fără indicarea locului şi a anului la cărţi).

Şledun, (Slodun), numirea populară a frumo
sului arbore Quercus pedunculata Ehrh. (v. ac.).

Şlep, un bastiment fără catarge şi care nu se 
poate mişca prin mijloacele-i proprii, ci numai
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remorcat. Ş. servesoe drept magazin flotant, in 
care se încarcă ori ce fel de mărfuri, pentru 
tran.sport pe apă.

Slieven, Slivno, oraş în Ruinelia de est la 
poalele Balcanilor, cu 20,893 loc., episcopie, fa
brici de postav, şcoală reală, comercială.

Sllgo, comitat irlandez în Connaught, 1869 km1., 
ou 98,013 loc. (1891). Capitala S., lângă sinul 
S., 10,274 loc.; comerciu litoral; episcop cat.

Slimnic, părău în Rom., j. R.-Sărat, isvoresce 
din pădurea (îurguiatul, curge printre dealuri 
nutrindu-se cu afluenţi din dreapta şi din stânga. 
Apele lui mână 12 mori şi spală mai multe lo
calităţi.

Slimnic, (germ. Stolzenburg, magh. Szelindek), 
com. rur. in Trans., oott. Sibiiu, cu 2929 loc. 
Rom. (1649) şi Germ. Aici a înfrânt Bem în 
30 Ian. 1848 atacul lui Puchner. S. a fost una 
din cele 7 cetăţi ale Transilv. In 1529 această 
cetate a fost ocupată de Ştefan Bâthory, dar 
locuitorii Sibiiului au recâştigat-o mai târziu.

Sllvniţa, sat în Bulgaria, spre nord-vest dela 
Sofia. Aci au bătut Bulgarii pe Şerbi la 17 până 
19 Nov. 1885.

Slivno, (SUven, Islimje), oraş în Bulgaria (Ru- 
melia or.) la sudul Balcanului, 23,210 loc. (1894); 
fabrici de postav.

Sloane, (pron. slon), loan, medic şi botanist, 
n. 1660 în Kellilnagh, f 1753 în Cbelsea. A scris: 
Catalogus plantarum, quae in insula lamaica 
sponte proveniunt, 1695, 3 voi. Colecţiunile sale 
au dat ansă la întemeierea museului britic.

Slobozia, numele mai multor comune in Ro
mânia: 1) Slobozia, com. rur. în j. Ialomiţa, pe 
malul stâng al lalomiţei, se compune din 3 căt., 
cu 4094 loc. Pe teritoriul ei se află lacul Amara 
cu apă minerală. 2) Slobozia, sat şi com. rur., 
j. Argeş, are 2425 loc. 3) Slobozia, com. rur. 
în j. Vlaşca, are 1753 loc. Pe câmpurile SI. s’au 
resboit Turcii, Românii şi Ruşii de repeţite ori.
4) Slobozia-Ciorăsei, în j. R.-Sărat, lângă rîul 
Rima şi calea fer., compusă din mai multe că
tune, cu 1664 loc. 5) Slobozia, com. rur. în j. 
Goij, se compune din 7 cătune, cu 1557 loc. Pe 
lângă SI. trece o linie vicinală de cale ferată. 
6) Slobozia-Cireţi, com. rur. în j. Brăila, în
fiinţată la 1812, cu 706 loc. 7) Slobozia-Conachi, 
a) com. rur. în jud. Covurluiu, se compune din 
2 cătune, cu 1755 loc.; b) sat, înfiinţat între 
18(X)—10 de Conachi, are 1118 loc., se mai nu- 
mesce şi Plăcinta. 8) Slobozia-Moara, com. rur. 
în j. Dâmboviţa, lângă rîul Dâmboviţa şi Ilfo- 
velul. 9) Slobozia-Secătura, com. rur. în j. Bo
toşani, se compune din 2 sate, cu 1021 loc.

Slobozia, numele mai multor comune în Bu
covina: 1) Slobozia Banilei, comună rur., cu 
parochie şi moşie boierească în căpit. Vijniţa şi 
]. Vaşcăuţ, pe Oeremuş, are 991 loc. (655 ort.-or., 
40 rom.-oat., 300 mos.j, 1 şcoală primară. 2) SI. 
Burlinţilor sau Berlinţilor sau Stârcea, com. 
rur., atenenţă la parochia Oprişeni (Panţiri), în 
căpit. şi ]. Şiret, are 355 loc. (300 ort.-or., 
35 rom.-cat., 20 mos.), staţiune de cale ferată 
locală. 3) SI. ComarescUor, v. Fântâniţa. 4) SI. 
Davidenilor sau Zrubul, cătun la com. rur. Da- 
videni şi atenenţă parochială, moşie boierească 
în căpit. şi j. Storojineţ, are 810 loc. (390 ort.-or., 
40 rom.-cat. şi uniţi, 40 mos.), 1 şcoală primară.
5) SI. Perjului sau Perjuliuca, cătun şi ate

nenţă parochială la com. rur. Vaşcăuţul pe Şiret, 
moşie boierească în căpit. şi j. Şiret. 6) SI. 
Pruncului sau Milifeuţul de jos, comună rur., 
atenenţă parochială la Romanesc!, moşie boie
rească în căpit. şi j. Suceava, are 555 loc. 
(487 ort.-or., 33 rom.-cat., 35 mos.). 7) SI. Ba- 
rancei, comună rur., parochie, moşie boierească 
în căpit. Cernăuţ, j. Sadagura, are 1368 loc. 
(1283 ort.-or., 40 rom.-cat., 45 mos.), 1 şcoală 
primară. 8) SI. Bopcii, cătun la .comuna rur. 
Ropcea şi atenenţă pai'ochială la lordănesoi, 
moşie boierească în căpit. şi j. Storojineţ, are 
341 loc. (286 ort.-or., 15 rom.-cat., 40 mos.). 
9) SI. Şerăufului sau Şerăuţul de jos sau Slo- 
butca, comună rur., parochie, moşie boierească 
în căpit. Cernăuţ, j. Sadagura, are 812 loc. 
700 ort.-or., 57 rom,-cat., 55 mos.), 1 şcoală 
primară.

Slogu, semn de demarcaţiune între 2 moşii 
limitrofe.

Slovacii, Slavii din Ungaria de nord. Acest 
popor vorbesce un dialect, care cu cel din Mo- 
ravia împreunând şi limba din Boemia formează 
dialectele cehice S. după religiune sunt preste 
70% catolici, iar restul protestanţi. Ca ocupa- 
ţiune sunt cei mai mulţi economi. Pe la Pojon 
şi Nytra sunt şi vieri. In general însă poporul 
e foarte sărac. Graniţele lor pornesc dela Pojon, 
de unde urcând în sus ţin frontiera moravo- 
ungară şi străbat până cătră Galiţia. Originea 
lor istorică e foarte veche. S. au contribuit la 
formarea marelui imperiu moravic. Dar la 917, 
ou ocasiunea căderii acestei împărăţii prin nă
vălirea Maghiarilor, S. au ajuns măr de ceartă 
între Boemi şi Poloni. Pe la 1018 au fost în
corporaţi ca tertia pars regni la Ungaria; sub 
aceste împrejurări, cu toate că au avut câte un 
principe indigen, a început miseria. Cel din urmă 
principe naţional al S.-lor a fost Mateiu dela 
Trencin. Limba S.-lor aparţine grupei slave de 
apus. Sediul ei principal îl formează com. Turoţ. 
Primele începuturi literare abia datează dela 
finea seci. XVIII. Intre productele literare mai 
de valoare avem de amintit epopea Svatopluk 
de Ion Holly (f 1849), Hej Slovane! (Sus Sla
vilor!) de Tomaăik, etc. Pentru cultivarea popo
rului a lucrat din greu Matica Slovenska, înte
meiată la 1863 şi suprimată de guvern la 1874. 
Ca gramatici s’au distins Yernolâk şi Hattala. 
In poesii poporale au căutat mângâiere Safarik 
şi Xollăr.

Slovenii, popor slav de sud foarte activ şi vi
guros. Respândirea lui geografică trece mai multe 
frontiere. S. se află în Craina (de aici vine vorba 
granăr, folosita dea în Bănat şi Trans. pentru Slavii, 
cari lucrează prin păduri), în Stiria, în Carintia 
(partea de aud-eat), în Gorizia, pe lângă Triest, 
în Istria, în Ungaria (între Raab-Mur) şi în 
Italia Reaianii studiaţi de Baudouin de Courtenay. 
După religiune sunt aproape toţi catolici. Nu
mărul protestanţilor e disparent. Limba S. se 
ţine de dialectele slave de sud. Monumente li
terare avem de prin seci. X. După Miklosicli 
s’a fost lăţit credinţa, că limba veche biseri
cească a fost cea slovenă. Faptul acesta a fost 
privit de paradox de învăţaţii germani, cari mai 
cu samă sub direcţia lui Leskien dela Leipzig 
i-au tăiat creanga de sub picioare. Monumenta 
Trinsingensia se numesce primul monument de
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limbă slovenă. Limba aceasta a avut teren priiu- 
cios de desvoltare. Cel mai mare poet sloven e 
Preăeren. Pentru cultivarea gustului literar lu
crează foarte mult Lubljanski Ivon, iar pentru 
lăţirea culturii Slovenska Matica, întemeiată la 
1864. Gustul artei e scutit de societatea drama
tică (Dramatifiko druătvo) fundată la 1867. Aceste 
societăţi îşi au reşedinţa în Laibach. Cea mai 
rodnică însă e poate Druăbo sv. Mohora la Elagen- 
furt, care are 60,000 membri şi a tipărit până 
acum la vr’o 5 milioane cărţi pentru popor. Intre 
gramatici s’a distins Eopitar, Murko şi înteme- 
ietonil slavisticei, marele Mikloăich. Poesii pop. 
a adunat ătrekelj.

Sluger, căpetenie în Ţerile rom., care avea 
să aprovisioneze armata cu carne şi luminări. 
Mai târziu rang de boierinaş.

Slugile domneeci, diregătorii, cari ajutau pe 
domnitorii din principatele române la câr
muirea ţerii.

Slugitorli, în Moldova călăraşii şi darabanii 
(cavalerie şi infanterie), clasa de mijloc a oştirii, 
compusă din curteni, S. şi gloată.

Sluoitorii-Alboteeci,com. rur.în Rom., j. Brăila, 
cu lil04 loc. S’a înfiinţat pe la 1834 din locui
tori din Albota şi făceau serviciu de dorobanţi 
(slujitori) la isprăvnicia din Focşani.

Snialcalda, oraş, v. Schmalkalden.
Smalţ (Email), o massă de sticlă topită, uşor 

curgătoare, colorată adeseori prin oxide metalice, 
netransparentă, care se folosesce mai cu samă 
la inducerea obiectelor de metal sau ca să ie 
dee aspect frumos, sau ca să le acopere cu un 
strat apărător luciu, pentru ca să poată servi la 
scopuri casnice şi în technică. S. stă foarte 
aproape de sticla topită transparentă, care se 
compune din sticlă de plumb colorată cu oxide 
metalice fusibiie, pe când la 8. acestea nu se 
topesc, ci formează o massă lăptoasă turbure, 
notransparentă. Adausul e oxid de staniu (co
sitor), oenuşe de oase, etc.

Smalţ de oale, un silicat de plumb, produs 
prin presărarea vaselor de lut cu un amestec 
de năsip silicos şi de oxid de plumb, care se 
topesce în cuptor şî formează o îmbrăcăminte 
insolubilă şi impermeabilă a vasului.

V. şi art. Oale.
Smalte, colori minerale albastre, constând din 

silicat dublu de potasiu şi cobalt.
Smaltina, mineral, ai'seniură de cobalt, cubică. 

S. e frecuentă în filoanele de minereuri de co
balt la Schneeberg, Annaberg, etc.

Smântână, v. Brânza.
Smara, (pseud. Smarandei Gheorghiu n. An- 

droneacu), publicistă, n. 5 Sept. 1857 în Tîr- 
govişte. A dat la lumină: Versuri, 1888; Ciorap 
de piele, poveşti americane prelucrate, 1889; 
Novele, 1890; Veronioa Micle, viaţa şi operele 
sale, conferinţă, 1892; Feciorii şi fiicele noastre, 
conferinţă, 1896; Inteliginţa femeiei, conferinţă, 
1896; Mosaicuri, novele, din carnetul meu, schiţe 
şi^ tipuri cu creionul, aquarele, inscilături din 
gând, 1897; Corbul cu pene de aur şi alte po
veşti, poesii, ghicitori, 1897; Schiţe din Tîrgo- 
vişte, confer., 1899; Schiţe şi amintiri din Italia, 
conf., 1900; Calvar, 1901;

Smaragd, v. Berii.
Smârdan, oom. rur. în Rom., j. Dolj, pe malul 

stâng al Dunării, e fundată de stat la 1879 în

amintîrea învîngeriî din 1877 în contra Turcilor 
repurtată în satul S. din Bulgaria. Are 729 loc.

Smell, în poveştile rom. nisce fiinţe mit., cari 
au lumea lor, au ţeara, craii şi imperatul lor; 
poduri preste rîuri, palate şi case. S. sunt oa
meni sau ca oamenii, au fii şi fete şi au putere 
să se transfigureze. Puterea lor stă în unele 
animale ori în scule minunate, dar fiind mai 
proşti decât Feţii frumoşi, totdeuna sunt învinşi 
de aceştia. (Cf. Alman. societăţii »Petru Maior», 
1901 pag. 68.) [Atm.]

Smeraldlna, mască comică în comedia popo
rală italiană.

Smerdis, pers. Bardiia, fratele regelui pers. 
Cambise, care îl ucîde prepunendu-1, că umblă 
după tron. Pe timpul excursiunei lui Camb. în 
Egipt s’a ivit un S. fals, care a fost în curând 
înlăturat de Dariu.

Smerodava, v. Smirodava.
Smetana, Friderie, compositor şi pianist boem, 

n. 1824 în Leitomischl; dirigent la teatrul din 
Praga. ţ 1884. Aderent al lui K. "Wagner. A scris 
simfonii (Wallenst. Lager), opere (Mireasa vân
dută), coruri, etc.

Smeură, fructele comestibile de Rubus Idaeus L. 
(v. ac.).

Smi, la Egipteni alt nume pentru Seth (v. ac.), 
identificat şi cu Typhon (v. ac.). ^

Smichow, oraş in Boemia, suburbie la Praga, 
la stânga Moldvei, 32,646 loc. (1890); fabrică 
de maşini, de vagoane; manufactură de cattun.

Smida, arboretul şi subarboretul ce se ridică 
repede în urma unei tăieri a masivelor pădurii. 
(V. şi Desiş.)

Smlk, în mit. slaveană, îndeosebi la Litvani, 
un (jeii al casei.

Smil, numele vechiu mold. al Ismailului (v. ac.).
Smllax L., (botan.) gen din familia Liliacee, 

cu preste 200 specii tropicale şi subtropicale din 
regiunea mediteraneană. Sunt arbuşti sau sub- 
arbuşti aoăţători prin cârcei; frunzele au 3—6 ner
vuri groase şi restul nervurilor reticolate; flo
rile mici adunate în umbele sau panicule. In 
Europa sud. oresce S. aspera L., S. China L. din 
Asia estică, S. officinalis Eunth, ş. a.; radix 
sarsaparUlae, de popor flisă Salce, folosită în 
medicină ca sudorifică, depurativă. Unele specii 
se cultivă ca decorative în florării. [S. Şt. R.]

Smlles, (pron. smails) Samuel, publicist englez, 
n. 1816 in Haddington, şi-a făcut renume prin 
publicaţiunile lui cu tendeuţă practic-morală, 
cari au pătruns în pături largi. Dintre scrieri 
amintim »Physical education, or the nature of 
ohildren», (1837); »Self-help, with illustrations 
of character and conduct», (1860); »Characters, 
a companion volume to Self-help», (1871); etc. 
După ideile lui e lucrată şi >Buna chivorniseală» 
de T. V. Păcăţian. Sibiiu, 1900.

Smlrdar, (Cocăzar), numele popular al plan
telor: Rhododendron Eotschyi Simk. (v. ac.) şi 
Vaccinium Vitis idaea L. (v. ac.).

Smirna, oraş, v. Smyrna.
Smirodava, (Smerodava), ruinele unei cetăţi 

dace aproape de Roman în Rom. Grig. Ureche 
judecând după tradiţia locală pomenesce de Ce
tatea nouă (Novograd), ce s’ar fi zidit de Ştefan 
cel Mare, pe ruinele cetăţii dace. (Dicţ. geogr.)

Smith, Adam, mare economist englez, părin
tele economiei poiitice, n. 5 Iunie 1723 la Eir-
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kaldy (Scoţia). A studiat la Kirkaldy, apoi dela 
1737—40 la univ. din Glasgow. Destinat la în
ceput pentru cariera eclesiastică, S. trecu la 
Oxford, la colegiul Balliol, dar deoarece teologia 
nu-1 atrăgea, se întoarce la Kirkaldy. La 1748, 
8. stabilindu-se la Edimburg, deschise acolo un 
curs public de retorică şi do litere, iar la 1751 
fu numit prof. de logică la univ. din Glasgow, 
unde profesa 13 ani. Prin publicaţiunea >Teoria 
sentimentelor morale», 1759, numele lui S. de
veni celebru în Europa. In 1763, S. însoţi pe 
ducele de Bucclengh într’o călătorie pe conti
nentul european ce dură trei ani. In Oct. 1766, 
S. se întoarce în Anglia, la Kirkaldy. După o 
tăcere de 6 ani de (ţilc. S. dete la lumină ce
lebra operă, întitulată «Căutări asupra naturei 
şi căuşele bogăţiei naţiunilor», care produse o 
mare revoluţiune în lumea economiştilor. In 
oontraijioere cu physiocraţii, cari considerau pă- 
mentul ca principal isvor de bogăţie, S. privesce 
munca ca principal isvor de bogăţie, şi pune pri
mele base solide ale economiei politice. In 1778, fu 
numit comisar al vămilor Scoţiei, f Iulie 1790.

[I. I. Nacian.]
Smithsonita, (Calamina în limba minieră), 

mineral, carbonat de zinc, romboedric, dar şi 
cristalin, compact în calcare şi dolomite. Mi
nereu important de zinc. Se găsesce la Chessy, 
Dognecea, Raibl, Launion. etc.

Smixl, sat arămtnesc cu 800 loc., pe poalele 
muntelui Vasiliţa, district. Grebena, Macedonia.

Smoala, residiul remas dela de.stilaţiunea lem
nelor, corp de coloare neagră lucitoare, uşor 
friabilă, cu mirosul emperiumatic, la o încălcţire 
uşoară, mai jos de 100°, devine moale de consi
stenţa cerei, insolubilă în apă, dar uşor în al
cool. Se întrebuinţează la spoitul navelor ca fiind 
im permeabilă.

Smochin, numele popular al plantei Ficus Ca- 
rica L. (v. ac.).

Smok, (ori Ztnoik), la Slavi draconul (v. ac.) 
sau bălaurul (v. ac.).

Smoklng, (engl.J haină bărbătească în formă 
de jachetă, deschisă la piept, care se poartă la 
visite şi ceremonii adesea în locul fracului.

Smolensk, guvern. în Rusia mare, 56,043 km1., 
ou 1.551,068 loc. (1897). Capit. S., lângă Nipni, 
46,899 loc.; catedrală; comerciu cu cereale; 
oraşul vechiu e întărit. 17 Aug. 1842 a învins 
aci Napoleon I pe Ruşi.

Smollca, muntele cel mai înalt în nordul Fin- 
dului. Fe poalele lui sunt aşezate mai multe sate 
arămânesci, ca Samarina, Furca, Armata, Pădzi, 
Palioseli.

Smolka, Franz, om politic austriac, n. 1810 
la Kalusz în Galiţia, f Dec. 1899 în Lemberg. 
Ajuns advocat, s’a amestecat în mişcările re
voluţionare polone, a fost condamnat la moarte, 
apoi graţiat, pierzând însă dreptul de a-şi exer
cita advocatura. 1848 a ajuns in camera con
stituantă din Kremsier, pe care a condus-o până 
la disolvarea ei. începând din 1861 a păşit din 
nou în viaţa politică ca membru al dietei din 
Galiţia şi al camerei din Yiena, fiind aprig re- 
presentant al federalismului. Din 1881—93 a 
fost presidentul camerei din Yiena, fiind apoi 
chiemat ca membru pe viaţă în senatul imperial.

Smollett, Tohiaa, romancier englez, n. 1721, 
f 1771 in Italia. A scris romane, drame, satire

pol., poesii; de valoare sunt numai romanele lui, 
intre cari cel mai bun e »The expedition of 
Humphrey Clinker». Bogată putere de invenţie, 
umor şi cunoascerea vieţii şi a oamenilor e ca
racteristica lor.

Smorzando, fital.J în musică termin între
buinţat în sensul de a rări mişcarea şi a mic
şora intensitatea sunetelor până în a le pierde 
cu totul.,

Smulţl, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, for
mată din 2 cătune, eu 2750 loc. Teren deluros, vii.

Smyrna, (turc. IsmirJ, capitala vilaietului turco- 
asiatic Aidin, lângă golful S., 200,000 loc. (nu
meroşi Europeni). S. e piaţa principală pentru 
productele Asiei mici. Siriei, ţerilor dela Eufrat 
şi Fersiei, precum şi pentru fabricatele euro
pene. 1894 au intrat in portul S.-ei 2392 căi 
comerciale de 1.785,377 tone. Legătură regulată 
de vapoare cu cele mai importante oraşe comer
ciale ale Mediteranei.

Snagov, 1) S., părău în Rom., isvoresce din 
pădurea Cornesoi, j. Dâmboviţa. In cursul seu 
prin j. Ilfov se abate pe la 5 cătune, formând 
heleşteie. 2) S., lac, se scurge în rîul Ialomiţa, e 
încungiurat de păduri. In el trăiesc raci şi scoici 
şi platică de S. renumită prin gust şi mărime.

Snagov, fostă mănăstire în Rom., j. Ilfov, pe 
insula S. A existat din vremuri nememorate. 
La S. a aşezat Mateiu Basarab (1643) prima ti
pografie românească, în care sub Antim II (1709J 
s’au tipărit mai multe cărţi bisericesci. Până 
acum 40 ani era o tipografie şi un penitenciar, 
în care erau tîrîţî patrioţii români. La S. a fost 
sugrumat postelnicul Const. Cantacuzino din po
runca lui Grig. Ghica-Yodă. A4i o simplă bi
serică de mir străjuiesce însemnatul monument 
al ţerii.

Snagovanul, v. losafat.
Şneap, pasere, id. cu Culiciu (v. ac.).
Snellen, Hermann, medic, n. 1834 în Zeyst; 

dela 1877 profesor în TJtrecht şi director al 
instit. pentru boale de ochi; oftalmolog celebru. 
S. a aranjat tabelele cu litere pentru determi
narea forţei vederii (Optotypi ad visuin deter- 
minandum).

Snellius, Willebrord, matematician olandez, 
n. 1581 în Leiden, 1626. A fost profesor de ma
tematică la univ. din Ijeiden. E renumit pentru 
aflarea legii raportului dintre sinusul unghiului 
de incidenţă şi de refracţiune.

Snoavă sau Isnoavă, (slav., lat. nova, novella), 
o scurtă poveste despre o întâmplare sau faptă 
ridicolă; zugrăvesce însuşirile de rîs ale unei 
persoane, care de regulă e tipul unei clase în
tregi de oameni. Ea se ţine astfel de poesia sa
tirică şi e un fel de parodie a basmului. 8. a 
început a fi cultivată de scriitori sub numele de 
anecdotă populară (v. ao.). D. Dulfu (v. ac.) a 
compus din ciclul S.-lor lui Păcală o frumoasă 
epopee naţională. Dar anecdota pop. sau 8. nu 
trebue confundată cu anecdota istorică, oare 
prin povestirea unei fapte caracteristice ne arată, 
ca într’un mic tablou, caracterul unei persoane; 
pentru aceea ele formează partea cea mai plă
cută şi mai instructivă a istoriei.

Snop, mănunchiu, legătură de plante subţiri, 
cereale, pentru a pute fi adunate, uscate şi trans
portate. S. de in, fuioare de in topit şi meliţat. 
A snopi, a bate pe cineva.
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Snussi sau Senuai, sectă mohamedană în Africa 

de nord, instituită 1860 prin Sidi Snussi în 
scopul de a reduce reli^unea mohamedană la 
puritatea ei originală; se distinge mai ales prin 
ura în contra creştinismului. S’a lăţit mult prin 
Sahara.

Şoa, ţinut în sud-estul Abessiniei, mai înainte 
regat independent, 74,668 kma. Capitala Addis 
Abeba. Regele Menelik din Ş. ocupă 1889 tronul 
Abessiniei.

Soacra, Soacră mare se numesce în legăturile 
de căsătorie mama mirelui, pe când S. mică este 
mama miresei. Tot astfel Socrul.

Soare, corpul principal şi central al sistemului 
nostru solar. Are forma unui glob, diametrul 
de 1.383,200 km., depărtarea medie de păment 
148.154,000 km. Densitatea V* parte din a pămân
tului. Temperatura e de mai multe mii, după Secchi 
de mai multe milioane grade. Durata rotaţiunii 
variază între 25 (la ecuator) şi 27 grade. Privit 
cu telespopul, suprafaţa lui apare noroasă şi ful- 
goasă, ici colea cu pete întunecate şi în apropierea 
acestora vine de lumină, respândite ca un rociu. 
La întunecimi totale (v. ac.) se poate observa în 
jurul S.-lui Corona, un înveliş de lumină alburie. 
Tot pe marginea S.-lui se pot observa atunci 
Protuberantele, nisce flăcări roşii. După cunos- 
oinţele, ce le avem acum despre S., el constă 
din globul propriu dis, compus poate din gazuri 
înfierbântate, apoi din Photosferă, care va fi un 
amestec de gazuri şi fluidităţi. Urmează Chro- 
mosfera, care formează atmosfera S.-lui şi se 
compune în păturile superioare din hidrogen 
înfierbântat, în cele inferioare din aburi de 
metal, fler, magnesiu, calciu, natriu, etc. Chro- 
mosfera e visibilă numai la întunecimi totale. 
Învelişul cel mai extern îl formează Corona.

Soare central, un punct în univers, în jurul 
căruia se învârtesc toate stelele fixe, cari aparţin 
unui şi aceluiaş sistem de stele fixe.

Cultul de soare e adorarea, venerarea soarelui 
ca (joitate, care dăruiesce oamenilor lumină şi 
căldură şi prin aceste, viaţă. Popoarele de cul
tură inferioară au introdus cultul soarelui mai 
ales prin ceremoniOe, ce se făceau la întune
cimi de soare, spre a spăria spiritul reu, care 
după credinţa deşartă voia să înghiţă soarele. 
Acest spirit reu se închipuia ca lup (v. Vîr- 
colac). Popoarele mai înaintate în cultură îşi în
chipuiau soarele ca deitate, care la Indi se numia 
Surya, la Perşi Ormusd şi mai târziu Mythra; 
la Assyri Isdubar şi Nimrod; la Egipteni Osiris, 
la Phoenioieni şi Grecii vechi Heracles, la Ger
mani Balder. Toţi aceşti <Jei sunt în luptă cu 
spiritele rele ale întunerecului, cari asemenea 
au avut căpeteniile lor, s. e. la Perşi Ahriman 
(v. ac.), la Egipteni şi Greci Typhon (v. ac.). Şi 
la Romanii vechi Sol (soare) a fost deu (v- ac.).

Şoarecii, (MuridaeJ, o familie din ordinul 
Rodetoarelor. Au cap mic cu bot ascuţit, ochi 
mari şi urechi de regulă mari şi late. Dinţii 
incisivi numiţi rodetori cresc mereu. La picioa
rele dinainte au 4 degete, la cele dinapoi 5. Coada 
de regulă lungă, goală sau păroasă. Se înmul
ţesc foarte tare şi rod toate lucrurile. Cele mai 
însemnate specii sunt: şoarecele de casă (Mus 
musculus), şcarecele de câmp (Hypudaeus ar- 
valis), şobolanul călător (Mus decumanus), şo
bolanul (v. şi ac.) negru (Mus rattus) ş. a.

Eaciolopedia română. Yol. III.

Soarş, (magh. Magyar-Sdroa), comună rur. 
în Trans., cott. Târnava mică, 1317 loc., Magh. 
şi Rom. (409).

Soba, cuptor (v. ac. şi Incăldirea locuinţelor).
Sobieski, loan, rege al Poloniei, n. 1624 în 

Olesko (Galiţia), f 1696. 1667 fu numit coman
dant general şi voevod al Cracoviei, 11 Nov. 1673, 
a bătut pe Turci la Hotin. 1674 fiii ales rege al 
Poloniei. 1683 a venit cu o armată polonă în 
ajutorul Vienei asediate de Turci, pe cari îi bate. 
Luptele lui ulterioare contra Turcilor n’au fost 
norocoase. El a năvălit de multe ori în Moldova, 
pe care voia să şi-o supună, impunându-i ca 
voevod pe Petriceicu-Vodă. O astfel de năvălire 
a făcut şi în 1686, când a fost oprit mai mult 
timp de câţiva plăeşi, cari apărau Cetatea Neam
ţului (v. ac.).

Sobol, V. Cârtiţa.
Şobolan, v. Cloţan şi Myoxus.
Şobolanul zibetic, (Castorul zib. sau lemul 

zib; Fiber zibethicusj, mamifer din fam. Arvi- 
colidelor, ord. Rodetoarelor, seamănă cu castorul 
sau bibrul (v. ac.). Coloarea părului galben-sur 
şi brun. Coada e lungă ca a şobolanilor acope
rită cu păr şi solzi. Trăiesce în America de 
nord între 30—69 grade lat. nord. pe lângă rîuri, 
unde îşi face cuiburi măiestrite. Blana lui se 
folosesce. In comerciu vin anual 2—4 milioane 
blăni. Preţul lor e între 1—3 lei bucata.

Soboles, (botau.) nume usitat în grădinărie 
pentru unele tulpini subterane sau rhizome um
flate ca un tubercul.

Sobor sau sinod ecumenic, adunarea tuturor 
episcopilor cu jurisdicţiune, astfel încât cel puţin 
să fie fost convocaţi cu toţii. După despărţirea 
lui Potie (870) nu s’a mai ţinut nici un S. în 
biserica resăritului, care a remas de atunci cu 
cele 8 anterioare. Causa era, că nu mai avea 
cine să convoace asemenea S. La apus s’au 
mai celebrat vr’o 12, din cari ultimul e cel din 
Vatican în 1870. După principiile catolice nu 
poate fiinţa S. fără papă, deoarece dînsul este 
capul bisericei, astfel încât are prerogativele de 
a convoca S., a-1 presida şi, în mod neapărat, 
a-i conferi puterea prin adesiune, ceea ce se şi 
adeveresce în istoria celor 8 S. vechi. Deoarece 
biserica este infalibilă şi indefectibilă, adecă nu 
poate învăţa ceva contrar doctrinei lui Christos, 
această însuşire a infalibilităţii convine S., care 
este chiar expresiunea cea mai vădită a bisericei. 
Vot decisiv au însă în S. numai episcopii, adecă 
urmaşii apostolilor, biserica învăţătoare, în con
trar cu mîrenii şi preoţii, cari sunt biserica as
cultătoare. In vechime s’au amestecat mult, chiar 
prea mult, împăraţii bizantini în celebrarea S. 
Dar că rolul lor avea să se mărginească numai 
la partea materială şi pohţienească, este învederat 
din aceea, că lor nu li-se atiibuie nici o compe- 
tinţă în biserică din partea lui Christos.

Sobornicesc, însemnează sinodal. In biserica 
ortodoxă s’a făcut încercarea de a introduce 
cuvântul S. În loc de «catolic* în Cred, probabil 
pentru a da acestei biserici, ca notă distinctivă, 
constituţia sinodală analoagă cu cea rusească; 
aceasta s’a întâmplat şi în România. Sf. sinod 
însă a reprobat această încercare, şi de atunci 
s’a pus cuvântul «catolicească* în Cred, cuvânt 
foarte vechiu, oare nu se poate traduce cu S., 
ci cel mult cu «universală* sau «ecumenică*.

62
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(Cf. Dnmne4eeBcile jiturgii, ediţia oficială a sf. 
sinod românesc. Bncuresoi, 1895, p. 134, 193.)

Soborşin, corn. mică în Ung., colt. Arad. Apare 
în anale la 1479; la 1510 a avut cetate, ale cărei 
ruine se ved şi a4i. Are 275 case, cu 1634 loc. 
români gr.-or. Teritoriul 3001 jug. cat. muntos.

Sobotell, (magh. Seăbadhely), corn. mare în 
Ung., cott. Arad, are 460 case cu 2021 loc. ro
mâni gr.-or.

V Sobotka, la Slavi serbătoarea 4oului Swiato- 
Wit, 4eul soarelui.

Sobranla (bulg. narodnosobranie), camera Bul
gariei, compusă din deputaţi aleşi 1 la 10,000 loc., 
prin vot direct şi universal, pe 3 ani. Deputaţii 
trebue să scie ceti şi scrie, să aibă etatea de 
30 ani; militari, călugări şi funcţionari nu pot fi 
aleşi in cercul lor. S. se convoacă odată pe an, 
din 15 Oct. până 15 Dec. Când e vorba de schim
barea constituţiei, alegerea unui principe, etc. 
se convoacă 8. cea mare (velico narodno sobranie) 
cu un numer îndoit de deputaţi.

Soc, numele vulgar al plantei Sambucus nigra 
L. (v. ao.); Soc de munte sau Soc roţu = Sam- 
bncus racemosa L. (v. ac.).

Soocus, (left.) încălţăminte de lemn, în care 
se vîră piciorul ce este încălţat cu o încălţă
minte mai subţire, spre a-1 feri de umiditate.

SooenI, (magh. SeocsdnJ, corn. rur. în Bănat, 
cott. Caraş-Severin, cu 1143 loc. români.

Soci, localitate în Rom., j. Fălciu, în apro
pierea corn. Moşna, cu ruine de cetăţuie încun- 
giurate cu gard viu de buşteni de soci, de unde 
şi numirea. La S. s’ar fi bătut Ştefan Yodă cu 
Radu cel Frumos.

Social, ceea ce privesce societatea.
Politică socială este acea ramură a sciinţei, 

care are de obiect totalitatea regulelor şi a pro- 
cederilor, cari se referă la desvoltarea intelec
tuală, morală şi materială a masselor populare.

Seiinţele sociale sau sociologice se numesc 
acelea, cari au de obiect condiţiunile de nascere, 
de desvoltare şi de organisare a societăţii preste 
tot, apoi fenomenele şi formele tipice ale sin
guraticelor societăţi în particular, diferenţiate 
după problemele, pe cari şi-le iau şi le urmă
resc. In ierarchia sciinţelor, Sc. S. se cuprind 
în sfera sciinţelor spiritului, alăturea cu sciin- 
ţele istorice, cu cari se întregesc împrumutat. 
Ca Sc. 8. se consideră astă4i: a) Psichologia 
socială sau a ginţilor (v. ac.); b) Sociologia 
(v. ac.) ca sciinţa despre condiţiunile fundamen
tale ale vieţii sociale; c) Etnologia (v. ac.) ca 
studiul rasselor umane din punctul de vedere 
al originei, apoi studiate sub raport biologic şi 
social; d) Etnografia sau demoilogia ca studiul 
diferitelor popoare sub raportul caracterelor lor 
distinctive, cum e limba, reUgiunea, moravurile, 
literatura, condiţiunile de traiu, politice şi de 
stat; e) Sdinţde de stat sau Politica ca sciinţă 
despre condiţiunile, normele şi formele de or- 
ganisaţiune a vieţii sociale în stat; f) Economia 
naţională (v. ac.). In timpul din urmă se mai 
face pomenire şi de o pedagogie socială, a cărei 
problemă ar fi ca să expună condiţiunile so
ciale ale educaţiunei de o parte, iar de alta 
condiţiunile educative ale vieţii sociale. Insă 
precum ori ce societate îşi are existenţa şi de- 
săvîişirea numai in realitatea indivi4ilor, cari o 
compun, tocmai aşa şi cresoerea socială îşi are

desăvîrşirea numai în buna educaţiune indivi
duală. Ca întemeietorul Sc. S. se consideră Saint- 
Simon (v. ac.). Cel ce le-a asigurat locul în ierar
chia sciinţelor şi a construit cel dintâiu sistem 
sociologic însă a fost Aug. Comte (v. ac.). După 
dînsul a cultivat aceste sciinţe H. Spencer (v. ac.), 
care le-a adus până la gradul de perfecţiune, pe 
care îl au astă4i. (Cf. Wundt, Logik II, 2 (ediţ. II), 
1895; P. Barth, Die Philosophie der Geschichte 
als Sociologie, 1897.) ’ [PI.]

Soclal-democraţla, numirea socialismului mo
dern din Germania, unde Earl Marx, Ferdinand 
Lassale şi Fr. Engels, cu deosebire cel dintâiu, 
au creat o ligă a uvrierilor minătÂ Internaţionala 
(1866) şi au aţiţat ura de clasă, excitând aver
siunea salariaţilor şi proletarilor contra capita
liştilor ; ceea ce producând mişcări sediţioase, s’a 
votat în 1878 legea contra tendinţelor social- 
democraţiei, primejdioasă pentru siguranţa pu
blică. Legea n’a mai fost reînoită 1890.

Socialism, acele doctrine economico-politice, 
cari au pretenţiunea de a înlătura cu desăvîrşiie, 
prin reforme, miseria morală şi materială din 
societate, şi de a Introduce o perfectă egalitate 
între toţi membrii unei fericite comunităţi. 
Această doctrină nu este nouă, ea datează din 
timpurile cele mai vechi. Aşa vedem Ia Greci 
pe Liourg, care a întrodus prin legi aspre un 
fel de S. de stat. Filosoful Platou, ve4end în 
proprietate şi familie sorgintea tuturor rivalită
ţilor şi luptelor dintre oameni, sfătuiesce pe le
giuitor să Introducă comunismul în societate. 
C/hiar în religiunea creştină, privită din punctul 
de vedere economic, putem descoperi un S. teo
cratic. De aceea găsim în Levitic, cap. XXV: 
•Pământul nu se va vinde pentru totdeuna, 
pentru că el este al meu (adecă al lui D4eu), 
şi voi nu sunteţi decât cultivătorii mei». Teoria 
socialistului Saint-Simon, care învaţă, că auto
ritatea religioasă a papei şi cea politică a împă
ratului să se concentreze într’o singură persoană 
omnipotentă, numită părinte, nu este tocmai 
departe de concepţiunea S.-lui teocratic. Pe lângă 
Saint-Simon mai avem în epoca noastră pe con
cetăţeanul seu Ch. Fourier şi pe renumitul fa
bricant socialist englez, Robert Owen, cari cău
tând să pună în practică ideile şi teoria lor 
comunistă, ajunseră Ia un fiasco complet şi ridicol. 
Cu toate acestea nu se poate nega, că unele din 
ideile şi desideratele socialiste n’au influenţat în 
bine asupra sistemului de legislaţiune a statelor 
moderne şi n’au contribuitlaîmbunătăţirea soartei 
lucrătorilor şi la desvoltarea comerciului şi a in
dustriei. Acest S. temperat, care respectă pro
prietatea şi familia şi care se recomandă şi se 
propagă dela înălţimea catedrelor universitare, 
mai ia numele şi de S. de 'stat, pentru că este 
întrodus cu măsură şi chibzuinţă de oameni de 
stat în legile civile. S. de stat are multe puncte 
de contact cu politica de intervenţiune a gu
vernelor ; însuşi principele de Bismarck, oare a 
întrodus în legile statului unele din măsurile 
recomandate de doctrina S.-lui raţional, nu s’a 
pu(ut sustrage dela binefăcătoarea lui influenţă.

[Val. Ursianu.]
Socialist, cel ce profesează şi propagă idei 

socialiste.
Socialiţti de catedră (Katheder-SocialistenJ 

au fost numiţi în 1872, într’o scriere a sa de
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cătră Oppenheim, deputat în parlamentul ber- 
lioez, aceia dintre profesorii universităţilor ger
mane, cari pretindeau să realiseze, printr’un 
dibaciu eclectism, împărecherea socialismului cu 
Bciinţa. Teoriile emise de aceşti doctrinari au dat 
nascere socialismului catedratie, considerat ca 
un nou adversar al economiei politice în filele 
noastre. Ei nu sunt strîns uniţi între dînşii, şi 
toarte multe chestiuni îi desbină. Unii inclină 
cătră socialismul pur (cum a. e. de Scheel, 
Smoller, 'Wagner); alţii nu se separă de vechii 
economişti decât prin câteva nuanţe (ca s. e. 
Luzzatti, Held, etc.); mai toţi însă se înţeleg 
spre a condamna metodul deductiv, stabilirea unor 
principii ă priori, al şcoalei engleze şi principiul 
laisser-faire, căutând a se întemeia exclusiv pe 
observaţiunea faptelor. Doctrinele şcoalei sunt 
expuse în o scriere publicată sub direcţiunea 
lui Schbnberg.

Societad Rhaeto-Romanscha, v. Rhaeto-Ro- 
mânii.

Societate, (jur.) contract prin care doue sau mai 
multe persoane se învoiesc să pună ceva in 
comun, cu scop de a împărtăşi foloasele ce ar 
pute deriva. Ori care asociat trebue să pună în 
comun sau bani sau alte lucruri, sau industria 
sa. 8. pot fi civile sau comerciale după scopul 
ce şi-l propun. S. comerciale sunt persoane ju
ridice, pe când cele civile nu, şi au de obiect 
unul sau mai multe fapte de comerciu. S. corn. 
pot fi: a) în nume colectiv sau cuprinzător, ale 
cărei obligaţiuni sunt garantate prin respunderea 
nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor; b) în 
comandită, ale cărei oblig, sociale sunt garantate 
prin respunderea nelimitată şi solidară a unui sau 
mai multor asociaţi comanditaţi, şi prin respun
derea mărginită la o sumă determinată, care 
poate fi representată şi prin acţiuni, a unuia sau 
mai mulţi asociaţi comanditari; c) anonimă, în 
care obligaţiunile sociale sunt mărginit garan
tate numai până la concurenţa unui capital de
terminat şi de care fiecare a.sociat nu respunde 
decât numai cu sumele ce s’a obligat a pune în 
S. sau cu valoarea acţiunilor sale. 8. anonimă 
nu are firmă socială şi nu poate fi determinată 
prin numele nici unuia din asociaţi. [Scriban.]

Societate (sau Reuniune) se numesce şi aso- 
ciarea mai multor persoane pentru realisarea 
unor scopuri comune şi durabile, la care in
trarea şi ieşirea membrilor depinde dela voinţa 
lor. Aceste 8., numite în Transilvania Reuniuni, 
se deosebesc deci de asociările create prin na
tură, sau prin disposiţiuni constringetoare ale 
legii (r. e. familia, comuna, statul, etc.), precum 
şi de Reuniri (sau Reuniuni în adevăratul sens 
al cuventului), cari sunt de cai'aoter transitor, 
isolat, casual (s. e. întruniri, meeting-uri, etc.). 
In sensul arătat mai sus se numesc 8. de re
gulă numai asociările la cari numărul membrilor 
este nelimitat şi schimbarea lor este admisă, prin 
ce se deosebesc de 8. dreptului privat (civil). In 
general încap însă sub numirea de 8. asociări 
cu cele mai diferite scopuri şi organisaţiuni (v. 
şi art. Asociaţiune şi Reuniune)j iar despre 8. în 
înţeles sociologic v. art. Sociale sciinţe. Socialism, 
Sociologia.

Societăţi de dame. Spiritul de asociare a găsit 
devotaţi aderenţi şi între femei, cari s’au cen- 
vins, că trebue să-şi extindă activitatea şi în

afară de familie, că au interese diferite în viaţa 
publică, pe cari nu le pot apăra decât în aso
ciaţie. Prima 8. mai mare de femei s’a înfiinţat 
1860 în Londra pentru promovarea lucrului de 
mână femeiesc; apoi s’a înfiinţat şi în Paris o 
8. cu scop analog. In Germania cea mai veche 
8. de fem. este Lette-Verein, (înfiinţată de W. 
Ad. Lette), care a luat un avent foarte mare; 
ea susţine astăzi: şcoale comerciale şi industriale, 
şcoale pentru desemn şi modelare, un institut 
pentru instruirea în fotografiare, o şcoală pentru 
economia de casă şi multe alte instituţiuni utile. 
8. de fem. se găsesc astăZi la toate popoarele 
culte. Scopul unora este a facilita femeilor câşti
garea celer necesare pentru existenţă, îndeesebi 
a le pregăti pentru anumite industrii; altele au 
scopuri curat filantropice; Christian Temperance 
Union în Statele-Unite America de nord, cu 
200,000 membri, combate alcoolismul, îngrijesce 
de orfani şi săraci, etc.; în fine altele urmăresc 
scepuri culturale, întemeiând şi susţinând şcoale. 
In unele ţeri femeile au înfiinţat şi asociaţii cu 
tendinţe politice.

Spiritul de asociare nu a remas străin nici 
femeii române, şi s’a manifestat mai ales în 
Trans., unde s’a înfiinţat âncă în 1850, la ini
ţiativa D. Maria Nicolau »Reun. fem. rom. din 
Braşov pentru ajutorarea fetiţelor orfane». în
demnul la înfiinţarea acestei 8. a fost împre
jurarea, că în urma resboiului civil din 1848 
până 1849 remăseseră o mulţime de văduve şi 
orfane în cea mai deplorabilă miserie. După în
tărirea statutelor reun. începu activitatea sa, 
ajutorând mai ântâi în bani şi îmbrăcăminte 
văduvele şi erfanele celor ce căZuseră în resboiu. 
La 1850—60, 8. a înfiinţat apoi două şcoale de 
lucru pentru fetiţe, una în Braşev şi una în 
Blaj; iar după modificarea statutelor dela 1860 
8. a înfiinţat in Braşov pe lângă cele trei clase 
primare de fetiţe c a patra clasă şi a subven
ţionat şc. de fete din Sibiiu, Blaj şi Câmpeni. 
Cifra subvenţiunilor era de 1200 fi. anual, acor
dată de cătră S. până la 1883, când subvenţiu- 
nile se sistează în scopul înfiinţării claselor V 
şi VI de fete din Braşov. Se înfiinţa apoi la 
1886 în Braşov un internat, în care fetiţele rom. 
să primească instrucţiune în cunoscinţele eco
nomiei casnice. In 1893 s’a creat âncă aşa nu
mitul Orfelinat. Averea 8. la 1901 a fost de 
C. 91,656'57, iar fondul internatului de C. 3972-68.

Prima 8. de femei, care a fost creată anume 
pentru promovarea culturei române, este *Reun. 
fem. rom. din Sibiiu^, iniţiată la 1880. Scopul 
ei principal e.ste; întemeiarea unei şcoale de 
fete şi a unei şcoale pentru economia şi industria 
de casă. Primul scop şi-l’a ajuns la 1883, iar 
pentru al doilea a strîns un fond de C. 30,000; 
astfel în viitorul apropiat şi această şcoală, de 
mare importanţă pentru femeia română, se va 
pute deschide. Reuniunea caută a promova şi 
pe teren social interesele românismului şi ser- 
vesce şi scopuri filantropice, augajându-se a con
duce »Masa studenţilor», susţinută de institutul 
«Albina» (v. ac.). 8. s’a înfiinţat la iniţiativa D. 
Maria Roman măr. P. Coama (v. ac.), presi- 
denta reuniunii dela început şi până în present. 
Exemplul dat de această 8. a aflat mulţi imi- 
tateri atât la oraşe cât şi în comunele ruxcde. Pe 
rând s’au înfiinţat reuniuni de femei în Abrud,
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Arad, Blaj, Braşov, Deva, Făgăraş, Mediaş, Re- 
şinari, Selagiu, etc. In comune rur. s’au înfiinţat 
în timpul din urmă S. pentru înfrumsetarea bi- 
eericelor.

In Bucovina »S. Doamnelor Române» a fost în
fiinţată în Cernăuţ la 1891 cu scopul >de a lucra 
pentru înaintarea cultuiei, şi în special, a înve- 
ţămentului la partea femeiască a populaţiunii rom. 
din Bucovina şi pentru sporirea industriei de casă», 
şi cu dreptul de a înfiinţa filiale şi prin alte 
locuri. Cu ajutorul fundaţiunii de 20,000 cor., 
creată de G. cav. de Popovici din Stroiesci, 8. 
a cumpărat în Cernăuţ o casă şi a deschis la 
1894 un internat de fetiţe, care întreţine cam 
la 40 de copile. S’au mai înfiinţat şi multe filiale, 
cari ajutoră şcolăriţele din loc cu veştminte şi 
cele necesare pentru înveţăment.

In Bomânia S. de dame au desvoltat la în
ceput o activitate mai neînsemnată şi numărul 
lor este âncă şi astăiji relativ mic. S. existente 
au fost înfiinţate mai ales în urma influenţei bine
făcătoare a Augustei Begine Elisdbeta asupra 
desvoltării stărilor sociale ale Rom. Sub înaltul 
ei patronăgiu lucrează în BucuresciS. ^Munca < 
pentru procurarea de lucru femeilor serace şi 
iFurnicat pentru încuragiarea industriei de 
casă. Tot acolo mai există şi câteva S. de fem. 
cu scopuri pur filantropice: «Obolul» şi »S. ju
nelor lucrătoare» pentru ajutor, copiilor săraci, 
«Salvatorul», «Ajutorul femeilor», etc. In cele
lalte oraşe ale României numărul şi importanţa 
S. de femei este âncă neînsemnată.

„Societatea fliosofească a neamului româ
nesc în Mare Prinţipatul Ardealului*1, plănuită 
pe la începutul an. 1795 de câţiva Români eru
diţi din Transilvania, cari se puseseră în rela- 
ţiune directă cu Bucurescii; ave să se ocupe cu 
toate sciinţele, dar mai ales cu istoria Românilor. 
Insă înfiinţarea ei fu oprită. (Of. Papiu A. Darian, 
«Yiaţa, operele şi ideile lui Şincai», p. 11.)

„Societatea literară română**. Sub acest nume 
au existat mai multe S. Cea mai veche fu în
fiinţată de boierii rom. refugiaţi la Braşov, în 
1821, cu scop de a face o gramatică şi un dic
ţionar al limbei române. In 1827, C. Golescu şi 
I. Eliade înfiinţează o asemenea S. secretă. In 
1866 se înfiinţează în Bucuresci o S. lit., care 
în 1867 îşi ia numele de 8. academică, iar după 
10 ani devine Academia română (v. ac.).

Societăţii, insulele, grupă de insule franceze 
în Polinesia, 1650 im*., cu 16,370 loc.; se divid 
în două grupe: grupa estică (Tahiti, Mourea', etc.) 
şi gr. vestică (Raiatea, Huahine, Borabora, etc.). 
Locuitorii indigeni au fost creştinaţi de Englezi 
dela 1797 încoace. Descoperite 1606 de Quiros, 
explorate 1769—78 de Cook.

SocInlanI, membrii unei secte antitrinitare din 
seci. XVI, cari îşi au numele dela Leliu şi Faust 
Socinus din Siena în Toscana. 8. se numesc şi 
unitariani (v. ac.).

Sociologia, sciinţa, care are de obiect condi- 
ţiunile de nascere, de desvoltare, de organisare 
şi de subsistenţă a societăţii; apoi legile şi nor
mele, cari regulează traiul şi viaţa omului în 
societate. Ca conţinut S. nu ne presentă ceva 
esenţial deosebit de ceea ce ne-a presentat tot- 
deuna istoria şi «politica», deoarece filosofii şi 
istoricii totdeuna au căutat să afle condiţiunile 
vieţii sociale. Cel dintâiu, care i-a dat forma

sciinţei şi a întemeiat-o a fost A. Comte (v. ac.). 
După dînsul S. ca cea mai de frunte disciplină 
are să ne dea o statistică şi dinamică a vieţii 
sociale cu considerarea inclinaţiilor altruiste. In 
mod sistematic a desvoltat-o Herbert Spencer. 
(Cf. şi Wundt Logik II, 2. Abt. unde expune 
sfera S. şi principiile ei ca sciinţă.) [PI.]

Socodor, (magb. Szihudvar), corn. mare în 
Ung., cott Arad. Apare în anale la 1299, iar 
la 1332 ca parochie. Are 808 case cu 4481 loc. 
rom., puţini magh. Teritoriul e de 19,640 jug. 
cat., foarte productiv. Staţiune de cale ferată.

Socola, 1) S., sat fi ttrgufor în Rom. j. Iaşi; 
la 1803 a fost zidit aici seminarul mitrop. Ve
ni amin, strămutat la 1885 la Iaşi.

2) S; mănăstire în Rom., j. Iaşi înfiinţată 
de Ştefan Vodă pentru călugăriţe. La 1803 că
lugăriţele au trecut la mănăstirea Agapia.

Seminarul Socola este instituţia cea mai im
portantă a mih’op. Moldovei Veniamin Costache. 
Printr'un hrisov al domnitomlui A. Moruzzi se 
aşeză ântâiul seminar propriu 4is românesc în 
măn. 8. de lângă Iaşi, în 1804, dotându-se cu 
veniturile mănăstirii şi cu contribuţiuni anuale 
din partea diferitelor eparchii moldovene. Be- 
trânul mitropolit petrecea multă vreme în acest 
institut al lui de predilecţie; i-a lăsat biblioteca 
sa, compusă în mare parte din manuscrise. Se
minarul remase în S. 81 de ani, când se mută la 
Iaşi în 1885, mai ântâi în case cu chirie, dela 
1893 însă în fostul palat al domnitorului M. 
Sturdza, restaurat pentru acest seminar anume. 
(Cf. C. Erbiceanu, Veniamin Costache. Bucur. 
1888, pag. 15—16; Xenopol, Istoria Rom., VI, 
256 şi 266. Biser. ort. rom. an. XXVI, nr. 1, 
pag. 104—5, Boc. 1902.)

Socolar, corn. rur. în Bănat, cott. Caraş Se- 
verin, cu 1443 loc. rom.

Socolescu, loan L, inginer-architect, p. 17 Ian. 
1857 la Ploiesci. A executat deosebite lucrări, 
ca palatele comunale din Pitesci, Călăraşi, Con
stanţa; spitalele judeţene din Tîrgovişte, Călăraşi, 
Constanţa; catedrala din Alexandria, biserica şi 
presbiteriul din Buşteni. S. a fundat revista «Ana
lele Architecturei» (v. ac., I, p. 195).

SocolovaJ, (magh. SzokolovdrJ, corn. rur. in 
Bănat, cott. Caraş Severin, cu 1782 loc., Magh., 
Germ. şi Rom.

Socrate, celebru filosof grec, fiul pietrarului 
Sofronisc şi al moaşei Fanereta, u. pe la 470, 
trăi până la 400 a. Chr. După ce la început 
înveţi măiestria tatălui seu, studia matematica, 
retorica şi poetica, apoi filosofic la Anaxagoras 
şi Archelau, formându-şi un caracter cu totul 
deosebit de cela al timpului în care a trăit. Sub 
guvernul celor 30 tirani acusat fiind, că surpă 
religiunea statului şi că corupe tinerimea, a fost 
condamnat la moarte, pe care a suferit-o la 
400 a. Chr. bend cucută. S., considerat ca cel 
mai înţelept dintre oamenii timpului seu, a fost 
cel dintâi, care a făcut din filosofic vocaţiune 
personală, asignându-i drept problemă studiarea 
omului ca individ, ca membru al familiei şi ca 
cetăţean. Plecând dela doctrinele sofiştilor, 8. în
trebuinţează în contra lor ironia şi dialectica. 8. 
n’a scris nimic, dar el atribue ideile sale filos. unei 
revelaţiuni superioare, unui geniu numit »<f«- 
moniont. In logică întrebuinţează dubitaţiunea 
suspensivă, basa scepticismului posterior şi a nie-
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todei numite socratică. Crede în D(jeu ca într’o 
fiinţă raţională ilimitată, indivisibilă, care este 
creatorul universului şi se revelă în efectele 
sale. Datoriile cătră divinitate se cuprind în re- 
ligiune, în pietate şi în practicarea virtuţii. Su
fletul omenesc este de natură divină, imaginea 
lui Djjeu, e necoruptibil şi nemuritor. In filosof, 
practică învaţă, că fericirea omului consistă în 
deamna întrebuinţare a facultăţilor, ca binele pe 
oare îl predică raţiunea să fie practicat în mod 
obligator şi desinteresat. In scopul acesta omul 
trebue să se cunoască pe sine mai ântâi. înţe
lepciunea cuprinde în sine toate virtuţile. Da
toriile omului cătră sine sunt temperauţa şi băr
băţia; cătră alţii se resumă în dreptate. (Cf. 
Teodorescu, Istoria filos. ant. tfberweg, Gesch. 
der Philos. I. Volkmann, die-Lehre d. Sokrates.)

[PI.]
Socratici, elevii lui Socrate, cari au păşit in

dependent ca filosofi după moartea lui Socrate. 
Cei mai însemnaţi S. au fost Plato, Antistene 
din Atena, Euclid din Megara, Phaedon în Blis, 
Aristipp în Cirene.

Sod, V. Sodiu.
Soda, carbonat de sodiu C08 Na,. Se prepară sau 

din cenuşa plantelor marine, care conţine aproape 
5—30% sodă, sau se extrage direct din unele ape, 
(jise bălţi natronate din Ungaria, Egipt, Mexic şi 
se mai numesceSzekso, Trona sau Arao, sau se fa
brică artificial după procedeele Leblanc şi Lolvay. 
Ea cristalisează cu 10 molecule apă, pe cari la 
calcinare le pierde şi ia numele de S. anhidric. 
Cristalisează în prisme monocUnice mari, trans
parente, inodore, cu gustul de leşie şi în con
tact cu aeml uscat devin eflorescente transfor- 
mându-se în o pulbere albă prin pierderea apei. 
Se întrebuinţează în medicină pentru băi, în far
macie la saturaţia lichidelor acide, în industrie 
la fabricarea săpunurilor, sticlei, etc.

Soda caustică, identic cu hidroxid de sodiu 
Na OH, se obţine din carbonatul de sodiu ou 
hidroxid de calciu. Se presintă în comerciu în ba
stoane sau bucăţi cristaline albe, dure şi soluţia 
apoasă se întrebuinţează Ia saturaţia soluţiilor 
acide şi chiar şi la spălatul rufelor.

Sodă de spălat, leşie obţinută din fierberea 
oenuşei, sau cu sodă de comerciu impură, şi care 
se întrebuinţează la spălatul rufelor.

Sodal, (calfă) în industria mică numirea me
seriaşului, oare şi-a terminat anii de învăţăcel 
(ucenic).

Sodalitate, tovărăşie, frăţie.
Sodales, la Romanii vechi a treia clasă de 

preoţi. (8. înseamnă soţi, soţi de ceată). Ei 
formau o grupă, strîns legată între sine prin în
frăţire. Astfel de S. erau: Fratres Arvales, Lu- 
perci. Sălii (v. ac.) şi Sodales Titii. Membrii în
frăţirii erau 12 şi se întregiau prin oooptaţiune; 
ei se arătau numai la ocasiuni serbătoresci.

Sodalita, mineral, clarosilicat aluminos de sodiu, 
cubic, alb-gălbuiu sau albăstruiu. Se găsesoe în 
lavele Vesuvului, apoi în sienita eleolitică dela 
Ditro, la Brevig în Gronlanda, etc.

Sodermanland, comitat în Svedia spre sud de 
Mălar, 6841 km*., ou 164,557 loc. (1897). Capi
tala Nykoping.

Sodiu, (Natrium), metal, foarte respândit în 
natură, mai ales în ohlorură de S. (sare), se 
prepară descompunând, printr’un curent electric.

oxidul hidratat de S., sau încălzind la o tempe
ratură înaltă un amestec de carbonat de 8. şi 
de cărbune. S. posede un luciu metalic, alb ca al 
argintului, la temperatură ord. e moale, se topesce 
la 90°, destilează la temp. roşie, oxidează uşor 
Ia aer, descompune apa. Greutate speo. 0"97.

Borat de S., v. Borax. Carbonat de S., v. Soda.
Chlorură de sodiu, sarea de bucate, cristali

sează în sistemul cubic. Incolor sau colorat prin 
inclusiuni de soluţie de cebruc de sodiu, argilă, 
substanţe feruginoase, hidrocarburi şi substanţe 
organice în alb lăptos, cenuşiu, negru, roşetic, 
albăstrui. 8. e foarte întrebuinţată ca condiment 
(sare de bucătărie), pentru conserve, pentru fa
bricarea sodei, săpunului, sticlei, etc.

Se extrage 1) din lagune în Francia, Austria, 
Italia, etc., prin evaporarea apei de mare; 2) din 
lacuri sărate în stepele Aralo-Caspice, în cen
trul Asiei, în America de nord, etc.; 3) prin 
disolvarea S. din argile salifere în Bavaria, Au
stria (Salzkammergut), Galiţia, Bucovina, Ger
mania, Francia, Anglia, eţc.; 4) ca sare gemă 
(Galiţia, Ungaria, Transilvania, România, Rusia, 
Spania, Persia, pe Marea Roşie, etc.). Sarea ce 
se obţine prin evaporarea apei de mare, din 
lacuri şi prin disoluţiune, conţine şi alte săruri, 
chioruri şi sulfaţi, cât timp sarea gemă poate să 
se presinte uneori aproape chimic pur.

Chlorură de S. face parte din corpul ome
nesc şi animal, 1000 părţi de sânge omenesc 
normal conţin 4—5 părţi chlorură de S. şi această 
proporţiune nu se poate micşora fără sdrnnci- 
narea sănătăţii. Chlorură de S. are menirea de 
a înlesni contactul oxigenului cu globulele roşii 
ale sângelui, de a participa la constituirea su
cului gastric şi a unor alte lichide organice, a 
contribui la întreţiuerea proceselor vitale ale 
celulei, a exosmosei şi endosmosei, a schimbării 
conţinutului celulei ou ţesutul vecin.

Sarea gemă, mineral, cubic, incolor, colorat 
prin inclusiuni, compact, cristalin grăunţos, for
mând uneori druse frumoase în argile. 8. g. 
formează lentile, cuiburi, straturi şi masive sau 
impregnează roce argiloase mai în toate siste
mele geologice. Sarea e cunoscută în sistemul 
cambric în China; în devonic în Rusia; sare 
siluriană în Indii şi America de Nord; sare pe- 
rurică în Rusia; în Alpi (Helveţia, Tirol, Salz
kammergut, Bavaria), Lorena, Francia de Est, 
Anglia se exploatează sare triasică; în Algeria 
e cretacică. Oligocena e sarea din Spania, Indiile 
şi o parte din sarea din Carpaţi. Dar zăcămintele 
cele mai importante din Carpaţi şi din Prusia 
sunt în miocenicul inferior (formaţiune saliferă 
subcarpatică). S. g. e un deposit marin şi po
sedă o structură de stratificaţie mai mult sau 
mai puţin pronunţată. In multe straturi sau 
masive se găsesc intercalaţiuni de anhidrit. Pe 
marginea interioară a Carpaţilor se exploatează 
S. g. în masivele de sare dela Maros-Ujvâr, 
Deesakna, Parajd, Turda şi Vizakna în Transil
vania, Slatina, Ronaszek, Sugatag în Maramureş; 
pe marginea exterioară Wieliczka, Boohnia (în Ga
liţia), Kaozika (în Bucovina) şi Tîrgu-Ocna, Slănio 
(Rahova), Doftana şi Ocnele mari în România.

In România s’a extras sare şi Ia Ocuiţa, Opă
riţi, etc. Do altfel bogăţia în S. g., care la Slănic, 
Tîrgu-Ocna şi Doftana nu conţine gips, e foarte 
mare şi se cunosc mai bine de 5() masive şi
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alte iviri de sare gemă. La Ocnele mari şi Tîrgd- 
Ocna extracţia se face prin condamnaţi. Producţia 
e de aproximativ 100,000 tone.

Sodoma, oraş pustiit prin o erupţiune vulcanică 
şi un cutremur de păment din causa nelegiuirii 
locuitorilor lui. I Moise, 19, 24. v. Gomora.

Soest, oraş în guvernam, prusiac Arnsberg, 
16,407 loc. (1895); dom, bis. gotică din seci. XIV, 
gimnasiu, seminar teol. şi ped., institut de surdo
muţi şi orbi; comerciu cu cereale. In apropiere 
scalda de nămol Sassendorf. In evul mediu S. 
era un puternic oraş hanseatic.

Sofa, canapea, divan, scaun lung cu perină 
pentru odihnă.

Sofflte, (îtal.J iu architectură vederea infe
rioară a unui arc, architrav, plafon de grincţi 
sau cassete. Pe scenă decoraţiunile, cari arată 
aer, nori, boltituri sau plafonuri.

Sofia, fgree.J în limbagiul filosofic atâta cât 
înţelepciune; în terminologia gnosticilor 8. se 
considera ca emanaţiune din Dijeu, şi anume la 
Valentin, ca cel din urmă din cele 30 sonuri, 
S.-Achamoth.

Sofia, numele mai multor regine, princese, etc. 
1) S. Alexeievna, sora maşteră a lui Petru cel 
Mare (v. ac.), n. 1657, f 1704, a fost până 1689 
regentă a Rusiei, resturnată de pe tron prin 
fratele ei şi închisă în mănăstire. 2) S. Fri- 
derike Dorothea Wilhelmine, archiducesă de 
Austria, n. 1805 ca fică a regelui Maximilian I 
de Bavaria, măritată 1824 cu archiducele Fran- 
cisc Carol losif, căruia i-a născut pe Francisc 
losif (v. ac.), actualul domnitor al Austro-Un- 
gariei. A exercitat o mare infiuenţă politică pe 
timpul împeratului Ferdinand şi la Începutul 
domniei fiului ei. f 28 Maiu 1872. 3) S. Do
rothea, soţia regelui Angliei George I, n. 1666, 
t 1726. Silită de brutalitatea soţului ei, a voit 
să fugă, a fost însă oprită şi în urma unui 
proces nedrept divorţată de el (1694), inter(}i- 
oendu-i-se recăsătorirea. Până la moarte a pe
trecut în castelul Ahlden, sub supraveghere mi
litară. 4) S. Charlotte, regină a Prusiei, u. 1668, 
t 1705, a înduplecat pe soţul ei, Frideric I, să 
înfiinţeze (1700) academia de sciinţe din Berlin. 
5) S., fica lui Toma Paleologul, ultimul stăpâ
nilor al Peloponezului. soţia ţarului Ivan III 
Vasilievici, a intrigat mult contra Elenei, fica 
lui Ştefan cel Mare şi nora ţarului, mânată de 
dorinţa, ca fiul ei, deşi mai tiner, să moştenească 
tronul rusesc, ceea ce i-a şi succes (1502).

Sofia, (turc. Aia Şefia), biserică în Constan- 
tinopole pe piaţa Augusteion, terminată 537. 
După cucerirea Constantinopolei (v. ac.) fu pre
făcută în moscheie. Prin adaugerea a patru mi
narete şi prin spoirea mosaicurilor de pe păreţi 
i-s’a stricat efectul artistic.

Sofia, (bulg. SredefJ, capitala Bulgariei, situată 
pe un platou lângă calea ferată Constantinopole- 
Adrianopole-Belgrad, cu 46,593 loc. (1893). Pe 
lângă oraşul vechiu s’a format unul nou cu zidiri 
frumoase: palatul principelui, palatul de justiţie, 
banca naţională, etc. La punctul cel mai înalt 
al oraşului sunt ruinele bisericii Sf. Sofia, dela 
care îşi are şi numele. 8. e reşedinţa guvernului, 
a sobraniei, curţii de casaţie, a mitropolitului 
bulgar, a unui archiepiscop rom.-cat. Şcoală de 
resboiu, gimnasii, universitate cu 3 facultăţi. S. 
e vechiul oraş roman Serdiea (sau SardieaJ,

dela Aureli an încoace sub numele Ulpia Sardica 
capitala Daciei, dela Diocleţian şi Constantin în
coace capitala Daciei mediterane. 344 s’a ţinut 
aici un sined. 809 a fost cucerită de Bulgari, 
1382 de Turci, 1878 de Ruşi.

Soflsma, (grec.) în logică şi preste tot în graiu 
eroarea, care făcută intenţionat în contra co- 
rectităţii silogismului şi prin acesta contra argu- 
mentaţiunei, poartă în sine reserva de a înşela 
prin această procedură. Aristotejes deosebesce 
S. secundum dictionem şi extra dictionem. La 
cele dintâiu numeră pe acele, cari se nasc din 
întrebuinţarea omonimelor, a amfiboliei, a am
biguităţii, din accentuare falsă, precum şi din 
schimbarea înţelesului logic al cuvintelor cu cel 
gramatical. Acest fel de argumentare a fost mult 
întrebuinţat de cătră sofiştii de pe timpul lui So- 
crate şi de cătră retori. [PI.]

Sofist, (grec.) înseamnă în fond: prudent., în
ţelept, şi era atributul oamenilor învăţaţi, isteţi, 
adânc cugetători. De prin jumătatea a doua a 
seci. V a. Chr. se numesc S. acei bărbaţi, filosofi 
şi retori, cari pentru un onorar şi pentru plata 
învăţau pe alţii dialectica, arta retorică, pru
denţa politică şi arta de a disputa, etc. Ei sunt 
în contra căror se ridică Socrate (v. ac.). Ca 
S. renumiţi se consideră: Korax şi Tisias, Pro- 
tagoras din Abdera, Gorgias, Hippias, Prodikos, 
Trasymachos, Eritias, ş. a. Modul de a filosofa, 
de a învăţa şi preda în felul S.-lor se numesoe 
sofistică, iar sofisterie se 4ice la o falsă şi cap- 
ţioasă raţionare. [PI.]

Sofonia, (Zefania), unul din cei 12 proroci 
mici; a prorocit apropierea judeoăţii şi nimicirea 
Ninivei. Cartea lui se compune din 3 capitole; 
autenticitatea celui din urmă e controversată.

Sofonisbe, fata lui Hasdrubal, promisă ântâi 
regelui Masinisa, dar măritată după rivalul ace
stuia Sifax. Acesta ajunge în captivitate romană 
şi Masinisa o ia de nevastă, o înveninează însă, 
când Scipio cere extrădarea ei. Soartea S. a fost 
dramatisată de Lohenstein, Geibel, etc.

Şofrac, Şofrăcuţ, pasere, v. Bourel.
Şofran, în special stigmatele fiorilor de Crocua 

satious L. (v. ac.), iar în general este una din 
numirile populare ale plantelor: Carthamus tinc- 
torius L., Crocusiridiflorus Heufi'., Crocus Heuffe- 
lianus Herbert. (v. ac.).

Sofronie, Miclescu, mitropolit al Moldovei 
(1851—60), n. pe la 1790, şi-a făcut studiile în 
ţeară. Cu atât mai mult trebue lăudat, că şi-a 
însuşit limbile franceză şi greacă, din cari a 
tradus mai multe scrieri. Dela măn. Neamţul, 
unde era monach, fu numit episcop de Huşi, 
în urma transferării lui Meletie la Roman. Con
sacrat la 2 Iunie 1826, a nimerit la timpuri 
grele în noua lui funcţiune, căci în curând is- 
bucui resboiul ruso-turc, în care şi preoţii se 
puneau a face cărături pentru oştile rusesci. 
In 1832 urmă aplicarea regulamentului organic, 
iar în 1844 legea averilor bisericesc!, care lua 
episcopilor administraţia averii eparchiale, tre- 
cendu-o la stat. In 1846 se iufiinţâ la Huşi aşa (jisa 
şcoală catechetică, pentru a suplini printr'însa 
hpsa preoţilor cu studii sominariale. S. are şi 
meritul de a fi curmat în 1847 pentru totdeuna 
cearta seculară între orăşeni şi episcopie. In 
1849 el termină restaurarea reşedinţei sale şi 
înfiinţâ pomelnicul episcopiei. Încărcat astfel de
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merite, fu alee în 1851 mitropolit al Moldovei, 
unde a stat până la 1860, când a fost exilat de 
Cuza la măo. Slatina, unde a şi murit cu trei ani 
mai în urmă. Este înmermentat la mănăstirea 
Neamţul. (Cf. Alman. Cult. 1894, pag. 19. Bucu- 
resci; Melcbisedeo, Crenica Huşilor. Bucuresci, 
1869, pag. 423—60.)

Softa, (ture.) elevul unei şcoale mohamedane 
superioare. Diutre ei se aleg ulemalele (v. ac.). 
S. formează un element numeros în Constanti- 
Dopole şi prin păşirea lor corporativă le-a succes 
adeseori să causeze, în caşuri de revoltă, per- 
plesităţi guvernului.

Sog, curentul de apă, ce se nasce în urma 
unei corăbii, care înaintează iute.

Sogdiana, satrapie în vechiul imperiu persan, 
se întindea până la laxartes; capitala Marakanda, 
acum Samarkand.

Sohar, port bun în Golful Oman, 24,000 loc., 
ţeseturi, industrie de metal, împrejurime bine 
cultivată.

Sohodol, 1) S., ccm. rur. în Trans., cctt. Alba 
inter., cu 4642 loc. români.

2) S., una dintre cele 10 cemune cunoscute 
sub numele cclectiv Bran, cottul Făgăraş, cu 
1235 loc. români. 3) SohodolrLazwr, com. rur. 
în Ung., cott. Biber, cu 1305 loc. remâni.

Şoim, Şain (v. ac.); (Falco), pasere din ord. 
Răpitoarele, sunt paserile cele mai bine înze
strate dintre răpiteare în ceea ce privesce pu
terea şi iuţeala mişcărilor. Corp puternic. Cap 
bine legat de corp. Cioc scurt, puternic, cu partea 
sup. încovoiată preste cea inf. în formă de dinte, 
provetjută şi cu 2 dinţi laterali. Coloarea penelor 
variază cu etatea, sexul şi anotimpul. Aripi lungi 
ce trec de vîrful co(}ii, avend penele mari cre
state pe partea internă. Ceada cu pene mari şi 
egale. Sunt foarte îndrăsneţi în urmărirea prăcţii, 
ce constă din mamifere mici, paseri şi insecte. 
Vara trăiesc păreebi, pe vîrful stâncilor, arbo
rilor, unde femela depune ouele rotunde roşcate- 
cenuşii. Se cunosc preste 60 de specii, cari se 
apropie toate genului Falco, cu subgenurile: 
Falco, Cerehneis sau Tinnunculus, Hierofalco, 
Hieraddea şi Harpagus. Ca specii sunt: F. 
communia sau peregrinus (Ş. călător), trăiesce 
în Europa, India, Cbina, Japonia şi America de 
nord. F. minor, în Africa morid. şi Madagascar. 
F. nigricepa (Cass.) în America de nord. F. me- 
lanogenys (Gould) în Australia. F. harharus (L.) 
şi F. tanypterua (Licbt) în Africa septentr. şi 
orient. F. jugger (Gr.) în India. F. tinnunculus 
în Europa, Africa, Japonia şi Cbina. F. cerehneis 
(Naum.) în sudul Europei, ve.stul Asiei şi nordul 
Africei. Hierofalco candicaus (Gm.) în sudul 
Europei şi Asiei, Groenlanda şi Labrador. F. sau 
Hierof. islandieus (Ş. de Islanda). F. sau Hierof. 
girfaleo (Ş. de Norvegia). Subgen. Hieraddea 
trăiesce în Olanda nouă; iar Harpagus în 
America tropicală.

Şoiman, -mei, -miţor, numiri ce Românul dă 
paserei Şoim (v. ac.).

Şoimescu, loan N., scriitor rom., a publicat 
mai multe scrieri poetice, între cari: Daciada, 
poemă epică în 24 cânturi, şi 3 tragedii: Diur- 
paneu, Const. Basarab Brancovanu şi Moartea 
lui Radu dela Afumaţi, apoi s’a ocupat cu isteria 
şi a publicat: Ist. gen. a Românilor din amen- 
doue Daciile. Bucur., 1889, 3 voi. (Cf. Arebiva

soc. SC. şi liter. An. I, pag. 315.) Date biografice 
lipsesc.

Şolmuş, (magb. SolymoaJ, com. mică în Ung., 
cctt. Arad, in dreapta Mureşului. In anale apare 
la 1278. Are 365 case, cu 1615 loc. gr.-or. ro
mâni. Teritorul cu mai multe demenii, 16,212 jug. 
cat., muntes, acoperit cu păduri seculare. Pe 
teritcrul com. se văd ruinele cetăţii Ş., cândva 
impesante, a cărei amintire se face âncă la 1278 
şi care mai târziu a fost reconstruită din nou 
de loan Huniade.

Şolmuţ, pasere, v. Laniidae.
Soissons, fortăreaţă şi capitală de arondisment 

în depărtăm, franc. Aîsne, 11,818 lec. (1896); 
episcopie, catedrală fi-umoasă. Pe timpul Roma
nilor se numia Augusta Suessionum, apoi a fost 
reşedinţa Merovingilor. Acî a bătut Cblodvig la 
486 pe locţiitorul roman Syagrius.

Solu, rassă (v. ac.).
Soja, numire vulgară pentru o plantă înru

dită cu fasolea: Glycine Soja S. et Z. (S. ja- 
ponica Savi., Dolicbos Soja L.)

Sokoto, (Sdkatu), imperiu al poporului Fulbe 
în Sudanul vestic (Africa), merge spre sud până 
la Binue, 324,000 km*., cu 10 milioane loc. Ca
pitala Vurno. Oraşul S., 8000 loc.

Sokotra, (Sokotora), insulă engl. spre est dela 
Cap Gardafui (Africa estică), se ţine de Aden, 
3579 kms., cu 12,000 loc. Ocupată de Englezi 
la 1886.

Sol, Soarele, unul din (ţoii lui Titus Tatius. 
S. a avut templul aproape de al iui Quirinus şi 
serbătoarea lui se ţinea în 9 Aug. Se iconisează 
cu cap incungiurat de raze. S'a adorat cu pre
dicatele aeternus, iuvans, sanctissimus. După ce 
s’a introdus cultul lui Mitbras (v. ac.), cultul lui 
S. a suferit schimbări. Cu predicatul Invictus 
a avut templu nou în Roma şi s’a introdus Na- 
talis dies soUs Invicti, serbătoare pusă pe 25 Dec., 
ca la Perşi. [Atm.]

Sol, pătura superioară a pămentuluî, ce este în 
contact direct şi nemijlocit cu aerul atmosferic, 
şi pe care la arat ori săpat îl întoarcem pe o 
parte şi alta, expunendu-1 la soare, aer şi pre- 
cipitaţiunile atmosferice. In S. se desvoaltă şi 
hrănesc cele mai multe plante. Pătura pămen- 
tului, ce nu se mai poate ajunge cu plugul, sapa 
şi casinaua se numesce subsol.

Sol, trimis, ambasador (v. Agent diplomatic).
Sol, unime monetară de calculaţiune în Peru 

= 5 franci.
Sola cambie, v. Cambia.
Solamen, (lat.) consolaţiune, mângăiere.
Solanaceae, (botan.), familie de Dicotiledonate 

Gamopetale, cuprin4end numeroase genuri cu 
preste 1300 specii de ierburi, sub-arbuşti, mai 
rar arbori, din regiunile tropicale şi temperate. 
In fructele, seminţele sau tulpinile lor conţin 
alcaloiiji otrăvitori, în special solanină. Se divid 
în 5 triburi: Solaneae, Atropeae, Hyoacyameae, 
Cestrineae şi Salpiglossideae, cu genuri mai prin
cipale (v. articolii respectivi): L/ycium, Atropa, 
Hyoscyamus, Physalis, Capaicum, Solanum, 
Datura, Cestrum, Nicotiana, Petunia, etc.

[S. Şt. R.]
Solanin, alcaloid vegetal C48 Hao N0le extras 

din diverse plante ca: solauum nigrum, solanum 
dulcamara, etc., cari aparţin familiei Solana- 
ceelor. In special se scoate din germeni de cartofi,
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Bubst. cristalină, reacţie slab alcalină, şi aparţine 
toxicelor cu efecte narcotice.

Solanum L., (botan.) gon din familia Solana- 
ceae, cu preste 900 specii de ierburi sau arbuşti 
din regiunile calde, mai ales din America. Po
porul numesce pe S.nigrum L. Umbra nopţii, 
Zirnă; pe S. Sule amar a L. Lesnicioara, 
Losnişor, Viţa ovreilor, Zirnă; ambele 
specii cresc spontan prin Europa şi părţile noastre 
şi au fructul o boabă neagră sau roşie otrăvi
toare. Se cultivă ca zarzavat pentru fructele co
mestibile : S. Lycopersicum L. originar din Peru, 
Pătlăgele roşii, Paradaise, Tomate; 
S. Melonge'na L. din India estică. Pătlăgele 
vinete. Pentru tuberculele lor, avute în feculă, 
se cultivă în numeroase varietăţi S. tuberosum 
L. originar din Cbili, popular Cartofi, Crum- 
peni, Bandraburce, Picioroi. Tuberculii 
de S. t. constituesc un aliment pentru om şi 
vite; servă la scoaterea feculei, prepararea dex- 
trinei, glucosei, alcoolului amilic. Consumarea 
lor trebue să fie făcută cu pnidenţă, căci n’au 
valoare nutritivă mare, şi apoi, de nu sunt bine 
păstraţi, ori sunt prea vechi, conţin Solanina, 
principiu otrăvitor. [S. Şt. R ]

Solar, ce privesce soarele (v. ac.).
Solare, Tabele solare, tablourij^ cu ajutorul 

cărora se calculează posiţia soarelui in ori ce timp. 
Cele mai noue sunt ale lui Leverrier, publicate în 
•Analele observatorului din Paris«, tom. IV(1858).

Solea, comună rur. în Bucovina, cu cătunele 
Comanul şi Saca, lângă rîuleţul cu acelaş nume, 
tîrg, parochie, atenenţa Clitul, moşie mănăsti
rească în căp. Gura Homorului şi j. Solea, are 
2407 loc. (1267 ort.-or., 950 rom.-cat. şi uniţi, 
24 protest., 163 mos.), cabinet de lectură Sen
tinela poporului, loc de cură aeriană cu doue 
sanatorii moderne; isvoare de apă sărată în 
apropiere. Ştefan Tomşa a zidit acolo o biserică 
cu chilii pentru călugări şi o sfinţi în 1630. Mă
năstirea a fost secularisată în 1786 şi întrebu
inţată ca magasin de proviant în resboiul dintre 
Muscali, Turci şi Austriaci din 1787, iar în 1795 
fu din nou sfinţită ca biserică parochială.

Şold, acea parte a corpului omenesc, care co
respunde unui os iliac. (Cf. art. Basin.)

Solda (dela Solidus, v. ac.), suma fixă ce 
i-se cuvine soldatului, afară de alte venite.

Şoldan, Vătui, numiri ce se dau de popor 
iepurelui (v. ac.) tiner.

Soldanella L., (botan.) gen de plante din fam. 
Primulnceelor, trib. Primuleae, cu corola infun- 
dibular-campanulată şi lobii fimbriaţi iar capsula 
operculat-dehiscentă. Cuprinde vr’o 4 specii al
pine din Europa cu fiori de regulă cerulee şi 
foi coriacee cordat-orbiculare sau reniforme cul
tivate uneori ca plante decorative, dintre cari 
cea mai frecuentă la noi: S. montana Willd. 
poartă numirea de »degetăruţ«. [A. Pr.]

Şoldănesci, 1) S., corn. rur. în Rom., ]. Suceava, 
formată din 4 sate ou 1396 loc.

2) S., corn. rur., în Rom., j. Botoşani, format 
din 9 cătune cu 2998 loc.

Soldat, V. Ostaş.
Soldo, monetă italiană de calculaţiune; de 

aramă; 20 soldi = 1 liră.
Sole, ape minerale alcaline, formate în terenurile 

bogate în săruri minerale alcaline, ca: chlorur 
de sodiu, de potasiu, magnesiu, bromuri şi ioduri.

Solenoconchae, melci, v. Scaphopoda.
Solenold, (electr.) o sîrmă aşezată în spirală 

pe o axă perpendiculară, în jurul căreia se poate 
învîrti uşor. El se va aşeza ca un ac magnetic 
de declinaţiune, că4end axa lui longitudinală în 
meridianul magnetic şi fiind curentul galvanic 
în părţile inferioare ale spiralelor îndreptat dela 
est spre vest. v. Magneto-electricitate.

Solenoatemma Hayne, (botan.) gen din fam. 
Asolepiadaceae, trib. Cynancheae,, cu o singură 
specie, S. Arghel Hayne, din Africa, regiunea 
Nilului, plantă subfrutescentă ale cărei frunze 
se folosesc ca purgative. |S. Şt. R.]

SolescI, corn. rur. în Rom., j. Vaslui, formată 
din 3 cătune, cu 1033 loc.

Soleure, (Solothurn), cant. în Elveţia, 792 kms., 
cu 85,709 loc. (1888); se produc cereale, poame, 
vin; cariere de marmoră şi piatră de var; fa
brici de bumbac, mătasă, maşine, oroloage. Can
tonul are avere curată de 1.085,515 franci. Ca
pitala S. (la Romani SolodurumJ, lângă Aare, 
8460 loc.; reşedinţa episcopului de Basel; galerie 
de tablouri.

Solfatara, terenuri de unde se degagează va
pori sulfuroşi şi unde se depune sulf. Cele mai 
principale solfatare se găsesc în Italia (Puzzoli 
lângă Neapol şi Tivoli), Antille, China şi lava.

Solfegiu, bucăţi vocale fără text, cu sau fără 
acompaniament, ce se cântă numind notele cu 
silabele convenţionale adoptate pentru aceasta.

A solfia = a ceti musica scrisă, intonând su
netele la înălţimea cuvenită, dar numindu-le cu 
silabe convenţionale adoptate pentru aceasta.

Solferino, sat în' prov. ital. Mantua, spre sud 
dela lacul Garda, 1284 loc. La 24 Iunie 1859 aci 
au bătut Francezii şi Sardinienii sub Napoleon 111 
pe Austriaci sub Hess.

Solicitare, (latj rugare, cerere stăruitoare.
Sollcitor, titlu dat în Englitera jurisconsul

ţilor însărcinaţi cu instruirea proceselor.
Solid, se numesc corpurile, cari au formă 

proprie şi yolum determinat. Pe când corpurile 
gazoase trebue ţinute în vase închise, iar cor
purile lichide le putem ţine şi în vase deschise, 
pe atunci la corpurile S. nu avem lipsă de vase. 
Părticelele unei bucăţi de lemn, fler, plumb, 
aramă ş. a., puse pe masă nu se resfiră, cum 
se resfiră părticelele unui corp lichid, pentru că 
părticelele corpurilor S. se ţin strîns de olaltă.

SolidagO L., (botan.) gen de plante de regulă 
perene din fam. Compositelor, trib. Asteroideelor, 
cu foi alterne întregi şi flori galbene, capitnlele 
dispuse în panioule sau corymbi. Cuprinde ca. 
80 specii preponderant boreal americane, unele 
din ele cultivate ca plante decorative rustice de 
toamnă, aşa: S. eanadensia L., S. sempervirens L., 
S. multiflora Desf. ş. a. La noi cresce S. virga- 
aurea L. cunoscută sub numirea poporală de 
•splinuţă». [A. Pr.]

Solidaritate, (la obligaţiuni) faptul, că cineva 
este ţinut, împreună cu altul sau alţii, eă facă 
o plată. Când s’a obligat să facă ceva în solidar 
cu altul, persoana faţă de care s'a obligat, adecă 
creditorul, poate cere îndeplinirea obligaţiunii 
dela ori care din datornici. Când mai multe per
soane contractează o obligaţiune comercială, ele 
sunt obligate solidar (art. 42 corn.), afară de o 
stipulaţiune contrai'ă. In materie civilă însă, S. 
nu se presupune, ci trebue prevăzută expres.
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A$a toţi aceia, cari semnează o poliţă, sunt ţinuţi 
solidar, unul pentru altul, la plată; pe când aceia, 
cari iscălesc o obligaţiune civilă, nu respund 
pentru tot, ci fiecare în proporţie cu partea sa. 
S. poate fi legală sau convenţională, după cura 
resultă din lege sau din convenţiune.

Solidungula, animale mamifere cu o singură 
copită, cum sunt: calul, asinul, catârii, zebra.

Soliduo, monetă romană de aur, introdusă la 
anul 312 de împ. Constantin cel Mare; aceasta 
se Introduse curând în întreagă lumea cunos
cută pe atunci. Yaloarea = 4'55 g.

Solie, ambasadă (v. Agent politic).
Soliman, numele mai multor sultani şi paşale 

turcesci. 1) S. I (1403—11), a avut pentru domnie 
lupte cu fratele seu Musai, ajutat de Mircea cel 
Mare (v. ac.). S. a fost detronat şi ucis. 2) S. II 
(1520—1566), supranumit cel Mare, a cucerit 
aproape întreagă Ungaria în urma catastrofei 
dela Mohaci, a asediat Yiena, s’a luptat victorios 
cu Perşii. Trupele trimise de el contra Mun
teniei au fost adeseori bătute de Radu dela 
Afumaţi. Mort la asediul cetăţii Sighet. 3) S. III 
(1687—91), a recâştigat multe din teritoriile pier
dute la Austria, ajutorat de rescoala lui Tbkoly. 
4) S., paşa trimis contra lui Ştefan cel Mare, bătut 
însă de acesta la Rahova (1475). 5) S., comisar 
special, trimis de guvernul turc in Muntenia, ca să 
înăbuşe revoluţia din 1848. El ajunse unealtă în 
mâna Ruşilor, cari năvăliseră în principate.

Solingen, oraş în guvernam, prus. Diisseldorf, 
40,843 loc.; şcoală reală cu progimnasiu; ca
meră de comerciu; fabrici de obiecte de fier şi 
oţel (cuţite de S.).

Solipede, grup de mamifere, caracterisat prin 
faptul, că membrele lor se termină cu un singur 
deget, a cărui ultimă falangă e acoperită cu o 
copită, s. e. calul, asinul, zebra, etc.

Solipsism, (lat.) aceea formă de egoism (v. ac.), 
care, ca sentiment personal născut din o falsă 
apreciare şi recunoascere a valoarei personale, 
caută singur şi numai ale sale ca şi când alt
cineva nici n’ar mai exista. [Pl.j

Solist, cântăreţul sau instrumentistul care ţine 
un solo (v. ac.) într'o bucată musicală, de an
samblu vocal sau instrumental.

Solitar, singuratic; sihastru. Solitudine, sin
gurătate.

Solmisaţiuno, v. Solfegiu.
Solmona, (vechiul SulmoJ, oraş în prov. ital. 

Aquila (Abruzzi), 14,171 loc.; aci s’a născut Ovid.
Solnhofon, (SolenhofenJ, sat în guvernam, ba

varez Mittelfranken, 1208 loc. (1895). Aci s’au găsit 
reuumitele pietri de litografie şi archaeopteryx.

Soinoc, oraş cu magistrat în Ung., comit. Jăsz- 
Nagykun-Szolnok, 25,379 loc. magh. (1900) punct 
de încrucişare al principalelor linii ferate din Ung. 
Capitala comit., liceu de stat, mănăstire francis- 
oană cu şcoală de fetiţe, tribunal, direcţiune fi
nanciară, şcoală industrială de femei, mori, fere- 
straie cu vapor, fabrică de spirt, atelier pentru 
căi ferate. S. a fost deja pe timpul Arpadianilor 
magazin reg. de sare.

Soinoc-Dobâca, cott. în nord-vestul Trans., măr
ginit la vest de cott. Selagiu, nord cott. Sătmarşi 
Maramureş, est Bistriţa-Năseud, sud Cluj. Su
prafaţa 5149-82km», 237,134loc., 180,309Rom., 
47,212 Maghiari, 7252 Germ., după confesiune 
147,322 gr.-cat., 36,247 gr.-or., 30,353 reform.,

9164 rom.-cat., 11,791 israel. Suprafaţa e delu
roasă şi muntoasă: Munţii Lăpuşului şi ai Ţi- 
bleşului (v. ac.). Ape cui-getoare mai mari sunt 
Someşul mare şi mic (v. ăc.); în partea sud- 
estică sunt şi câteva lacuri mai mari. Clima 
e în partea nordică mai aspră. Producte: aur, 
argint, aramă, plumb; grâu, cucuruz, oves, se
cară, orz. Economia de vite e înfloritoare.

Partea sudică a format marginea de nord a 
Daciei romane. Anticitaţi s’au aflat la Gherla, 
Ciaehi-Gârbău, Szek, Ilişiua. De pe timpul Go
ţilor s’au aflat scule de aur. Slavii se ocupau 
cu scoaterea sării, de unde şi numele (Soinoc = 
producător de sare). înainte de 1876 era îm
părţit în Solnocul intern, extern şi mijlociu. Din 
acestea, alăturându-li-se Dobâca şi partea cea 
mai mare din districtul Chioarului, s’a format 
comitatul de a4i. v. Chioru, Dobâca.

Solo, (ital.) singur; în general o composiţiune 
sau un fragment destinat unei singure voci sau 
unui singur instrument, cu sau fără acompa
niament.

S.-quartet sau Quartet-s. e o împărechere 
improprie de cuvinte, şi se rapoartă la o com
posiţiune vocală pentru 4 voci, flecare partidă 
executată de un singur cântăreţ şi nu ca în cor.

Solomon, al treilea rege al Israeliţilor (1015 
până 975 a. Chr.), fiul regelui David, şi-a în
ceput domnia cu uciderea fratelui seu şi a ge
neralului loab. Puterea la care s’a ridicat statul 
ovreiesc sub tatăl seu, s’a pierdut sub S., care 
era un om iubitor de lux şi pompă. Pentru a 
clădi palatul şi templul cel nou, a supus po
porul la dări şi robote grele, zălogind totodată 
regelui Hiram din Tir, care i-a furnisat mate
riale, 20 comune din nordul ţerii. In timpul 
exilului şi după acesta s’a format legenda, că 
domnia lui a fost cea mai strălucitoare în istoria 
poporului jidovesc. S. a fost şi poet, fiind socotit 
autor al Cântării cântărilor, Eclesiastului, Pildele 
şi înţelepciunea lui Solomon (ultima apocrifă).

Solomon, rege al Ungariei, a domnit cu multe 
întreruperi din 1057—1081, fiind in continue 
lupte cu partidul naţional din ţeară, care nu-i 
putea ierta legăturile lui cu împăratul german 
Enric lY, pe care îl recunoscuse suzeran.

Solomon, 1) S., Alexandru, general în armata 
română, u. 1832 în Craiova, f 1875 în Bucuresci. 
A fost şi ministru de resboiu în cabinetul Kje- 
tzulescu.

2) Solomon, loan, colonel, n. 1793 în Pleşoiu 
(Dolj), t 1892 în Craiova. A luptat ca pandur 
contra Turcilor (1809—21), aliându-se cu Tudor 
Yladimirescu, contra căruia fusese trimis de stă
pânire. 1828 întră în armata rusească şi e distins 
pentru faptele lui vitejesci. 1830 a intrat în ar
mata regulată româuă ou gradul de colonel.

3) Solomon, Nieolae, prefect rom., n. 1820 în 
Spring, a studiat în Alba-Iulia, Sibiiu şi Blaj. 
S’a ocupat cu farmacia în Bucuresci, de unde la 
1848 s’a întors în Ardeal şi şi-a oferit servi
ciul comitetului naţional, care l-a numit prefect 
al legiunei române în cott. Hunedoarei. Ca atare 
şi-a orgauisat prefectura, a desarmat pe Ma
ghiari, a ţinut ordine şi disciplină exemplară, 
încât şi Maghiarii în scrierile lor vorbesc cu 
respect de el. In 9 Eebr. 1849 l’a provocat Bem 
să treacă cu glotaşii săi în castrele maghiare, 
cu rang de general. S. a refusat. Ne mai pu-
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tend resista armatelor lui Bem, s’a refugiat la 
Buouresoi. După revoluţie s’a întors în Ardeal 
şi a lucrat ca funcţionar la catastru. Mai târ4iu 
întors iar în România, a întrat în serviciul spi
talului Brancovan. f 29 Apr. 1875, înmormântat 
în cimitirul Belu. (Cf. «Tribuna lit.«, supl. din 
22/4 1900). [I.St.Ş]

4) Solomon, Petru, pedagog rom., n. 1842 în 
Curticap, Trans. A studiat în Sibiiu şi Fraga. 
Din 1867 înveţător la şcoala normală şi dela 1880 
profesor ordinar la institutul pedagogic din Blaj. 
f 8 Iun. 1891. A fost distins pedagog şi a scris 
şi publicat în colaborare cu George Muntean, 
mai multe cărţi de şcoală şi anume: Abecedar 
de Muntean-Solomon, ediţ. 12; Computul mentale 
şi cu cifre pentru şcoalele poporale de Solomon- 
Muntean, 1888; Educaţiunea şi instrucţiunea ge
nerală pentru institute preparandiale şi părinţi 
de Muntean-Solomon. Blaj, 1874.

Şolomonar, vrăjitor, care după credinţa po
porului, călăresoe pe un liălaur (v. ac.) şi poartă 
grindina. Sciinţa lor se chiamă şolomonarie.

Solon, legislator atenian, n. în jum. II a seci. YII, 
t jum. U a seci. VI a. Cbr. S'a ocupat la în
ceput cu comerciul, folosind călătoriile şi pentru 
perfecţionarea lui spirituală. Investit 594—593 
a. Chr. cu putere dictatorială, a introdus în Atena 
reforme economice şi constituţionale, creând şi 
legi nouă. El a dispus ştergerea datoriilor tu
turor cetăţenilor, cari se aflau din causa aceasta 
în temniţă sau fuseseră vânduţi ca sclavi. Prin 
aceasta a ameliorat foarte mult soartea ţeranilor. 
Reforma constituţională se basa pe principiul, 
care regula di'epturile politice după prestaţiunile 
cetăţenilor cătră stat. S. a păstrat vechea îm
părţire a cetăţenilor în 4 clase de dare. Dreptul 
de a participa la adunarea poporală l-a extins 
asupra tuturor cetăţenilor. Funcţionarii se re
crutau însă tot numai din clasele aristocratice. 
Areopagul format din funcţionarii supremi şi-a 
păstrat supravegherea întregului organism de 
stat. Dela S. au remas fragmente de poesii, cari 
îl arată ca o personalitate plăcută şi de o sen
sibilitate fină. Biografii de Plutarch şi Diogenes 
Laertius.

Soloneţ, în genere un părăuaş cu apă sărată, 
apoi şi sate întemeiate lângă astfel de părăuaşe. 
Soloneful, corn. rur., moşie boierească în căp. şi 
j. Suceava în Bucovina, are 931 loc. (854 ort-or., 
24 rom.-cat., 53 mos.), o şcoală primară, un ca
binet de lectură Ajutorul. Soloneful pe Ceremus, 
moşie boierească în căp. şi j. Vijniţa în Buco
vina, are 314 Ioc. Soloneful Nou, com. rur. ate- 
nenţă la parochia Părteştii de sus (v. ac.), moşie 
mănăstirească în căpit. Gurei Homorului şi j. 
Solcii, are 897 loc. (10 ort.-or., 875 rom.-cat. 
şi uniţi, 12 mos.).

Solonţul, com. rur. în Rom., j. Bacău, formată 
din 5 cătune, cu 2265 loc., 3 bis., 1 şcoală. Pe 
teritoriul comunei se află multe puţuri de păcură 
şi ozocherită, isvoare cu apă sărată şi sulfuroasă. 
O parte din locuitori se ocupă cu fabricarea 
oalelor de lut.

Solothurn, canton, v. Soleure.
Solotnic, mesură de greutate in Rusia, echi

valează cu 4'2657 g.
Solovleif, 1) S. Alexandru, înveţător, n. 1846, a 

încercat un atentat, 14 Apr. 1879, contra lui Ale- 
xaudru II. Spânzurat 10 Iunie 1879. 2) S., Sergei

Mihailovici, istoric rus, n. 1820, f 1879. Scrierea 
principală: «Istoria rusă din timpurile cele mai 
vechi până la 1774» (1851—80, 29 tomuri).

Solovîrflţa, (botan.) v. Phlomis.
Solpuga (Galeodes) araneoides, Fallas, un pă

ianjen ce se întâlnesce foarte des în Rusia, în 
special în stepele din sud e cunoscut sub nu
mele de vierme fermecat. E periculos pentru 
vite, căci se acaţă de pielea lor şi le introduce 
venin în corp, muşcătura lui e foarte dureroasă. 
După credinţele populare, pentru a vindeca muş
căturile lui e nevoe de laptele unei lăuze.

Solstiţii, cele doue puncte din ecliptică, cari 
se află la o depărtare mai mare de ecuator. Cel 
din nordul ecuatorului e S. de vară, pentru că 
atunci se începe pe semiglobul nordic vara astro
nomică (în jur de 21 Iunie) cel dela sud e S. 
de iarnă, căci atunci se începe iarna astrono
mică (în jur de 21 Dec.). In timpul S. de vară 
avem pe semiglobul nordic (jilele cele mai lungi 
şi nopţile cele mai scurte, pe cel sudic vice
versa. S. e şi timpul, când se află soarele în unul 
din aceste puncte.

Şoltuz, primar, capul administraţiei orăşenesci 
după vechea ocârmuire a Moldovei. El era ajutat 
de 12 pârgari. Numireaderivădin terminul german 
Schultheiss.

Solubil, corpurile solide, cari puse în cutare 
lichid se desfac în părticele foarte mici, resflrân- 
du-se în massa lichidului.

Soluţiune, topirea sau solvarea unui corp solid 
într’un lichid oarecare.

Solvabil, solvent, care poate' plăti.
Solymos, v. Şoimuş.
Solzi, producţiuni tegumentare, cari acoper 

corpul unor animale. La reptile şi paseri (pe 
picioare) solzii sunt îndoituri ale epidermei. La 
pesci în constituţia unui solz ia parte şi epi
derma şi derma, majoritatea fiind alcătuită de 
cătră dermă. La pescii fosili din era primară 
corpul era acoperit cu mari plăci osoase ce formau 
pe coi'pul lor adevărate scuturi. Pe mesură ce 
lumea animală se. diferenţiază, şi începând chiar 
cu finele erei primare, găsim pesci al căror corp 
e acoperit cu adevăraţi solzi. La pescii de a(|i 
distingem 4 categorii de solzi: Solzi eycloizi, nisce 
lamele elastice cu marginile circulare; solzi cte- 
noiei, lamele elastice cu marginile dinţate; solzi 
ganoisi, plăci resistente Ia cari smalţul e des- 
voltat, şi în fine solzi placoisi formaţi din smalţ, 
ivoriu şi pulpă. Aceşti din urmă solzi au per
fecta constituţie a dinţilor şi chiar la vertebra
tele inferioare se definesc dinţii: nisce solzi per
fecţionaţi şi aşezaţi în gură. [Gâznoşanu.]

Soma, la Imji sucul unei plante, amestecat cu 
lapte şi făină, care după ce se fermentează pro
duce o beutură, ce se da cjeilor ca sacrificiu, 
pentru ca să-i îmbete, (v. Ambrosia).

Somali, numele unei seminţii în Africa estică. 
Se împart în mai multe tipuri. Popor inteli
gent şi resboinio, se ocupă cu economia de vito 
şi cu economia câmpului.

Şomărtin, (germ. Mariinsberg, magh. Mdrlon- 
hegyj, com. rur. în Trans., cott. Târnava mare, 
cu 1169 loc.. Rom. şi Germ.

Somatic, ce privesce corpul omenesc.
Somaţiune, act extrajudiciar, prin care se de

şteaptă o persoană asupra unor urmări oarecari.
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Chiemarea în judecată echivalează cu o S. In 
general, S. le fac portăreii (v. ac.).

Somatologia, (grec.) sciinţa despre corp, este 
acea parte a antropologiei, care are de obiect 
corpul omenesc ca obiect al experienţei şi al ob- 
servaţiunii externe. Ea se subdivide în a) Ana
tomie sau sciinţa despre părţile constitutive ale 
corpului omenesc, despre structura şi textura 
acelora, şi b) Fisiologie sau sciinţa despre fe
nomenele vitale şi despre funcţiunile organis
mului vital. [PI.]

Somatosa, praf (pulvere) galben, fără gust şi fără 
miros, solubil în apă; conţine mai bine de 90% 
substanţe albuminoase. Se fabrică atât din came 
cât şi din lapte. S. este un remediu roborant de 
prima forţă; se recomandă în toate stările de 
slăbiciune coiporală. Se ia mai uşor în supă, 
lapte, vin.

Sombrerita, rocă, e un amestec de fosforit, 
cu calcar şi palagonit, ce se găsesce sub zăcă
mintele de Guano pe insula Sambrero.

Sombrero, pălărie făcută din fibrele foilor de 
C. palmetto Mcb. şi Sabal palmetto Lodd.

Şomcuta mare, (magb. Nagy-SomkutJ, corn. 
rur. în Ung., cott. Sătmar, cu 2544 loc.. Ro
mâni (1223) şi Germani. Oficiu de pretură, ju
decătorie cercuală, staţiune de cale ferată, casă 
de păstrare, spital.

Ş. m., protopopiat gr.-cat-, cu 10,866 sufl.
Somerset, comit, la sud-vest. Angliei, 4223 km9., 

ou 484,337 loc. (1891). Capitala Taunton.
Somerset, Edward Seymour, duce de, frate cu 

Ioana Seymour, a treia soţie a lui HenricVlII; 1547 
protector al Angliei (fiind nepotul seu Eduard IV 
minor); a făcut retormaţiunea bis. Judecat la 
moarte pentru felonie, a fost decapitat 1552.

Someş, (magb. SeamosJ, afiuent din stânga 
al Tisei, care se compune din S. mare şi mic. 
S. mare se formează din mai multe rîuleţe de 
munte, cari isvoresc în partea nord-estică a cott. 
Bistriţa-Năseud, din munţii Rodnei, Lopacina şi 
Vîrful Omului, curge în direcţiune sud-vestioă. 
S. mie isvoresoe din munţii Bihorului şi se com
pune din doue braţe; unul, S. cald, isvoresoe 
în partea estică a munţilor Bihorului, celalalt 
S. rece, în partea sudică a cott. Cluj, din munţii 
Gelăului. Acestea doue se împreună lângă co
muna S. şi curg în direcţiune nord-estică. La 
Dej se împreună cu S. mare şi ia direcţiune 
nord-vestică, şi la Olosva, aproape de Vâsâros- 
Mmeny, se varsă în Tisa. Cursul S. mare e de 
120, al S. mic de 150 km. După ce se împreună 
până la revărsare 350 km., aşa că întreaga lun- 

. gime a S.-lui e de 500 km.; în linie directă însă 
numai 123 km. E navigabil pentru plute dela 
Szatmâr-Nemeti până la revărsare.

„Someşana", bancă rom. în Dej, fond. 1890 cu 
un capital social de 200,000 cor. Active 1.376,051, 
fond de res. 83,400. Deposite 502,508 cor. (1902).

Someş-Odorheiu, (magb. Szamos- Udvarhely), 
com. rur. în Ung., cott. Selagiu, cu 1336 loc, 
Români (1186) şi Maghiari.

Somiera, (saltea), aşternut de pat elastic, cu 
resorturi sau cu împletitură de sîrmă elastică.

Somitate, (frane.J clasa înaltă; fruntaşi; ce
lebritate.

Somlyâ-GySrtelek, (GiortelecJ, com. rur. în 
Ung., cott. Selagiu, cu 1216 loc.. Români (1148) 
şi Maghiari (66X

Somme, rîu litoral la nord-estul Franciei, se 
varsă în Canal, 245 km. lung. Canalul S. dela 
St. Simon până la St. Valăry, 156 km. lung. 
Departamentul S., 6276 km*., cu 543,279 loc. 
(1896). Capitala Amiens.

Sommer, 1) S. loan, conducătorul şcoalei pro
testante din Cotnari, adus de Despot-Vodă (v. ac.), 
ca să propage protestantismul în Moldova. Că- 
4end Despot, a fugit în Transilvania. S. a scris 
biografia lui Despot-Vodă.

2) Sommer, Hans, om de sciinţe şi compositor 
germ., n. 20 Iulie 1837 în Braunscbweig. S’a 
făcut cunoscut mai cu samă prin lieder-urile 
sale. A scris şi o operă, Loreley, representată 
cu succes în 1891.

Sommerring, Sam. Thomas de, anatom şi 
fisiolog german, n. 1755 în Tbom; 1778 prof. 
de anatomie în Cassel, 1784 în Mainz. f 1830. 
Scrieri: Vom Bane des menscblichen Kbrpers, 
5 voi.; tlber das Organ der Seele.

Somn, starea, în care încetează activităţile 
consciente ale corpului, îndeplinindu-se numai 
activitatea inimei, respirarea şi digestiunea. De
spre căuşele S.-lui şi cele ce se petrec în de
cursul lui se scie pujan, aproape numai, că prin 
somn se întăresce corpul şi spiritul şi că e produs 
de obosire. Tot ce micşorează cantitatea de sânge 
în creeri, produce S. şi tot ce o măresce, îl alungă. 
Pierdere de sânge, frig mare, alcoolul şi alte ve
ninuri narcotice produc S Ca să fie adânc şi 
puternic se recere un anumit material de nu- 
trement. Un corp nutrit bine reclamă mai puţin 
S. ca unul nutrit rău. Pentru copii se cere mai 
mult S. ca pentru cei crescuţi. In genere trebuo 
să doarmă copilul de 6—7 ani 10—12, omul 
crescut 7 şi bătrânul mai puţine ore. Producerea 
de căldură e redusă în somn, de aceea trebuo 
să ne acoperim. Activitatea psichicăse exprimă în 
S. numai prin visuri (v. ac.). Stări morbide sunt 
insomnia şi somnolenţa. Insomnia se combate 
prin reoorirea capului, întunecarea odăii, încun- 
giurarea impresiilor sensuale; medicamente pro
ducătoare de somn sunt macul şi preparatele lui 
(opiu, morfiu, naroein), bromealiu, paraldehyd, 
cbloroform, cbloratbydrat, amylenhydi-at, trional, 
Bulfonal, etc.

Somn, (Silurus glanis L.), pesce teleostean 
din familia Siluridae, caracterisat prin capul său 
lăţit şi turtit de sus în jos avend dinţi numeroşi 
şi puternici. Este cel mai mare pesce din Eu
ropa şi trăiesce în apele dulci. Dr. M. Jaquet s’a 
ocupat cu studiul S.-lui din România şi a publicat 
în Buletinul soc. de sciinţe din Bucuresci o mo
nografie asupra acestui pesce: Recherches sur 
l’anatomie et rbistologie du Silurus glanis.

Somnambulism, v. Lunatism. Tot S. se mai nu- 
mesce şi starea, în oare cjneva ar pute predice 
viitorul (clairvoyance). Stările acestea sunt oausa 
multor amăgiri intenţionate şi neintenţionate.

Somnifera, (med.) remedii, cari provoacă somn, 
cum sunt Morfina, Paraldehyd, Sulfonal, ş. a.

Somnolenţa, v. Somn.
Somnoroasa, numele popular al plantelor: Ce- 

rinthe minor L. (v. ac.), Laserpitium latifolium L. 
(v. ac.), Laserpitium pruthenioum L. (v. ac.).

Somnus, somn, la Romani a fost personificat 
ca (}cu.

Somogy, comitat în Ung., dincolo de Dunăre, 
între Slavonia şi lacul Balaton. Teritoriul e de
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6530'9 km1., !n mare parte şesos, dealurile se 
întind în nord spre Balaton. Rîuri sunt puţine, 
se strecoară prin mocirle şi lacuri mai mici în 
Balaton. Clima e temperată. Pămentul e cul
tivat cu cereale şi viţă. Cultura vitelor e destul 
de desvoltată. Loc. sunt 345,586, Magh., Germ. 
şi Şerbi, se ocupă cu agricultura şi cu ţesetoria. 
Instrucţiunea se face in şcoale elem., 2 gimn., 
1 şcoală agronomică şi 2 şcoale civ. şi o pedagogie 
de stat. Din punct de vedere administrativ cott. 
S. e împărţit în 9 cercuri pretoriale şi un oraş cu 
magistrat. Cel mai împopulat oraş e Kaposvdr 
cu 18,218 loc.

Şomoşcheş, (magh. Somoskesz), corn. mare în 
Ung., cott. Arad. In anale apare la 1332. A fost 
sediul voivozilor români (offioiumwoywodatus va- 
lachorum), pe cari (1495—1500) loan Corvin, 
oare ancă locuise aici, nu odată i-a distins. Are 
410 case, cu 1970 loc. rom. gr.-or. Teritoriul: 
5147 jug. cat. arător.

Somova, com. rur. în Rom., j. Tulcea, aproape 
de Dunăre, cu 1126 loc. Rom., Ruşi şi Bulgari.

Son, (sunet) în gram., cele mai mici elemente 
ale limbei. In limba română: 27 sonuri.

Şona, (germ. SehSnau, magh. SzepmezS), com. 
rur. în Trans., cott. Ternava mică, ou 1427 loc.. 
Români (269), Germani (1110).

Sonata, (ital.) în musică, titlu dat în primele 
fase ale musicei instrumentale bucăţilor destinate 
în special instrumentelor de coarde sau suflare, 
în oposiţie cu cantata (v. ac.), destinată vocei 
şi ou toccata, titlu reservat bucăţilor destinate 
instrumentelor de claviatură. [T. C.J

Sonatina, sonată de dimensiuni mai restrînse, 
presentând puţine dificultăţi de execuţiune. Sunt 
scrise în general pentru piano. Celebre sunt 
acele ale lui M. Clemenţi. [T. C.]

Sonchus L., (botan.) gen de Composee Liguli- 
flore, tribul Cichorieae, cu vr’o 24 specii de 
ierburi anuale sau vivace, în tiilpini şi frunze 
cu suc lăptos; achenele n’au eioc, nici veruco- 
sităţi la basă, au un papus de numeroşi peri 
simpli. Dintre speciile sale comune prin Europa 
şi părţile noastre sunt: S. arvensis L, S. asper 
Vili., S. oleraeeuah., S. palustris L., numite po
pular Susaiu, Susan. Unele specii se cultivă, 
în florării pentru frunzişul lor. [S. Şt. R.].

Sonda, (med.) un beţigaş de metal, corn sau 
cauciuc de lungime şi grosime diferită, cu aju
torul căruia se cercetează rane, canaluri, etc. mai 
adânci ale corpului, la cari nu poate ajunge chi
rurgul cu degetul.

Sondaglu, căutarea în adâncime după minerale 
folositoare, petroleu, ape minerale, ape pentru 
fântâni. S. se face la adâncimi mai mici prin 
oameni, la adâncimi mai mari ou ajutorul ma
şinilor de S.

Sondrio, prov. ital. (Lombardia), 3192 km*., 
cu 136,637 loc. (1897). Capitala S., lângă Adda, 
3989 loc.

Sonerii electrice, aparate pentru signalisare, 
puse în mişcare cu ajutorul electricităţii. Ele 
se folosesc parte ca aparate auxiliare la telegraf, 
parte ca aparate independente, s. e. în tele
grafia casei, la trenuri, pompieri, etc.

Sonet, o specie de poesie lirică sau cântec, 
compus din 4 strofe, primele de câte 4 versuri 
pe 2 rime, ultimele de câte 3 versuri pe 3 rime, 
aşezate după placul scriitorului. După cuprins

S. seamănă uneori cu Oda, alteori cu Elegia 
(V. ac.). Unii poeţi întrebuinţează forma S.-lui 
şi în poeme epice. Cel mai renumit autor de 
S.-e e Petraroa la Italieni, şi între poeţii de a^i 
Snlly-Prudhomme (v. ac.).

Soneta, aparat pentru baterea piloţilor.
Şonfaiău, (magh. SSvinyfalva), com. rur. în 

Trans., cott. Ternava mică, cu 1161 loc.. Români 
(421) şi Maghiari.

Sonica, (franc.) tocmai la timp.,
Sonnblick, pisc de 3095 m. în Tauerii cei mari 

(Salisburgia) cu uu observator meteorologic.
Sonnenburg, oraş în guvernam, prus. Frank- 

furt, 5848 loc. (1895); castel; 1514—1811 se
diul unui măiestru al ordului loaniţilor, acum 
sediul noului ord prusiac al loaniţilor.

Sonnenthal, Adolf, actor germ., n 1834 în 
Budapesta, dela 1856 la Burgtheater în Viena 
(1884 prim-regisor, 1887 conducător art. supl.). 
1881 nobilitat. Rol. princ. Hamlet, Posa, Narciss.

Sonometru sau aaidiometru (v. ac.), aparat 
pentru măsurarea gradului de fîneţă a auZului. 
S. mai înseamnă şi aparat pentru determinarea 
înălţimei tonului.

Sonor, tot ce e apt a produce sunete intense 
sau a mări intensitatea sunetelor produse de alte 
corpuri în apropierea lor. Factorii, cari influen
ţează asupra acestei calităţi, sunt bogăţia sune
telor armonice ce însoţesc sunetul principal 
produs, vibraţiuneapriu simpatie, reflexiuuea, ş. a.

Sonora,stat mexicanlângăPacific, 199,224km1., 
cu 191,281 loc. (1895); bogat în metale puţin 
exploatate. Capitala Herraosillo.

Sontag, Henriette, celebră cântăreaţă germ. 
(n. 1804 în Goblenz, ţ 1854 în Mexic). Debuta 
de copilă în teatru şi repurta succese strălu
cite pe scenele europene (lipsea. Berlin, Paris, 
Londra, ş. a.) şi în America, cât şi ca concer- 
tistă. Fratele ei Carol 8. e renumit artist dra
matic.

Şonţu, 1) Ş., Alexandru, publicist, n. 23 Apr. 
1862 îu Focşani. A dat la lumină: Procesul 
Epocei (satire politice în versuri) 1883; Poeme 
şi maxime, 1885; Viaţa şi scrierile poetului So- 
reanu, 1887; Poetul G. Creţeanu, 1888. A co
laborat la diverse gazete. Dela 1883 prof. de 
matematică şi apoi de drept const. şi adm. la 
şcoala norm. a Soc. pentru învăţătura popor, 
român.

2) Şonţu, George, maior în armata română, 
n. 5 Oct. 1851. In resboiul independenţei moare 
în fruntea batalionului seu la asaltul Griviţei, 
30 Aug. 1877.

3) Şonţu, Const., chimist român, n. 1854 în 
Focşani; a studiat în Bucuresci, unde a fost 
numit şef de secţ. la Inst. chimic universitar. 
1897 inspector al învăţ, secundar. Ser.: Rolul 
chimiei în Rom.; Apele minerale în ţeară (cu 
Dr. Bernad), etc.

Soor, (Sohr, SorrJ, sat lângă Trautenau în 
Boemia. 30 Sept. 1745 Frideric cel Mare bate 
pe prinţul Cai'ol de Lotaringia; 28 lunio 1866 
luptă victorioasă a Prusiacilor contra Austriaciloi'.

Şoperla, (Lacerta), 1) Ş. comună, (Lacerla 
agitisj, reptil până la 15 cm. lung., femela 
cenuşie pe spate, masculul puţin verijiu, au o 
dungă brună deschisă dealungul corpului. Pielea 
e acoperită cu solzi. Primăvara şi toamna nă
pârlesc. Cele patru picioare crescute în afară
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au câte 5 degete subţiri, cu unghiile recurbate. 
Trăiesce prin grădini, câmp, coaste soroase şi 
se nutresce cu insecte vătemătoare vegetaţiunii. 
2) Ş. verde (L. viridisj ajunge până Ia lungimea 
de 40 cm., este colorată verde şi are coada de 
doue ori mai lungă decât corpul. 3) Ş. Gheco, 
are degete cu ventuse.

Şoperlar, numire ce se dă paserei Buteo vul- 
garis din ord. Eăpitoarelor, fiindcă se hrănesce 
cu şoperle. Ş. sunt foarte folositori, căci ei sunt 
duşmanii cei mai neîmpăcaţi ai şoperlelor şi mai 
ales ai şoarecilor, din care causă se mai numesc 
şi Şorecari. [I. P. Voiteşti.]

Şoperliţa, corn. rur. în Rom., j. Romanaţi, cu 
817 loc. In cuprinsul comunei se află mai multe 
resturi de drum roman.

Soph —, V. şi Sof —.
Sophocle, tragedian grec, n. pe la 496, f 406 

a. Cur. S. e în poesia tragică adevăratul repre- 
sentant al epocei lui Periole. Clasicitatea pro- 
ducţiunilor lui resultă din armonia completă a 
tuturor părţilor în creaţiunile lui poetice, din 
împreunarea grandiosităţii şi a graţiei şi din 
stilul lui lipsit de bombasticitate şi platitudine. 
S. a introdus pe al treilea actor în piesele lui. 
Din cele 130 piese, cari purtau numele lui în an- 
ticitate, ne-au remas 7: Aiax, Electra (trad. rom.), 
Oedipus, Antigone, Trachinerinele, Philoktetes, 
Oedipus la Colonos. Ediţii complete de Erfurdt 
(1830—66), 'Wunder-’Wecklein 1857 seqq.), etc.

Sophora L., (botan.) gen de plante din fam. 
Leguminoaselor, trib. Sophoreae. Cuprinde vr’o 
20 specii, respândite în toate ţerile calde, dintre 
cari S. japonica L. se cultivă la noi ca plantă 
decorativă rustică. [A. Pr.]

Sophrosyne, (grec.) trezvia; reţinerea, cum
pătul poftelor Şl patimelor.

Sopor, (med.) somn foarte adânc, din care nnmai 
cu mare greutate se poate trezi cel cuprins; pier
derea conscienţei împreunată cu anestesie.

Soporifera, v. Narcotica.
Şopot, 1) Ş; corn. rur. în Rom., j. Dolj, cu 

1357 loc. 2) Ş. nou = Buciava, (magh. Uj-SopotJ, 
comună rurală în Bănat, cott. Caraş Severin, cu 
1157 loc. români. 3) Ş. vechia, (magh. 6,-Sopot), 
corn. rur. în Bănat, cu 1443 loc. rom. In apro
piere se află mine de cărbuni.

Sopran, cea mai acută dintre cele 4 categorii 
de voci omenesci, proprie copiilor şi femeilor, 
şi deosebindu-se de alt prin aceea că pe când 
la acesta partea principală a extensiunii e în 
registrul de piept, la S. e în cel de cap. Vocea 
de S. e cea mai aptă a executa tot soiul de agi
lităţi, ceea ce face oei ocupă în operă rolurile 
cele mai importante destinate femeilor, şi în 
coruri complete totdeuna partida cea mai me
lodică. Diapazonul normal al acestei voci e de 
o octavă şi o sextă, dela do din mijlocul cla- 
viaturei (do,—la4). Vocea de Meezo-S. e un S. 
de forţă. Numele de Falcon i-s’a dat după o 
celebră cântăreaţă ce a purtat acest nume. Ro
lurile de S. n’au fost ţinute totdeuna pe scenă 
de femei; obiceiul barbar al castrării procura 
scenei voci artificiale de S., aşa numiţi sopra- 
nifti, păstrând timbrul şi extensiunea vooei oo- 
pilăresci dar căpătând sonoritatea puternică da
torită vîrstei. Mulţi dintre aceştia s’au bucurat de 
celebritate în timpul lor (Earinelli, Crescentini 
şi atâţia alţii). In biserici nefiind admişi castraţii.

partidele de S. erau ţinute de bărbaţi, copii ne- 
putend a se perfecţiona în de ajuns în complica- 
ţiunile artei musicale de pe atunci; aceşti cântăreţi 
erau falsetiţti, tenorini sau alţi naturali. [T. C.]

Şopron, 1) S., comitat in Ung., între cott. 
Vas, Gyor, Moşon şi între Austria de jos, cu 
întindere de 3307'19 km*., cu 246,318 loc. Ma
ghiari, Germani, Croaţi şi Sârbi. In partea nor
dică cott. S. e muntos, spre sud şesos; e foarte 
bogat în ape. Răba spală graniţele sudice şi estice 
ale cott. Alte rîuri Repoe şi Vulka. Cott. S. e 
bogat şi in ape minerale. In Balfon, Pecsenyedi 
şi Pordâny sunt şi băi. Ocupaţiunea principală 
a loc. e agricultura. Industria âncă e destul de 
desvoltată. Sunt fabrici de zahăr în Nagy-Cenk, 
Biik, Petohăza, Cinfalva, Eelszerialu.

2) Şopron, (germ. OedenburgJ, oraş liber reg., 
situat pe un teritoriu deluros. E sediul corpo- 
raţiunilor administrative, are 39 instituţiuni cul
turale, musee şi biblioteci. Locuitorii sunt indu
striaşi şi comercianţi buni, şi numeră 33,478 sufl. 
Germ., Magh. şi Slovaci. De oraş se ţin şi nisce 
ocne şi staţiuni balneare. Oraşul a fost întemeiat 
de soldaţi romani şi se numia Searbantia.

Sor, (botan.) nume pentru grupele de sporangi 
de pe faţa inferioară a frunzelor de Ferige (v. ac.). 
S. pot fi neînveliţi, ori înveliţi necomplet sau 
complet de un indu.siu (v. ac.).

Soranul, Moise Novacul, preot rom. şi poet, 
n. 1806 în cott. Satmar, a scris între 1825—30 
un respuns profesorului ungur Andrâsy, care 
afirmase in public in Alba-Iulia că Românii se 
trag din puşcăriaşii Romei aduşi pe aici de Traian. 
Nefiind tipărit, de existenţa acestuia mărturi- 
sesce Ar. Pumnul în »Lepturariu« IV, II, 37. 
(Cf. Gazeta Trans. nr. 193 şi 268 din 1899.)

Soranus, la Romani predicatul lui Apollo, ca 
(jeu al soarelui, în loc de latinul solanus.

Sorb, numele românesc al plantei Pirus tormi- 
nalis Ehrh. sin. Sorbus torminalis Crautz. (v. ac.).

Sorbett, beutură recoritoare compusă din apă, 
zahăr şi lămâie sau din zămurile altor fructe 
îndulcite cu zahăr.

Sorbona, şcoală teologică renumită în Paris, 
fundată 1257 de Robert de Sorbon, capelanul 
lui Ludovic IX, mai târ(Jiu facultatea teologică 
a universităţii din Paris, acum edificiul, în care 
se află facultatea istorică-filologică şi cea ma
tematică şi de sciinţele naturale, precum şi se- 
minariile.

Sorbus L., (botan.) v. Pirus.
Sorcova, un băţ împodobit cu flori de hârtie. 

In România colindă la anul nou copiii dela 6 până 
la 10 ani cu S., rostind şi o felicitare scurtă în 
versuri.

Sordid, (lat.) mârşav, murdar, parşiv.
Sordino, (ital.) surdină (v. ac.).
Sordo, (ital.) surd, fără resonanţă.
Şorecari, v. Şoperlari. Şorecar rofu, v. Gaia.
Sorel, 1) S., Agnes, amanta regelui francez 

Carol VII, n. 1409, 1431 damă de on. a re
ginei Isabella. f 1450. 2) Sorel, Charles, Sieur 
de Souvigny, scriitor franc., n. 1602, t 1674. 
Ser. Histoire comique de Francion şi Berger 
extravagant (1627), o imitaţiune după Don Qui- 
xotte, şi alte opere satirice. 3) Sorel, Albert, 
scriitor francez, n. 1842 în Honfleur, 1894 ales 
membru al academiei franceze. A scris romane şi 
opuri istorice: «Histoire diplomatique de la guerre
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franco-allemande» (2 tom. 1875); >L’Earope et la 
Eevolution franpaise« (2 tom. 1885—87), etc.

Soresci, (Vadul S.-lorJ, corn. rar. în Rom., 
j. Buzeu, pe malurile riolui Câlnăul. Are 1190 loc. 
Se crede că aici ar fi fost cetatea Ramidava forti
ficată de Romani. S’a aflat tesaural Clociţi, bogat 
în monede de argint din vremea republicei şi a 
imperiului roman. (Dicţ. geogr.).

SorghiiinPer8.,(botan.) gen de plante de comun 
robuste din fam. Gramineelor, tribul Andropo- 
goneae. Cuprinde puţine specii (după unii de 
redus la 2) respândite în toate ţerile calde şi 
în parte şi temperate, dintre cari cităm ca mai 
remarcabile: S. halepense Pers. »costrei«, S. vul
gare Pers. >bălur«, >mălaiu tătăresc» (o plantă 
de importanţă alimentară în Africa, «dhurra») 
sau «mături» şi S. saceharatum Pers. cultivată în 
America şi Asia ca plantă zabaiiferă. [A. Pr.]

Sorta, prov. spân. (Castilia veche), 10,818 km*., 
cu 151,530 loc. (1887). Capitala S., lângă Duero, 
7784 loc. La depărtare de 5 km. ruinele Nu- 
mantiei.

Sorit, (grec.) silogism compus, care se nasce 
când în seria silogistică conclusiunile interme
diare se retac şi se trage numai o singură con- 
clusiune, în care se combină terminii de subiect 
şi predicat din premisa primului silogism cu a 
celui din urmă. S. este deci un polisilogism en- 
timematic. [PI.]

Şorllţa, V. Ciahlău.
Soroacfi, odichnă la interpuncţiuni ori gradua- 

ţiuni în cetirea psaltichiei sau a cântărilor bi
sericesc!.

Soroca, un mic oraş în Basarabia, reşedinţa 
judeţului cu acelaş nume. S. se află aşezat pe 
malul Nistrului la 48° 36' latitudine nordică şi 
46° longit. dela resărit. Poporaţiunea oraşului 
este de 12,118 (1892). In anticitate pe locul 
unde acum se află S. a fost o emporie genueză 
numită Olchionia.

SorooovAţ, numirea moldovenească a sfanţului 
(huBuşuiui).

Soroksâr, com. rur. în Ung., cott. Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun, cu 8871 loc.. Germani, Maghiari, 
Slovaci. Fiind în apropierea capitalei, are o co
municaţie foarte vie cu aceasta, unde expedează 
(jilnic lapte, unt şi tot felul de zarzavaturi.

Şoroştin, (magh. SaroaUly, germ. SchorstenJ, 
com. rui'. în Trans., cott. Alba infer., ou 1315 loc.. 
Români (866), Germani şi Maghiari.

Sorrento, (vechiul SurrenUum), oraş in prov. 
ital. Neapole, pe peninsula 8., care desparte 
golful Neapolei de cel deia Salerno, situat ad
mirabil pe un şes roditor (Piano di S.), 6089 loc.; 
port, archiepiscopie. Aci s’a născut Tasso.

Sortlleglum, (lat.) un fel de divinaţiune (v. ac.), 
care consistă în încercarea de a cunoasce lu
crurile ascunse şi cele viitoare prin aruncarea 
sorţilor ori a bobilor, prin darea cu cărţile de 
joc, deschiderea cutărei cărţi (Păscălie) ori prin 
alte lucruri de acestea (sortes divinatoriae et 
consultatoriae). S. ca o superstiţia ne era prac
ticat şi la vechii Romani.

Sortiment, deposit de mărfuri aranjate după 
fel; în comercial cu cărţi, deposit de cărţi primite 
dela librării editoare pentru de a le vinde.

Soed, (Soosd, SosdiaJ, com. rur. în Bănat, 
cott. Timiş, cu 1529 loc. Români (480) şi Maghiari. 
Staţiune de cale ferată.

Şosea, V. Drum.
Şoşoni, galoşi de iarnă, cari acoper gheata 

întreagă pentru a se apăra de frig. S. sunt 
făcuţi din postav sau postav şi piele.

Sospiro, (ital.) suspin; în musică = pausă.
Sostenuto, (ital.) susţinut, în musică termin 

întrebuinţat pentru a indica observarea exactă 
a duratei sunetelor. Se înseamnă prin >S.» sau 
prin mici liniuţe orizontale. [T. C.J

Şotânga, com. rur. în Rum., >j. Dâmboviţa, 
se compune din 3 oăt. cu 2200 loc. Are 2 mine 
de cărbuni de pămeot în exploatare.

Soter, (grec.) mântuitor, rescumperător. Soter- 
dologie, doctrina despre Christos ca mântuitor.

Sotirlovicl, Duca, tipograf în Iaşi, la care 
s’au tipărit mai multe cărţi românesc! sub domnia 
lui Nicolau Mavrocordat şi Const. Racoviţă.

Sotnia (rus. = suta), corespunde cu companie, 
escadron la Cazaci. Sotnic, locotenent.

Sottise, (franc.) prostie; vorbă vătămătoare, 
cu alusii răutăcioase.

Sotto voce, (ital.) expresiune întrebuinţată 
în musică pentru a indica o moderaţiune în 
intensitatea sunetelor.

Sotuar, în mitol. slav., în deosebi Ia Litvani 
4eu al soarelui, numit învietorul sau sufletul 
lumii.

Sou —, V. şi Su —.
Seu, monetă franceză de aramă, egal Vio U. 

sau o piesă de 5 centime.
Soufflă, (franc.) umflat, omelette S., papara 

umflată tare.
Soutfiet, (franc. pron. sufle), prăjitură prepa

rată mai cu samă cu albuşuri de ouă adăugen- 
du-se şi gustul deosebitelor fructe în formă de 
marmeladă. S. se coace repede, tocmai când 
trebue servit la masă.

SSul, capitala Coreei (Asia orientală), lângă 
rîul. Han, 192,940 loc. (1895).

Soulle, Frediric, scriitor franc. (1800—47), a 
scris drame (Clotilde, Closerie des genets, etc.) 
apreciate, romane, şi a tradus «Romeo şi Julia» 
a lui Shakespeare.

Soulouque, Faustin, împărat în Haiti, n. sclav 
1782, -j- 1867. Intrând, după resboiul de inde
pendenţă, în armată, a ajuns general, 1847 pre- 
sident al republicei, 1849 s’a proclamat împărat 
după ce a ucis o mulţime din funcţionarii re
publicei. In revoluţia din 1859 a fost făcut pri- 
sonier, trăind apoi în exil pe insula Jamaica.

Soumet, (pron. saamaii), Alexandre, poet franc. 
(1788—1845), a scris drame, o epopeă şi texturi 
de operă.

Southampton, oraş la coasta sudică a Anghei, 
65,325 loc. (1891); staţiunea principală a vapoa
relor, cari merg spre Spania, Estindiaşi America. 
1897 auîntratîn port 12,297 năi de2.767,455 tone. 
Bocuri grandioase, şantiere; băi de mare.

Southport, oraş în Anglia lângă Marea Irică, 
41,406 loc. (1891); băi de mare.

Souveralnd’or, veche monetă de aur (odinioară 
pentru Olanda austriacă), de o fineţă de 22i/i ca
rate, în valoare de 14-224 M.

Souvestre, Emile, literator franc., n. 1806 în 
Morlaix, f 1854 în Paris. Fu destinat pentni 
şcoala politechnică. După moartea tatălui său 
învăţă dreptul în oraşul Rennes. Venind la Pai'is 
şe nasce în el vocaţia literară şi scrie mai ales 
pentru teatru: «Siege de Missolonghi» (dramă în
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versuri), care fu oprită de a se juca. La 1848 
fu numit profesor de stil administrativ la şcoala 
de administraţie. Ca romancier zugrăvi mora
vurile din Bretania, se distinge prin o »bon- 
hommiei spirituală. Din romanele lui cităm: >Les 
derniers Bretona», «L'echelle de femmes», «Riche 
et pauvre», »La maison rouge», »Les anges du 
foyei'«, »Le fosteur d’hommes», ete. Pentru teatru 
a scris; >Aînee et cadelte», «L'onole Baptiste», 
(comedii); »Pierre Lantais», (dramă în 5 acte); 
iCharlotte et 'Werthcr», (dramă în 3 acte); »Les 
deux Camusot», (vodevil), etc.

Şovar sau Papură, numirile populare ale plan
telor: Typha angustifolla L. şi Typha latifolia L. 
(v. ac.).

Soveja, mănăstire în munţii Vrancei, este fun
dată de Mateiu Basarab în 1645. Incheiându-se 
în acest an pace între Mateiu şi Vasile Lupul, 
amândoi se legară a zidi câte o biserică in ţeara 
celuialalt. Vasile clădi atunci biserica Stelea în 
Tîrgovişte, iar Mateiu măn. S. O inscripţiune de 
asupra pridvorului pomenesce acest eveniment. 
In urma secularisării, a remas numai biserica 
in calitate de parochie. S. este frumos aşezată 
şi retrasă în munţi; de aceea a şi servit du exil 
pentru boierii moldoveni amestecaţi în rescoale 
revoluţionare. (Cf. C. Bilciurescu, Măn. şi bis. 
din Rom. Buc., 1890, pag. 203—204.)

Soverelgn, monetă, v. Livre stertiog.
Şovinism, (cbauvioismus), patriotism exagerat, 

care nesocotesce drepturile altei naţiuni. Nu
mirea derivă dela Cbauvin, un soldat în comedia 
>La coearde tricolore», care în continuu se laudă 
cu isprăvile Iui resboinice.

Sovîrf sau Şovirf, numiri populare ale plantei 
Origanum vulgare L. var. Barcense Simk. (v. ac.).

Sowerby, (pron. sauorbi), lames, naturalist şi 
pictor englez, 1757—1822. Dintre operele lui 
principale relevăm «English Botany» (36 voi. 
Londra, 1790—1814); »British Mineralogy» (5 voi., 
1804—17), etc.

Soy, (engl. say), ţesătură dură de lână.
Sozojodol, acidul diiodoparafenolsulfonic, ale 

cărui săruri sunt întrebuinţate foarte des în 
farmacie.

Spa, (Spaa), renumită staţiune balneară în 
prov. belg. Liege, 8364 loc. (1896), apă alcali- 
femginoasă (9—10°, cel mai puternic isvor: 
Poubon); 12,000 oaspeţi de an.

Spaccaforno, oraş în Sicilia, prov. Siracusa, 
8588 loc. In apropiere aşa numita Valea troglo- 
dytelor (Valie d’Ispica) ou numeroase peşteri. ,

Spach, Ludwig Adolf, istoric alsaţian (1800 
până 1879), din 1872 profesor on. la univ. din 
Strassburg. A scris, mai mult în limba franceză, 
şi uneori sub pseudonimul Louis Lavater, ro
mane şi numeroase monografii istorice.

Spada, uu fel de sabie, armă cu tăiş lung, 
ângust, folosită mai ales pentru împuns, întoc
mită însă şi pentru lovit. (v. şi Paloş şi Sabia.)

Spadasin, luptător; bătăuş.
Spadice, (botan.) se numesce inflorescenţa spe

cială dela Aroidee, Palmieri, Typhacee; e învelită 
de o bractee mare, membranoasă şi colorată sau 
lemnoasă, numită spat. Se poate observa la Rodu- 
pămentului. Cală, ş. a.

SpahI, mai de mult călăreţii, ce trebuiau să-i 
dee Turcii, cari aveau feoduri dela sultan. Acum

numire pentru 4 reg. franceze de cavalerie din 
Algeria şi Tunis.

Spaima, o influenţă deprimătoaro, paralisantă, 
ce indură spiritul observând lucruri sau stări 
primejdioase. S. poate să aibă ca resultat epi
lepsie, astmă, chorea. Morburile iscate din causa 
S.-ei pot reveui, devenind habituale şi incurabile.

Spălăcloasa, una din numirile populare ale 
plantelor: Senecio vernalis W. et Kit. şi Senecio 
vulgaris L. (v. ac.).

Spălare, în general curăţirea cu apă. La S. 
albiturilor, etc. (cu ajutorul apei, săpunului, le- 
şiei, sodei, etc.), apa trebue să fie liberă de 
var. In locul căldării se folosesce acum tot mai 
mult oala de vapori, în care se întreţine o con
tinuă circulaţiune a apei, care flerbe. In spălă
torii mari e înlocuită S. cu mâna prin cea cu 
maşinile de S.

Spălare, în chimie şi industria chimică, văr
sarea continuă a apei (alcoolului, etc.) presto 
un mineral, etc. sdrobit, pus pe o străcurătoare, 
ca să se cureţe de tot ce nu trebuesce.

Spălarea picioarelor: Isus Christos, după să- 
vîrşirea cinei celei de taină, în semnul umilinţei şi 
al iubirei sale, ducând apă şi stergariul, a spălat 
picioarele învăţăceilor săi. Intru amintirea acestui 
act de umilinţă, biserica a aşezat, ca mai ales 
în bisericile mănăstiresc! şi episcopesci, după 
celebrarea liturgiei în Joia mare să se săvîr- 
şească prin cel mai mare S. picioarelor.

Spalato, oraş în Dalmaţia, lângă sinulade S., 
15,697 loc. (1890); fort; dom (probabil mauso
leul lui Diocletian), palatul lui Diocletian, tem
plul lui Aesculap, etc. Museu de anticităţi; co- 
merciu însemnat; episcopie. La depărtare de 
6 km. se află ruinele oraşului roman Solonae.

Spân, Petru, Dr. fi., pedagog rom., n. 4 Iunie 
1860 în Lupşa (Trs.), a studiat în Viena şi lena; 
prof. la inst. teol. pedag. în Sibiiu. Ser.: Studii 
ped., 1891; Treptele form. ale învăţământului, 
1898; Idei pregăt. în pedagogie, 1902, etc.

Spân, imberb, om căruia nu-i cresce barba.
Spanac, numele popular al plantei alimentare 

Spinacia oleracea L. (v. ac.).
Spandau, oraş şi fortăreaţă în guvernam, pnis. 

Potsdam, 55,841 loc. (1895); gimnasiu; citadelă; 
închisoare centrală de fortăreaţă; mare fabrică 
reg. de arme şi turnătorie de tuuuri, etc. In 
turnul lulius se păstrează cassa de resboiu a 
imperiului (120 milioane mărci).

Spania, regat, cuprinzând partea cea mai mare 
a peninsulei Pireneice, împreună cu Balearele şi 
insulele Canare 504,517 km*., cu 17.974,323 loc. 
(1892); platou înalt, încadrat la nord de Pirenei 
şi munţii Cantabriei, în interior e împărţită în 
două prin Munţii Castiliei (Sierra de Guadarrama 
2405 m.j: platoul Leon şi Castilia veche, apoi 
Castilia nouă şi Estremadura, Ia est munţii Ibe- 
riei, la sud munţii Mariani şi Baetici (Sierra 
Nevada 3481 m.); două şesuri mari: la nord-est 
cel iberic, la sud-vest cel baetic. Rîuri: Duero, 
Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Bidassoa, Mon- 
dego, Guadalete, etc. se varsă îu Atlantic, iar 
Ebro, Segura, lucar, Guadalaviar, Llobregat, etc. 
în Mediterana. Canale: Canalul Aragoniei sau 
canalul imperial de-a lungul rîuluiEbro, 119 km. 
lung; canalul Castiliei 160 km. lung. ş. a. Clima 
la nord şi în munţi adese foarte rece, pe la 
mijloc uscată şi caldă, la sud caldă. Massa prin-
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cipală a populaţiunii o formează Spaniolii, an 
amestec al vechilor Celţi saa Iberi (un rest 
neamestecat sunt Bascii, 340,000 suflete) cu Fe
nicieni, Cartagineni, apoi cu Romani, Germani şi 
Arabi; mai sunt vr’o 60,000 Modejari sau Morisoi 
(în Sierra Nevada şi Alpujarras), 50,000 Ţigani 
(la sud), 4000 Ovrei. Biserica rom.-cat. are 7 archi- 
episcopii şi 46 episcopii, 32,500 preoţi, 1700 că- 
lugănşi ] 4,600 călugăriţe. Instrucţia e în mâna 
clerului, sunt 30,000 şcoale popor., 47 seminare 
pentru învăţători, 29 pentru învăţătoare, 61 şcoale 
secundare (institutos de segunda ensenanza) cu 
curs de 6 ani, numeroase colegii private, 10 uni
versităţi, şcoală de architect., de ingineri, 1 şcoală 
reg. de agricultură, 2 şcoale economice, 1 şcoală 
de silvicultură, 4 şcoale veterinare, 2 şcoale mon- 
tanistice, 9 şcoale de navigaţie, 5 şcoale indu
striale, 3 şcoale comerciale, 1 şcoală regească 
peutru artele frumoase, 9 şcoale de arte, 1 şcoală 
de musică, diverse şcoale militare. Agricultura 
produce grâu, secară, orz, cucuruz, orez, legume, 
in, iarbă roşie, rips, trestie de zahăr, iarbă es- 
parto, oleu de măsline, lămâi, portocale, smo
chine, mandule, roşcove, curmale, vio (cel mai 
bun la Jerez şi Malaga). Economia de vite, mai 
ales de oi (merinos) destul de însemnată; se ţin 
vite cornute, oi, cai, asini, catâri, capre, porci; 
se cultivă viermi de mătasă, cochenila. Cu pescu
itul se ocupă vr’o 67,000 oameni. Mineritul 
însemnat: plumb, minereu de aramă, zinc, mer- 
curiu, minereu de fier, sare, cărbuni de piatră, 
pucioasă, grafit, etc. Industria puţin desvoltată: 
topitoai'e de metale, textile, industria de mătasă, 
bumbac, hârtie, dopuri pentru sticle, afgăsitorii, 
sticlă, etc. Comerdul e aproape numai în mânile 
Englezilor şi Francezilor; contrabandă însem
nată; flotila comercială la 1898 număra 1581 năi 
de 506,455 tone. Banca spaniolă cu capital de 
mai multe milioane. Drumuri de fier 12,916 km., 
telegraf 28,562 km. Unitatea monetară peseta = 
1 franc; măsuri cele metrice. S. e monarchie 
constituţională ereditară; legislativa >Cortes< 
se compune din senat şi camera deputaţilor; 
executiva e mioisteriul cu 9 miniştri respon
sabili. Finanţele stau rău, la 1898/9 s’au încassat 
865.816,890 pes., s’au cheltuit 868.479,417 pes,; 
datorie 7076 milioane pesetas. Armata în timp 
de pace 100,140 oameni, în timp de resboiu 
340,000 oameni şi 950 tunuri. Flotila de resboiu 
a suferit mult în resboiul cuban. Colorile ţerii: 
roşu şi galben. In privinţa administrativă S. are 
14 ţinuturi subdivisate în 49 provincii: 1) Re
gatul Castilia nouă (5 prov.), 2) regatul Castilia 
veche (8 prov.), 3) regatul Leon (5 prov.), 4) prin
cipatul Estremadura (2 prov.), 5) principatul 
Asturia (1 prov.), 6) regatul Calicia (4 prov.), 
7) regatul Andalusia cu Granada (8 prov.), 8) re
gatul Murcia (2 prov.), 9) reg. Aragonia (3 prov.), 
10) regatul Valencia (3 prov.), It) principatul 
Catalonia (4 prov.), 12) regatul Navarra (1 prov.); 
13) ţeara Bascilor (3 prov.), 14) Balearele şi 
Canarele (2 prov.). Capitala Madrid.

Istoria. Cei mai vechi locuitori ai ţerii au 
fost Iberii şi Celtiberii (amestec de Celţi cu Iberi). 
Dela 1100 a. Chr. s’au întemeiat în S. colonii 
feniciene (Cadiz), grecesci (Sagunt) şi cartaginene 
(Cartagena). 237—18 cuceriră Cartaginenii partea 
sudică, pe care li-o luară Romanii în al doilea 
resboiu punic (206). După lupte îndelungate

Romanii terminară cucerirea întregei peninsule 
abia la 19 a. Chr. S. deveni prov. romană şi fu 
romanisată. Pe la începutul seci. Y năvăliră 
Vandalii, Suevii şi AJanii, apoi Visigoţii, cari 
rând pe rând se înstăpâniră pe mare parte a 
S.-ei. 711 imperiul got fu nimicit de Arabi (la 
Jerez de la Frontera) şi cea mai mare parte a 
S.-ei deveni provincie a Chalifatului, o parte a 
Visigoţilor se susţinu în independenţă în Asturia. 
755 Abd ur Rahmân fundă un Chalifat propriu 
la Cordova, după căderea acestuia 1031 se for
mară principate arabe la Saragossa, Toledo, Ya- 
lencia şi Sevilla. După fundarea mareei spân. 
(806) prin Carol cel Mare, principii creştini dela 
nord începură a înainta spre sud şi iu seci. XI 
întemeiară ţerile creştine Leon, Castilia, Ara
gonia şi Navarra. Sub Ferdinand III cel Sfânt 
(1217—52) se uni Castilia cu Leon. Prin căsă
toria lui Ferdinand V Catolicul din Aragonia, 
cu Isahdla de Castilia (1474—1504), Castilia şi 
Aragonia se uni 1479 în regatul S. Se regulă 
justiţia, administraţia, se întroduse inquisiţiunea; 
aventul luat se manifestă în luarea Granadei 
(1492) şi alungarea Maurilor, în descoperirea şi 
cucerirea Americei. Pe timpul lui Carol I (ca 
împărat germ. C. V) S. ajunge sub stăpânirea 
Habsburgilor şi central puterii acestora, în urma 
rescoalei Communeros (1519—21) S. îşi pierdu 
constituţia liberală şi drepturile poporului şi 
ajunse sub despotismul regilor şi al bisericei, 
care îi împiedecă desvoltarea liberă. Filip II 
(1556—98) risipi puterile S.-ei urmărind utopia 
de a extirpa eresia, el causă pierderea Olandei 
şi a unei părţi din colonii, nimici comercial şi in
dustria, şi purtă resboaie nenorocoase cu Turcii, 
cu Francia şi cu Anglia (Armada invincible, 1588). 
In interior se înmulţi averea bis. şi numărul 
mănăstirilor; poporul sărăci. 1640 se desfăcu 
Portugalia, 1648 trebui să recunoască indepen
denţa Olandei de nord, 1659 cedă Pranciei Kous- 
sillon ş. a. In resboaiele urmate cu Francia, trebui 
să cedeze acesteia pe rând Franche-Comte şi o 
parte mare din Ţerile de jos. In urma resboiului 
de succesiune spân. Filip V pierdu în pacea de 
Utrecht (1713) Neapolea, Sardinia, Milano, Ţerile 
de jos, Sicilia, Gibraltar şi Menorca. Mai târ4iu 
redobândiră Burbonii Neapolea, Sicilia şi Parma, 
Menorca; sub ei începu a se reculege agricul
tura, industria şi comercial, inquisiţiuuea fu re- 
strînsă, lesuiţii alungaţi (2 Apr. 1767). 21 Oct. 
1805 fu nimicită puterea maritimă a S.-ei la 
Trafaigar şi S. ajunse a depinde de Napoleon, 
care 1808 puse rege al S.-ei pe fratele său losif. 
Acum poporul se sculă în favorul regelui le
gitim Ferdinand VII, se organisă şi porni 
luptă desperată contra usurpatorilor; ajutaţi de 
Englezi (WeUington), 1813 alungară pe Francezi 
preste Pirenei. Ferdinand VII începu prin a 
persecuta pe liberali, restitui inquisiţiunea, sus
pendă constituţia liberală, votată la 1812. In 
urma unei revolte militare în Cadiz 1820, Fer
dinand VII restitui constituţia dela 1812, jură 
pe ea, suspendă inquisiţiunea şi convocă cortesii. 
Francia interveni 1823 în favorul absolutismului, 
bătu pe Spanioli, iar Ferdinand VII nimici toate 
hotărîrile regimului constituţional, întroduse un 
guvernament absolut, strict clerical şi decretă 
persecutarea liberalilor. Intr’aceea coloniile spân. 
de pe continentul Americei se declarară inde-
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pendente şi S. fu impotentă a le mai supune. 
Conform sancţiunii pragmatice dela 29 Martie 
1830, după moartea lui Ferdinand VII urmă 
(1833) fica sa de 3 ani Isabella II, sub regenţa 
mamei sale Maria Cristina. Fratele lui Ferdi
nand, Don Carlos protestă, in prov. basce fu 
proclamat rege ca Garol V, şi în nordul S.-ei 
erupse resboiul carlist (1834—40); regenta re
stitui constituţia din 1812, parte mare a car- 
lişlilor se împăcară. Don Carlos fugi (15 Sept. 
1839) în Francia. Luptele între partidele par
lamentare (Moderados şi conservativi) se conti- 
nuară, 1845 se revisui constituţia în sens reac
ţionar. In resboiul cu Marocco (1859—60) S. 
câştigă ţinutul dela Ceuta şi 20 milioane piaştri 
contribuţie de resboiu. 17 Sept. 1868 admiratul 
Topete ridică steagul revoluţiunii, trupele regale 
fură bătute la Alcolea, Isabella fugi în Francia. 
Cortesii aleseră regent pe Serrano, iar 16 Nov. 
1870 cbiemară rege pe. ducele Amadeus de Aosta, 
care întră în Madrid 2 Ian. 1871, 3 Aprile des
chise cortesii şi domni strict constituţional; cu 
toate acestea la nordul ţerii se mişcară carliştii, 
la sud republicanii, Amadeus abdică Febr. 1873 
şi părăsi S., iar cortesii proclamară republica; 
la sud se continuă mişcările federaliste şi co
muniste, la nord se mişcă Don Carlos; Castelar 
fu ales dictator, fu însă trântit şi ajunse regent 
Serrano, care fii delăturat 30 Dec. prin procla
marea de rege a lui Alfonao XII, fiul Isabellei, 
care chiemă la cârma guvernului pe Canovas. 
Acesta suprimă rescoala carlistă şi alungă pe Don 
Carlos. 1875 se votă o nouă constituţie reacţionară. 
25 Nov. 1885 muri Alfonso XII, şi văduva re
gină Maria Cristina luă regenţa pentru fiul ei 
postum Alfonso XIII (n. 17 Maiu 1886), şi chiemă 
la putere pe Sagasta, care reformă armata, in
troduse judecătoriile ou juraţi şi căsătoria civilă, 
votul universal. 1892 serba S. iubileul de 400 ani 
dela descoperirea Araericei. Canovas, ajuns la 
guvern 1895, fu ucis de un anarchist 1897. 1895 
erupse rescoala în Cuba, care 1898 duse la res
boiu cu Uniunea nordamericană; flotilele spân. 
fură nimicite la Manilla şi Santiago di Cuba şi 
în pacea de Paris (10 Dec. 1898) S. abcjise de 
Cuba, Portorico şi Filippine. 17 Maiu 1902 fu 
încoronat Alfonso XIII.

Spania nouă, nume ce s’a dat Mexicului pe 
timpul dominaţiunii spaniole, v. Mexico.

Spaniola, limba ţi literatura. Cei mai vechi 
locuitori ai Spaniei au fost Iberii, ai căror urmaşi 
sunt Bascii de a()i din Pirenei (v. ac.). Preste 
ei au venit Celţii, formând poporul Celtiberilor, 
(v. ac.). Din limbele acestora au remas puţine 
urme în limba spân. de adi; şi mai puţine âncă 
din a Fenicienilor, cari întemeiară colonii pe 
ţermii Spaniei, şi din a Cartaginesilor, cari dom
niră câtva timp înlăuntrul ţerii. Insă Romanii, 
în timpul lungei lor domnii. Introduseră limba, 
cultura, portul şi moravurile lor în toată pen
insula şi o romauisară astfel, încât deveni a 
doua patrie a civilisaţiunii şi literaturei romane. 
Aci s’au născut poeţi latini ca Lucan, Marţial, 
Siliu Italic, şi prosatori ca Seneca, Quintilian, 
Columella, Pomponiu Mella, şi scriitori creştini 
ca Isidor, Ildefonso ş. a. Aci s'a format primul 
dialect din latina rustică, care, amestecat cu multe 
provinciaMsme indigene, remase limba ţerii până 
astă(}i. Nici limba Vestgoţilor, deveniţi Spanioli 
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după o domnie de 300 de ani, nici a Arabilor, 
al căror imperiu a durat acolo preste 800 de 
ani, nu avură altă influenţă asupra linibei romane 
în Spania decât a-i împrumuta un număr de 
cuvinte gotice, mai ales privitoare la resboiu, 
jurisprudenţă şi navigaţiune, şi arabice din sfera 
comerciului, industriei, medicinei şi astronomiei. 
După un calcul filologic 60°/o din limba spân. 
sunt latine, 10°/o germane, 10% arabe şi chal- 
daice (acestea dela Uvrei), 10% grecesc! şi alte 
10 neolatine. Latina urbană remăsese limbă 
oficială până prin seci. XIII. înşişi regii mauri 
o întrebuinţau în actele lor cătră supuşii creştini. 
Ferdinand III şi fiul său Alfonso simţiră tre
buinţa de a se traduce legile în limba poporului, 
şi anume în dialectul castilian, care deveni cu 
timpul Umbă spân., respândită cu domnia Spa
niolilor şi afară din Spania, în Italia, Baleare, 
insulele şi continentul Americei sudice, ameste
cată acolo cu elemente indigene. Celelalte dia
lecte romane din Spania, andalusian, murcian, 
asturian ş. a., fiind oprite de a se întrebuinţa 
în actele oficiale, remaseră simple dialecte. Dar 
şi acestea, mai ales cel galiţian şi catalan, au 
literatura lor, care, cu deşteptarea consciinţei 
naţionale ce dete nascere folklorului, începu a 
se aduna şi cultiva. Cele mai însemnate gramatici 
şi dicţionare spân.; >Drammatica sobre la lengua 
castellanac de Antonio Lebrija, 1492; Salamanca, 
şi>Lexicon latino-hispanicnm ethispano-latinum< 
de acelaş, 2 voi., 1492; >Diccionario de la lengua 
castellana< al academiei regale din Madrid, I ediţ. 
1726—39, 6 voi., a XII ediţ. 1884, adaus şi 
ameliorat de Salva. Gram. pentru Francezi: de 
Lancelot, 1660, de Cormon, 1808, ş. a.; dicţionar 
de Sejournant, 1785, 2 voi., de Berbrugger, 1836. 
Pentru Germani; Franceson, Gramatică şi dic
ţionar, 1884. Pentru istoria limbei: Diez, Gram- 
matik der rom. Spraohen, 3 voi., şi Fbrster, 
Spanische Sprachlehre.

Literatura apan. începe în seci. XII. Până 
atunci se scria în latina urbană, sub a cărei 
influenţă s’a desvoltat continuu limba spân. In
fluenţa arabă a fost aproape nulă asupra limbei, 
dar ea se cunoasce bine în caracterul şi lite
ratura spân., în cari se văd întipărite moravurile 
cavaleresc! ale Maurilor şi spiritul oriental al 
culturei şi înţelepciune! lor. Literatura spân. se 
împarte în 4 epoce: 1) epoca medievală dela 
1100—1500, cu epopeia şi romanţele naţionale, 
cu cronicele şi poesia religiosă şi didactică; 2) 
epoca clasică dela 1500—1700; 3) epoca de 
amorţire dela 1700—1800; 4) epoca renascerii dela 
1800 până astăzi. Cel mai vechiu monument al 
limbei spân. este »E1 poema del Cid*, epopee 
serisă într’o limbă abia formată şi cu o versi- 
ficaţiuue greoaie şi defectuoasă. Tot din acele 
vremi datează colecţiunile de romanţe, numite 
»romauceros<, cari celebrează pe Cid, pe Gon- 
zales, numit de Arabi «vulturul carnivor», şi pe 
alţi eroi naţionali, cântece înţelese şi a^i, fiind 
mereu reînoite prin tradiţiunea orală şi puse 
în scris de abia de prin seci. XVI. O frumoasă 
colecţiune de asemeni cântece, cu o minunată 
introducere, este «Cancionero popular», de La- 
fuente y Alcantara, 2 voi., 1865; şi mai bogată 
âncă este a lui F. Bodriguez Marin, «Cantos 
populares espanoles», 5 voi. Madrid, 1882—83. 
Poema religioasă, cronica, istoria, poesia lirică,
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didactică şi satirică fură cu succes cultivate în 
acea epocă de originalitate. Mult făcură pentru 
cultura şi literatura naţională. Ferdinand III şi 
mai ales fiul seu, Alfonso X, şi următorii lui, cari 
mai toţi se distinseră şi ca scriitori. Alfonso X 
scrise o >Cronică generală» şi >Marea cucerire 
de preste mare» sau istoria cruciadelor; fiul 
seu, Sancho IV, »El Bravo», operă de filosofic 
morală; Alfonso XI o cronică rimată. Cel mai 
mare poet al seci. XIV fu Juan Ruiz, protoiereul 
dela Eita, f 1351, a cărni colecţiune, de mare 
importanţă pentru istoria poesiei spân., cuprinde 
modele pentru tot felul de poesii lirice, şi se 
află, împreună cu alte poesii din acel timp, în 
•Colecoion de poesias castellanas anteriores al 
siglo XV», a lui Pidal şi Janec, Madrid, 1864. 
Principalele scrieri prosaice din această epocă 
se află în biblioteca lui Gayangos, «Esciitores 
en prosa anteriores al siglo XV». Scrierile poetice 
din seci. XV se află în »Cancionero de Baena», 
1860, în iCancionero de Lope de Stuniga», 1874, 
şi în «Cancionero del siglo XV», 1884. Dar în 
seci. XV literatura prosaică ajunge superioară 
celei poetice prin Fernando del Polgar, numit 
Plutarcbul spaniol; prin Antonio Lebrixa, istoricul 
latin al lui Ferdinand şi Isabelei; prin Diez de 
Gomez, Garcia Ordonez, autorul celebrului roman 
Amadis din Galia (v. ac.). In a doua epocă (1500 
până 1700), prin unirea celor 2 regate, al Castiliei 
şi Aragoniei, prin descoperirea Americei şi prin 
întinderea domniei spaniole în Sicilia, Italia, 
Ţerile de jos şi America, cu puterea materială 
a Spaniei crescu şi cea intelectuală; şi literatura 
spân. ajunse apogeul desvoltărîi şi gloriei sale, 
mai ales prin teatru şi romane. Drama spân. 
se născu din spectaculele religioase, privitoare la 
nascerea mântuitoriului, la serbarea patimilor 
şi învierii: >autos al nascimento», »autos sacra- 
mentales» şi »comedias divinas». Introduse din 
iniţiativa lui Alfonso X în locul spectaculelor 
immorale. Trecând dela aceste scene, cores- 
pun4etoare «misterelor» (v. ac.) din alte litera
turi, prin «eglogas pastorinas» şi alte drame ale 
lui La Encina şi Lope de Rueda (v. ac.), actor 
şi autor dramatic, drama ajunse la Lope de Vega 
(v. ac.), numit de Cervantes «minunea naturei» 
pentru uimitoarea sa productivitate. Neîmpni- 
mutând nimic din literaturele străine, neţinend 
samă de regulele şi modelele clasice, luând toate 
subiectele din viaţa naţională, Lope de Vega a 
fost cel mai original şi mai populai' poet al Spaniei. 
In 1600, când Lope de Vega era in toată strălu
cirea, se născea un alt poet dramatic, Calderon, 
(v. ac.) mai puţin productiv (vr’o 200 de drame), 
dar mai artist î n stil şi în amănuntele scenei. Demni 
de acel timp fură âncă GuiUen de Castro, autorul 
dramei «Cid»; Tirso de Molina şi Euiz y Men- 
doza d’Alargon. Mulţime alţii sunt mai puţin 
însemnaţi atât în dramă cât şi în alte genuri 
de literatură. Unii imitau pe Italieni şi în special 
pe Petrarca; alţii făceau bune traduceri din 
clasicii antici, formând un curent asemenea 
celui al lui Bonsard în Francia; alţii iar, cu 
Aţonzo de Ledesma îu frunte, căutau să se di
stingă prin subtilitatea cugetării, a.semenea a 
«conoettistilor» italieni," sau prin un stil manierat 
şi bombastic, «estilo culto», ca Gracian Baltazar 
şi Gongora y Argoto (v. ac.); şi aceştia pregătesc 
decadenţa literaturei spân. din seci. XVIU. Un

singur scriitor maro, în genul epic, formează 
âncă gloria acelor timpuri, Cervantes (v. ac.), 
care prin capodera sa, «Don Quixote», dete lo
vitura de graţie cavalerismului decăcjut şi lite
raturei cavaleresci.

Cu suirea pe tronul Spaniei a lui Filip de 
Burbon, 1700, şi cu scăderea puterii politice, 
începe o adâncă decadenţă a literaturei spân., 
care ţine până pe la 1830. Deosebitele academii 
înfiinţate atunci produseră mulţi erudiţi, dar 
aproape nici un scriitor original. Conduşi mai 
mult de teorii decât de inspiraţiune, unii ca 
Melandez de Valdes şi cei din jurul seu, imitau 
pe Francezi; alţii pe Italieni sau Englezi. Aceste 
curente deteră nascere criticei prin scrierile lui 
Garcia de la Huerta, Mayans y Siscar, Cap- 
inany, ş. a.

Seci. XIX, prin ideile de libertate politică şi 
intelectuală, prin deşteptarea consciinţei naţio
nale şi a interesului pentru vechea literatură 
naţională, aduse şi o epocă de renascere literară. 
Din marele număr al poeţilor, ale căror opero 
sunt pline de ideile filosofice şi naţionale ale 
noului seclu, amintim dintre cei mai însemnaţi, 
în genul epic şi liric, pe Espronceda şi şcoala 
sa, Serafin Calderon, Angel deSaavedra, Martinez 
de la Roşa, Zorilla, Hartzenbusch, satiricul Jose 
Gonzales, fabuliştii Miguel Agustin Principe şi 
F. Baeza, ş. a. Fructele nouei poesii se găsesc 
în numeroase antologii, din cari «Tesoro de la 
poesia castellana, siglo XIX», 3 voi. 1876, e una 
din cele mai însemnate. Fiindcă epopeia mare, 
aici ca şi în alte literaturi, nu mai corespunde 
ideilor timpului, poeţii reînoiră vechile ro
manţe naţionale. «Teatro hispano-lusitano en el 
siglo XIX», 1876, şi alte colecţiuni de poeme 
dramatice, mai ales «Galeria dramatică», care nu 
cuprinde mai puţin de 600 de piese, arată pro
ductivitatea literară în acest gen, în care s'au 
distins, între alţii, Bretano, Martinez de la Roşa, 
Tapia, Saavedra, Zorilla, Manuel Breton de los 
Herreros, Antonio Gil y Zarate, Hartzenbusch, etc. 
Mulţi din aceşti poeţi, revenind la modelele 
etăţii de aur, s’au distins şi ca autori de romane 
şi novele, gen cultivat cu mare succes mai ales 
de Cecilia de Arrom, renumită sub pseudonimul 
Caballero Fernan (v. ac.); iar în timpul din 
urmă luan Valera şi P. N. de Alarcon.

Din literatura prosaică s’a cultivat mai bine 
istoria de scriitori ca de Torreno, Quiutana, 
Forreros, UUoa, Novorrete, Clemenciu, Maldo- 
nado, Amador, de los Rios dela care a remas 
şi o «Historia critica de la literatura espanola», 
7 voi., 1876, necompletă. (Cf. Ticknor, «Istoria 
literaturei spaniole», trad. din engleza de F. 
Wolf, cu adausuri şi observaţiuni critice.)

Spaniola, Marea, Catalonia de acji, Navara şi 
o parte din Aragonia până la Ebru, cucerită în 
778 de Carol cel Mare şi 781 de Arabi, recu
cerită de creştini şi administrată de comiţi.

Spanish Stripes, (engl., pron. speniş straips), 
un postav uşor, subţire, usitat în Orient.

Spânzuratul, suspendarea corpului de gat prin 
mijlocul unui laţ a cărui presiune causează moartea 
producând o asfixie subită mai mult sau mai puţin 
favorisată de o tulburare a circulaţiunii şi iner- 
vaţiunii (Tourdes). Nu e nevoe ca corpul să nu 
atingă pământul, pentru ca moartea să aibă loc, 
ci poate chiar să fie culcat orizontal pe el, capul



Sparanghel — Specia. 995
numai fiind puţin ridicat în sus. S. e modul de 
sinucidere cel mai respândit în toate ţerile. As
fixia produsă prin astuparea căilor respiratoare 
e, după majoritatea autorilor, causa principală a 
morţii,* pe când compresiunea vaselor şi a ner
vilor gâtului sunt secundare, grăbindu-o. Simp- 
tomele ce însoţesc spânzurarea sunt: la inceput 
roşeaţa feţei, apoi vâjiituri de urechi, tulburări 
în vedere, pierderea consciinţei, convulsiunile, 
emisiunea de urină şi a materiilor fecale. Toate 
aceste se petrec fără ca individul să aibă cea mai 
mică durere; semnele exterioare ale spânzurării 
ca paliditatea feţei, întredeschiderea ochilor, po- 
siţia limbei când înlăuntru, când înafară din gură, 
echimosele de pe gât, faţă şi cenjunctive, con- 
gestiunea membrelor inferioare, erecţiunea şi 
ejacularea, sunt toate semne inconstante. Sin
gurul caracteristic şi mai constant e şanţul per- 
gamentat ce se găsesce împrejurul gâtului, care 
are o direcţie eblică pe el şi care indică adesea 
obiectul cu care a fost produs. Locul, direcţia 
şi forma şanţului ne dă o idee de modul spân- 
zuiării. Ca lesiuni interne în S. avem: echi
mosele profunde ale gâtului, rupturi ale fibrelor 
musculare şi ale arteriilor carotide, fracturi ale 
osului hyoid şi a laringelui, lesiuni ale coloanei 
vertebrale, congestia plămânului, echimose sub- 
pleurale, focare hemoragice în plămâni, congestia 
creerului şi a rinichilor, şi a tubului digestiv.

[Dr. N. Minovici.]
Sparanghel, una din numirile populare ale 

plantei Asparagus officinalis L. (v. ac.).
Sparassis Fr., (botan.) gen de Ciuperci din 

familia Clavariaceae, cu aparatul sporifer rami
ficat, ramuri foliacee, late. Speciile sale trăiesc 
pe pământ prin păduri, s. e. S. crispa Fr., S. 
laminosa Fr., etc. [8. Şt. R.J

Sparaxis Ker., (botan.) gen din familia Iri- 
dacee, tribul Gladiolee, cu vr’o 9 specii de fru
moase plante ierboase, cu flori galbene, ori roşii, 
purpurii, etc., cultivate pentru aceasta în florării; 
sunt originare din Africa sudică. Menţicnăm spe
ciile: S. lulbifera Ker., S. grandiflora Ker., 
S. tricolor Ker. [S. Şt. K.]

Sparceta sau Sparseta, numirile populare ale 
plantei furagere Onobrychis sativa Lam. (v. ac.).

Sparga sau Sparanga, v. Sparanghel.
Spargere, v. Efracţiune.
Spargosis, (med.) tumoră a mamelor (ţîţelor), 

provocată de retenţiuuea laptelui.
Sparks, lared, istoric şi publicist american 

(1789—1866). S. e una din autorităţile princi
pale pentru istoria revoluţiei din Statele-Unite.

Sparnacian, o subdivisiune a eocenului inferior, 
caracterisată prin depuneri marine şi mai ales 
salmastre cu Cyrena, Potamides, etc.

Sparta, (Lăkedămon), stat în Grecia antică, 
cuprinzând Laconia (v. ac.). Capitala S., situată 
lângă rîul Euretas; numai neînsemnate resturi 
au mai remas din ea. La 1834 s’a fundat S. nouă 
(Sparţi), 3982 loc. (1889). S. a fost cucerită de 
Dorieni pe la 1100 a. Chr., cari pe locuitorii achai, 
parte i-au făcut perioici (liberi, dar fără drepturi 
politice), parte sclavi (heloţi). In seci. IX, prin 
legislaţia lui Licurg, S. se făcu un puternic stat 
militar, cuceri Messenia în doue resboaie, câştigă 
supremaţie în întreg Peloponnesul şi rol condu- 
cetor în întreagă Grecia. Pe timpul resbeaieler 
persice, începu rivalitatea cu Atena, pe care S. o

bătu în resboiul pelepenesiac (431—404 a. Chr.), 
371 însă fu bătută de Theba. încercările de re
forme ale regilor Agis şi Cleomenes (seci. III) 
nu reuşiră şi S. în urma înfrângerii dela Sellasia 
(221) îşi pierdu însemnătatea, iar 146 a. Chr. oă(}u 
sub Romani.

Spartaciis, Trac, conducetorul sclavilor rescu- 
laţi, cari au înscenat al treilea resboiu al sclaviler 
(V. ac.) 73—71 a. Chr. Prima armată romană 
trimisă contra lui a fost bătută, pe urmă însă a 
fost învins de Cras.sus, acesta ajutat şi de tră
darea din şirurile sclavilor. S. a murit în luptă.

Spartali, loan S., publicist, n. 1855 la Bucu- 
resci. Şi-a câştigat merite mai ales ca traduceter 
din literatura tuturor popoarelor.

Spartei, oap, promontoriu în Marocco, punctul 
cel mai nord-vestic al Africei, la 35° 47' lat. nerd.

Sparterle, ţesătură făcută din fire fine, foarte 
dese, de lemn; se confecţionează pălării din ea.

Spartium, L. (botan.) gen de plante lemnoase 
din fam. Leguminoaselor, trib. Genisteae, carac- 
terisat prin ramurile lungi subţiri şi adesea fără 
foi. Singura specie: S. junceum L. este o plantă 
tipică mediterană. [A. Pr.]

Spasm, V. Convulsiune.
Spat, v. Calcit.
Spata, unealtă trebuincioasă la ţesut, făcând 

parte dm resboiu, menită pentru baterea urzelei.
Spata, termin anatomic poporal pentru osul 

scapula (v. ac.).
Spatange, v. Calcar.
Spătar, în Muntenia ministru de resboiu, care 

era în câmp cel dintăiu după principele, afară 
de ban şi vornic.

Spate, termin peperal pentru partea de din
dărăt a corpului, dela grumazi până în regiunea 
rinichilor.

Spathiflore, (botan.) grupă de plante Monocoti- 
ledonate, caracterisate prin florile lor adunate în 
spice, sau căpăţini acoperite în total, sau în parte, 
de o spată. Cuprinde fam. Araceae sau Aroideae 
(V. ac.) şi Lemnaceae (v. ac.). [S. Şt. R.J

Spaţiu, locul ce-1 ocupă un corp, şi mai vîrtos 
locul ce-1 ocupă aerul atmosferic, precum şi 
eterul dintre cerpurile ceresci.

Spaţiu, în tipografie, beţişoare subţiri de 
plumb, folosite pentru a rări cuvintele sau a 
încheia rândurile.

Speaker, (engl., pron. spicher), orator; titlul 
presidentului casei comunilor (camera) în En- 
glitera.

Specia, în logică noţiunea care conţinând 
singur numai partea comună a mai multor repre- 
sentări individuale de ale obiectelor de acelaş 
fel, este cuprinsă în sfera unei noţiuni supe
rioare, numită gen. S. este cuprinsă în sfera 
genului; iar genul este cuprins în conţinutul 
S.-ei sale. S. se poate nasce atât prin abstrac
ţiune, din representările individuale ale obiectelor 
de acelaş fel, cât şi prin determinaţiune, căutând 
în sfera genului speciile sale. S. unui gen sunt 
înlre sine coordinate. Notele prin cari ele se 
deosebesc unele de altele, se numesc diferenţe 
specifice. [Pl.J

Specie, în biologie, o reunire de mai mulţi 
indivizi (animale ori plante), cari au numeroase 
însuşiri comune, descind unii din alţii şi îşi 
transmit şi păstrează caracterele prin ereditate.
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O S. are varietăţi naturale ţi varietăţi artifi
ciale, obţinute prin procedee de cultură. Dacă, 
prin selecţiune sau alegere naturală ori artificială, 
caracterele varietăţilor se pot transmite urmaşilor, 
atunci se formează rasse naturale ori artificiale; 
s. e. rassele omului, cânelui, grâului, etc. No
ţiunea de S. e concepută diferit de naturalişti. 
Unii o consideră ca neschimbăcioasă, păstrân- 
du-şi nealterate caracterele cu cari a fost în
zestrată dela crearea ei, de o putere supremă. 
Aceasta e doctrina fixităţii S.-ei, susţinută de 
Linne, Cuvier şi discipolii lor. Ei admit variaţia 
în lăuntrul S.-ei, dar limitată. Alţii consideră S. 
ca foarte variabilă, varietăţile ei pntend fi în
ceputul altor S. noue. Aceasta e doctrina va- 
riabilităţii S.-ei, susţinută de Lamarck, Et. şi 
Is. Geoffroy, St. Hilaire şi discipolii lor, spri
jinită cu date sciinţifice şi de ei, şi de Ch. Darwin 
(v. ac.), dela care teoria se mai cunoasce şi sub 
numele de teoria descendenţei (v. ac.). Factorii 
cari determină variabilitatea sunt lupta pentru 
traiu (concurenţa vitală), adaptarea şi selecţiunea 
naturală. Hugo de Yries a observat la S. nu 
numai variabilitate încetă, ci şi deodată, bruscă. 
Anumiţi indivi4i ai S.-ei apar la un moment 
oarecare cu caractere deosebite; ei îşi păstrează 
aceste caractere şi sunt astfel începutul unei 
noue S. Teoria acestui savant se cMamă a mu- 
taţiunei S.-lor. [S. Şt. R.]

Specialitate, resort, ramură de studiu sau de 
comerciu; ceea ce aparţine unui anumit ram de 
sciinţă sau negoţ.

Specialist, care se ocupă îndeosebi cu o anu
mită specialitate.

Speclee factl, expunerea stării faptice, care 
premerge enunţăni sentenţei, sau prin care, fiind 
instrucţia terminată, se înaintează desbaterile 
spre decidere.

Specific, ceea ce constitue specia; însuşirea 
care deosebesce speciile de specii în cadrul 
aceluiaş gen.

Speclflcaţlune, (lat.J a) în logică, operaţiunea 
cugetării de a căuta speciile unui gen şi prin 
determinaţiune de a forma noţiuni specifice, adău
gând unei noţiuni de o sferă mai mare, dar de 
un conţinut mai mic, una sau mai multe note 
convenabile, b) Enumerarea singularelor specii 
ori indivizi, ce se cuprind în sfera unei noţiuni 
generice. [PI.]

Specimen, probă, model.
Speckbacher, Josef, conducetorul Tirolienilor 

în rescoala din 1809. f 1820 în Hali. înmor
mântat în Innsbruck.

Spectacol, înfăţişarea unei piese de cătră actori 
pe o scenă teatrală; representaţiile ce se dau 
in circuri, iarmaroace, grădini, etc., la cari iau 
parte comedianţi, gimnastici, clowni, etc. Piesă 
spectaculoasă, piesă în care totul se represintă 
mai mult pentru vedere, feerii, mistere, bufo- 
nărfi, etc., şi în care decorurile şi costumele 
joacă un rol principal; ori ce representaţie în 
general ia numirea de S.: alergările de cai, lup
tele de scrimă, gimnastica, balurile mascate sau 
costumate, producţiunile cu animale dresate, etc.

Spectrale, aparate, aparate pentru producerea 
şi studierea spectrului, v. Spectroscop.

Spectrometru, spectroscop (v. ac.).
Spectroscop, aparat pentru producerea şi ana- 

lisarea spectrului solarprecum şi a spectrului altor

corpuri. Partea principală a spectroscopului e o 
prismă treilaterală de sticlă fiint, aşezată pe stativ 
între două sau trei tuburi. Prin tubul prim vin 
razele de lumină dela corpul al cărui spectru îl 
analisăm, prin tubul al doilea ne uităm la spectru, 
iar prin tubul al treilea se proiectează scara pe 
prismă şi de pe prismă în ocbi. Cu S. putem 
analisa spectrul soarelui şi al celorlalte corpuri 
ceresci, mai departe spectrul corpurilor de pe 
pământ, (v. şi Analisa spectrală.)

Spectroscopia, analisa făcută cu ajutoml spec
troscopului.

Spectro-telegraf, un fel de telegraf optic, ce 
se aplică mai ales pe faruri.

Spectru solar. Razele solare, ti-ecând prin o 
prismă optică, se descompun în şese colori prin
cipale şi mai multe nuanţe de colori, cari ne 
dau împreună spectrul solar. Colorile din speo- 
Irul solar sunt întrerupte de linii negre numite 
linii frauenhoferiane. (v. şi Chromatica.)

Specul oral, instrument potrivit a deschide 
sau a ţinea deschisă gura, în scopul unei cer
cetări sau operaţiuni.

Speculaţiune, actul cugetării ce se descopere 
în cercetarea intenţionată, cu atenţiune, amă
nunţită şi aprofundată a unui conţinut intelec
tual, ce trece preste marginile experienţei şi a 
gândirii vulgare. S. este şi metod de cercetare, 
care variază după punctul de vedere şi de ple
care ai respectivului cercetător. S. se mai nu- 
mesce şi lucrarea de a face proiecte de opera
ţiuni financiare şi de comerciu. [PI.]

Spedltor, cel ce se ocupă în permanenţă cu 
transporturi de mărfuri pe socoteala altuia. După 
codul comercial italian, valabil şi în România, 
S. (comisionar pentru transporturi pe apă şi pe 
uscat) e respumjător pentru sosirea la timp a 
mărfurilor, în stare integră. Acelaş principiu o 
validitat şi în codul corn. austriac şi ungar.

Speech, (engl. pron. spicî), discurs, vorbire.
Spelerbach, rîu în Pfalzul bavarez, se varsă 

în Rin; lângă el au bătut Francezii pe aliaţi 
15 Nov. 1703.

Speke, (pron. spic) lohn Hanning, călător 
englez, n. 1827, j- 1864. După călătorii prin 
India, îndeosebi prin munţii Himalaia, apoi în 
ţeara Somalilor, a călătorit cu Burton (v. ac.) 
în Africa pentru căutarea lacurilor celor mari, 
ecuatoriale. 1858 an descoperit lacurile Tanga- 
nica şi Victoria Nianza (Ukereve), 1863 Nilul 
alb, al cărui curs l-au urmărit până la cata
ractele Carama. Prin aceste călătorii s’a deslegat 
chestia isvoarelor Nilului. A scris: «Journal of 
the discovery of the souroe of the Nile«, 2 voi. 
Londra, 1863.

Spence metal, un amestec dat de Spence, şi 
care constă din sulfuri de fier, zink, plumb şi 
sulfur topiţi la un loc. Luciu metalic, elastic sau 
conducător de căldură şi fusionează între 110 
până 170°. Greu atacabil de aci(}i şi alealii, sc 
întrebuinţează în industrie la fabricarea cister
nelor de petrol, cât şi la tuburile de apă.

Spencer, Herhert, filosof englez, n. 1820 în 
Derby. După o pregătire de 10 ani s’a apucat 
de prelucrarea opului său «Sistemul filosofici sin
tetice». După S., despre absolut seim numai, că 
e ultima causă a fenomenelor. Filosofia are de 
a face cu cele mai generale cunoscinţe ale lumii 
fenomenelor. Din cel mai important din aceste
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adevăruri, din principiul persistentei, energiei 
şi materiei, deduce S. două procese: al evolu- 
tiuuii şi al disolutiunii, cari merg alăturea, pre
valând când unul, când celalalt. El cearcă să do
vedească existenţa acestor procese şi în lumea 
conscienţei individuale şi sociale. S. şi-a câştigat 
mari merite pentru desvoltarea sociologiei. Din 
jSystem of synthetio philosophy» au apărut «First 
prinoiples», »Th.e principles of biology», «The prin- 
oiples of psycliology<>,»Tbe principles of sociology», 
«Ceremonial institutions», «Political institutions«, 
«Ecolesiastical institutions», «The principles of 
ethics». Mare e şi numărul celorlalte scrieri ale lui, 
dintre cari s’au tradus, cu prescurtări, în limba 
română«Educaţiunea intelectuală, morală şi fisică» 
în «Biblioteca pentru toţi« şi de cătrăT. Maiorescu, 
un studiu asupra socialismului.

Spencergolf, un sin ce întră afund în contî- 
nentul Australieî de sud, între peuins. Eyria 
şi Yorke.

Spener, Philipp Iahob, teolog, n. 1635, s’a 
distins ca predicator luteran în Strassburg, apoi 
în Frankfurt, Dresda şi urmă în Berlin, unde 
t 1705, ca preposit la bis. Sf. Niculae. A con
tribuit mult la redeşteptarea sentimentului re
ligios în Germania; el e părintele pietiştilor 
(v. ac,); a scris opul «Pia desideria» în 1675.

Spenţer (spenţel), haină scurtă, cu mâneci, 
adesea tricotată din lână, ajustându-se bine pe 
corp. Se poartă de bărbaţi şi de femei.

Speranţa, Clat.J a) Sub raport psichologic, 
starea afectivă a sufletului, în virtutea cărşia 
aşteptăm cu bucurie un eveniment, dela oare ne 
promitem un bine şi o plăcere oarecare. Ca sen
timent formal, S. îşi are temeiul în oonsciinţa 
propriei noastre puteri şi în încrederea ce ni-o 
insuflă bunăvoinţa străină, b) Sub raport etic 
S. sau nădejdea este acea virtute (teologică) în 
puterea căreia aşteptăm cu încredere şi sigu
ranţă toate bunătăţile pe cari Dcjeu ni le-a făgă
duit pentru meritele lui Isus Christos, precum 
şi fericirea eternă. [PI.]

Speranţa,Teodor Zl.jţn. 1856) publicist, membru 
corespondent al Acad. rom., profesor, a publicat, 
afară de un numer de manuale didactice, âncă 
4 voi. de Anecdote populare versificate, 1889, 
1892, 1893, 1898, apoi Prosă, 1893; Popa cel de 
treabă, 1894; Omer întinerit, Diada c. I, 1893; 
Vorba de acasă, conferinţă, 1893; Teatru, 1894; 
Icoane vii, 1898; Teatru sătesc, 4 bucăţi, 1900—01; 
Minunea vieţii, 1902; Romanul»Feigela«, 1903.

Spergula L., (botan.) gen de plante din fam. 
Caryophylleelor, trib. Alsineae, cu petale întregi 
şi 5 stili. Cuprinde vr’o 3 specii temperate, dintre 
cari menţionăm S. arvensis L. «hrana vaoei«, 
recomandată ca plantă furajeră. [A. Pr.j

Speriat, cuprins de spaimă.
Speribana, Speribană-tărcată, numiri popu

lare ale plantei Acorus Calamus L. (v. ac.).
Sperjur, cel ce jură fals, sau dă mărturie 

mincinoasă. Legea pedep.sesce cu închisoare pe 
martorul fals (v. C. pen. rom. art. 287—293). 
v. Martur.

Sperma, semenţa virilă; lichid albuiu, mucos, 
ou un miros specific, product al testiculilor, ame
stecat cu secreţiunile beşicilor seminale, pro
statei şi glandelor lui Cowper. Se compune din 
mai multe substanţe albuminoase, leoithin, nu- 
cleiu, cholesteriu, acid fosforic şi spermatin. In

S. omului sau animalului matur se găsesc o mul
ţime de corpuscule filiforme microscopice, la un 
capet mai groase, numite spermatozoidi, cari 
se mişcă la aparenţă voluntar. S. omului sau 
animalului matur e proprie a fecunda ovulul, 
(v. şi art. Fecundaţia şi Reproduoţiune.)

Spermanţet, grăsimea care e conţinută in oasele 
posterioare ale capului animalului (Jis Cachalotul 
sau Physeter jnacrocephalus ce trăiesce prin 
oceanul indian. S. se mai numesce şi Cetaceum, 
e de structura talcului, alunecoasă la pipăit, 
aproape fără miros şi gust şi are ca punct de 
fusiune 45—50°, solubilă în alcool, mai lesne în 
eter, cloroform. Se întrebuinţează la unguente 
cerate, în farmacie. Cetii alcool C16 HS4 O, prin
cipiul important al cetaceului.

Spermaphyte, alt nume pentru Fhanerogame 
(v. ac.).

Spermatii, tot una cu pycnoconidii; v. Pyknide.
Spermatitis, (med.) inflamaţia funiculului (cor

donului) spermatic. Tratament: odichnă; la început 
cataplasme reci, mai târziu domoale; tinctură 
de iod.

Spermatoblaste, sunt celulele din tinerele te
sticule, cai’i vor forma elementele sexuale mascule. 
O spermatoblastă se divide în un grup de ce
lule numite spermatoeyte şi acestea dau fiecare 
câte 4 spermatii, cari se isolează şi se trans
formă în spermatozoizi. Toate aceste prefaceri, 
despre cari am vorbit, constitue fenomenele de 
spermatogeneză.

Spermatorhoea,(med.)scurgerieiaculatoare, in
voluntare de semenţă virilă, fără iritaţie sexuală. 
S. e simptom al unei grave neurastenii sexuale. 
(Cf. şi art. Poluţiune.)

Spermatozoiiji, (Spermatozoe), v. Sperma.
Spermestine, subfamilie de paseri, din fam. 

Ploceidelor, ord. Coraeornithelor, căutate în co- 
merciu pentru fnimseţa penelor şi vendendu-se 
sub numele de Senegali. Ca genuri sunt: Eu- 
plectes; Vidua; Habropyga; şi Spermestes ce a 
dat numele subfam. [I. P. Voiteşti.]

Spermina, substanţă organică volatilă ce se 
găsesce în spermă. Ea dă mirosul special spermei.

Spermogonll, v. Pycnide.
Spermophllus, gen de mamifer rodător, din 

familia Sciuridae, care trăiesce în Europa estică. 
Are urechile mici, coada scurtă.

Spes, (lat.) speranţa; la Romani a fost per
sonificată ca deiţă.

Spessartlna, mineral, grenat manganifer.
Spetiră şi spetit, deşelat, paralisat, de nu se 

poate mişca.
Speyer, (SpeierJ, capitala guvemam. bavarez 

Pfalz, la stânga Rinului, 19,044 loc. (1895); dom 
în stil roman, cu mormintele a 8 împăraţi germ.; 
episcopie, gimnasiu, şcoală reală, seminar înv.; 
port liber, navigaţie, comerciu; se produce vin 
şi tutun. Pe timpul Romanilor se numia Augusta 
Nemetum sau Noviomagus, în evul mediu oraş 
liber imper.; aci s’au ţinut multe diete imper. 
(1529 Protestanţii).

Spezia, oraş şi port militar în prov. ital. Genua, 
lângă golful S., 19,864 loc.; arsenal, docuri, 
şantier.

Spezzia, (Spetsă), insulă grec. la întrarea în 
golful Nauplia, 17 km*., cu 5192 loc. (1889). 
Capitala S., 5172 loc.; port.

Sphaera, v. Sfera.
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Sphaerococcus Greville, (botan.), gen de Alge 
roşii, cu thalul mai adesea gelatinos. Specia Sph. 
coronopifolius Greville ciesce în Mediterana.

Sphagnum Ehrh. (botan.), gen de MuşcM din 
familia Sphagnacee, cu vr’o 250 specii, cari cresc 
exclusiv prin locuri umede, mai cu seamă prin 
turbării, unde contribue în mare parte la for
marea combustibilului vegetal (}is turbă. Tulpina 
sa erectă sau plutitoare poartă ramuri adunate 
în mănunchiuri de 2—7, rar mai' multe. Pe 
ramuri sunt frunze mici, dese, imbricate, fără 
nervură, avend doue feluri de celule: unele 
ânguste cu clorofilă; altele largi, poroase, spe- 
cialisate pentru ca să absoarbă uşor apa. Spo- 
rogonul e sesil. Capsula se deschide printr’un 
opercul şi nu are peristom. In Europa cresc vr’o 
50 specii, din cari mai comune, cari cresc şi prin 
părţile noastre, sunt: S. cymhifolium Warnst., 
S. fimbriatum Wils., S. euapidatum Euss. et 
"Warost., S. squarrosum Pers., S. Girgensohnii 
Russ., ş. a. Poporul nostru numesce speciile de 
S. Coada mâţei de baltă. Se întrebuinţează 
S. pentru pregătirea de fibre, din cari se ţes stofe 
higienice (flanele); ca isolator contra pierderii 
de căldură; în florării, pentru cultura Orchideelor 
şi altor plante, etc. [S. Şt. R.]

Sphakteria, (acum Sphagia), insulă la coasta 
vestică a Messeniei în faţa portului Pylos; 
425 a. Chr. cucerită de Atenieni, cari capti
vară aci 292 Spartani.

Sphalerita, v. Blenda.
Sphenophyllum Brogn., (botan.) gen de Cripto- 

game vasculare fosile, caracterisat prin frunze 
cuneiforme, verticilate. Trăiau în ape. Se în
tâlnesc în Culm şi în carbonic. Se înrudesc cu 
Calamariaceele fosile şi cu Salviniaceele actuale. 
Erau probabil heterosporee. [S.Şt. R.]

Sphlncter, muscul, ce închide sau deschide 
un orificiu.

Sphingidae, o familie de Lepidoptere, cu an
tenele mari, corpul foarte voluminos, aripile lungi 
şi puternice. In faza de pupă îşi sapă o groapă 
în păment, unde stau până în vara anului ur
mător. Genul cel mai cunoscut £phinx (v. ac).

Sphinx, v. Sfinx.
Sphinx pinastrl L., un fluture din familia Sphin

gidae trăind în toată Europa; are o trompă lungă 
de 4 centimetri şi coloarea asemenătoare cu a 
bradului. Trăiesce pe brazi şi uneori larvele sunt 
aşa de multe încât vatămă arborii pe cari stau.

Sphraglstica, sciinţa care se ocupă cu studiul 
sigilelor. Este un auxiliar al istoriei.

Sphygmophon, aparat pentru examinarea pul
sului. S. consistă dintr’un interruptor electric, 
ce se pune pe arteră şi comunică cu un telefon. 
Fiecare mişcare a arterei întrerupe curentul elec
tric, iar întreruperile produc în telefon tonuri.

Spic, (botan.) inflorescenţă indefinită; derivă 
din racem (v. ac.), de care se deosebesce, că 
are florile purtate pe axe secundare foarte scurte, 
chiar lipsesc, când florile sunt sesile; s. e. la 
Pătlagină, Piper, ş. a. Afai'ă de S. simplu e şi 
S. compus din mai multe S. mici sau spicule, 
când florile nu sunt purtate de axele secundai e, 
ci de cele de ordin mai superior; s. e. la Gra- 
minee. S. simplu format, numai din flori uni- 
sexuate se (J'oe ament (v. ac.), românesce mâ
ţişor, rînză. Panicuîul (v. ac.) e un fel de 
S. compus. [S. Şt. R.]

Spichinat, numire populară a plantei culti
vate Lavandula vera DC. sin. Lavandula offici- 
nalis Chaix. (v. ac.).

Spiekeroog, insulă la ţermurul Frisiei estice, 
14 kms., cu 250 loc.; băi de mare.

Spielhagen, Friedr., celebru romanţier german, 
n. 1829 în Magdeburg. După multe încercări, ro
manele sale «Naturele problematice» 1660, 4 voi., 
(ilustrat 1899), şi »Prin noapte la lumină», 1861, 
4 voi., îi deschiseră cariera literară. Urmară 
o lungă serie de romane, ca »Die von Hohen- 
staufen», 4 voi.; »In Reih und Glied», 5 voi.; 
•Hammer und Ambos», 5 voi.; »Allzeit voran!«, 
3 voi.; »Ultimo», 1873, ş. a. toate pline de un 
idealism umanitar, ne mai gustat de generaţi- 
unile positiviste de astăcji; însă multe vor re- 
mânea ca un tablou luminos al vieţii germane 
din a doua jumătate a seclului XIX. Dramele, 
novelele, poesiile lirice şi alte scrieri ale sale, 
sunt mai puţin însemnate.

Spiess, Adolf, gimnastic germ., n. 1810, f 1858. 
A fost directorul şcoalei de gimnastică din Darm- 
stadt. S. a întrodus gimn. în şcoala de băieţi 
şi fete. In scrierile sale desfăşură rolul exer- 
oiţiilor corporale pentru educaţie.

Spilanthes L., (botan.) gen de plante de regulă 
anuale din fam. Compositelor, trib. Helianthoideae, 
cu foi oposite, capitule mici lung pendunculate. 
Cuprinde preste 40 specii din toate ţerile calde 
(cele mai multe însă în America), dintre cari 
cităm S. oleraeea L. o plantă usitată în me
dicină. [A. Pr.]

Spilita, rocă, roce diabasice amigdaloide.
Spilosita, rocă, şist de contact cu diabas; prin 

metamorfosă, nasc minerale grăunţoase.
Spin, numire populară a plantelor: Carduus 

acanthoides L., Carduus nutans L. (v. ac.). Prunus 
spinosa L. (v. ac.).

Spina bifida, Hydroshachis, îngrămădire de 
lichid cerebrospinal formând o tumore cistică, 
care iese la iveală prin un defect al colujiinei 
vertebrale sau prin găurelele intervertebrale. 
Se observă mai ales în regiunile dumbală şi 
sacrală, foarte rar în regiunile cervicală şi dor
sală. Terapie: extirpaţia tumorei cistice, iui- 
colea cu resultat favorabil; compresiune şi in
jecţii de iod.

Spinacia L., (botan.) mic gen din fam. Cheno- 
podiaeeae, tribul Airipliceae cuprinde plante 
erbacee anuale, erecte şi glabre cu frunzele al
terne peţiolate, triunghiular-ovate sau hastate, de 
totîntregi sau sinuat-dentate; florile dioioe, foarte 
rar hermafrodite. Acest gen are vr’o 4 specii ori
ginare din Orient dintre cari menţionăm S. olc- 
racea L., cunoscută de poporul nostru sub nu
mirea de Spanac, mult cultivată ca plantă 
culinară. In cultură se cunosc dela această si)ecio 
următoarele doue varietăţi: var. inermis Moencli. 
şi var. spinosa Moench. [Z. C. P.]

Spinal, ce se referă la spinare.
Spinare, în înţeles mai larg, coloana verte

brală, în înţeles mai restrîns, linia formată de 
capetele proceselor spinoase ale vertebrelor. In 
terminologia venătorească, apoi în cea judecă
torească, la fixarea semnelor de hotare cu oca- 
siunea segregării pădurilor, munţilor şi alpilor; 
se numesce S. cumpena apelor, muchia, coama, 
creasta munţilor, etc., (german. Wassei’scheide, 
magh. Vizvâlasztâ). [I. St. Ş.]
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Spinazola, cetate în provincia italiană Bari 

delle Puglie, cercnl Baiîetta, cu 10,548 loc. (1881).
Spinazzola, fost profesor de limba ital. la liceul 

Sf. Sava în Bnouresoi, autorul unei gramatici 
italiene şi a unei crestomaţii ^Floarea liter. ital.«

Spineanu, Nie. D., înveţător şi scriitor rom., 
• n. 1859 în Podeş (Mehed.), institutor, revisor şi 
apoi director şcolar. A publ.: Dicţionanil şi un 
atlas geogr. al j. Muhedinţ (1895); Urme rom. 
la Meliadia şi în Melredinţ (1896), eto.

Spinel, mineral, aluminat de magnesiu, cri- 
stalisează în octaedri. Se disting mai multe va
rietăţi : 1) S. nobil, incolor, roşiu (K u b i n - S p i- 
nellj, roşiu deschis (Bal as-Rubin), violaceu 
(Al m an din), roşiu portocaliu (Rubioel). 
2) Pleonast e un S. ferifer negru. 3) Picotit e 
un S. de crom. 4) Gahnit de zinc. 5) Her- 
cinit S. ferifer. S. se găsesc în roce eruptive 
şi metamorfice. Variet. nobile sunt întrebuinţate 
iu bijuterie.

Spineni, com. rur. în Rom., j. Olt, se compune 
din 4 cătune, cu 1747 loc. Terenul e deluros, 
acoperit de semănături şi grădini.

Spineta, (ital.) Epinette, (franc.) instrument 
de coarde şi claviatură, predecesor clavecinului 
(v. ac.), care nu era decât o S. mărită şi aşezată 
pe picioare. Consta dintr’o ladă de resonanţă, 
de obiceiu triunghiulară, în care erau întinse 
coardele, una pentru fiecare sunet; acestea erau 
puse în vibraţiune printr’o serie de mici plectre 
de piele, lemn sau alt material, fixate la capătul 
tastelor claviafurei. [T. C.]

Spinozza, Bartich (Benedict) de, filosof, n. 1632 
în Amsterdam dintr’o familie ovreiască origi
nară din Portugalia. La 1656, dat afară din si
nagogă pentru vederile sale filosofice, a trăit 
retras şi s’a ocupat cu studiul şi meditaţii filos. în 
diferite locuri până la moarte în 1677. Scrieri: 
fienati Des Cartes Principiorum philosophiae 
pars I etll, moregeometrico-demonstratae, 1663; 
Tractatus theologico-politicus, 1670; Ethioa, or
dine geometrico-demonstrata şi Opera posthuma, 
publicate după moarte la 1677, ediţie completă, 
lena, 1802—1803. Sistemul: Nemulţămit cu cul
tura talmudistă, S. îşi ia refugiul la dualismul 
filosofic al lui Des Cartes (Cartesiu), pe care îl 
prelucră într’un panteism, a cărui ideie funda
mentală este unitatea substanţei. Metodul său 
este matematic şi raţionalistic. Este numai o 
substanţă şi aceea este D4eu. Substanţa are ca 
atribute cugetarea şi extensiunea. D^eu este 
causa imanentă a totalităţii existenţei. Intre 
cugetare şi extensiune nu este nex causal, ci 
numai congruenţă: ordinea şi legătura dintre 
gândiri este identică cu ordinea şi legătura dintre 
lucruri. Tn această identitate a psichicului cu 
fisicul este întemeiat aşa numitul monism spi- 
nozist. Opul său principal este Ethica, care îm
părţită în cinci părţi, partea I începe cu opt 
definiţii ale noţiunilor cu cari avem a opera, din 
cari apoi resultă şepte axiome şi un număr de 
proposiţii; partea II tractează despre fiinţa şi 
originea spiritului omenesc; partea III despre 
natura şi originea sentimentelor şi a afectelor; 
partea IV despre servitutea umană, iar partea V 
despre puterea intelectuală şi despre libertatea 
umană. Pentru timpul său filosofia lui S. n’a 
exercitat mare infiuenţă, poate şi din oause re
ligioase; mai mult se arată această influenţă în

seci. XIX. (Cf. tiberweg, Gesch. d. Phil. III.; 
Thilo, Gesch. II.; Paul Janet, Spinozza, in Revue 
de deux mond. t. 70, 1867.) [PI.]

Spinoziam, mai întâiu sistemul filosofic-pan- 
teistic al lui Spinozza; apoi modul de a filosofa în 
spiritul şi după vederile filosofice ale lui Spinozza. 
Dintre filosofii timpului mai nou se consideră ca 
spinozişti: Herder, Schelling, Goethe. [PI.]

Spintherismus, (grec.) schinteiere.
Spînz, Spînf, numiri populare ale plantelor: 

Helleborus odorus "W. et Kit. şi Helleborus pur- 
purascens W. et Kit. (v. ac.).

Spionagiu, serviciu secret de informaţii. Un 
asemenea serviciu are statul major în diferite 
armate; el funcţionează atât în timp de pace 
cât şi în timp de resboiu. Spion: omul plătit 
sau devotat, care sub nume fals, şi chiar prin 
travestire, caută a pătiainde secretele militare 
sau politice ale adversarilor. S. plătiţi sunt 
oameni de meserie fără scrupule. S. devotaţi 
sunt oficieri abili, cari îşi riscă viaţa, dar nu şi 
onoarea, pentru binele patriei.

Spiraea L., (botan.) gen din fam. Rosaceae, 
tribul Spiraeae cuprinde plante erbacee, sub- 
frutescente sau arbuşti. Se cunosc vr’o 50 de 
specii, respândite prin regiunile temperate ale 
emisferei boreale, în munţii regiune! tropicalesunt. 
rari. In părţile noastre cresc mai mifite specii, 
dintre cari menţionăm: S. Filipendula L., nu
mită vulgar Agii că, etc. S. Aruncus L., cunos
cută de poporul nostru sub numirile de: Barba 
popei. Coada priculicilor. Floarea 
smeului, etc. S. UlmariaL., numită popular 
Creţuşcă, S. crenata L., numită de popor Taulă 
sau Ta Valga, etc. Unele specii de SptVaeasunt 
cultivate ca plante decorative, astfel sunt: S. 
opulifolia L., originară din America de nord, S. 
caUosa Thumb., orig. din China şi Japonia, S. sa- 
licifolia L., orig. din sudul Europei. [Z. G. P.]

Spirala, curbă, care se depărtează tot mai mult 
de punctul în jurul căruia face mai multe re- 
voluţiuni (mişcări circulare).

Spirding, cel mai mare lac continental al Prusiei, 
în guvernam. Gumbinnen, 153 km*., se scurge 
prin Pissek în Narew.

Spirince, Spirincea, numiri vulgare ale plantei 
Erigeron canadensis L. (v. ac.).

Spirit, (lat.) o noţiune, căreia i-se dau mai 
multe înţelesuri, a) In sens metafisic şi în opo- 
siţie cu materia, S. este cugetat ca o fiinţă sub
stanţială simplă, nematerială, nevariabilă, deo
sebită în mod esenţial de corp, activă în mod 
consoient, a cărei activitate se descopere în cu
getare şi voinţă. Pe temeiul acestor calităţi S. 
este şi nemuritor. Din încercarea de a resolvi 
întrebarea despre fiinţa şi originea spiritului s’a 
născut în filosofic o disciplină care, ca parte a 
mctafîsicei, se numesce pneumatologie (nveupa 
= spirit), b) Sub raport psichologic-empiric, S. se 
ia identic cu sufletul şi deosebirea ce se face între 
aceste doue noţiuni este numai relativă (v. Suflet), 
c) In sens aplicativ noţiunea S. se mai usitează 
şi în următoarele înţelesuri: pentru vioiciune 
şi agerime în concepţiuni intelectuale, în jude
cată, în imaginaţiune: om de S.; pentru opi- 
niunile, ideile şi disposiţiunile dominante într’un 
anumit timp, epocă, sau la un popor: S. tim
pului; pentru adevăratul sens, s. e. S. legii în 
oposiţie cu sensul literal. In limba grecă se mai
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usitează terminal spirit şi pentru un anumit 
semn de aspiraţie: S. aspru, S. moale, d) In 
terminol. dogmatică-teologioă, Spiritul Sfânt este 
a treia persoană din Trinitate; iar sufletele des
părţite de trup, compun împărăţia spiritelor. 
Sin. Duoh. [PI.]

Spiritism, (lat.) termin modern pentru a de
nota vechea şi în massa poporului necult înră
dăcinata credinţă, oă prin un anume mediu ar 
fi posibilă o comunicare cu spiritele oamenilor 
morţi. Această oredinfa a existat totdeuna în 
omenime. Ca un fel de sistem însă, se ivesce 
de prin seci. XVm şi mai cu samă în al XlX-lea 
avendu-şi cultivatorii la medicii magnetisatori din 
şcoala lui SoheUing. S. s’a ivit sub diverse forme, 
anume ca invocare a unor cunoscute persoane, 
ca mişcare a unei luescioare, ba chiar şi sub forma 
de psichofotografie. S. e cultivat mai cu samă în 
America, în Anglia şi Germania; are literatură şi 
jurnale, cum sunt în London: The Spiritualist, 
în Germania: Psychisohe Studien. [Pl.j 

Spiritual, V. Duhovnic.
Spiritualism, (lat.) în limbagiui filos. termin 

technic pentru acea teorie metafisică şi psicho- 
logică, care susţine şi învaţă că în realitate nu 
există decât substanţe spirituale, iar lumea ma
terială este numai latui'ea aparentă sau forma 
representativă a lor. Relativ la om şi la raportul 
dintre suflet şi trup S. resoalvă această întrebam 
despre partea sufletului aşa, că sau trupul nu 
este decât forma ideală a sufletului (Identism), 
ori că sufletul este substanţa absolut indepen
dentă de trup (Dualism), ori în fine că trupul e 
compus din substanţe simple spirituale (S. mona- 
dologio). Representanţi mai renumiţi ai Spirit, 
sunt: Plotin, Berkley, Leibnitz, Lotze, I. H. 
Fiohte, Ulrici. (Cf. Dualism, suflet.) [PI.] 

Spiritualitate, caracterul tuturor celor spiri
tuale şi degajate de materie, în opositie cu ma
terialitate.

Spiritus, (lat.) suflare, vent, duh-haz, viată; 
inimă; curaj, bărbăţie; alcool.

Spiritus aethereus, Liquor anordynus Moff- 
manni, Picăturile lui Hoffmann, un amestec 
de 1 parte eter cu 2 părţi alcool. Are efect 
hniştitor.

Spiritus saponatus, lichid alcalic, clar, de co
loare galbenă. Se prepară din oleiu de oUve, 
soluţie de potasă caustică, spirt şi apă.

Splrogyra Link., (botan.) gen de Alge ver4i, 
cu aparatul vegetativ fllamentos, plutitor la su
prafaţa apelor stătătoare dulci sau ceva sărate. 
Filamentul e format dintr’un şir de celule, fiecare 
avend în interior unul sau mai mulţi cromato- 
fori, ca nisco panglici spirale. Sunt vr’o 70 specii 
de S., din cari mai respândite sunt: S. longata 
Eiitz., S. insignis Eiitz., S. nitida Link. Speciile 
de S., împreună cu alte algo vertji filamentoase, 
cari cresc la suprafaţa mlăştinilor, băltoacelor, 
se numesc popular mătasabroascei,în Trs., 
Straiul broascei. [S. Şt. R.]

Splrometrla, procedeu prin care se determină 
volumul plămânilor în diverse stări de inspiratiune 
şi expiratiune ordinară sau forţată şi prin urmare 
aerul care întră sau ese la fiecare din aceste acte.

Spirt, CH* CHa OH = alcool ethylic, un li
chid ce se formează în timpul fermentatiunei 
alcoolice a lichidelor zaharice. Sub numire de 
fermentatiune alcoolică se înţelege descompu

nerea unui corp zaharos prin un ferment, în 
contact cu aerul şi a unei temperaturi deter
minate. Pe lângă alcoolul ethylic se mai for
mează alcool propilic, butylic şi amylic, aethere 
compuse, celulosă, manită, etc. Alcoolul concen
trat trebue să aibă la 15° C. Greutatea specifică 
de 0-8336 şi prin urmare S. conţine 90 volume 
sau 85'7 volume procente alcool, (v. şi ac.)

Beuturi spirtuoase, v. art. Alcool, Alcoolism, 
Beutura, Licheruri şi Rachiu. ,

Spital, aşezământ pentru întreţinerea şi cău
tarea de bolnavi. Cele dintâiu S. au fost insti- 
tutiuni creştine. latrion al Grecilor vechi nu era 
S., ci dispensar pentru bolnavii căutaţi în mod 
ambulator; Asclepion era un fel de asii de noapte, 
în apropierea templului lui Esculap; Hospitiul 
Romanilor era casa pentru oaspeţi, proprietate 
privată a celor avuţi, ca şi Xenodochion al Gre
cilor; Valetudinarium roman n’a fost S. pentru 
săraci, ci infirmerie militară. Fabiola, nepoata 
lui Fabius, a zidit la Roma primul S. şi prima 
casă pentru convalescenţi, VUla languentium; 
Pamachus, strănepot al lui Camil, a fundat un 
S. la Hostia; Sf. Vasilie, episcop de Capadochia, 
a zidit în 370 primul S. din Orient, vestita Ba- 
siliadă din Cesarea; loan Chrisostom şi lustinian 
au clădit S. la Constantinopole. Toate mănăstirile 
din Orient au devenit treptat şi ospicii pentru 
călători şi S. pentru bolnavi. In evul mediu bi
serica era şi în Occident centrul activităţilor in
telectuale şi umanitare, şi a contribuit la crearea 
de S. Numai din seci. XV s’au născut în Occident 
8. civile, puse sub autoritatea statului, pe lângă 
S. speciale pentru isolarea bolnavilor de lepră, 
ciumă, variolă şi alte boale contagioase.

Ca în alte teri, şi în principatele române, S. 
au fost institutiuni vechi, datorite carităţii cre
ştine; mănăstirile din teară au păstrat din ve
chime caracterul de aşezăminte ospitaliere şi ca
ritabile, şi mai multe S. au fost clădite în curţile 
unor mănăstiri, înzestrate cu venituri do domnii 
terii, de boieri şi de aRi donatori pioşi.

Din seci. XII până în seci. XVIII S. servia 
mai mult pentru secuestrarea bolnavilor cu boale 
contagioase decât pentru vindecarea boalelor. Cu 
cât civilisatiunea progresa, 8. s’a ocupat mai mult 
şi cu căutarea bolnavilor săraci. 8. modern în- 
deplinesce amendoue misiunile, el isolează bol
navii cu boale infectioase şi îngrijesce ca, pe 
cât este posibU, toti bolnavii să fie vindecaţi. In 
principatele române deja în prima jumătate a 
seci. XVni 8. îndeplinesc de o potrivă amândouă 
misiunile, şi deja atunci, pe lângă locaşe pentru 
îngrijirea de bolnavi ordinari, s’au înfiinţat 8. de 
isolare pentru bolnavii de boale mai lipicioase. 
Fundatiunea spitaUcească română cea mai veche, 
despre care găsim date în istorie, este cea a ospi- 
ciului pentru bolnavi diu locaşul delaSân-Mitreni, 
dotat de loan-Vodă Vladislav în 1524 (B. P. 
Haşdău); acest 8. a dispărut, ca şi altele vechi 
din ţerile române, ele au fost probabil distruse 
cu ocasiunea numeroaselor invasiuni inimice. In 
Moldova se face menţiune de S. deja în Pra
vilele lui Vasilie-Vodă Lupu în 1646. Dintre 8. 
existente astăiji în România cel mai vechiu este 
8. Coltei din Bucuresci, care a fost fundat în 
1695. 8. Sf. Pautilimon, lângă Bucuresci, a fost 
înfiinţat în 1735, 8. Sf. Spiridon din laşi în 1754. 
La începutul seci. XIX au funcţionat 8. bine
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dotate la Bucuresci, Iaşi, Roman, Focşanii Mol
dovei, Craiova şi în judeţul Buzeu. In Muntenia 
s’au deschis în anii 1835—52 treptat în toate 
judeţele mici S. vremelnice pentru căutarea bol
navilor, cari suferiau de boale venerice; în 1853 
până 1854 ele au devenit permanente, luând nu
mirea de S. judeţene, în 1862 s’au instituit S. 
judeţene în mai multe judeţe ale Moldovei şi 
in amendoue principatele s’au creat în anii 1860 
până 1880 multe S. cu fundaţiuni speciale şi cu 
administraţiune specială; nouele legi administra
tive, descentralisătoare, au dat impulsiune la în- 
fiinţarea de S. judeţene noue, de S. comunale, 
de lărgirea celor existente. O instituţiune unică 
în felul ei, care nu există în altă ţeară afară 
de regatul român, sunt S. rurale înfiinţate de 
stat, graţie iniţiativei lui I. C. Brătianu în 1881 
până 1892; ele nu se pot compara cu S. rur. 
din Rusia înfiinţate de Zemstve, cari sunt pu
ţine la numer şi în mare parte înzestrate cu 
mijloace prea modeste. S. rurale, pe lângă îm
plinirea misiunei lor proprii de redarea sănă
tăţii bolnavilor, au devenit factori de civilisa- 
ţiune; ele combat superstiţiunea. împrietinesc 
pe ţerani cu medicina, respândesc noţiuni de 
igienă. Deja în seci. XVIII s’au recunoscut de
fectele vechilor edificii ale S.-lor, ale clădirilor 
mari, masive, cu mai multe caturi, cu coridoare 
lungi lipsite de aer şi de lumină, dar numai târziu 
s’a pus în evidenţă valoarea sistemului pavi- 
lionar, el a devenit de rigoare pentru 8. mari 
numai în ultimul pătrar al seci. XIX. România 
n’a remas înapoi în construirea de S. moderne, 
la finea seci. XIX sistemul pavilionar este bine 
representat între 8. clădite în cei din urmă 
20 ani, între 8. rur. ale statului, între 8. efo
riei şi ale casei 8f. Spiridon, între 8. judeţene 
şi comunale, între 8. militare şi între cele de 
alienaţi. In 1900 au funcţionat în tot regatul 
român următoarele 8. şi ospicii civile: 11 8. 
administrate de eforia 8.-lor din Bucuresci cu 
1340 paturi, 11 8. şi ospicii administrate de epitr. 
gener. a casei 8.-lor Sf. Spiridon cu 808 pat.,
I 8. administi'at de epitropia aşezămintelor brân- 
covenesci cu 222 pat., 9 alte 8. şi asile cu fun
daţiuni şi administraţiuni speciale cu 369 pat., 
33 8. rurale ale statului cu 1102 pat., 52 8. ju
deţene cu 1355 pat., 26 8. comunale cu 756 pat.,
II 8. israelite cu 289 pat., 6 case de sănătate 
ou 137 pat., 5 8. de alienaţi, fără noul 8. Socola- 
laşi, cu 749 pat., 1 ospiciu de pelagroşi cu 40 pat., 
27 ospicii de infirmi şi de betrâni cu 759 pat., 
laolaltă 193 8. cu 7926 paturi. 8. din România 
au fost treptat înzestrate cu pavilioane de isolare, 
cu sale moderne pentru operaţiuni chirurgicale, 
cu laboratorii de chimie, de bactereologie, mi
croscopie, de cercetări radioscopice (Rbnţgen), 
cu aparate fotografice, cu locale confortabile de 
autopsii, cu musce de anatomia patologică, cu 
biblioteci. In 8. mari s’au creat, pe lângă ser
viciile generale, deosebite servicii pentru unele 
specialităţi, pe lângă cele vechi, pentru boalele 
de ochi, boalele venerice şi de piele, servicii 
mari de ginecologie, de boale ale sistemului 
nervos, ale căilor urinare, consultaţiuni gratuite 
pentru aceste specialităţi şi pentru boale ale la- 
ringelui, nasului, urechilor. Mai multe 8. au fost 
înzestrate cu aparate noue de desinfectare, cu 
cuptoare pentru arderea obiectelor de pansa

mente usate. 8. din România sunt unicele in- 
stituţiuni de asistenţă, cari acoardă bolnavilor 
căutarea gratuită, fără distincţiune de naţiona
litate şi rehgiune. Deşi în 8. engleze căutarea 
este gratuită, se primesc în ele bolnavi străini 
foarte rar. Eforia S.-lor civile din Bucuresci a 
avut în 1900 o avere imobilă în valoare de 
67.136,000 lei (126 moşii, 20 case), cu un venit 
anual de 4 milioane lei, avend însă 5 mii. lei 
datorii; epitropia generală a casei S.-lor Sf. Spi
ridon a dispus în 1900 de un venit de 2.922,000 lei, 
avend şi 1 milion lei datorii; epitropia aşeză
mintelor brâncovenesci din Bucuresci posede un 
venit de 1.130,000 lei, din cari aproape 700,000 lei 
pentru 8., restul pentru biserica Domniţa Balaşa, 
asilul de femei betrâne, ajutoare şi alte bine
faceri. Afară de celelalte 8. cu-fundaţiuni deo
sebite, mai posed multe 8. judeţene şi comu
nale venituri fondare şi alte venituri asigurate. 
(Lit.: G. Cuciuranu, Descrierea celor mai în
semnate 8., Iaşi, 1842; I. Felix, Istoria igienei 
în România II., Bucuresci, 1902.) [I. Felix.]

„Spitalul", revistă medicală, înfiinţată la 1 Ian. 
1881 de un grup de tineri student în medi
cină (Pâcleanu, Kiriac, Spirone, Ghica-Simionescu, 
Augustin, I. Ştefănescu, Uziel, Popovici, Sabin 
şi C. Vasiliu) «pentru a face cunoscute caşurile 
interesante şi pentru a publica observaţiuuile 
preţioase de prin spitale, contribuind astfel în 
mod simţitor la progresul medioinei*; s’a urmărit 
şi scopul de a se publica în această revistă clini
cele interesante ale profesorilor români. Primul 
comitet avea sediul în vechiul spital Colţea. Fără 
fonduri fixe, 8. există de 23 ani. Revista apare 
de doue ori pe lună, la 1 şi 15; ea este con
dusă de un comitet de redacţie, compus din 
5 doctori şi 10 studenţi. Budgetul anual se ri
dică la suma de 5500—6000 lei.

Spitzbergen, archipelag în Oceanul Arctic, între 
Gronlanda şi Novaja Semlja, 64,290 km*.; ne
locuite; descoperite 1596 de Olandezii Barents, 
Rijp şi Heemskerk; în timpul mai nou cercetate 
de mai multe expediţii sciinţifice.

Splanchnlcl, nervii S., nervii cari inervează 
intestinele.

Splanchnologla, (anat.) acea parte a anatomiei, 
oare tractează despre organele respiraţiunii şi 
digestiunii, organele urinare şi sexuale.

Spleen, (engl., pron. splin, adecă splină), me
lancolie cu un colorit ipocondriac; se susţine 
a fi un morb naţional al Englezilor.

Splenalgla, (med.) dureri la splină.
Splina, (lat. Lieu sau Splen), glandula ani

malelor vertebrate. La om e aşezată în hypo- 
coudriul stâng, tocmai sub coaste. 8. are formă 
lungăreaţă-rotundă, laturea externă e convexă 
şi cea internă concavă; pe partea concavă întră 
vasele limfatice şi sanguinifere în glandulă. 8. 
omului în vîrstă are o lungi.me de 12 cm., lă
ţime de 8 cm. şi grosime de 3—4 cm. şi o 
greutate de 225 gr. Câte odată se mai găsesce 
una sau mai multe 8.-i accesorii, de mărimea 
unei cireşe. Ţesutul 8.-ei e de o coloare roşie- 
albastră şi se compune din o reţea de ţesut 
conjunctiv şi din numeroase globule albe, spe
ciale. 8. produce globule limfatice, cari trecând 
în sânge se prefac în globule roşii, afară de 
aceea în 8. se distrug globulele roşii vechi şi ne- 
trebuincioase. Aproape toate boalele febrile (s. e.
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tifus, febra intermitentă) alterează S., ceea ce 
se manifestă prin mărirea volumului ei.

Spodiu, se obţine prin carbonisarca oasolor 
sau substanţelor animale, în retorte cilindrice 
proprii, sau în vase de fier.

Spodumen, mineral (sin. trlfan), un piroxen 
monoclinic, silicat de aluminiu şi litiu. Nu e 
prea respândit. In cristale mari (până 36 picioare 
lungime) Ia mina Etta în Dacota, apoi la Uto 
(Massacliussets), etc.

Spohr, Ludovic, componist şi violinist, n. 1784. 
întreprinde cu Eck Fr. un turneu prin Rusia şi 
reîntors în Germania debutează în Lipscadeodată 
cu soţia sa Dorette Scheidler, renumită harpistă. 
Din acest period datează celebrele opere:» Alruna» 
şi »Der Kampf der Geliebten«, etc. La 1812 e an
gajat de capelmaistru la teatrul din Viena, e 
învitat în Londra şi Paris şi pretutindinea sur
prinde lumea cu lucrări noue. La 1822 e capel
maistru în Cassel. In acest timp a creat multe 
opere, simfonii şi oratorii, apoi o mulţime de 
bucăţi pentru cor. f 1857. I-s’a ridicat monu
ment în Cassel.

Spoleto, oraş în prov. ital. Perugia (Umbria), 
7696 loc.; archiepisoop, catedrală, antichităţi ro
mane (pod, apaduot). In antichitate a fost colonie 
romană (Spoletium), care la 217 a. Chr. s’a opus 
lui Han ni bal în mod eroic; mai târziu a fost 
ducat longobard.

Spolll, (lat.) despuiere, jaf, armamentul, pe 
care îl lua soldatul roman dela inimicul învins; 
prada luată dela duşman.

SpoUare, a lua bunurile cuiva prin mijloace 
necinstite sau viclenie. Spoliafiune, despoiere 
de bunuri (avere).

Spondeu, în versificaţiunea antica (metrică) 
tactul versificaţional, ce era compus din doue 
silabe lungi: — —.

Spondylltis, (SpondylarthrohaeeJ, infiamaţia 
purulentă a vertebrelor. Sin. cu Malum Pottii 
(v. ac.).

Spondylus, (grec.) osul vertebral.
Sponglerli, nevertebrate al căror corp e sus

ţinut de un schelet şi în interior e străbătut 
de un sistem de canale, cari comunică cu ex
teriorul prin pori. Istologicesce, corpul S.-lor e 
alcătuit din 3 foiţi: ectoderm, endoderm şi me- 
soderm. Mesodermul e representat prin celule va
riate ca formă şi ca funcţiune: celule glandulare, 
musculare, nervoase, reproduotoare şi celule cari 
dau nascere scheletului. Scheletul poate fi si- 
licios, calcaros ori cărnos, şi e singura parte ce 
persistă după moartea animalului. Trăiesc în 
apele dulci şi în apele marine. Coi mai căutaţi 
S. sunt acei ce trăiesc în apele calde din Golful 
Mexic şi Marea Roşie. Trăiesc fixaţi de stânci şi 
de corpurile submarine. Cu studiul S.-lor din 
România se ocupă C. Chirica, asistent la univ. 
din Iaşi.

Sponsalll, după dreptul roman, contractul, prin 
care işi promit doue persoane de sex deosebit 
căsătoria. Atât după dreptul civil, cât şi după 
cel bisericesc, contractul acesta poate fi desfăcut 
fără de a se necesita forme deosebite.

Sponsliinea, (SponsioJ, era, în dreptul roman, 
cea mai veche formă cunoscută pentru a con
stitui debitori accesorii, nu principali. Numai 
cetăţenii romani puteau întrebuinţa calea spon- 
siunii. S. putea garanta ori ce obligaţiune, chiar

cu totul nulă, care avea forma unei stipulaţiuni. 
S. trebuia însă să se alipească pe lângă o obli
gaţiune principală contractată verbis. Ea nu 
putea garanta decât o obligaţiune dare, nu fa
cere, ori praestase. Obligaţiunea sponsorilor era 
pei'sonală şi nu trecea la moştenitorii lor. S. se 
stingea prin doi ani, din momentul scadenţei 
obligaţiunii. Sub Justinian S. cade în desuetu
dine, în uitare, şi de aceea institutele nu o mai 
menţionează. >

Spontan, atributul acelor lucrări voluntare, cari 
se întâmplă fără întrevenirea vr'unei cause ex
terioare. De aici apoi Spontaneitate se numesce 
acea formă de acţiune voluntară şi liberă, oare, 
purcecjend dela sine şi fără intrevenirea vr’unui 
îndemn extern, se şi execută dela sine şi prin 
sine, fără de altă mijlocire exterioară aparentă.

Spor, (botan.) celulă neutră, de origine ase
xuată, prin aceasta deosebindu-se de oospor sau 
ou (v. ac.). De obiceiu sporii sunt mici, ca firele 
de pulbere, rotunji, cu membrană dublă sau 
triplă, una internă celulosică, endospor, alta ex
ternă, exospor, mai groasă şi cu ornamente va
riate, la suprafaţă. In interior se află protoplasmă, 
cu multe materii de reservă şi nucleu. S.-ii multi
plică planta; multe Ciuperci, Bacteriile, n'au alt 
mijloc de înmulţire, decât S.-ii, din cari ies di
rect, noue plante. Unele Ciuperci însă, unele 
Alge (s. e. Florideele), Muscineele (v. ac.) şi Pte- 
ridophitele (v. ac.) au S.-i, dar ei nu dau direct 
planta, ci o formă intermediară, pe care se fac 
ântâi organele de reproducere, sexuale, şi apoi 
planta sporiferă. S.-ii mobili prin cili vibratili, 
(v. ac.) se (Jic Zoospori. Unele plante au S.-i 
de doue feluri (v. Heterospori, Micro-, Macro- 
spori). De obiceiu S.-ii se produc înlăuntrul unor 
anumite organe, Sporangi, sunt adecă en
dogeni; se pot însă formaşi la exterior, S.-i 
exoge ni (v. Conidii). S.-i cu numiri particulare 
sunt: Sporidii (v. Ciuperci), ecidiospori (v. ac.), 
chlamydospori (v. ac.), uredospori, teleutospori 
(V. Uredinee). [S. Şt. R.]

Sporade,insulele împrăştiate prin Marea Egeică, 
lângă coasta Asiei mici şi a Tessaliei; la ourd 
Skiathos, Skopelos, Chiliodromia, Skyros; la sud 
Nikaria, Patmos, Kalymnos, Kos, Rhodos, ş. a.

Sporadic, (grec.) împrăştiat; ici-colea.
Sporange, (botan.) organe înlăuntrul cărora se 

produc sporii; au formă de sferă, de saci, ş. a.; 
au un picior ori sunt sesili; sunt încungiuraţi 
de un strat de celule, ori de mai multe, iar când 
e o întreagă celulă care devine S., învelişul sou 
e simplu. Celula, sau celulele din interiorul S., se 
divid, şi dau sporii; ele sunt deci celule mame 
de spori. S. ajuns la completă desvoltare, do obiceiu 
se deschide, ca să elibereze sporii; dehiscenţa 
(v. ac.) se face prin distrugerea neregulată a 
păretelui, ori prin ajutorul unor anume celule 
din învelişul seu, cari se diferenţiază, se îngroaşă 
în mod determinat, şi ele, în mod mecliaiiic, 
asigură dehiscenţa. [S. Şt. R.]

Sporghite, numirea ce în Epir se dă vrabiei.
Sporidesmium, sinonim Ceratosporium Schw., 

(botan.) gen de Ciuperci Mucedinee; speciile 
sale trăiesc părăsite, pe ramuri de Pin, Alun, 
Arţar; s. e. G. strepsiceras Sacc.

Sporidii, grup de Sporozoari, care se împarte 
în: 1) Ord. Gymnosporidii, cuprinde părăsiţii 
intracelulari sau intraglobulari, având evoluţia
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întreagă intracelulară. 2) Ord. Saemosporidii, 
părăsiţi ai globulelor de sânge, avend o formă 
adultă mobilă, liberă în seruin. 3) Ord. Myxo- 
sporidii, trăiesc ca părăsiţi, pe pescii de apă 
dulce. 4) Ord. Microsporidii sunt părăsiţi ai 
insectelor. 5) Ord. Sarcosporidii, trăiesc ca pă
răsiţi ai fibrelor stiiate de mamifere.

Sporiş, Sporic, Sporici, numiri populare ale 
plantei Verbena officinalis L. (v. ac.).

Sporocarp, ţbotan.) fructele, vorbind neexact, 
sferice ori oblongi dela Hydropteridee (v. ac.). 
S. este format din mai mulţi sporangi, macro- 
şi micro-sporangi amestecaţi sau distincţi, adu
naţi în sori şi înveliţi de o indusie (v. ac. icomună, 
generală. [S. Şt. R.]

Sporocyşti, forme larvai'e a vermilor Trema- 
tozi, avend forma unui sac, care posedă în in
teriorul seu celule germinative, grupate în noi 
indivizi, numiţi redii. La Gălbează, (Distomum) 
sporooystul e găzduit în interiorul melcului Lym- 
naea truncatula.

Sporofile, (botan.) frunzele fertile, modificate 
ca să poarte pe ele sporangii. In caşul cel mai 
simplu frunza asimilatoare e şi S., ca la majo
ritatea Ferigelor. La alte Pteridofite, o parte din 
frunză produce şi poarta numai sporangii, iar 
restul remâne pentru a îndeplini asimilaţiunea 
cloroflliană (sex. BotrychiumJ. Intr’un stadiu mai 
superior, frunza se modifică complect numai în 
vederea producerei sporangilor, devine S. (aşa 
e 8. e. la Struthiopteris, Blechnum, Cycadee). 
Staminele şi carpelele dela Fanerogame sunt în 
realitate S. (v. Floarea). [S. Şt. R.]

Sporogon, (botan.) resultatul desvoltărei oului 
dela unele alge (Floridee, v. cystocai'p) şi dela 
Muscinee (v. ac.). Este un embrion mult sau 
puţin diferenţiat, care va produce în urmă spori; 
se compară cu un fruct; el represintă la plan
tele sus (Jis0 generaţiunea asexuată, post-em- 
brionară. [S. Şt. R.]

Sporophyte, altnume pentru Cryptogame(v.ac.).
Sporotrichum Link., (botan.) gen de Ciuperci 

Mucedinee, cu mai multe specii, cari trăiesc pe 
plante vii sau moarte, pe păraent, ziduri, pe om 
şi alte animale; S. Audouini Gruby se întâl- 
nesce pe perul capului la om, iar S. Furfur 
Rob., pe pielea corpului; ultima specie produce 
Pityriaia (v. ac.), iar prima contribue la că
derea perului. [S. Şt. R.]

Sporozoarii, protozoari părăsiţi ai Vertebra
telor şi Nevertebratelor şi se nutresc prin os
moză, cu sucurile organelor în cari trăiesc. Sunt 
lipsiţi în vîrsta adultă de un aparat locomotor, 
care însă există în starea embrionară. Se în
mulţesc prin spori în chipul următor: animalul 
se închistează, iar protoplasma sa se împarte 
în spori. Aceşti spori la rândul lor se segmen
tează şi pi'oduc un numer de spori de a doua 
generaţie, avend de obiceiu forma de semilună 
şi cunoscuţi sub numele de corpi falciformi. 
Sporozoarii cuprind trei grupe principale: Gre- 
garinele, Coccidiile şi Sporidiilp.

Sport, (engl.) petrecere, îndeosebi petrecere 
cu exerciţii corporale, cari reclamă forţă, cu- 
ragiu şi abilitate. (Alergări călare, cu trăsura, 
cu bicicleta, apoi venat, patinat, pescărit, etc.) 
Cele mai multe soiuri de S. au o anumită va
loare igienică, dar prin exagerări adeseori devin

stricăcioase sănătăţii (Cf. Enoicl. of S., de Lord 
Suftolk, 2 voi.; Illustr. S.-Buch de Georgeus (1882).

Spovedanie, (slav.) v. Mărturisirea păcatelor.
S. P. Q. R., (senatus, populus que Romanus), 

senatul şi poporul roman, prescurtare la inscrip- 
ţiuni vechi romane, pe bani şi pe insignii mi
litare, etc.

Sprâcloc, numire ce poartă paserea Ficus 
major (v. Bocănitoare) în ţinutul Oraviţei.

Spree, afiuent pe stânga al rîului Havel, curge 
prin pădurea S., pela Berlin şi Charlottenburg, 
36.b km. lung, pe 176 km. e navigabil; e legat 
cu Odera, prin canalul Frideric-'Wilhelm şi Odera- 
Spree, cu Havel, prin canalul Berlin-Spandau.

Spree, pădurea, pădure în guvernam, prns. 
Frankfurt, 30 km. lungă, 10 km. lată, udată de 
numeroase braţe ale lui Spree, canale şi şanţuri. 
In partea super, locuiesc Ven(}i.

Sprinceana, grupă de peri, aşezată în semi
cerc deasupra pleoapei superioare.

Şpring, corn. mică în Trans., cott. Alba de jos, 
cu 1451 loc. rom. gr.-or. şi cat. Corn. are 4107 jug. 
catast., cultivate cu cereale.

Springfieid, 1) S., capitala statului nord-ame- 
rican Illinois, 24,963 loc. (1890); fabrici de oro- 
loage şi de maşini. 2) S., oraş în Massachusetts, 
44,179 loc., arsenal, fabrică de arme. 3) S., oraş 
în Missouri, 21,850 loc. 4) S., oraş în Ohio, 
31,895 loc., industrie de fier.

Sprota, (Ciupea sprattus L.), pesce teleostean 
din ordinul Physostomi, de aceeaş coloare ou 
heringul, lung până la 15 cm. Trăiesoe în Marea 
Nordului, întovărăşind heringul, se ivesce de 
obiceiu în apa mărilor şi rareori în apă dulce.

Spuma, aglomeraţie de beşici deasupra unui 
lichid, s. e. de asupra mării agitate.

Spumă de mare, mineral, silicat de magnesiu 
hidratat, în masse şi nodule compacte, alb gălbuie 
sau cenuşii. Se găsesce la Negroponte, la Hrub- 
schitz (Moravia) şi la Eski-Shes (Asia mică), etc. 
S. e rară; ea e întrebuinţată pentru orna
mente, etc.

Spurcaci sau Dropie mică (Otis tetrax), pa
sere din ord. Grallalores, fam. Alectorides. Este 
mai mică ca dropia (v. ac.), cu penele cafenii, 
ou puncte negre pe spate şi albe pe pântece. 
Se nutresce cu grăunţe, iarbă şi insecte. E toarte 
respândită în România, pe lângă Dunăre mai ales, 
în Transilvania şi Bucovina mai puţin respândită. 
Carnea sa e foarte gustoasă. [I. P. Voiteşti.]

Spurcoalca, pasere femelă, v. Spurcaci.
Spurius, (lat) fals; bastard.
Spuzeala, v. Miliaria.
Squali, pesci selacieni, avend corpul în formă 

de fus şi orificiile branohiale laterale, centura 
scapulară necompletă şi nereunită cu craniul, 
înotătoarele pefctoialo de obiceiu sunt verticale, 
dinţii ascuţiţi, cu marginile tăietoare. Acanthias 
(v. ac.) trăiesce în mările temperate, are la îno
tătoarele dorsale un ţep. Rechinul (v. ac.) (Gar- 
charias) ti'ăiesce in Mediterană, în Ocean şi e 
un pesce toarte periculos pentru om.

Squama, (botan.) solz, bractee (v. ac.); un 
organ cu squăme se qice squamos, sguami- 
form, s. e. rhizinele, ş. a.

Squaros, (botan.) organ acoperit cu solzi, pro
eminenţe rigide, cu vîrf ascuţit şi întors în 
afară; s. e. la involucrul unor Composee (Învia 
squarrosa).
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' Squillidae, singura familie a ordinului de Cru- 
stacei Stomatopode, avend toate caracterele or
dinului. Abdomenul lat, mai desvoltat ca restul 
corpului, e terminat printr’o înotătoare mare.

Squilla, (ve^i la Stomatopode).
Şrapnel, proiectil pentru tunuri, de forma ex

terioară cilindro-ogivală; constă dintr’un cilindru 
de oţel sau de tuciu, gol în interior şi terminat 
cu un cap ogival. In partea cilindrică se aşează 
gloanţe de plumb înecate într’o pastă de sulf. 
In partea ogivală se aşează focosul. Frintr’un 
mechanism special de aprindere, în momentul 
când Ş. isbesce un zid sau pământul, ori chiar în 
timpul când sboară prin vezduch, face explosie 
şi sfărîmându-se în sute de bucăţi, atât gloanţele 
din interior, cât şi bucăţile din corpul exterior 
al proiectilului, produc efecte omorîtoare.

Srediştea mică, comună rom. lâugă Verşeţ. 
După tradiţiune a fost din timpuri bătrâne o mă
năstire acolo. Tincu Velea pomenesco despre un 
document aflat la preotul Vichenţie Neagoe şi 
predat archimandritului dela Mesiciu, dar pierdut 
apoi. După acela, mănăstirea ar fi fost mai veche 
de 600 ani. Poporul din jur şi din alte părţi de- 
păi'tate, în caşuri de neputinţă se adună la bi
serica satului spre rugă şi căinţă. Această mă
năstire s'ar fi desfiinţat la propunerea sinodului 
sârbesc cu aprobarea împăratului losif II, în 1774.

Srlnagar, oraş în statul vasal indobrit. Kaşmir, 
lângă Gelam, 118,960 loc. (1891); renumite ţe
sătorii de şaluri. Resid. de vai'ă a lui Maharagea.

Sromanum, v. art. Intestine.
Staal, Marguerite Jeanne, baronesa de, n. 

Delaunay, scriitoaie franc., n. 1693 în Paris, 
t 16 Iunie 1750, devenită celebră prin ser. 
»Memoires«, 1755; ediţ. nouă 1891.

Stabat, (lat.) titlu dat unui celebru imn re
ligios, începând cu cuvintele stabat mater do- 
lorosa şi descriind suferinţele fecioarei în timpul 
restignirei. Se cântă în biserica occid. în timpul 
Patimilor. Textul e de locoponus (1306) şi mulţi 
măiestri musicanţi şi-au exercitat geniul asupra 
acestui text, între cari Palestrina, Astorga, Per- 
golese, Rossini, ş. a. [T. C.]

Stabiae, oraş litoral în Campania, cu isvoare 
minerale. 79 d. Chr. fu îngropat de Vesuv îm- 
preună ou Herculanum şi Pompeii; acum în 
parte desgropat. Pe locu-i este adi Castellammare.

Stabil, (lai.) statornic; ce nu se schimbă. 
Stabiliment, aşezământ.

Stacoato, (ital.J separat; în musică, mod de 
execuţiune a sunetelor astfel, ca să nu se suc- 
cedeze imediat unul după altul, ci ca şi cum ar 
fi separate prin mici pause. Se înseamnă prin 
puncte sau vii-gule puse deasupra notelor.

Stachys L., (botan.) gen de plante perenale 
din familia Labiatelor, trib. Stashydeae, carac- 
terisat prin tubul corolei cu inel de peri şi nuci, 
la vîrf rotun(Jite. Inclusive subgeuul, după alţii 
genul, Betonica (fără inel de păr în tubul co
rolei) cuprinde vr’o 200 specii preponderant 
temperate, dintre cari cităm St. germanica L. 
şi S. recta L., ambele numite poporal «jale», 
apoi Betonica officinalis L. «creţişoruU. Puţine 
s. e. S. coceinea Jacq., S. lanata Jacq. se cul
tivă ca plante decorative. [A. Pr.J

Stacoj, V. Homar.
Stade, guvernam. în prov. pnis. Hannovera, 

6787 km*., cu 353,465 loc. (1895). Capitala S.,

10,058 loc., gimnasiu, seminar, institut de surdo
muţi. S. fusese oraş însemnat hansatio.

Stadion, loan FUip Carol losif, conte, om 
de stat austriac, n. 17fe, t 15 Maiu 1824. A fost 
ambasador în Berlin şi Petersburg, unde a în
cheiat a treia coaliţie contra lui Napoleon. După 
pacea dela Pressburg (1805), a fost ministru de 
externe, demisionând în 1809 în urma resulta- 
tului nefericit al resboiului austro-francez, în
ceput la îndemnul lui. In 1813 p fost chemat 
ca ministru de finanţe. In decursul activităţii 
lui în aceasta calitate, s’a înfiinţat banca naţio
nală, s’au redus chelluelile şi s’au regulat dările. 
Fiul său Francisc Seraph, n. 1806, f 1853, a 
fost ministru la 1848—49.

Stadium, (grec. stadion), locul pe care se făceau 
alergările şi alte lupte de întrecere, la jocurile 
publice ale Grecilor vechi. S. servea şi ca măsură 
de lungime, era însă diferită după loc şi timp. 
Cele mai obicinuite S. au fost cel egineic-atic 
de 500 urme grecesc! â 0'328 m. = 164 m., fo
losit mai ales în timpul mai vechiu; cel olimpic 
de 600 urme â 0'320 m. = 192 m.; cel roman 
de 625 urme â 0 296 m. = 185 m.

Stadtlobn, oraş în guvernam, prus. Miinster, 
2563 loc. (1895). 6 Aug. 1623 Tilly bate aci pe 
ducele Cristian de Braunsohweig.

Stael-Holstein, Anne Louise Germaine, bar. 
de, scriitoare celebră franc., n. 1766, f 1817. Do 
mică avu ocasia a cunoasce în saloanele tatălui 
ei. Necker, pe somităţile literare ale timpului. 
La etatea de 15 ani presentă o serie de extrase 
din Esprit des lois a lui Montesquieu. Compuso 
comentarii entusiaste asupra lui 1.1. Rousseau. 
La început fusese partisauă înfocată a revoluţiei, 
mai târziu însă ia apărarea Măriei Antonetei. 
Pe timpul atotputerniciei lui Bonaparte, ea pro
testă contra despotismului acestuia. Exilată fiind, 
ea se retrase la Coppet în Elveţia, care devine 
un centru literar şi politic.' Operele ei principale 
sunt: «Considerations sur la Revolution fran- 
şaise», «De l’AUemagre» (1810), romanele «Del- 
phine» şi «Corinne». S. e o stilistă mediocră, 
compunerea cărţilor lasă de dorit, dar influenţa 
ei asupra Literaturii a fost imensă.

Ştafeta, (franc, estafette), curier călare; scirea 
adusă de un asemenea curier.

Statfa, insulă în Hebride, 360 hectare, no- 
locuită, cu renumita peşteră a lui Fingal (v. ac.).

Staffellta, mineral, un fosfat de calciu iin- 
purfient cu carbonat de calciu; se presentă îu 
concreţiuni, însoţind fosfatitele dela Nassau.

Stafford, comitat în centnol Angliei, 3033 km*, 
cu 1.083,408 loc. (1891); renumită industrie de 
mărfuri do fier şi olării; mine de cărbuni şi do 
fler. Capitala S., 20,27(3 loc.; fabrici de gheţo.

Stafide, boabe de struguri din Italia, Francia, 
Spania, cele mai bune din Asia mică, Cos şi 
Samos, uscate la soare sau cuptor. Se îulre- 
buinţează în bucătărie, şi pentru fabricaţiuuca 
de vinuri artifieiale. '

Stafie, geniu păzitor al locurilor şi zidiiilor 
părăsite; fantomă. Sufletul omului după cre
dinţele pop. rom. petrece după moarie 6 sep- 
tămâni în jurul casei şi în decsebi sub streşină, 
apare seaia familiarilor ca fantomă (stafie).

Stagira (StageirosJ, oraş în Macedonia, locul 
natal al lui Aristotel, numit şi Stagiritul. Ruine 
lângă Nizvoro.
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Stagiu, anotimp, seson; period de timp ce se 

cere pentru dobândirea unui drept, sau unei 
fun otiuni.

Stagnant, ce nu înaintează, de aiciStagnaţiune.
StahI, 1) St., George Ernest, chimist şi medic 

germ., n. 1660 în Ansbach, f 1734 în Berlin, 
ca medic al regelui. A întemeiat teoria phlo- 
gisticului (v. ac.). A avut mare înriurinţă asupra 
medicinei. 2) Stdhl, Frideric luliu, om politic 
şi jurist german, n. 1803 în Miinchen, f 1861 în 
Bruckenau. Ovreu de nascere, a trecut la refor
maţi. A fost profesor în "Wiirzburg, Erlangen şi 
Berlin. S’a ocupat cu dreptul roman şi a scris: 
itJber das ăltere romische Klagerecht», mai târziu 
se dedică fllosofiei de drept şi a căutat să în
temeieze dreptul şi statul pe revelaţiunea cre
ştină. Scrieri princ.: »Philosophie des Rechts 
nach geschichtlicher Ansichtc, »Der christliche 
Staat und sein Verhăltniss zum Deismus und 
Judenthum«, «Was ist Revolution ?«, «Siebzehn 
parlamentarische Reden«, etc.

Stalagmita, (Stalactita), rocă concretrinată 
(calcar, limoriste, calamine, etc.), cari sub o formă 
cilindrică se găsesc aternând pe tavanul peşterilor.

Stâlc, Stăre, Cocostârc, pasere, v. Barza.
Stâlpeni, corn. rur. în Rom., j. Muscel. Se 

compune din 4 căt. cu 985 loc. Terenul deluros, 
acoperit cu păduri şi grădini. Prin com. S. trece 
calea ferată.

Stâlpul, com. rur. în Rom., j. Buzeu, se com
pune din 2 căt. cu 1720 loc.

StamatI, lacob, v. lacob.
Stamati, Costaehi, poet basarabean, n. pe la 

sfîrşitul seci. XVIII, f pe la 1870. A lăsat: 
Povestea poveştilor. Iaşi 1843. Dorinţa sau vi- 
denie, 1866 în rev. «Ateneul român», şi Musa 
românească. Iaşi 1868. St. n’avea talent poetic 
deosebit, totuşi este interesant ca unicul literat, 
ti'ăit în Basarabia.

Stamba, (creton) stofă de bumbac de deosebite 
colori, imprimată cu vărgi, cu desenuri sau 
cu Hori.

Stambul, numele turcesc al Constantinopolei.
Stambulow, Ştefan, om politic bulgar, n. 1853 

la Tîrnova, studia dreptul în Rusia, voluntar în 
resboiul din 1877—1878, advocat în Tîrnova, 
membru şi apoi president al Sobraniei. Când la 
21 Aug. 1886 prinţul Alexandru fu resturnat, 
el se ridică contra complotiştilor, rechiamă pe 
prinţ şi remase după abdicarea lui un adevărat 
dictator al Bulgariei. Se susţinu contra tuturor 
intrigilor, făcu să fie ales actualul prinţ Ferdi- 
nand de Coburg, continuă a fi ministrul lui, dar 
mai pe urmă trebui să se retragă şi fu măcelărit 
în strada principală a Sofiei, fără să se urmă
rească omorîtorii cu asprimea legilor, f 1895.

Stamlna, (botan.) frunză modificată, ce va pro
duce polenul (v. ac.); represintă organele băr- 
bătesoi ale floarei (v. androceu). S. are un fila
ment (v. ac.) şi anteră. Aceasta e formată din 
saci polinici, 2 sau 4 (anteră bi-quadri-loculară), 
aşezaţi pe un conectiv (limbul frunzei), mai lat 
sau mai îngust; forma auterei e alungită, sfe
rică, cordiformă, ş. a. Anteră la maturitate se 
deschide, liberând polenul; dehisoenţa (v. ac.) e 
mai adeseori longitudinală şi dacă sunt 4 saci 
polinici, 4 loji, la maturitate se reduc la două; 
dacă sunt 2 saci, la o loje. S. poate fi lipsită de 
filament, când se (|ice sesilă (Magnolia, Ananas);

sau poate fi sterilă, nu formează polen, remâne 
ca organ redus, rudimentar, în formă de fir sau 
frunzişoară, când se (Jice staminodă (Lyehnis, 
Orchidee, Scrofularinee). [S. Şt. R.]

Stamnos, (grec.) la Grecii vechi, vas de lut, 
în care se păstra vin, oleiu, etc.

Stampa, (ital.) tipar, gravură.
Stampalla (Astropalia), vechea Astypalaea), 

insulă în Sporade, spre nord-vest dela Rhodos, 
136 km*, cu 2000 loc.

Stampila, (ital.) siglluri pentru nume, em
bleme, etc.

Stâna, locul unde se ţin oile vara.
Stâna de vale, (magh. Bihar fured), staţiune 

de cură climatică în Ung., cott. Bihor, în munţii 
Bihariei. Proprietatea decedatului episcop gr.-cat. 
din Grade, Mihail Favel. In timpul din ui'mă e 
foarte cercetată.

Stanca, soţia lui Mîhaiu Viteazul (v. ac.), fica 
lui I. Oahtacuzino.

Stanca, pasere, v. Ceuca.
Stânca, agregat de minerale de acelaş fel, sau 

de feluri diferite.
Stănceecu, 1) S., Const. L, pictor român, n. 

20 Oct. 1836. A studiat dreptul în Bucur, şi pic
tura, cu Tătărescu. La 1857 a obţinut o bursă în 
urma unui concurs pentru studiarea desemnuluî 
în Francia, în scop de a îmbrăţişa cariera de 
profesor de desemn. La Paris a studiat 7 ani, în 
şcoala do Bele-Arte. întors în ţeară a fost numit 
profesor de istoria artelor şi de estetică la şcoala 
de Bele-Arte. A fost unul dintre fundatorii Ate
neului român, unde a ţinut conferenţe de cele 
mai multe ori, asupia artelor. A luat iniţiativa 
mai multor exposiţii de Bele-Arte şi a făcut 
parte din direcţiunea comitetului teatrului na
ţional, aproape 40 de ani, pentru care a tradus 
mai multe piese de teatru şi a scris: Resbu- 
narea morţilor, dramă fantastică, jucată la 1854, 
13 Septembre, şi Bunul părinte, jucată la 1853. 
Ca pictor, a lucrat mai multe composiţii origi
nale, ca Moartea lui Lăpuşneanu şi preste 100 de 
portrete, între cari pe cele ale artiştilor din 
galeria Teatrului naţional.

2) Stăncescu, Dimitrie, prof. rom., n. 1863 
în Zănoaga (Romanaţ), a studiat în Craiova şi 
Buouresci; licenţiat în teologie. A fost prof. în 
Slatina şi Buouresci. Ser.: Orig. creştinismului 
la Romani; Statistica mor. despre sinucideri; 
Ist. sacră a Testamentului nou şi vechîu; Despre 
dogmele şi misterele bis. ortodoxe, etc.

3) Stăncescu, Dimitrie, publicist român, n. 
20 Dec. 1866 în Bucuiesci, f 1899; s’a di
stins ca adunător de literatură poporană, dând 
la lumină: Popa Cinzeacă, 1886; Snoave sau 
glume populare asupra Ţiganilor, Ovreilor, etc. 
1892; Alte basme culese din gura poporului, 
1893; Poveşti şi snoave noi pentru popor, 1895; 
Glume şi poveşti, 1895; La gura sobei, snoave 
şi basme. Afară de acestea, a mai publicat nu
meroase traduceri pentru «Biblioteca pentru toţi» 
al cărui director era, şi în sfîrşit: Crîmpee, pă
reri şi impresii, notiţe biografice, 30 de (jile în 
Elveţia, 1897.

Stăncuţa, com. rur. în Rom., j. Brăila, pe 
lunca Dunării, are 1713 loc.

Standard, (engl. pron. stenderd), model; mă
sură legală.
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Stinescl, 1) S., corn. rur. în Bom., j. Vlaşca, 
cu 3108 loc. Loc istoric din vremea lui Mihaiu 
Viteazul.

2) Stănesci, corn. rur. în Rom., j. Muscel pe 
malurile rîului Doamna, se compune din 3 căt., 
cu 988 loc.

3) Stăneaci, corn. rur. în Rom., j. Gorj, se 
compune din 3 căt., cu 794 loc. Aici a trăit în 
vechime familia principilor Bibescn.

4) Stăneaci, fost schit în Bom.. j. Vâlcea în 
Rom., pe malul drept al Oltului, zidit de stolnicul 
Stroe Buzescu la 1602. Acf, în 1821 s’au ascuns 
Turcii, cari urmăriau cetele Heteriştilor.

Stănescil de joa şi St. de aua pe Ceremuş, 
comune nir. în Bucovina, moşii boieresci în 
căp. Stoiojineţ, j. Stănesci. St. de joa, tîrg cu 
3488 loc. (2131 ort.-or., 248 rom.-cat. şi uniţi, 
114 protest., 991 mos.), 2 şcoale primare, scaunul 
judeţului. St. de aua, cu 1824 loc. (1714 ort.-or., 
10 rom.-cat., 100 mos.), 1 şcoală primară şi 1 bi
serică filială, în atenenta Poiana.

Stăneadi din deal şi St. din vale pe Şiret, 
comune rur. în Bucovina, moşii boieresci în căp. 
şi j. Şiret, au împreună 2000 loc. (1937 ort.-or., 
15 rom.-oat., 48 mos.) 1 şcoală primară, 1 ca
binet de lectură «Aurora».

Stănilescl, com. rur. în Rom., j. Fâlciu, for
mată* din 6 sate cu 1725 loc.

St. în Bucovina, v. Cornul Luncii.
Stănişa, (magh. Sztanizaa), com. în Trans., 

cott. Hunedoara, cu teritor de 5670 jug. cat. 
şi 1046 loc. rom. gr.-ort.

StănIsescI, com. rur. în Rom., j. Tulcea; se 
compune din 3 căt, cu 1923 loc. Teren deluros.

Stanislau, 1) St., Leacinslei, rege polon, ultimul 
membm al familiei L., originară din Boemia; 
II. 20 Oct 1677, t 23 Febr. 1766. Sub presiunea 
lui Carol XII regele Svediei, ales rege (14 Febr. 
1704) în locul detronatului August II. In lupta 
dela Poltava (9 Iulie 1709) fiind înfrântă puterea 
protectorului seu. S. e alungat de August II şi 
în calea spre Bender e prins de Turci şi (inut 
prisonier. Eliberat în 1714, Carol îl pune prin
cipe în Zweibiiicken. După moartea lui Carol 
e protegiat de regele franc. Ludovic XV, care 
ţinea în căsătorie pe Maria, fiica unică a lui 8. 
1733 candidează de nou la tronul Poloniei, dar 
e alungat do August III, protegiatul Ruşilor. 
Conform păcii dela Viena (3 Oct. 1735, ratifi
cată 18 Nov. 1738) S. renunţă la tron, men- 
tinendu-şi numai titlul şi primind Lorena şi 
Bart-ul, cari după moartea lui S. revin Franciei.

2) Stanialau II, Auguat, ultimul rege al Po
loniei, n. 1732, f 1798; ca ambasador în Peters- 
burg câştigă pe Caterina II, cu al cărei sprijin 
este ales rege polon la 1764. 1795 silit să abijică.

Stanislau, oraş în Galijia, lângă Bisti'ita şi 
calea fer. Lemberg-Iaşi. Are 23,000 loc.

Stanislaus, Sfânt, n. 1030 în Galiţia, dela 
1071 episcop de Cracovia. Omorît în biserică 
1079, de regele pcl. Boleslav, ale cărui mora
vuri destrăbălate le înfiera. Canonisat 1253.

Stanlslăvescl, com. rur. în Rom., j. Argeş, se 
compune din 5 căt., cu 1405 loc.

Stanlşoara, mănăstire în Rom., pe malul stâng 
al Oltului, j. Argeş. Aici se menjine o disci
plină monachală din cele mai severe.

Stanlt, minereu, un amestec de casiterit şi quart.
Stanlu, (Sn) numit şi Goaitor, metal alb, me-

leabil, însă puţin tenace. E flexibil, dar când 
se îndoaie produce un vuet caracteristic, care 
pare a proveni din ruptură interioară. încălzit 
sau frecat, produce un miros neplăcut. Dens. 
7'29; se topesce la 235 gr. şi oristalisează prin 
recire lentă. S. se extrage din mineralul Cassi- 
herita (bioxid de S.), care se află în natură, cri- 
stalisat în prisme patratice, transparente, dure 
şi de o coloare brună.

Stânjen, măsură de lungime, original cât ambele 
braţe ale omului (cam 1*9 m.), ca măsură de 
lemne de ars e cunoscut S. prusian de 3'339 m*. 
şi S. de Viena de 3'4H5 ms.

Stanley, Henry Morton, călător african, n. 1843. 
In calitate do corespondent al (jiarului »New- 
York-Herald« a călătorit prin Turcia, Asia mică, 
şi tot în acea calitate a luat parte în resboiul 
Englezilor contra regelui Theodor din Abissinia. 
Proprietarul numitului (}iar, Gordon Bennett, i-a 
dat în 1869 misiunea să caute pe călătorul 
african Livingstone. In Ian. 1871 pleacă din 
Sansibar, însoţit de mai mulţi Indigeni, şi după 
o călătorie împreunată cu multe greutăţi, în 
3 Nov. ajunge la Ugigi, unde afiă pe Li
vingstone, care bolnav, tocmai sosise din Ma- 
nyema. însoţit de Livingstone cercetează ţer- 
murii nordici ai lacului Tanganika. La 18 Febr. 
1872 ajunge la Unjainjembe; Livingstone remâne 
aici, iar 8. vine în Europa. Călătoria aceasta a 
descris-o în cartea sa: «Cum am găsit pe li
vingstone» (ediţ. germ. 2 tomuri. Leipzig, F. A. 
Brockhaus 1885). Proprietarii 4iarel°r «New- 
York-Herald» şi «Daily-Telegraph» din Londra 
în 1874 se însoţesc spre a face o nouă cerce
tare în Africa. In Nov. 1874 S. pleacă din San
sibar însoţit de 300 Indigeni şi în Febr. 1875 
ajunge la lacul Ukereve (Victoria Nyanza), pe 
care îl încungiură şi statoresce faptul, că e lac 
de sine, din care la canalul Napoleon,-iese rîul 
Nil. Iarna anului 1876 o petrece la curtea pu
ternicului rege Mtesa din Uganda, cu al cărui 
ajutor pleacă spre vest, spre a studia alt lac 
mare (Mwutan Nsige), pe care însă din nesupu
nerea escortei sale ou l-a putut cerceta. In lunile 
Iunie şi Iulie 1876 încungiură întreg lacul Tan- 
ganyika şi constată, că lacul acesta nu are scur
gere, ci este tot în crescere. Dela Tanganyika 
a plecat spre vest prin Mangema şi a ajuns la 
colonia Arabilor Nyangve. De aici a plecat pe 
rîul Lualaba la vale, şi după formidabile lupte 
cu selbatecii indigeni, după greutăţile cu multele 
cataracte ajunge în Borna, la gui'ile rîului Congo. 
(Cf. Durch den dunklen Weltteil. Leipzig, 1878, 
F. A. Brockhaus). Sub presidentia regelui din 
Belgia, Leopold II, se formează o societate pentru 
exploatarea rîului Congo. («Comite d’Etudes du 
Haut Congo»). La însărcinarea acestei societăţi 
S. pleacă din nou în Africa, şi din 1881—84 
face drumuri, ocolesce cataractele de jos ale 
rîului Congo şi duce corăbii cu vapor, face sta
ţiuni până la cataractele de sus, numite cata
ractele S. pe un teritoriu de 2240 km. Iu 1884 
reîntors din Africa ia parte la conferenta inter
naţională din Berlin, pentru regularea statului 
Congo, ca plenipotenţiatul Americei. Intr’aceea 
în Sudau se lăţise puterea Mahdiştilor şi amicul 
guvernator creştin, care se mai susţinuse în pro
vinciile din fostul Sudan egiptean, Emin paşa, 
care era încuiat în provincia ecuatorială, cerea
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ajutor. Sub protecţia ohedivului din Egipt, cu 
ajutor englez, se ti-imite o expediţiune spre a 
elibera pe Emin din închisoarea din provincia 
ecuatorială sudaneză. Expediţia se începe în 
19 Martie 1887 şi se termină în 6 Dec. 1889. 
In fruntea expediţiunei se pune S. Călătoria se 
face pe rîul Congo până unde se varsă în el 
rîul Aniwimi. Pe rîul Aruwimi în sus a mers 
apoi spre isvoarele acestuia (Ihurn şi Ituri), a 
străbătut pădurea cea mare a platoului Congo, 
din care abia a ieşit în 6 luni de (jile- In re
întoarcerea spre casă, a descoperit munţii cei 
vecinie acoperiţi de zăpadă »Kuvenzori« (montes 
lunae, din vechime). S. a percurs rîul Semliki, 
care leagă lacul Albert Eduai'd Nyansa cu lacul 
Albert Nyausa, şi a cercetat lacul Albert Eduard 
Nyansa. (Cf. Im dunkelsten Afrika. Leipzig, F. 
A. Brockhaus.) Pentru meritele sale a fost ales 
cive de onoare al oraşului Londra, şi de pre- 
sent este membru în casa lorzilor din Anglia.

Stanley-Pool, o extindere mare a rîului Congo, 
la 4°, 13' 20 lăţime sudică, în apropierea oraşului 
Leopoldville, cu 17 insule mari. v. Congo.

Stannate, săinirile acidului stanic cu base.
Stanovoi, continuarea munţilor lablonoi în 

Siberia estică, înalţi până la 2500 m., se întind 
în direcţie nord-estică, până la Cap Est.

Stans, (Stanz), orăşel în cantonul elveţian 
Unterwalden, 2458 loc.; monumentul lui Arnold 
Winkelried. 22 Dec. 1481, s’a înoit aci alianţa 
elvetică.

Stanţa, în poesia engleză: strofa compusă 
din opt versuri iambice, de câte cinci tacte ver- 
sihcaţionale, cu un al noulea vers alexandrin. 
Versurile rimează astfel: 1 cu 3; 2 cu 4, 5 şi 7; 
b cu 8 şi 9. In urmare în cele 9 versuri, are 
numai trei rime. Această strofă o găsim in 
seci. XVI la poetul engl. Eduard Spenser, în 
timpul mai nou la Byron, mai rar şi in poesia 
germană. [*]

Stanze, (ital.) orig. cameră; sub acest nume 
se înţeleg în deosebi camerele din Vatican cu 
frescuri de Raffael. S. în metrică, v. Stanţa.

Stapella L., (botan.) gen de plante din familia 
Asolepiadeelor, trib. Stapelieae, cu tulpini şi ra
muri cărnoase, fără foi (de aspectul Cacteelor), 
cuprinde preste 60 specii sudafricane, unele cul
tivate dimpreună cu alte suculente, ca plante de 
florării, aşa S. grandiflora Mass., S. glauca Jacq., 
S. variegata L. ş. a. [A. Pr.]

Staphylea L., (botan.) gen de plante lemnoase 
din fam. Sapindaceae, tnb. Staphyleae, cu foi 
oposite, imparifoliolate şi capsule vesiculoase. 
Cuprinde vr’o 4 specii în Europa, Himalaia, 
Japonia şi America boreala, cultivate uneori ca 
plante decorative, rustice. La noi cresce în regiu
nile inf.: St. pinnata L. »clocotişul«. [A. Pr.]

Staphylhaematoma, venătae de sânge pe lim- 
buruş (omuşor, împărătuş, luetă); se face rar 
şi e trecetoare.

Staphylinus, insect coleopter cu elitrele scurte. 
Aripile posterioare desvoltate. Se hrănesce cu 
carne ori cu putregaiu. Larva e analoagă mult 
adultului.

Staphylom, a) St. anterior, crescerea în afară 
sau protrusiunea corneei şi a irisului sau şi a 
sclerei în formă de boabă de strugure, de aci 
şi numirea din grecesce. b) St. posterior sau 
conibs, o sinuositate a membranelor (retină şi

choroidă) ochiului Ia polul seu posterior, îm
prejur de nervul optic, şi în special când ochiul 
sufere de miopie.

Staraja Russa, oraş în guvernam, rus. Nov- 
gorod, 15,234 loc. (1897); saline, băi.

Stara Zagora, (turc. Eski Zagra), oraş în 
Bulgaria (Bumelia orient.), la poalele sudice ale 
Babanului, 17,457 loc. (1893); băi minerale. 
30 Iulie până 1 Aug. 1877, lupte nenorocoase 
ale Ruşilor cu Turcii.

Stare civilă, v. Civil.
Stare de asediu, starea excepţională a unui 

oraş întărit sau deschis; al unui sat sau al unei 
provincii: când autoritatea administrativă şi ju
diciară trec sub ordinele unui comandant mi
litar, cu puteri discreţionare.

Stareţ, v. Egumen.
Stargard, 3 oraşe în Germania: 1) S. în Po- 

merania, guvernam, prus. Stettin, 26,114 loc. 
(1895); gimnasiu, progimn. real. 2) Preussisch 
S., în guvernam, prus. Danzig, 7739 loc., gimn. 
3) S. an der Linde, oraş în Mecklenburg-Strelitz, 
2381 loc.

Starhemberg, 1) S. Ernst, Sudiger, general 
austr., s’a distins prin eroismul seu în luptele 
cu Turcii, la St. Gotthard, şi la aperai'ea Vienei 
în 1688. t 1701. Numele lui îl poartă reg. 54 
de infanterie. 2) S. Guido, ver cu Ernst S., a 
fost generalul oştilor austr. angajate la resboiul 
de succesiune din Spania. După resboiu, a fost 
până la moarte (1737) vice-preşedintelo consi
liului de resboiu, din Viena. Numele lui s’a dat 
reg. 13 de infanterie.

Starkenburg, prov. în Hessen, 3019 km9., cu 
444,662 loc. (1895). Capitala Darmstadt. Lângă 
Heppenheim sunt ruinele S.

Starnberg, lacul (Wurmsee), lac alpin în Ba- 
varia super, la altitudine de 586 m., 54 km1., se 
scurge prin Wurm; lângă ţermuri, numeroase 
vile şi casteluri (Berg, unde s’a înecat, 13 Iunie 
1886, regele bavarezLudovicU,Possenhofen,etc.).

Staroste, şeful unei bresle (v. ac.). Se mai 
numesce S. şi cel ce pregătesce terenul înainte 
de peţit, femeile în calitatea aceasta sunt voatre.

Starter, cel ce dă semnul de plecare la aler
gări (start).

Stasis, (lat.J stagnarea circulaţiunii sângelui, 
la începutul inflamaţiunilor.

stassfurt, oraş în guvernam, prus. Magdeburg, 
18,981 loc. (1895); lângă S. sunt cele mai mari 
straturi de sare în Prusia, săpate până la afun- 
(ţime de 256 m.; o parte aparţin la Anhalt; 
industrie chimică.

Stassfurtita, mineral, varietate de boracit. Se 
găsesce la Stassfurt.

Stat, complexul locuitorilor unei ţeri deter
minate, organisată în societate politică. Ideea 
■de S. se deosebesce de cea de popor (v. ac.); 
noţiunea de S. implică cel puţin doue elemente 
primordiale: un popor şi un teritor determinat, 
care constituesce basa reală şi materială a sta
tului. Platon găsesce o mare analogie între in
divid şi S., care după părerea lui, n’ar ii decât 
un om în mare, după cum omul este un S. în 
mic. Cu modul şi înţelesul acesta, S. ar fi. un 
principiu de viaţă politică, în virtutea căruia el 
poate să existe, să se desvoalte, să se conserve 
şi să piară, intocmai ca şi omul. Cu toate că S. 
este condus şi representat de guvern, în Toate
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raporturile sale, nu trebue să coufundăm însă gu
vernul cu S., nici deosebitele forme de guvern. 
Se mai 4’ce că S. este o persoană morală sau 
civilă prin excelenţă; în caşul acesta el îşi are 
propriul seu patrimoniu, domenul privat al sta
tului, pe care poate să-l înstrăineze sau să-l 
exploateze, conform usanţelor, sau legilor sale 
organice; poate să contracteze obligaţiuni şi să 
respundă de ele înaintea instanţelor judecăto- 
resci, ca ori ce persoană privată. Ca persoană 
politică S. se ridică deasupra supuşilor sei, şi 
în virtutea principiului suveranităţii, poate să le 
impună, conform usanţelor, constituţiunii sau a 
necesităţii, voinţa sa prin legi, ordine sau de
crete. S. pot fi simple sau unitarii, după cum 
sunt cele mai multe; ele mai pot fi compuse 
sau federate, după cum sunt confederaţiunea 
elveţiană, Statele-Unite din America de nord, etc. 
Forma republicană pare a fi cea mai nimerită 
pentru confederaţiuni, totuşi nu este nesuccep- 
tibilă nici forma monarchîcă (staatenreich), după 
cum avem de pildă confederaţiunea imperiului 
german. Principiul federaţiunilor se basează pe 
necesitatea în care se găsesc statele cele mici 
de a-şi apera independenţa contra celor mari; 
el are un îndoit scop : de a se apera contra ata
curilor din afară şi de a conserva autonomia 
statelor federate. Este greu însă de a concilia 
aceste doue exigenţe, de aceea vedem statele 
federate oscilând între Staatenbund, în care 
legământul federal este slab, după cum era El
veţia după constituirea din 181 o, şi Bundestaat, 
în care legământul federal este puternic, după 
cum deveM Elveţia în urma cunoscutei insu- 
recţiuni, Sonderbund, din 1848. Heffter observă 
că: «Confederaţiunea cea mai trainică ar fi aceea, 
care ar avea de basă unitatea naţională a statelor 
unite prin federaţiune«. [Val. Ursianu.]

Stataric, (lat.) lectura cu pause şi comentarii; 
opusul: euraoric.

Statele-Unite ale Americei de nord, v. Uniunea 
nordamericană.

Stater, nume pentru diferite monete de aur 
şi argint grecesc!.

Statescu, advocat şi om politic român,
n. 1838, a făcut studiile juridice la Paris, şi la 
întoarcerea sa în ţeară, a început îndată acti
vitatea de advocat şi de om politic, în partidul 
liberal, între ai cărui fimutaşi a ajuns în curând. 
De mai multe ori ministru de justiţie şi de ex
terne, în difei'ite cabinete liberale din Iulie 187ti 
încoace. (Cf. T. Maiorescu, Discursuri pariam, 
voi. II şi III.)

Statica, partea mechanicei, care se ocupă cu 
legile de echilibru ale corpurilor.

Statice L., (botan.) gen din familia Plumba- 
gineae, tribul Staticeae, cuprinde plante erbacee 
perene, rar anuale şi are vr’o 120 specii, răs
pândite mai cu samă pe litoralul mărilor şi prin 
stepele sărate. In părţile noastre cresc mai multe 
specii, dintre cari menţionăm: S. Gmelini Willd. 
cunoscută poporului nostiu sub numirile de: 
Garofiţă de mare. Limba pescelui. 
Sică, etc. Unele specii de S. sunt cultivate 
ca plante decorative, astfel sunt: S. Bonduelli 
Lestib., 5. latifdlia Sinith., S. Limonium L., 
S. speciosa L., S. apicola Willd., S. Suworowi 
Regel., etc. [Z. C. P.J

Statl-cot, în poveştile rom. un pitic (v. ac.).

Statist sau figurant se 4ice despre acei ce au 
a participa la o piesă de teatru numai prin pre- 
senţa lor pe scenă, fără a ave nimic a vorbi, 
sau a cânta.

Statistica exprimă prin numere gradul de fre- 
cuenţă şi de intensitate a macifesţaţiunilor, a 
căror evoluţiune voim a studia, ea mesură şi în
registrează un numer cât se poate de mare al 
acestor manifestaţiuni şi calculează mărimea lor 
mijlocie. Metoda 8. se aplică cu succes strălucit 
mai ales în demografie (v. ac.). Constatarea siste
matică, numerică a resultatelor observaţiunilor 
numeroase, n’a fost cunoscută în anticitate şi 
în evul mediu, cu toate că şi în acele timpuri 
administraţiunile au recurs câte odată la nume- 
rarea poporaţiunilor şi la măsurarea teritoriilor. 
In Roma veche a existat un fel de cens fiscal 
deja în 443 a. Chr.; Carol cel Mare a întrodus 
«Breviaria», însemnări ale avutului şi ale veni
turilor proprietarilor; în Anglia s’a înfiinţat sub 
Eduard Cuceritorul 1186 un fel de catastru; în 
Germania găsim ici-colo aşezarea de catastru în 
seci. XIV (L. ELster, Worterbuch der Volks- 
wirtschaft. lena, 1898); în seci. XV s’a orga- 
nisat numerarea poporaţiuneî în unele oraşe mari 
ale Germaniei; din seci. XVI încep în mai 
multe ţeri, matriculele bisericesc! a constitui un 
material statistic important. In seci. XVII şi 
XVIII guvernele au început a simţi mai adeseori 
necesitatea numerării poporaţiunilor, dar primul 
recensemânt metodic al poporaţiunei a fost exe
cutat tocmai în 1790, în Statele-Unite ale Ame
ricei, apoi în 1801 în Britania mare. La începutul 
seci. XIX, în unele state administraţiunile pu
blice au cules datele despre recolte, despre nu
mărul vitelor, despre preţurile grânelor, despre 
comerciu, şi astfel s’au născut birourile sta
tistice. S. nu s’a limitat dar în demografie, oi 
ea a studiat treptat multe chestiuni, cari intere
sează economia politică şi dreptul administrativ; 
geografia, sciinţele naturale, meteorologia, me
dicina, se servesc astăcji de metoda S.; dar şi 8. 
poporaţiunei a fost lărgită prin studiile de 8. 
morală. In a doua jumătate a seci. XIX s’a des- 
voltat treptat technica S.-ei, pentru ca să poată 
satisface numeroasele trebuinţe ale sciinţei şi 
ale administraţiunei, şi graţie acestor progrese, 
astăcji posed cele mai multe state S. stărei lor 
morale, intelectuale şi economice, a culturei, a 
pauperismului, a criminalităţii, a consumaţiunei 
şi a producţiunei, a preţurilor diferitelor mărfuri, 
a uavigaţiunei, a industriilor, meseriilor, a co- 
merciului, a agriculturei, a crescerii vitelor, a 
asigurărilor, a băncilor, a societăţilor pe acţiuni, 
a căilor ferate, a veniturilor, a financelor, a da
toriilor private şi publice. In ceea ce privesce 
organisaţiunea S.-ei oficiale, s’a înfiinţat în Prusia 
un birou statistic, în 1805. Astăcji mai func
ţionează la Berlin oficiul central de S. al între
gului imperiu german. In Austro-Ungaria oficiul 
central de S. a fost înfiinţat în 1840; astăfji în 
Austria S. este decentralisată la toate mini- 
steriile. Ungaria ar-e un oficiu central de S. bine 
organisat. In Marea Britanie şi Irlanda toate mi- 
nisteriile, mai ales însă ministeriul de comerciu, 
precum şi biurourile parlamentului cultivă 8., 
cărţile albastre supuse parlamentului conţin un 
material statistic abundent şi dela 1834 «Royal 
Statistical Society» contribue la populaiîsarea
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S.-ei. In Francia S. este decentialisată la diferite 
ministere, partea cea mai mare la ministeriul 
de comeroiu. Italia are dela unire, dela 1870, o 
direcţiune excelentă de S. administrativă, con
dusă de L. Bodio. In România sub Cuza-Vodă, 
înainte de unirea definitivă, -s’a înfiinţat câte un 
biurou de S. la Iaşi sub direcţiunea lur I. lo- 
nescu dela Brad, şi la Bucuresci sub conducerea 
lui Dion. P. Marţian, cari au organisat reeense- 
mentul general al poporaţiunei în 1859—60. 
După săvîrşirea unirei administrative a amen- 
durora principate D. P. Marţian a condus direcţia 
S. până în 1865. Astă(}i în Romania fiecare ini- 
nisteriu şi fiecare direcţiune specială (direcţ. 
servic. sanitar, penitenciar, al poştelor şi tele
grafelor) posede un biurou statistic în parte, 
dar S. administrativă se concentrează la mini
steriul de agricultură, comerciu, iudustrie şi do
menii, care publică regulat resultatele lucrărilor 
statistice. Pe lângă oficiile statistice centrale s’au 
desvoltat în multe state servicii comunale de S., 
şi unele municipalităţi posed biurouri statistice 
cu organisaţie exemplară, cari aduc sciinţei sta
tistice servicii însemnate. S. presintă şi un in
teres internaţional; întrunirea congreselor in
ternaţionale de S., cari se ţin periodic dela 1851 
şi la cari România participă dela 1864, a dat 
impulsiune la o lucrare mai intensivă şi a unificat 
metodele statistice. In 1885 s’a mai creat In
stitutul internaţional de S., compus din învăţaţi 
distinşi din toate ţerile, care dă direcţiune sciin- 
ţifică lucrărilor ce se execută în diferitele ţeii; 
organul institutului este Anuarul de S. publicat 
la Roma. [I. Felix.]

Statius Publius Papinlus, poet roman, n. pe 
la 45, f pe la 96 d. Cbr., protegiat de împă
ratul Domiţian. Poesiile lui epice, «Thebais» în 
12 cânturi, cari tractează despre resboiul celor 
7 contra Tebei, şi »Achilleis«, neterminată, unde 
descrie întâmplările lui Achil înainte de res
boiul troian, sunt pline de bombasticism. In 
»Silvae« are icoane în parte succese din viaţa 
timpului său. Operele compl. ed. Diibner, Lipsea 
1837 şi Queck, 2 tom.. Lipsea 1854.

Stat major, autontate militară care are ebie- 
marea a pregăti acţiunea armatei în resboiu şi 
a sta întru ajutorul comandanţilor.

Marele stat major în Rom. cuprinde: secţia I 
(orgamsare, instrucţie, mobilisare, operaţiuni); 
secţia II (transporturi şi comunicaţiuni, infor
maţii); adjutantura; institutul geografic. In timp 
de resboiu marele stat major formează, prin de
dublare, marele quartier al armatei. Statul major 
regal se compune din oficieri superiori de toate 
armele aleşi de regele. Ei poartă o uniformă 
proprie şi poai-ta cifra regală pe contra-epolete, 
ca o recompensă, chiar după ce au încetat de 
a face parte din statul major regal sub titlul de 
adjutanţi onorifici. St. major regal în Rom. se 
compune din: un general şef al casei militare, 
un colonel; trei locotenenţi-coloneli şi doi maiori. 
Adjutanţi onorifici: şepte generali, şase coloneii.

Statornic, in genere, este atributul lucrurilor 
ce nu se schimbă ci remăn în starea avută 
mai înainte. Sub raport moral statornicia este 
caracteristica oamenilor, cari, sub ori ce împre
jurări, reinân statornici în vederile, opiniunile 
şi judecăţile lor chibsuite. Sin. constant. [PI.]

Stat-palmă, în poveştile rom. un pitic (v. ac.).
Enciclopodja româna. Voi. III.

Statua, figură plastică (în mărime naturală 
sau mărită) ce represintă un om sau o fiinţă 
închipuită ca om. Statuetă, S. în mărime redusă.

Status, flat.J stare-, rang în viaţa cetăţenilor 
romani. S., starea averii, consemnarea activelor 
şi a pasivelor. S. quo, starea in care se afiă 
acum lucrurile; S. quo a«tc, starea în care s'au 
aflat lucrurile mai inaiute de un moment dat.

Statut, în sens larg: lege; legile speciale 
fiecărei provincii, în oposiţiune cu legile ge
nerale.

Statutul organic se numesce legea constitu
ţională, care normează exerciarea drepturilor 
autonome ale bisericii autocefale gr.-or. române 
din Ungaria şi Transilvania. S. o. a fost creat 
în congresul naţional bisericesc convocat de mi- 
trop. Şaguna (v. ac.) la 16/28 Sept. 1863, şi care 
a funcţionat până la 7/19 Oct acelaş an. 8. o. 
a fost sancţionat prin resâriptul împ. şi reg. 
Francisc losif I cu data Schonbrunn 28 Maiu 
1869. Esenţa acestei autonomii se manifestă în 
»Disposiţiuni generalei ale S. o., din cari cităm 
următoarele:

I «Biserica gr.-or. română din Ung. şi Trans., 
ca biserică autonomă, după dreptul ei ca
nonic, garantat şi prin art. de lege IX: 1868, 
pe lângă susţinerea în întregitate a dreptului 
de supretnă inspecţiune al Maiestăţii Sale, işi 
regulează, administrează şi conduce independent 
afacerile sale bisericesc!, şcolare şi fundaţionale 
în toate părţile şi factorii ei constitutivi după 
forma representativă. S. o. present trac
tează dar organisarea bisericii gr.-or. române 
pentru întreaga provincie mitropolitană din Ung. 
şi Trans.

II «Elementul acestei provincii mitropolitane 
este clerul şi poporul credincios, iar părţile con
stitutive ale ei sunt: 1) parochiiie; 2) proto- 
presbiteratele; 3) mănăstirile şi 4) eparchiile.

III «Posiţiunea ce are în biserică clerul şi 
poporul provinciei mitropolitane, îi dă dreptul 
de a participa în persoană sau prin represen- 
tanţi la toate acţiunile bis., şcol. şi fundaţionale 
şi totodată îi impune datoria de a suporta toate 
greutăţile, dela cari depinde bunăstarea bisericii.

«Fiecare parte constitutivă a mitropoliei are 
drept a regula, administra şi conduce, indepen
dent de altă parte constitutivă sieşi egală, afa
cerile sale bisericesc!, şcolare şi fundaţionale, şi 
fiecare parte constitutivă mai mică îşi continuă 
acţiunile sale biser., şcol. şi fund. în afacerile 
părţii constitutive mai mari până la mitropolie, 
prin representanţii sei.

IV «Toate acţiunile părţilor constitutive amin
tite în punctele precedente se îndeplinesc prin 
sinoadele parochiale, protopresbiterale, epar- 
chiale şi prin congresul naţional bisericesc (si
nodul mitropolitan)».

S. o. are 176 §§ grupaţi in cinci capitole. 
Cap. I tractează despre parochie; II de.spre pro- 
topreshiterat; III despre mănăstiri; IV despre 
eparehie; V despre mitropolie.

S. o. este cea mai liberală şi mai democra
tică constituţie bisericească în statul ungar. Po
porul ia parte prepouderantă la toate afacerile 
bisericii, de jos până sus. Toate posturile se în
deplinesc prin alegere. Dreptul de a dispune şi 
a controla (legislativa) îl exerciază clerul şi po
porul prin sinod, care trebne să se întrunească
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cel puţin odată în fiecare an, la termin fix, iar 
în mod extraordinar de câte ori cere trebuinţa.

Sinodul parochial este întrunirea tuturor pa- 
rochienilor maiori, de sine stătători, nepătaţi, 
cari îşi împlinesc datorinţele parochiale (§ 6). 
Preşedintele sin. este parochul.

Sinodul protopresbiteral este representanţa 
clerului şi poporului din protopresbiterat, şi con
sistă din 24 resp. 36 membri, ‘/o din cler, ’/o mi
reni, aleşi preoţii în colegiile preoţesc! iar mi
renii în sinoadele parochiale fără votul preotului. 
Sinodul extraordinar convocat pentru alegerea 
protopresbiterului are număr îndoit de membri. 
Conclusele sinoadelor parochiale şi protopresbi- 
terale se pun în lucrare numai după aprobarea 
lor din partea consistoriului.

Sinodul eparchial este representanţa diecesei 
şi se compune din 20 deputaţi din cler şi 40 de
putaţi laici. Preşedintele natural este episcopul. 
Preoţii se aleg în colegiul preoţesc format din 
toţi preoţii unui cerc electoral sub presidiul co
misarului consistorial, cari pot vota pe faţă sau 
secret ou şedule; iar mirenii în sinoadele paro
chiale conduse de preşedinte laic alesad hoc, unde 
votarea se face pe faţă, iar protocoalele despre 
actul alegerii sigilate în faţa sinodului şi predate 
bărbaţilor de încredere se duc la colegiul de 
scrutiniu, compus din toţi bărbaţii de încredere 
ai cercului electoral, unde sub presidiul comi
sarului consistorial se desfac şi constatându-se 
resultatul, se liberează credenţionalul.

Sinodul ordinar se întrunesce în fiecare an 
la Dumineca Tomii.

Sinodul mitropolitan, numit congresul naţional 
bisericesc, este representanţa întregei provincie 
mitropolitane a Românilor de religiunea gr.-or. 
din Ung. şi Trans., consistă din câte 30 depu
taţi din fiecare diecesă, total 90, '/s din cler, 
>/s laici, plus mitropolitul preşedinte şi episcopii. 
Congresul ordinar se întrunesce tot din 3 în 
3 ani la 1 Oct. Congresul extraord. convocat 
pentru alegerea mitropolitului se compune din 
120 deputaţi, dintre cari 60 sunt din archidie- 
cesă. Motivul pentru care archidiecesa are ju
mătate din membrii unui congres electoral este 
acela, că fiind mitropolitul totodată şi ar- 
chiepiscopul archidiecesei, sinodul ar- 
chidiecesan nu-şi poate exercia dreptul de a-şi 
alege pe episcopul său, ci acest drept îl împarte 
cu diecesele sufragane întrunite în congres.

Organul executiv al sinoadelor este; în pa- 
rochie comitetul parochial, în protopresbiterat 
comitetul protopresbiteral, în eparchie consi- 
storiul diecesan, în mitropolie consistorial mi
tropolitan, toate alese de respectivele sinoade.

Consistoriul se împarte în trei senate cu. 
competenţă bine definită, anume: senatul strîns 
bisericesc, sen. şcolar şi sen. epitropesc. Toate 
împreună formează plenul. Membrii senatului 
strîns bisericesc sunt toţi din cler, aleşi pe 
viaţă, iar membrii celorlalte senate sunt ‘/a din 
cler, •/, din mireni, aleşi pe 3 ani. Numărul lor 
il fixează sinodul respective congresul. Alegerea 
membrilor senatului strîns bisericesc devine com
pletă numai după aprobarea ei din partea epis
copului resp. mitropolitului.

Averea o administrează în patochii şi în 
protopresbiterate comitetul parochial respective 
protopresbiteral prin epitropia parochială resp.

protopresbiterală, în eparchii şi în mitropolie 
senatul epitropesc al consistoriului, care îşi alege 
organele, pe cassarul şi controlorul, din sinul său.

Foruri judecătoresci sunt; scaunul protopres
biteral, consistoriul eparchial şi consistoriul mi
tropolitan.

Alegerile. Sinodul parochial alege pe membrii 
comitetului parochial, pe parochul, capelanul, 
diaconul, pe epitropi, pe profesorii şi învăţă
torii şcoalelor confesionale din parochie; sinodul 
protopresbiteral alege pe protopresbiterul, pe 
membrii comitetului, pe ai scaunului şi pe ai epi- 
tropiei protopresbiterale, pe profesorii şi învă
ţătorii şcoalelor tractuale. Alegerea de proto- 
presbiter însă în esenţă este numai candidare, 
pentru că consistoriul eparchial poate numi pro- 
topresbiter pe ori care din cei trei, cari la alegere 
au obţinut mai multe voturi; sinodul eparchial 
alege pe episcopul şi pe membrii consistoriului 
eparchial, iar sinodul mitropolitan (congresul) 
alege pe mitropolitul şi pe membrii consisto
riului mitropolitan. Alegerea episcopului şi a 
mitropolitului de asemenea se poate considera 
numai de candidare, pentru că dacă alesul nu 
obţine întărirea din partea regelui, alegerea e 
nulă şi trebue efectuită alta.

S. o. nu a fost sancţionat în textul original 
stabilit în congresul din 1868, ci cu mai multe 
modificări propuse de ministrul de culte şi in
strucţiune publică, modificări din cari unele, şi 
cu deosebire cele cari privesc şcoalele confe
sionale, alterează dreptul autonom al bisericii. 
Aceasta se accentuează chiar şi în clausula de 
sancţionare, care este următoarea:

«încredinţând ministrului Nostru efectuarea 
acestor decisiuni, este voia Noastră deosebită, 
ca cu privinţă la afacerile bisericii gr.-or., dreptul 
de supremă inspecţiune ce Ne compete, să se 
păstreze în deplină măsură, asemenea să se 
susţină în întregitatea sa dreptul legislaţiunei 
comune în cele ce privesc instrucţiunea publică». 
Textul original stabilit de congres se află pu
blicat în «Protocolul congresului naţ. bis. rom. 
de religiunea gr.-or.» din 1868 (edit. tipogr. ar- 
chidiec.), iar modificările în întroducerea şi în 
textul S. o. (edit. tot acolo). Congresul din 1870 
sub nr. 140 a decis înaintarea unei represen- 
taţiuni cătră regele, care se încheie cu petitul:

«Să Vă înduraţi prea graţios adispune, ca amin
titele modificaţiuni cu reservatele nedefinite şi 
absolute, cari în esenţa lor vatămă şi de multe 
ori chiar nimicesc S. nostru o., ou atât mai vîrtos 
să se şteargă, căci ele, prin natura lor generală 
şi absolută, pe lângă aceea că lovesc de moarte 
autonomia poporului nostru în afacerile sale bi- 
sericesci şi şcolare, exclud, sau cel puţin fac ilu- 
soriu chiar şi dreptul Mai. Voastre de supra- 
veghiere». (Cf. Representaţiunea întreagă în Pro
tocolul congr. naţional din 1870, pag 142—152). 
Cu înaintarea representaţiunei la Mai. Sa con
gresul a încredinţat presidiul său, adecă pe mi
tropolitul Şaguna, dar congresul până astăzi nu 
are cunoscinţă de vr’un respuns la acea repre- 
sentaţiune.

Istoricul Statutului organic. Se susţine âncă 
şi astăzi, că S. o. ar fi opera lui Şaguna şi ex- 
presiunea vederilor lui. Această părere este însă 
neîntemeiată. Ce e drept, recâştigarea mitro
poliei şi a autonomiei bisericii gr.-or. rom. din
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statul ungar în prima linie este meritul lui Şa- 
guna, care cu agerimea minţii sale şi cu auto
ritatea sa impunătoare în sus şi în jos, a sciut 
exploata situaţiunea favorabilă, de a continua 
lupta pentru emancipare de ierarchia sârbească, 
iniţiată la începutul secolului trecut de exilatul 
Moise Nicoarâ. S. o. însă, nici în formă nici în 
părţile lui cele mai esenţiale, nu este operatul 
lui Şaguna, ci este al congresului din 1868, care 
numera între membrii săi pe cei mai distinşi 
bărbaţi ai bisericii, între cari; I. cav. de Al- 
duleanu, care a fost referentul comisiunei, V. 
Babeş, Alex. Moesonyi, loan cav. de Puţcariu 
şi secretarul de stat Oeorge Ivanoviem. Notaml 
comisiunii congresuale, care a redigiat textul 
S.-lui o., a fost Part. Gosma. Congresul în ma
joritatea sa era de vedori mai liberale decât 
mitropolitul Şaguna. Operatul lui Şaguna este: 
«Proiectul de Regulament pentru organisarea 
trebilor bis., şcolare şi fundaţionale române de 
legea gr.-or.«, tipărit în Protocolul congresului 
naţional din 1868 pag. 122—182. Acel operat 
a servit ca material preţios ia redigiarea S. o., 
dar întreg organismul bisericii era altfel plănuit 
in acel proiect decât cum se află astăzi codiflcat 
în S. o. După proiectul lui Şaguna: Consistoriul 
numit »Sinedrionul presbiterilor* (§ 11 şi 116) 
era «acea consultare pe care episcopul o ţine cu 
câţiva distinşi membri din clerul eparchial, spre 
a se sfătui cu ei asupra obiectelor bisericesci, 
spirituale, rituale şi discipiinare. Conclusele con- 
sistoriului se iau cu pluralitatea voturilor încu
viinţate şi de cătră episcopul preşedinte, dar 
episcopul poate mitiga sentinţa adusă (§ 118), 
ba în caşul când pluralitatea voturilor ar fl contra 
convicţiunii episcopului, atunci episcopului i-se 
cuvine dreptul a inălţa convicţiunea sa la sen
tinţa decisivă» (§ 119). Va să (}ică: Consistoriul 
proiectat de Şaguna era compus numai din 
preoţi, era competent numai pentru cause pur 
bisericesci, şi asesorii consistoriali erau numai 
consilieri de ai episcopului cu vot consul
tativ. Apelaţie dela consistoriu se putea face 
la sinodul episcopesc, dar drept de apelată avea 
numai acela, despre care «se putea presupune 
cu siguranţă, că prin apelaţia insinuată nu va 
să se retragă de sub jurisdicţiunea episcopului 
său şi nu va să elude sentinţa consistorială» 
(§ 120). Consistoriu mitropolitan nu era pro
iectat, pentru că mitropolia era identică cu ar- 
chidiecesa şi sinodul archidiecesan se numia sinod 
mitropolitan. Pentru administrarea averii epar- 
chiei se plănuise instituirea unei epitropii epar- 
chiale din 2 preoţi şi 4 mireni, şi 6 suplenţi în 
frunte cu episcopul preşedinte, cari numai la 
înfiinţare aveau să fie aleşi de sinod, iar după 
aceea se întregiau prin alegere in sinul lor, în 
urma oandidării făcute de preşedintele (§ 159). 
Pentru conducerea afacerilor şcolare se proiecta 
înfiinţarea unui senat ţeolar, tot din 6 membri 
ordinari şi 6 suplenţi sub presidiul episcopului, 
instituit şi premenit întru toate întocmai ca epi- 
tropia eparchială {§ 175—178). Congres naţional 
bis. nu era plănuit în proiectul lui Şaguna, ci 
numai un sinod mitropolitan din 90 deputaţi 
(30 din cler, 60 mireni), care avea să se con
voace de episcopul cel mai bătrân, numai din 
incidentul alegerii mitropolitului. Deputaţii se 
alegeau din toate eparchiile după «repartiţia ce

o vor face consistoriele respective, după numărul 
preoţime! şi al sufletelor» (§ 193—194). Alegerea 
se putea face numai «din corul episcopilor» 
(§ 198) şi numai în şedinţă secretă (§ 199).

Din aceste resultă, că mare şi esenţială dife- 
rinţă a fost între instituţiunile cardinale proiec
tate de Şaguna şi între cele înfiinţate de congres. 
Şaguna, corect din punctul său de vedere ca 
archiereu, a plănuit asigurarea autonomiei bis., 
în cadrele canoanelor bisericei orientale, pe basă 
ierarchîcă; representanţa bisericei, congresul, 
însă a creat, după lupte grele şi intensive, un 
compromis între sistemul vechiu ierarchic şi 
între cel modern constituţional, şi pe aceste 
base a clădit S. o.

Textul S. o. a fost discutat în conferenţe. Ma
joritatea, cu Babeş şi cu Mocsonyeştii îu frunte, 
stăruia, ca şi consistoriul să se compună din 
Va preoţi şi */b mireni, precum se compun cor
purile representative. Mitropolitul Şaguna însă 
ţinea că aceasta ar fi un lucru anticanonic, şi 
nu se învoia ca şi mirenii să aibă scaun şi vot în 
consistoriu, nici ca sinodul să aleagă pe membrii 
consistoriuiui, fiind acesta dreptul exclusiv al 
episcopului. Bărbaţi de mare valoare representau 
în conferenţe vederile mitropolitului, chiar şi 
episcopul Popasu a participat la câteva confe
renţe şi s’a nisuit ca să validiteze vederile mi
tropolitului, motivate cu canoanele şi cu praxa 
bisericei ortodoxe.

In fine s’a făcut un compromis, ca consistoriul 
să aibă trei senate, aşa precum le avem astăcji, 
din cari în senatul strins bisericesc, în al cărui 
competinţă cad toate acele obiecte, cari cădeau 
în competinţă sinedrionului proiectat de Şaguna, 
să fie numai preoţi, iar în celelalte */, preoţi 
Va mireni, toţi aleşi de sinod. Dar Şaguna n’a 
fost mulţămit nici cu acest expedient, şi în şe
dinţa a X-a din 5/17 Sept., în firul pertractării 
asupra §-lui 96 din S. o. despre «Agendele si
nodului eparchial», când era să se pună la or
dinea (Jilei punctul 5 «alegerea membrilor consi
storiuiui eparchial», a declarat din presidiu: că 
«acest punct nu-1 admite la pertractare», pentru 
că după canoane numai episcopul are drept să 
numească pe asesorii cousistoriali. Această de
claraţie neaşteptată a provocat o furtună ne mai 
pomenită în congres, şi numai isteţime! lui Babeş, 
care a cerut închiderea şedinţei, este a se mul- 
ţămî că s’a evitat expectoraţiuni vehemente în 
biserică, unde se ţineau şedinţele congresului, 
întruniţi în conferenţă deputaţii, sub impre- 
siunea momentului, au luat decisiunea, ca să 
pretindă cu toată enei'gia punerea la ordinea 
(Jilei a textului aşa cum l-a stabilit comisiunea, 
şi dacă preşedintele va insista şi mai departe 
pe lângă vederile sale, se vor consulta asupra 
chestiune!: să mai continue sau să părăsească 
congresul? Cum s’a curmat penibilul incident, 
arată protocolul şedinţei XI din 6/18 Oct. 1868, 
în care sub nrul 181 preşedintele face urmă
toarea declaraţiune: «Deschiejend şedinţa spre 
continuarea pertractării ulterioare a operatului 
comisiunei de 27, am de a reflecta în privinţa 
punctului 5 din § 96, ce ieri a devenit sub dis- 
cuţiune, că eu aflu într’însul o chestiune sa
cramentală, şi această împrejurare m’a îndemnat 
po mine de a (Jice ieri: că nu pot lăsa spre des- 
batere acest §, căci într’adever nu este chie-

64*
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marea congresului de a judeca despre sacra
mente, dacă însă DV. nu învolvaţi în acest § 
nici o chestiune sacramentală, atunci se înţe
lege de sine, că amintitul § se poate pertracta 
şi decide din partea congresului şi apoi a trece 
numai decât la g§ următori, căci şi aşa timpul 
ne este scump şi scurt.» >La care declarai'e din 
partea raportorului comisiunei de 27 (Alduleanu) 
se dă acea asigurare, că nici congresul nu do- 
resce a trage lu discusiune vr'o chestiune sa
cramentală, şi că alegerea asesorilor consistoriali 
o privesce de causă administrativă, prin urmare 
ţiitoare de coinpetinţa congresului.» >Aceste de
clarări luându-se la cunoscinţâ, se decide a pur
cede la desbaterea mai departe a operatului co
misiunei de 27.»

Besolvate în modul acesta >chcstiunile sa
cramentale», Şaguna nu le-a mai sulevat şi la 
intrarea laicilor în consistor, dar consistoriul 
creat de congres contra vederilor lui, nici până 
la moartea lui nu i-a putut câştiga încrederea. 
Dovada cea mai eclatantă este testamentul lui, 
prin care, deşi întreaga sa avere o testează 
archiepiscopiei, deşi în sensul S. o. consistoriul 
este organul administrativ permanent şi. în trebile 
fundaţionale (§ 110) şi deşi numai consistoriul 
este îudreptăţit, ba este şi dator, a «conduce şi 
manipula averea episcopiei», totuşi: pentru admi
nistrarea şi conducerea «Fundaţiunei Şaguna» şi 
a «Fondului tipografiei arohidiecesane» a instituit 
«comisiuni administrative de sine stătătoare», 
neprove(Jute în S. o., din membri numiţi de el, 
cari în cas de vacanţă se întregesc prin alegere 
etectuită în sinul lor, avend pentru vecie a se 
observa disposiţiunile lui chiar şi cu privire la 
ubicaţiunea membrilor. Astfel comisiunea admi
nistrativă a «Fundaţi un ei Şaguna» are să stea 
totdeuna sub preşedinţa archiepiscopului din câte 
1 preot şi 2 mireni diu parochiile Sibiiu, Silişte, 
lîeşinari şi Boiţa, şi aceştia, iar nu consistoriul 
au dreptul să voteze ajutoare pentru bisericile 
şi şcoalele din archidiecesă, din o fundaţiune 
oaie este proprietatea archidiecesei. La comi
siunea «Fondului tipografiei arohidiecesane» n’a 
respectat nici măcar proporţiunea de */3 preoţi 
şi Vs mireni, pentru că în aceea cu arohiepis- 
copul sunt 4 preoţi şi numai 3 mireni. Din pie
tate cătră marele fundator siuodul archidiecesan 
nu s’a atins până acum de aceste instituţiuni 
neadmisibile după S. o., dar cu toate acestea ele 
sunt şi remân un document al neincrederei lui 
Şaguna în consistoriul creat de congres contra 
vederilor sale basate în canoanele şi piaxa bi- 
sericei ortodoxe. Stima datorită meritelor lui 
Şaguua, impune constatarea adevărului istoric, 
chiar şi în interesul memoriei lui, pentru că 
de o parte Şaguna n’are trebuinţă de a se în- 
frumseţa cu pene străine, de altă parte nu se 
cuvine ca posteritatea pe el să-l facă respun- 
4etor pentru faptele altora, fapte, cari în sensul 
canoanelor poate că ou sunt neexcepţionabile faţă 
cu un episcop, precum canonistul episcop al Du
nării de jos Melchisedec le-a şi criticat, declarând 
S. o. de un act eterodox. [Parteniu Cosma.]

Stauceanul sau Stăucenii, comună rurală în 
Bucovina, căp. şi j. Coţmanului, are 3148 loc. 
(2953 ort.-or., 50 rom.-cat., 14 protest., 231 mos.), 
1 şcoală primară.

Stauffaoher, Wemer, împreună cu Wilhelm

Teii (v. ac.) erou legendar, care a condus res- 
boiul de independenţă al Elveţienilor.

Staunton, (pron. Stahnt’n), Howard, celebru 
jucător de şah; a scris cărţi renumite despre 
această măiestrie.

Staupitz, loan, de, vicar general al ord. Au- 
gustinianilor în Germania, a sprijinit ohiemarea 
lui Luther la Wittemberg, apoi ca să nu pur
ceadă contra lui Luther, a renunţat la vicariat şi 
s’a retras la Salzburg. f 1524 ca abate benedictin.

Stauraxonia, v. Centraxonia.
Staurofor, (grec.) în biserica or. şi cu deo

sebire în archidiecesa Bucovinei, acel preot sau 
călugăr, care, pentru distinsele sale merite, ca
pătă dela episcopul său dreptul de a purta cruce 
de aur pe piept.

Staurollta, mineial, silicat aluminos de fier, 
rombic, de coloai'e brună, se găsesce în şisturi 
metamorfice, în special în şisturi micace. In 
Rom. în şisturi micacei din munţii Făgăraş.

Stauroaoop, un fel de aparat de polarisaţiune 
luminoasă, cu ajutorul căruia din fenomenele 
de polarisaţiune facem deducţiune la însuşirile 
optice ale anumitor cristale.

Stava, cârd de cai.
Stavanger, comit. (Amt) în Norvegia, 9147 km1., 

cu 114,223 loc. (1891). Capitala S., oraş vechiu, 
22,483 loc. port, comerciu cu scumbrii.

Stavila sau leasă se numesc lucrările de arfă 
menite a împiedeca ori abate cursul unui r!u 
ori unei gârle în scop de a servi la moară, fa
brici şi diferite scopuri industriale.

Stavoren (Staveren), oraş în prov. olandeză 
Friesland, lângă lacul Zuider, 820 loc. Odinioară 
reşedinţa regilor frisi, în seci. XIII înfloritor 
oraş hanseatic, acum decăzut şi sărăcit.

Stavrescu, Baluea, artistă dram. rom., n. 1830 
in Focşani, f 1884. A debutat 1853 în Craiova, 
de unde a trecut la Iaşi şi apoi la Bucuresci. 
1883 i-s’a acordat o recompensă naţională. Ro
lurile princ.: în Nebunii din amur, Maria Tudor, 
Curierul de Lyon, etc.

Stavrl, Artur, poet rom., a publicat Poesii, 
1894; De demult, 1897; Pe acelaş drum.

Stavropoleos, biserică îti Bucuresci, se crede 
a fi foarte veche. Cea care e astăcţi în fiinţă 
datează din 1724, şi a fost zidită de archiereul 
loanichie Stavropoleos, închinându-o archiepis
copiei dela Pogonianis din Orient. Bis. S. ajunse 
în curând la avere frumoasă, şi susţinea chiar 
în seci. XVIII o şcoală grecească. Alţi este o 
simplă filială a bisericii parochiale Zlătari, iar 
hanul (hotelul) ei de odinioară a servit apoi de 
parlament pentru sf. sinod. Ceea ce o face in
teresantă, este stilul ei curat bizantin (v. ilustr. 
la art. Bucuresci), care nu are seamen în ţenră, 
apoi sculpturile sale în relief. In tesaurul ei se 
atlă mai multe odoare vechi.

Stawropol, guvernament rusesc în Caucosin, 
60,597 km*., cu 876,298 loc. (1897). Capitala 
S., 41,621 loc.

Steag, stofă în diferite colori, prinsă cu una 
din laturile mici la o prăjină de lemn, adeseori 
decorată ou cusături. In general S. servesce ca 
simbol spre a distinge prin diferite colori şi ar
mării un stat, o naţiune, o corporaţiune, etc., sau 
persoanele şi proprietăţile apai’ţinetoare acestora. 
In armate S. servesce a ralia soldaţii unui regiment, 
(v. şi art. Drapel, Flamura, Prapor, Stindard.)
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Stearina (C3 Hs O Cle H86 O8) formează partea 

solidă a grăsimilor. In stare artificială se face 
încăl(jind glicerina cu acid stearic la 275°. Se 
presintă sub o formă cristalină de coloare albă, 
e solubilă în eter.

Steatita, mineral, talc compact, alb, cenuşiu, 
vei(}uiu, în noduri în calcare, dolomite şi ser
pentine, etc. S. e întrebuinţată oa piatră de or
nament, apoi ca cosmetic., în industria de ma- 
şine, etc.

Steatopygia, (grec.) îngrămădire abncrmă de 
grăsime la şeijut, mai ales la femeile Hotento- 
ţilor şi Buşmanilor.

Steatornis, pasere, v. Guacbaro.
Steatosis, (grec.) formare morbidă de grăsime.
Steaua, astru, v. Stele.
Steaua polară, St. de nord, astru de mărimea 

a doua în constelaţiunea »Ursa mică» (v. ac.), 
care de present stă mai aproape polului ceresc 
de nord (distanţa: l1/»0)-

^Steaua Bomânieit, ordin înfiinţat la 1877 
spre a recompensa servicii civile şi militare fă
cute statului român. Are 5 clase: 500 cavaleri, 
300 oficeri, 120 comandanţi, 60 maii oficeri şi 
20 mari cruci.

Stedingerland, ţinut în Odenburg-, locuitorii 
(Stedingeri) nevoind să plătească decima, au fost 
şicanaţi multă vreme de archiepiscopii de Bremen, 
până ce 1234, după resistenţă eroică, au fost 
bătuţi de o «cruciată» de 11,000 oameni.

Steege, Ludovic, bărbat politic român, de ori
gine Sas, n. 1813, f 1872. La început medic, 
apoi întrebuinţat în cariera juridică, a fost în 
•sfîrşit sub Cuza-Vodă (Oct. 1863 până în Ian. 
1866) şi sub principele Carol (Aug. şi Sept. 1867} 
ministru de finanţe. (Cf. Aus dem Leben Kbnig 
Karls, voi. I, pag. 220, etc.)

Steenstrup, loan lapetus Smith, zoolog, n. 
181.3 în Vang, 1845 —85 profesor în Copenhaga, 
t 1897. A fost m. onor. al Academiei rom. S. a 
descoperit metamorfosa generaţiunilor. (1842.)

Steeple-Chase, (engl., pron. stipl-tşez), aler
gări preste câmpuri în direcţiunea unui turn 
de biserică. Acum mai ales aleigări pe teren 
neoblit.

Ştefan, arcMdiaconul, Sf , primul martir al 
bis.; a fost ucis cu pietri, pentru statornicia lui 
în legea lui Chr. (36 d. Chr.)

Ştefan, numele a 10 papi. St. I, Sf. (254—257), 
t ca martir sub împ. Valerian; botezul admi
nistrat de cătră eretici, l-a declarat valid. St. II 
t 752 neconsacrat. St. III (752—57), înţelept 
şi energic, a scăpat provinciile romane de in
festările Longobarcjilor, învingendu-i in doue 
rânduri cu ajutorul lui Pipin, care eliberând ce
tăţile din exarchatul Ravena şi Pentapolis, le-a 
donat (la 754) biserîcei romane. Cu aceasta s’a 
pus basa domeniului temporal al papei. St. IV 
(768—772), a convocat la 769 un sinod în La- 
teran, care a judecat pe antipapa Constantin, a 
exchis pe laici dela alegerea papilor, reservând 
acest drept cardinalilor; în fine s'a pronunţat 
pentru cultul icoanelor. St. F (816—17) în 816 
a încoronat rege al Francilor pe Ludovic Piui. 
St. VI (885—91), a oprit celebrarea liturgiei 
în limba slavă. St. VII (896—97) a stat sub in- 
fiuenţa familiei de Spoleto şi a condamnat pe papa 
Formosus (v. ac.); fu omorît cu ocasiunea unei

revolte. St. VIII (929-31). St. IX (939-42). 
St. X(1057—58),fiu al principelui german Gozelo 
de Lotaringia. [Dr. îs. Marcu.)

Ştefan, numele mai multor domni români.
1) Ştefan I, v. Muşat.
2) Ştefan II, domn al Moldovei, fiul lui S. I 

Muşat. După ce tatăl seu a părăsit tronul, s'a 
iscat ceartă pentru trou între dînsul şi fratele 
seu, Petru II (1395—99). S. II cere ajutorul 
Polonilor în potriva fratelui seu, care era spri
jinit de boieri. In pădurea Sepenicului, Polonii 
sunt bătuţi din partea lui Petru. Deşi bătut, S. 
nu înceată cu lupta, până ce la 1399 amândoi 
sunt înlăturaţi de Roman II, fiul Iui Petru Muşat.

3) Ştefan III (1433—47), fiul lui Alexandru 
cel Bun, alungă de pe tron pe fratele seu Ilie, 
care se refugiază la curtea polonă. La 1435 Ilie 
se întoai'ce în ţeară, şi după lupta dela Podagra, 
fraţii se împacă şi domnesc împreună până la 
1444, primind S. părţile de miază-(Ji ale Mol
dovei, cu reşedinţa în Chilia. Murind la 1444 pro
tectorul lui Ilie, regele polon Vladislav, S. se 
rescoală asupra fratelui seu şi scoţendu-i ochii, 
îl bagă la închisoare. De atunci domnesc trei 
domni în Moldova, până la 1447, anume. Petru III, 
fratele lui S., care a primit, ca mulţămită dela 
fratele seu, partea de sud a Moldovei, şi Roman III, 
fiul lui Ilie, refugiat în Polonia şi susţinut de 
Poloni. La 1447, Roman III întră în Moldova, 
bate şi ucide pe S. şi ocupă tronul.

4) Ştefan 1V cel Mare, domnul Moldovei 
(1457—1504), fiul lui Bogdan II. Epoca lui e 
cea mai strălucită în istoria Moldovei. Domnitor 
viteaz, care prin energie şi prin geniul seu mi
litar, diplomaţenia sa şi în şiretenie neîntre
cută, a asigurat independenţa ţerii faţă de pu
ternicii sei vecini timp de o jumetate de veac. 
S’a urcat pe tron alungând în Polonia |ie uci
gătorul tatălui seu, pe Vodă Petru III Aron, 
după ce l-a bătut de doue ori la Joldesci şi la 
Orbie. Şi-a întărit domnia în intern. A luat în
dată Chilia şi împrejurimile dela Muntenia, unde 
era domn Vlad Ţepeş, sprijinitorul lui Ştefan, 
ca să alunge pe Aron Petru, dar de fapt stă
pânea o garnisoană de Maghiari în cetate, ţi
nând şi Maghiarii la stăpânirea acestei cetăţi. 
Vlad e bătut şi fuge în Ardeal. Viteazul şi pu
ternicul rege ungar de pe atunci, Mateiu Cor- 
vinul, a venit cu oaste împotriva lui S., a fost 
bătut însă de cătră acesta la Baia şi armata lui 
nimicită, iar Mateiu, rănit în luptă, a fugit îm
brăcat în costum ţerănesc (1467). S. străbate 
în Ardeal şi prădează ţeara, apoi se împacă 
cu Mateiu, primind dela acesta Ciceiul şi Ce
tatea de Baltă. S. pune cursă pretendentului, 
alungatului Petru III Aron, şi punând mâna pe 
d insul îl decapitează şi resbună astfel moartea 
tatălui seu. In anul următor bate hoardele de 
Tătari lângă Nistru. Năvălesce de doue ori în 
Ardeal. Bate pe Radu cel Frumos, domnul Mun
teniei. Nimicesce (1475) armata turcească de 
120,000 ostaşi la Racova, punând în uimire în
treagă Europa. Cronicarii de pe acele vremi, ba 
chiar papa dela Roma, spun despre S., că e «un 
bărbat minunat, întru nimic inferior ducilor şi 
eroilor pe cari noi îi admirăm, etc.» S. întră 
apoi în Muntenia, bate şi alungă pe necredin
ciosul Laiot Basarab, numit şi Ţepeluş Vodă 
,(vv aş,), cuprinde şi anexează Putna şi împre-
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jarimea. Bate pe Cazaci, cari în restimp au 
intrat în Moldova cu gând de a prăda. S. se 
temea acum de resbunarea Turciler. Cu toată 
silinţa ce şi-a dat-o spre a primi ceva ajutor 
din apus, a remas singur. Yeneţienii promiteau 
şi nu dau nimic, regele Mateiu al Ungariei era 
plin de invidie şi ură. De aceea s’a folesit de 
strîmtorarea în care ajunse S. şi i-a stors re- 
cunoascerea de a-i fi vasal. In schimb apoi a 
reţinut penti'u sine banii trimişi lui 8. do papa. 
S. a remas singur, când in anul următor a venit 
însuşi sultanul Mohamed cu 150,000 ostaşi ca 
să se resbune. S. avea abia 10,000 ostaşi cu cari 
s'a adăpostit în pădurea dela Yalea Albă, la 
Resboieni. Lupta a fost grozavă. S. a fost în
frânt şi s’a refugiat la graniţa Poleniei. Pier
derea Turciler a fost atât de mare, încât nu cre
deau că ei sunt învingători, deci chinuiţi fiind 
de foamete şi ciumă, temendu-se de atacul ori 
cursa lui S., au pornit în retragere spre Dunăre. 
S. s’a recules, i-a urmărit mereu, iar la Dunăre, 
pe când Turcii treceau, i-a atacat în câmp des
chis, omorîndu-le 12,000 soldaţi. Turcii au scăpat 
cu fuga, lăsând impresia, că ar fi fost bătuţi 
mereu în Moldova. S., împreună cu armate de 
ale lui Mateiu, regele Ungariei, îndată după res
pingerea Turcilor întră în Muntenia şi alungă 
pe necredinciosul Laiot Basarab, punând în locul 
lui pe vechiul Yodă, Ylad Ţepeş. Dar Turcii 
aveau să se reîntoarcă. 8. înzadar a solicitat 
ajutor din Yeneţia şi dela creştini. L-au ade
menit cu promisiuni. 1484 Turcii, cu ajutorul 
armatelor muntene, cuprind Chilia şi Cetatea 
Albă, cheia Moldovei. 8. se umilesce atunci şi 
se închină personal regelui Poloniei, spre a-şi 
mântui ţeara. Ajutorul primit a fost ca de bat
jocură. încercând deci de doue ori recucerirea 
Chiliei (1485—86), este respins. 8. nimicesce 
însă trei armate tui'cesci, cari jefuiau Moldova. 
Urmând pe tronul Poloniei regele Albert, iar în 
Ungaria fratele acestuia, Yladislav, Albert pune 
la cale, cu multă viclenie, o puternică expediţie 
de cucerire a Poloniei. 8. amărît de atâta per- 
fidie şi rentate, face sforţări uriaşe, nimicesce 
în mod îngrozitor armata polonă în codrul Cos- 
minului, încât abia a scăpat regele cu fuga. 8. 
năvălesce apoi în Polonia, prădează ţeara şi si- 
lesce pe regele la subscrierea unui tractat umi
litor (1499). Dar pacea n’a durat mult. Polonii, 
în urma multelor intrigi şi încurcături, întră 
cu armată în Moldova. 8. îi bate la Botoşani 
(1501). Cel de pe urmă act resboinic al lui 8. 
a fost năvălirea lui în Polonia şi anexarea te
ritoriului numit Poouţia. După aceasta bătrânul 
domo, bolnav, s’a retras, a că^ut la pat şi a 

> niurit în 1504, după o viaţă plină de lupte, de 
învingeri şi decepţiuni, şi de mărire fără pă- 
reche în istoria Românilor.

5) Ştefan V, (Stefăniţă Vodă), domnul Mol
dovei 1517—27, fiul lui Bogdan III şi nepotul 
lui S. cel Mare. Se urcă pe tron in etate de 11 ani, 
deci trebile ţorii le conducea divanul, în frunte cu 
hatmanul Luca Arbore. Pe vremea lui. Moldova 
era închinată Turcilor, cu toate aceste la 1518 
8. încheiă cu Polonii un tratat duşmănos Tur
cilor.^ In acest an al domniei lui 8. intrară Tă
tarii în Moldova, dar au fost bătuţi, cu ajutorul 
Polonilor, la Stefănesci. Luând 8. conducerea 
ţerii în etate de 16 ani, s’a stricat cu Polonii,

ofensat din partea reg. Sigismund, care nu voise 
a-i da o fată de soţie. Yoind hatmanul Luca 
Arbore să ţină pe mai departe bunele relaţii 
cu Polonia, de frica Turcilor, a trimis solie de 
pace la Poloni, pentru ce apoi a fost ucis cu 
doi fii ai săi împreună. Boierii s’au resoulat în 
potriva lui 8., dar rescoala a fost' înăbuşită, uci- 
gându-se o mulţime de boieri. Cu toate aceste 
8. atacă armata turcească, care se refugiase în 
Moldova, respinsă fiind din partea Polonilor. 
Turcii au fost bătuţi şi 8. a dus prade bogate. 
Dar, din causa sumeţiei lui, bunele relaţii cu 
Polonii nu s’au mai putut restabili. Curtea po
lonă temendu-se, că 8. ar pacta cu Turcii, a 
pus pe însuşi soţia lui, să-i dea otravă. (1527.)

6) Ştefan VI, v. Lăcustă.
7) Ştefan VII, Bareţ, domnul Moldovei, fiul 

lui Petru Rareş, (1551—52). Aliat cu Turcii, a 
trecut prin pasul Oituzului în Transilvania, de-' 
vastând Săcuimea şi 8ibiiul, dar când se în
torcea spre casă a fost bătut de Castaldo şi 
Băthory, cari i-au luat prada. 8. s’a încungiurat 
cu deregători turci şi ducea viaţă turcească, 
înduşmănindu-se cu Polonii. Ucis de boieri con
spiratori la o vânătoare.

8) Ştefan VIII, Băsvan, domnul Moldovei 
(1594—96). A luptat cu Mihaiu şi cu Sigismund 
în potriva Turcilor. Ura omul lui Sigismund 
Bâthory, comandantul gardei lui, şi s’a urcat pe 
tron în urma lui Emanoil Aron, pe care l-a 
alungat, fiindcă nu voia să se supună lui Bâ
thory. La 1596 a fost alungat de Poloni şi în
locuit cu Ieremie Movilă.

9) Ştefan IX, Tomşa, domnul Moldovei (1611 
până 1615). Ajunse domn din om de rând, fiind 
multă vreme la Constantinopole. In urma iubirii 
lui faţă de Greci şi Turci a fost înduşmănit ou 
boierimea, care aliată ou pretendentul Constantin 
Movilă şi cu Polonii, a pornit cu oaste în po
triva lui, ca să-l alunge. In lupta dela Stefănesci 
pe Jijia, au fost însă bătuţi, şi Constantin Mo
vilă ucis. Puţin în urmă, boierii se rescoală de 
nou, dar 8. îi bate lângă Iaşi. Insă boierii 
bătuţi se întorc cu ajutor polon, în frunte cu 
Alexandru Movilă. 8. fuge în Muntenia, de unde 
se întoarce cu ajutor dela Radu Mihnea-Yodă 
şi dela Turci. Alexandru Movilă fuge, iar 8. de
vastează Moldova în chip ne mai pomenit. Atunci 
a fost pustiită de foc şi capitala Moldovei. Ale
xandru Movilă, reformându-şi armata se întoarse 
de nou, prăda ţeara şi alungă pe 8., ocupâud 
tronul Moldovei.

10) Ştefan X, Gheorghe, v. George Ştefan.
11) Ştefan XI, domnul Moldovei, fiul lui Va- 

sile Lupu (1659—61). Ajunge pe tron în etate 
de 16 ani, susţinându-se cu multă greutate faţă 
de intrigile şi luptele continue între partisanii 
lui Râkoczy şi ai Turcilor. Pe vremea lui, ţeara 
a fost pustiii de ciumă şi de lăcuste, aşa încât 
oamenii trăiau cu papură uscată, în loc de 
pâne. De aici a primit numirea de tPapură 
Vodă*, f 1661 de lungoare, în drum spre Nistru, 
ca să ajute la fortificările turcesci in contra 
Cazacilor.

12) Ştefan XII, v. Petrioeicu.
13) Ştefan XIII, fiul lui Petru, pus în domnia 

Moldovei de Mihaiu Yiteazul (1600).
14) Ştefan Bogdan sau Surdul, v. Bogdan.

[Y. E. M.]
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Ştefan, numele mai multor regi ai Ungariei.
1) Ştefan 1 cel Sfânt, primul rege al Ungariei. 

Fiul lui Geza. In etate de 20 ani s’a încreştinat, 
pe urmă fu ales duce din partea căpeteniilor 
(997). Meritul lui este increştinarea Maghiarilor, 
făcută cu mult zel. La a. 1000 trimite soli la 
papa Silvestru U să ceară aprobarea şi primirea 
noilor creştini şi coroana de rege. In 1001 s’a 
încoronat rege, primind coroana de aur dela 
papa şi titlul de rege apostolic (v. ac.). Ca rege 
a domnit dela 1001—38, luptând pentru creşti
nism, întimpinând multă opoâiţie din partea 
poporului seu, care persista pe lângă legea veche 
păgână. El a înţeles, că soartea Maghiarilor în 
Europa este perirea, dacă nu se încreştinează. 
De aceea dînsul einumit al doilea întemeietor 
al Ungariei, după Arpâd.

2) Ştefanii (1116—31), s’a urcat pe tron în etate 
de 16 ani. Rege reshoinic, neastemperat şi crudei. 
A purtat resboaie eu diferit resultat, când în 
Bizanţ, când în Dalmaţia, Polonia, Boemia, etc. 
A murit ucis de garda sa proprie.

3) Ştefan III (1162—72), a fost de 15 ani 
când s’a încoronat rege. Toată domnia lui a 
fost conturbată de pretendentul S. IV, care cu 
ajutorul împeratului bizantin Emanoil, l-a atacat 
mereu şi l-a pefugat în Austria (1163). Murind 
S. IV, şi-a reocupat tronul (1165). A murit fără 
moştenitori.

4) Ştefan IV, unchiul regelui S. 111, cu ar
mate grecesci alungă pe nepotul seu. A domnit 
doi ani (1163—65), (v. S. UI.)

5) Ştefan V, fiul nenorocosului rege Bela IV. 
A fost încoronat rege âncă pe când trăia tatăl 
seu (1245). Tronul l-a ocupat la 1270 şi a domnit 
până 1272. A purtat mai multe resboaie interne, 
apoi unul cu regele Ottocar al Boemiei. l-a 
urmat pe tron fiul seu Ladislau IV. [V. E. M.]

Ştefan, 1) St. I, mitropolitul Ungro-Vlahiei 
(1649—69), supranumit Tipograful. El s’a ocupat 
deja ca monach cu traducerea şi imprimarea căr
ţilor bisericesci. In 1636 fu numit episcop de 
Buzău, dar continuă şi acum vechea sa ocupa- 
ţiune. Pe atunci reşedinţa episcopilor de Buzău 
era âncă în Tîrgovişte, şi în acest restimp cade 
binecuvântarea lui la publicarea »evangeliilor 
învăţătoare», tipărite la Govora şi apoi la mă
năstirea Deal în 1642 şi 1644. Tot pe această 
vreme s’a înfiinţat şcoala domnească dela Buzău 
sub conducerea lui 8. In 1648 muri mitropolitul 
Teofil al Ungro-Vlahiei, şi atunci îi urmă S., 
dela 1649 până la 20 Maiu 1669. In noua lui 
demnitate şi-a meritat mai cu deosebire porecla 
de y Tipograful*. Se cunosc 6 cărţi imprimate 
în timpul său; între ele însă merită o men
ţiune cu totul specială «Pravila» sau «îndrep
tarea legii», tipărită cu cheltuiala lui. Sub pă
storirea sa cade şi divanul dela 18 Apr. 1664 
pentru regularea administraţiunii averilor mă- 
năstiresci, cari se încurcaseră deja pe atunci din 
causa multor închinări nelegale cătră locurile 
sfinte. Tot sub dînsul s’a strămutat mitropolia 
la Bucuresci, în biserica zidită de domnitorii 
C. Şerban şi B. Leon între 1656 şi 1665. Dela 
el datează condica hirotonirilor, începută în 
Martie 1669.

2) Ştefan II, mitropolit al Ungro-Vlahiei 
(1732—38), a fost mai ântâiu episcop de Buzău 
(1720—32). Meritul lui, pentru care fu înălţat

la mitropolie, pare să fi fost rîvna lui do gre- 
cisare. Când domnitorul N. Mavrocordat veni la 
Buzău în 1728, S. a transformat şcoala înfiin
ţată de episcopul S. Tipograful într’una greco- 
slavonă. în 27 Ian. 1732, venind la Bucuresci, 
îşi hirotoni aici pe succesorul său Misail, pentru 
Buzău. In cei 6 ani, cât a stat în scaun, n’a 
făcut nimic de importanţă, decât numai că a 
clădit, ca matoh al mitropoliei, biserica Sf. Elef- 
terie, pentru care scop un negustor bogat lăsase 
o avere însemnată. (Cf. Enăceanu, Album mi- 
trop. Ungro-Vlahiei. Buc., 1880.)

Stefaneli, 1) St., I. Juvenal, profesor, scriitor 
rom. bucov., (mai înainte Stefaniuc loan), n. 
11/23 Nov. 1834 în Şiret, a studiat în Cernăuţ 
teologia; 1866 fii numit docent pentru cateche- 
tică la instit. teol. din Cernăuţ; 1874 fu distins 
cu titlul de protopop şi in 1875 deveni docent 
pentru catechetică la facultatea teol. dela univ. 
Francisco-Iosefică. Văduvind în 1876, se călu
gări în 1880 sub numele de Juvenal şi fu distins 
totodată ou titlul de protosincel, iar în 1890 cu 
cel de archimandrit, şi în 1882 primi medalia 
Benemerenti cl. I. A publicat în Sibiiu: 1) Ca- 
techetica în 1879; 2) Catechese din ist. bibi. a 
Test. vechiu în 1879; 3) Catechese din ist. bibi. 
a Test. nou în 1881; 4) învăţături dogmatice şi 
morale în 1881; iar în Bucuresci 5) Liturgica 
bis. ort. în 1886; 6) învăţătura ort. pentru şc. 
primare în 1887; şi 7) învăţătura ort. pentru 
şc. sup. de fete.

2) Stefaneli, Toader, jurist şi scriitor român 
bucov., n. 1847 in Şiret. A publicat mai multe 
novele în diferite foi şi reviste, precum şi date 
statistice şi istorice din Bucovina. In 1898 fu ales 
membru coresp. al Acad. române din Bucuresci.

[Dr. 1. G. Sbiera.]
Stefănesci, corn. rur. în Rom., j. Muscel, are 

1628 loc., staţiune de cale ferată.
Stefănesci-Sat, com. rur. în Rom., j. Botoşani, 

e formată din 3 sate cu 1958 loc.
Stefănesci-Tîrg, com. rur. în Rom., j. Boto

şani, cu 3092 loc. La 1500 a fost arsă de Poloni, 
la 1855 a găzduit trupe austriace.

Stefănescu, 1) St., Grigore, n. 1838, dela 1864 
profesor de mineral, şi geologie la univ. din Bu
curesci, membru al Acad. rom. La 1897 a fost 
rector al universităţii. A publicat manuale di
dactice, între cari Curs elem. de Geologie, Bu
curesci 1890; apoi şi numeroase comunicaţii 
relative la diverse chestiuni de geologie, la con
grese scienţifice, etc.

2) Stefănescu, G. Gh., compositor român şi 
profesor de cânt, n. 12 Dec. 1843, dintr’o fa
milie de comercianţi bucuresceni. Alături cu 
studii liceale făcute în Sf. Sava, S. studia mu- 
sica la conservator cu profesorii Weinetter, Fr. 
Lorenz şi E. Wachmann; apoi în cel din Paris, 
composiţia cu Reber şi cântul cu Delle Sedie. In 
1870, reveni în ţeară şi în urma concursului sus
ţinut, juriul compus din Flechtenmacher, "Wach- 
mann şi Wiest, în unanimitate 11 recomandă ca 
profesor de cânt la conserv, din Bucuresci, loc 
pe care îl ocupă şi aeji. Iu 1878 numit măiestru 
compositor şi director orchestrei teatrului na
ţional. S. a montat pe scena teatrului din Bu
curesci un mare număr de opere, opere comice 
şi operete traduse din şcoalele franc., ital. sau 
germană, precum şi cfriginale românesci ca Ol-
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teanca, Fata Răzeşului, Hatmanul Baltag, Chira 
Naetaaia, ş. a. Pe la 1880 a format chiar pe 
contul seu personal o companie lirică şi contul 
l-a ţinut preste 100,000 lei. Ca compositor S. 
s’a produs, pe lângă un mare numer de melodii 
pentru voce şi piano, cu text român sau francez, 
(întie cari strălucesc Mândruliţ.a şi Fluieraşul), 
cu musică de dans şi marşuri, inusică de ca
meră (octete, sonate, fantasii), musică de or
chestră (12 hori), religioasă, o liturgie pentru 
cor băi'bătesc (1894), musică dramatică pentru 
piesele Sentinela, Preste Dunăre, Hamlet, Fe
cioara de Orleans, Strigoiul, Pigmalion, Căpitan 
Negru, Oedip, Cazacii şi Polonii; operetele Co
meta, Scaiul bărbaţilor. Mama soacră, feeria Pe
pelea, opera Petra. In 1897 a tipărit o intere
santă şi folositoare broşură asupra Mecanismului 
vocal, op aprobat pentru usul conservatoarelor; 
o altă lucrare. Stil şi Interpretaţie, e ancă ne
publicată. [T. C.J

3) Stefănescu, Sava, prof., membru coresp. 
al Acad. i'om., u. 1857 în Craiova. A studiat în 
Bucuresoi şi Paris. S’a ocupat cu soiinţele na
turale şi în special cu geologia şi paleontologia. 
A fost prof. la şc. de comerciu şi e director la 
liceul St. Sava în Bucuresoi. Afară de lucrări 
didactice a mai publicat: Contribution ă l’etude 
des faunes sarmatiques, pcntiques et levantines; 
Memorii asupra geologiei j.-lui Dolj, Argeş, etc.; 
Extension des couches sarmatiques en Roumanie, 
şi o sumă de alte memoiii şi lucrări relative la 
geologia ţerii.

Stefănescu, Barbu, v. Delavrancea.
Stefănescu, Mihaiu, v. Melchisedec.
Stefania, 1) S., Louise Adrienne, mare ducesă 

deBaden, n. 1789, Gcacontelui Claud Beauharnais, 
nepoata împ. lose&na, adoptată de Napoleon 1, 
şi măritată 1806 după marele duce de Baden 
Carol Lud. Fr. f 1860.

2) Stefania, princesă de Belgia, n. 21 Maiu 
1864, fica reg. Leopold II, măritată 10 Maiu 
1881 cu principele de coroană Rudolf (v. ac.) 
de Austria. Remasă veduvă s’a măritat a doua 
oară după contele magh..Elemer Lânyay.

Stelfens, Henric (1773—1845), filosof şi teolog 
lut., mare aderent al sistemului filosofic al lui 
Schelling. Originar din Norvegia, S. a trăit şi 
lucrat în Germania ca profesor în Halle, Breslau, 
Berlin. In scrierile sale a căutat să popnlari- 
seze doctrinele magistrului. Mai însemnate sunt: 
Authropologie 1822, Was ich erlebte, în 10 tom. 
1840-44. [PI.]

Ştefulescu, Alexandru, scriitor rom., n. 1856, 
dela 1877 institutor şi dela 1890 director la şc. 
primare din Tîrgu-Jiu. Dela 1900 este revisor 
şcolar al j. Gorj. Se ocupă cu cercetări istorice 
şi a publicat lucrăii în revista >>Jiul«, apoi Tis- 
mana (istoricul ei începând din seci. XIV), 1896 
şi 1903. Încercări asupra Istoriei Tîrgu-Jiului 
1899. S. împreună cu I. Moisil, A. Diaconovici 
şi V. Rola Pickarski au înfiinţat museul Gorjan 
în 1894.

Stefureac, Ştefan, profesor şi scriitor rom. 
bucov., n. 1845 în Ueahor, a studiat filosofia la 
univ. din Vipna, cualificându-se în specialitatea 
filologică şi fu numit profesor la gimnasiul sup. 
din Suceava, unde a remas până la moarte 
(15/27 Nov. 1893). înfiinţa în 1883 împreună cu 
colegii sei din Suceava, ffccietatea cult. >Şcoala

Română». A publicat: Carte de cetire peutru 
clasa I, II şi a III gimn., Suceava 1885—90.

[Dr. I. G. Sbiera.j
Steganopode, fam. de paseri din ord. Nata- 

tores, cu picioarele în formă de vâsle; cu ge
nurile : Pelicanul (Pelicanus onocrotalus); Corbul 
de mare sau Cormoranul (Carbo cormoranus); 
Paserea fregatelor (Trachypetes aquilus); Pa
serea tropică (Phaeton aethereus); etc.

Stegocefale, amfibieni fosili, al, căror craniu e 
închis sus şi deschis dedesubt. Oasele craniului 
şi ale centurei scapulare sculptate, dinţii în la
birint. Au trăit din Carbonic până în Triasic. 
Dintre S. cel mai important grup e acela al 
Labyrintodonţilor, care are următoarele genuri 
mai importante: Archegosaurus, un amfibian din 
Permic ce avea până la l'/s metru lungime, capul 
foarte alungit şi triunghiular. Mastodonsaurus, 
cel mai mare amfibian cu craniul lung de 1 m.

Stein, 1) St. Henric, baron, om de stat germ., 
11. 1757 la Nassau, f 1831 la Kappenberg. A stu
diat la univ. din Gdttingen. Intrând în serviciu do 
stat prusiac, se ridică mereu; la 1804, este deja 
membru al ministeriului, iar, după pacea de Tilsit 
a fost numit ministru-preşedinte. Dînsul a în
ceput dărimarea cătuşelor feudale, a dat drep
turi ţeranului şi prin deşteptarea simţului na
ţional în popor, a regenerat Prusia.

2) Stein, Lorenz, iurisconsult germ. şi scriitor 
economic, n. 1815 în Eckernford; f 1890 la 
Weidlungen. A studiat dreptul şi filosofia. Pro
fesor universitar, ântâi în Kiel, apoi la Viena; 
a scris mulţime de studii şi cărţi iuridice, de 
economie naţională, de finanţe, despre socialism 
şi comunism, apoi şi iu chestia feministă.

Steinamanger, v. Szombathely.
Steinau, 1) S. an der Oder, oraş în guvernam, 

prusian Breslau lângă Odera, 3490 loc. (1895). 
10 Oct. 1633 Wallenstein bate aci pe Svedezi şi 
Saxoni. 2) S. a. Kinzig, oraş în guvernam, prus. 
Kassel, 2012 loc.

Steinhud, lacul, lac în partea nordică din 
Schaumburg-Lippe, 28 kma. Pe o insulă artificială 
din acest lac e fortul Wilhelmstein, zidit do contele 
Wilhelm la 1765; mai de mult şcoală militară.

Steinmanit, mineral, e o varietate de galena.
Stejar, numele românesc al arborelui Quereus 

sessilifiora Smith. (v. ac.).
Stei, (botan.) se numesce cilindrul central din 

tulpină, rădăcină, peţiol; e format din periciclu 
şi din fascicule (v. ac.) conductoare. De este un 
singur S. structura organului considerat se (Jice 
monostelică (v. ac.); de sunt mai multe e po- 
listelică, şi în caşul acesta, dacă stelurile se 
fusionează, structura e gamostelică (v. ac.); în 
fine, dacă nu există S., atunci structura e asle- 
lică (V. ac.). [S. Şt. R.]

Stele, astre, numire generală pentru toate cor
purile ceresci. Side fixe, corpuri ceresci lumi
nătoare, cari între olaltă se presintă totdeuna 
în aceeaşi posiţiune. Prin această însuşire şi 
prin o scânteiare mai intensivă se deosebesc do 
planete (v. ac.). După puterea lor luminătoare 
S. f. se clasează în diferite clase de mărime. 
S. f. de mărimea 1—6 se pot deosebi cu ochiul 
liber, cele de cl. 7—15—‘20 numai oh ajutorul 
instrumentelor astronomice, (v. şi art. Astro
logia, Astronomia, Comete, Meteorit, Steaua po
lară, etc.)



stele de mare — Stenografia. 1017
. Stele de mare, (zool.) formează olasa Aste- 

roidea a grupului Echinodermelor. Au corpul 
turtit, peutagonal ori stelat şi cu ambulace pe 
faţa ventrală. Scheletul lor e mărginit numai la 
faţa ventrală. Au facultatea de regenerare a păr
ţilor distruse; uneori un braţ rupt poate rege
nera corpul întreg. Asterias are 6 braţe, e co
mună în Marea Nordului. Heliaster poate ave 
până la 40 braţe. Astropecten awantiacus axe 
coloarea portocalie şi trâiesce în Oceanul Atlantic 
şi Mediterana. După unii clasificatori prin S. de 
mare se înţelege numai subclasa Steleridelor, 
adecă Asteroidea, la care braţele sunt prelun
girea corpului.

Stelionat, vimţarea sau ipotecarea imobilului 
altuia. Legea română nu vorbesce despre S., pe 
când după cea franceză, acest delict este pus 
pe aceeaş treaptă cu furtul şi escrocheria. S.-ul 
constitue astăzi un delict civil, adecă un fapt 
ce nu poate da nascere decât la repararea daunei 
aduse, şi nu un delict penal. [Scriban.]

Stellaria L., (botan.) gen de plante din fam. 
Caryophylleae, trib. Alsineae, caracterisat prin 
petale bifide şi de regulă 3 stili. Cuprinde (in- 
clusive subgenul, după alţii genul, Malachium, 
cu 5 stili) ca. 70 specii respândite pe întreagă 
suprafaţa globului. Dintre Speciile mai cunoscute 
dela noi cităm: St. graminea L., St Holostea L., 
•Iarba moale« şi St. media ViU., »Rocoina«.

Stella Veneris, v. Lucifer. '
Stelnlţa, v. Păduchi şi Ploşniţe.
Steluţa, numire populară a plantelor: Erigeron 

canadensis L. (v. ac.), Stellaria graminea L., 
Stellaria nemorum L. (v. ac.).

Steluţa, asterisc, requisit sacru; se compune 
din doue arcuri semicercuale în forma unei cruci 
verticale împreunate, avend în partea de sus o 
cruce. Se întrebuinţează la celebrarea liturgiei, 
unde, spre închipuirea stelei ce s’a aretat şi a 
stat deasupra locului unde s’a născut Isus, se 
aşează deasupra Sf. daruri puse pe disc. De re
gulă se face din metal nobil, ca şi Sf. potir şi disc.

Stelvlo, Giogo dl, (jugul de S.), pas în Alpii 
retieni între Tirol şi Italia; preste el duce o şosea 
dela Neu-Spondinig în Wintschgau la Bormio în 
valea Adda; 2760 m. înalt, şoseaua clădită de 
Austria 1820—24.

Stemma, coroană, arbor genealogic, blason 
(v. ac.). Stemma ţerii, emblenia, pajura ţerii. 
Stemmatografia, genealogia.

Stendhal, pseudonim al hABeyle, Marie-Henry, 
scriitor franc., n.,1783 la Grenoble, f 1842 la 
Paris. Studia la Ecole centrale din oraşul seu 
natal cu deosebire matematicele, fără a negligia 
însă literatura. La etatea de 10 ani, 4ice-se, a 
compus o comedie. La etatea de 17 ani se duse 
la Paris, unde întră în armată, şi ajunge oficier. 
Ca adjutant al generalului Michaud face cam
pania în Italia. Pace cunoscinţă aici cu capetele 
de operă literare şi artistice. La 1802 demisiona 
din armată şi intră în comerciu, unde remase 
puţin timp. Lucrările sale critice le-a inaugurat 
prin criticele musicale; publică interesanta bro
şură: >Racine et Shakespeare« unde condamnă 
sistemul clasic francez. Ca romancier îl făcu 
cunoscut Balzac, care afirma despre el că e un 
geniu imens.

Steneosaurus, crocodilian fosil semănând mult

cu Gavialul de a4i prin forma generală a cor
pului şi botului. A trăit în epoca jurasică.

Stenic, termin psichologic usitat mai ântâi de 
Kant pentru de a caracterisa afectele în cari se 
descopere consciinţa despre propria energie şi 
elevaţiune, cum e s. e. în buna disposiţie, în 
veselie, în bucurie, exaltare, entusiasm, curaj, 
mănie, etc. [PI.]

Stenocardia, (med.) atâta cât Angina pectoria 
(v. ac.).

Stenochefal, cu cap ângust; atâta cât Doli- 
chocephal (v. ac.).

Stenografia, (grec.) scriere ângustă, prescur
tată, este măiestria de a scrie aşa de repede cum 
vorbesce cineva. Alfabetul stenografie se compune 
din semne convenţionale,, uşoare, formate din 
linii drepte, orisontale, oblice, verticale, semi
cercuri, cercuri, elipse, puncte, conibinate în 
deosebite moduri pentru a representa sunete, 
silabe sau cuvinte întregi. Scrierea prescurtată 
era întrebuinţată ancă din vechime. Xenofonte 
lua astfel note după dialogurile lui Socrate. Aşa 
numitele »note tironiane« dela Marcus Tullius 
Tiro, un libert al lui Cicero, erau întrebuinţate 
până Ia căderea imperiului, şi .cunoscinţă lor a 
remas la notari şi în mănăstirile medievale. 
(Cf. U. P. Kopp, Palaeographia critica). Adevă
rata 8. însă s’a născut odată cu viaţa constitu
ţională şi parlamentară modernă în Anglia în 
seci. XVII. Primul tractat sistematic de S. s’a 
publicat în 1602 de John Willis. A fost întrodus 
în Francia în 1681 prin Scoţianul Ch. Rainsay, 
autorul unei «Tacheographie», în care fiecare semn 
representa o silabă. In 1786 Taylor publică 
sistema de S., în care pentru prima oară semnele 
erau combinate, ca să represinte cuvinte întregi. 
Această sistemă fu întrodusă în Francia prin 
Th. Beitin şi Coulon-Thevenot în 1792, şi în 
Germania pe la 1800 prin Mosengeil şi Danzer. 
Ea fu pe urmă ameliorată şi potrivită cu limbile 
indigene în deosebite ţeri; în Germania de Fr. 
X. Gabelsberger pe la 1820, şi mai târ4iu sim
plificată de Stolze şi Schrey. O luptă înverşu
nată a durat între sistema lui Gabelsberger, în
trebuinţată mai mult în sudul Germaniei, în 
Austro-Ungaria, în Rusia, Svedia, Norvegia; şi 
între a lui Stolze-Schrey, susţinută în nordul 
Germaniei. In Francia au mai scris tractate de 
S. tot după Taylor, Hyppolyt Prevost (1808—73), 
Conen de Prepean, Aime Paris, J. Guenin, fraţii 
Duploye ş. a. In Italia e adoptată mai mult 
sistema luiPitman; în Ţerile de jos alui Steger. 
Iu România s’a întrodus sistema întrebuinţată 
în Francia, ântâiu prin Winterhalder, apoi prin 
Elie Bozian.' A4I nu se mai află decât manualul 
lucrat de Dimitrie D. Păun 1878, după cele an
terioare române şi după tractatul franc, al lui 
Tondeur. In România şi statele balcanice se află 
servicii oficiale stenograSce. In alte ţeri S. e 
cultivată de particulari prin asociaţiuni şi foi 
periodice, ca c profesiune productivă, fiind foarte 
necesară în parlamente, în adunările publice, 
în şcoale. In Francia sunt vr’o o societăţi ste- 
nografice. In Germania în 1899 erau 1882 so
cietăţi stenografîcecu49,281 membri şi mai multe 
reviste. Tractate mai noue după Gabelsberger: 
Grirnbauin, S. perfecţionată, 1880; Rausser, Curs 
complet de S. în 12 lecţiuni, 1882. După Stolze- 
Schrey : G. Michaelis, Sistema stenografică sim-
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plificată, 1874; Ch. Ereis, Cars complet de phono- 
steuografîe fraaceză, 1900. [M. Strajan]

Stenosa, (med.) micirea diametrului uuni tub 
sau orificiu (ostiu), prin cicatrizare, compresiune 
sau astupare parţială.

Stentando sau stentato fttal.J = ou greutate; 
în musică termin de expresiune, acelaş cu ri- 
tenuto (v. ac.)

Stentor, numele unuia dintre Grecii, cari au 
participat lă asediul Troiei. Homer ()ice despre 
dînsul, că striga ca 50 de oameni. De aici se 
(jioe despre cei ce strigă puternic, că au voce 
de stentor.

Stepe, (dela rus. stepjj, şesuri acoperite numai 
cu iaroă, în Rusia şi Asia, necultivabile din causa 
lipsei de apă, de aceea nici nu au locuitori stabili. 
Asemenea şesuri în alte continente poartă alte 
numiri (prării, pampas, savanne, etc.).

Stephanit, mineral, sulfoantimoniurăde argint, 
rombic, negru. E un minereu apreţiat de argint; 
se extrage laSchemnitz, Kremnitz, Ereiberg, etc. 
La Virginia City în Nevada, în Idaho, Mexico 
e în cantităţi foarte mari.

Stephenson, (pron. stivens’n) George, inven
tatorul locomotivei, n. 8 Iunie 1781 în Wylam 
lângă Newcastle (Anglia), f 12 Aug. 1848 în 
Tapton-House lângă Chesterfield. La 1825 sub 
conducerea lui 8. s’a construit prima cale ferată 
între Stockton şi Darlington.

Sterca-Slulutiu, v. Şuluţu.
Stercullaceae Endl., (botan.) familie de plante 

dicotyledonate-polypetale, erbacee, arbuşti sau 
arbori, cuprinde vr’o 41 genuri cu vr’o 520 specii, 
respândite mai cu samă prin regiunile tropicale 
ale globului. 8. se divid în opt triburi, dintre 
cari menţionăm: tribul Sterculieae din care cităm 
genurile: StereuUa L. şi Cola 8chott. şi tribul 
Buettnerieae, dintre cari menţionăm genurile: 
Theobroma L. şi Buettneria L. [Z. C. P.]

Stereograf, maşina pentru confecţionarea plă
cilor de stereotypie fără composiţie tipografică.

Stereoma, (botan.) se chiamă în special ţesă
tura resistentă formată din fibre mechanice ce 
încungiură un fascicol conductor la monocoti- 
ledonate, iar în general se 4'ce ţesătura mecha- 
nică resistentă sau scheletul plantei ori al unui 
organ anumit.

Stereometria, sciinţa care se ocupă cu aflarea 
conţinutului şi a suprafeţei corpurilor; în sens 
mai larg partea geometriei, care tractează despre 
măsurarea volumelor.

Stereoscop, aparat optic, în care obiectele 
fotografate duplu se văd numai odată dar în 
perspectivă sau în relief. 8. constă din o cutie 
cu două oculare, în formă de trunchiuri de pi
ramidă. In paitea din jos a cutiei se pune fo
tografia duplă (obiectul e fotografat din puncte 
opuse). Dacă fotografiile sunt aşezate la loc po
trivit, imaginile văzute prin cele două oculare 
se contopesc într’una. Astfel obiectul îl vedem 
numai odată, dar fiind luate fotografiile din părţi 
opuse, vom vede atât partea dreaptă cât şi partea 
stângă a obiectului, va se ()ică îl vom vede în 
relief, adecă aşa cum e în natură (cu grosimea 
sa) nu cum se vede în fotografie.

Stereotypie, procedura de a aplica la tipar în 
loc de litere mobile litere fixe.

Stereum Pers., (botan.) gen de Ciuperci Ba- 
sidiomycete, familia Tellephoracee, cu pălărie

membranoasă tare, purtată de un picior scurt, 
ori fără picior. Numeroase specii, mai ales tro
picale, cresc pe copaci prin păduri; mai comune 
S. hirautum Fr., S. rufum Fr., etc. [8. Şt. E.]

Sterigmatocystls Cram., (botan.) gen de Ciu
perci Ascomycete, înrudit cu AspergiUua (v. ac.); 
are mai multe specii, cari trăiesc ca mucegaiuri 
pe animale vii, ori pe materii organice în des
compunere ; aşa S. nigra V. Tiegh., trăiesce pe 
scoarţă de copaci bogată în tanin, pe care il 
descompune în glucosă şi acid galic. [8. Şt. R.]

Steril, sterp, improductiv; uscat. (v. şi art. 
Nerodire.)

Sterlllsare, încăI4irea unui lichid până la gradul 
lui de fierbere.

Sterilitate, imposibilitate de a fecunda. La 
bărbat se distinge 8. din turburarea secreţiunei 
spermului de 8. din turburarea excreţiunii lui, 
scoaterea lui din ve.sicula spermatică. Toate afec
ţiunile testiculului cari cuprind ambele glande 
seminale pot causa 8. Soaiele şi diformaţiunile 
uretrei, stenosele, obstacolele în canal, fimosa 
(strimtoarea aperturei prepuţiului) au toate acelaş 
efect. Căuşele 8. la femeie sunt: lipsa sau atrofia 
ovariilor, infiamaţiunile trompelor (salpingitele), 
diferite boale ale uterului, viţiurile lui de con- 
formaţiune (anteflexiune, retroflexiune), metri- 
tele, malformaţiunile vaginului (lipsă, atresie). 
Cuvântul 8. nu este sinonim cu neputinţă.

Sterllng, unitatea monetară a Angliei, repre- 
sentată prin 8overeign (monetă de aur).

Metal Sterling, un aliagiu întrebuinţat foarte 
mult în America de nord, format din fier şi staniu.

Sternberglta, mineral, o varietate de pirotin.
Sternum, (anat.) osul pieptului. Os lat, care 

împreună cu cele 12 coaste şi vertebrele cores
punzătoare formează scheletul toracelui.

. Sternutatlo, flat.J strănut (v. ac.).
Sternutatorla, remedii cari provoacă strănut, 

s. e. tabac pulverisat.
Sterope, (mitol.) o pleiadă, amanta Zeului Ares, 

mama lui Oenomaos.
Sterp, steril (v. ac.).
Sterrometal, un aliagiu de coloarea aurului, 

compus din 60'2 părţi cupru, 38'1 părţi zinc şi 
1-6 părţi fier.

Stertor, (med.) termin medical pentru respi
raţia horcăitoare.

Stesichoros, poet liric grec din Himesa (Si- 
cilia), s’a ocupat îndeosebi cu instruarea şi con
ducerea corurilor de teatru, de aici şi-a luat 
numele de 8., de altcum se numia Teisias. In 
versurile sale a cântat îndeosebi obiecte luate 
din lumea mitică, din cea eroică şi dela Omer, 
pentru aceasta se consideră de întemeietoriul 
poesiei epioe-lirice.

Stethoscop, aparat folosit de medici la auscul- 
tare; e de forma unui tub; un capăt se pune 
pe piept sau în direcţiunea plămânilor, iar la 
celalalt capăt medicul îşi pune urechea şi as
cultă. Capetele tubului sunt mai largi ca mijlocul.

Stettenheim, luliu, scriitor germ., n. 1831 in 
Hamburg, a înfiinţat şi dirigează revista umor. 
»Die Wespen« în Berlin. Măiestru în 8atiră. 
8cr.: «Wippchens Berichte» (1878—91, 7 voi.); 
•Wippchens Geilichte» (1889), etc.

Stettin, guvernam. în prov. prus. Pomerania, 
12,076 km*., cu 785,229 loc. (1895). Capitala S., 
lângă Odera, fostă fortăreaţă, 140,724 loc.; 8 pieţe
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(statua lui Frideric cel Mare, a lui Friderio Wil- 
helm III şi a lui Wilhelm I), castel regal; 3 gim- 
nasii, 2 gimn. reale, şcoală agricolă şi comercială, 
2 seminare de înveţătoare, institut de surdomuţi 
şi de orbi, 2 musee; cameră de comerciu, filiala 
băncii imper., bursă; port. Cel mai însemnat 
oraş industrial al Fomeraniei (şantier, fabrici de 
maşini, bere, rachiu, chemicalii, zahăr, tutun) şi 
unul din primele oraşe comerciale ale imperiului, 
are 133 năi proprii, legături de vapoare ou por
turile Balticei, cu Londra şi New-Tork.

Stevie, numele popular al plantelor: Rumex 
alpinus L., Rumex conglomeratus Murr., Rumex 
crispus L., Rumex palustris Smith. (v. ac.), Stevie 
de grădină = Rumex Patientia L. (v. ac.).

Steyr, oraş în Austria de sus, lângă Enns, 
21,499 loc. (1890), însemnată industrie de fier 
şi oţel, cea mai mare fabrică de arme în mo- 
narchie. Odinioară a fost capitala Stiriei.

Stheiielos, în resboiul Troiei vizitiul lui Dio- 
medes.

Sthenie, (grec.) teoria emoţiunilor, iritabili- 
tăţii. Din iritabilitatea prea mare se nasc morburi 
cu caracter sthenie, adecă provenite din priso
sinţa puterii; scăderea prea mare a iritabilităţii 
provoacă morburi asthenice; adecă slăbiciuni.

Stibio Kali tartaric, un compus organic format 
din acţiunea oxidului de stibiu asupra tartra- 
tului acid de potasiu; se presintă sub forma cri
stalină de o coloai'e albă, e solubil în apă rece. 
Are o acţiune vomitorie asupra organelor de se- 
creţiune. In cantitate mare e toxic.

Ştibija, Spiridon, episcop ort., numit la 1695 
în Yerşeţ. E probabil că reşedinţa i-a fost la 
Caransebeş. Anul morţii se pare a fi 1721. Date 
mai positive despre viaţa lui nu posedem.

Stibiu sau Antimoniu, un metaloid de coloare 
alb-argintiă, are structura cristalină filiformă, 
peut. specifică de 6'71. Se găsesce rar în stare 
liberă în natură, mai adeseori combinat cu sulf 
sub forma de Tri- sau Penta-sulfur de S.

Stiblit, mineral, oxid de antimoniu, rar.
Stich, (grec) versicul luat mai cu samă din 

psalm, care se cântă înaintea altor cântări.
Stichovna, cântare biser., căreia îi premerge 

un stich mai lung, se cântă spre sfîrşitul unui 
oficiu, ca la înserat şi utrenie.

Stichira, cântare în formă de versuri, com
pusă mai ales de căti’ă cântăreţi sau hagiografii 
bisericii, în care se preamăresce ideia, obiectul 
şi scopul unei serbători ori funcţiuni sacre. Sti- 
ehologie, recitarea psalmilor în formă de versuri.

Stiohariu, ornat propriu persoanelor ierar- 
chice, avend forma unei cămeşi sau tunice lungi 
undulante. S. preoţesc şi archieresc de regulă 
este din pânză albă, iar cel diaconal sau al altor 
trepte ierarchico din materie colorată. In bis. 
orient, nu se admit S. albe.

Stlchomantla, la Greci profeţie din stichurile 
(versurile) unei poesii, ce se descria pe beţigaşe, 
se arunca într’o urnă şi scoţendu-se, se combina 
asupra lor.

Stlchometrie, (grec) se numia la cei vechi 
numerarea şirurilor dintr’un manuscris, cu scopul 
de a hotărî extinderea unei scrieri.

Stlcţiomythle, figură oratorică, se aplica cu 
deosebire in drama antică elenă prin proposiţii 
antitese ce se succedau repede şi pe scui't; con

traste scurte, adecă pro şi contra; vorbiri, ce se 
suocedează imediat. [*]

Sticla, o micţiune amorfă, obţinută prin to
pire din diferite silicate, dintre cari silicatul 
do sodiu, de potasiu şi cel de calciu formează 
părţile principale. Iu genere se deosebesce S. 
boemiană sau S. de potasiu şi S. franceză sau 
S. de sodiu.

. Sticla lăptoasă sau osoasă este o S. intrans- 
parentă formată prin adaugerea de cenuşe de 
oase. Proprietăţile fisice principale ale S.-eisunt: 
transparenţa, proprietatea cea mai folositoare şi 
mai importantă a ei, şi este o urmare a amor- 
fismului. Fragilitatea S.-ei e proverbială, dar se 
micşorează prin răcirea la temperatură scăiţendă. 
8. recită reu, se sparge adeseori fără cea mai 
mică infiuinţă externă. Muiată la căldură ea se 
poate întinde în firicele foarte subţiri. Proprie
tăţile optice ale S.-ei, precum coloarea, puterea 
de refracţiune a luminei şi împrăştiarea colo
rilor, se pot regula cu exactitate după cantitatea 
şi felul de amestecare al materiilor constitutive. 
O proprietate foarte însemnată a S.-ei este pu
terea de resistenţă în contra agenţilor chimici. 
S. bună resistă chiar aci4ilor (cu excepţiunea 
acidului fluorhidric) şi alcaliilor. Insolubilitatea 
ei însă nu e absolută în apă şi în alte lichide.

S. de cristal se chiamă S. care a ajuns la un 
grad mare de transparenţă. Se prepară din ma
terialele cele mai curate şi mai libere de fier, 
sub cea mai mare temperatură, sau adăugendu-se 
cantităţi mari de oxid de plumb sau chiar şi 
oxid de zinc, prin ce se ajungo luciu şi trans
parenţă mare, precum şi un sunet frumos.

S. optice sunt acelea, din cari se prepară sti
clăria esenţială a instrumentelor optice, (tele- 
scoape astronomice ordinare, microscoape, apa
rate fotografice, fare, lupe, ochielari, eto.). La 
prepararea instrumentelor perfecte pentru înlă
turarea colorilor de curcubeu se folosesc doue 
feluri de S., de coroană şi de flint, cari se taie 
în forme potrivite (linţi) şi se combină, încât 
produc efecte achromatice. O singură specie de 
S., întrebuinţată la scopuri optice, nu presintă 
achromatism (v. ac.) Numai anumite usine sunt 
în stare să producă S. mari optice fără defecte. 
Aşa s. e. in Germania sunt firmele Guinand 
Frauenhofer, etc. S. eptice se prepară din ma
terialele cele mai alese, în tigăi mari, aşezate 
câte una singură în cuptor, (v. şi art. Achro
matism, Chromatica, Lentile. Cf. Vlaicu, Mer-' 
ceolbgia, Braşov.)

Sticlele, Stiglef, pasere, v. Domnişor.
Sticta Ach., (botan.) gen de Licheni cu thal 

foliaceu fixat pe substrat prin rhizine şi cu apo- 
tecii discoide vîrîte în thaJ, dar cu margine di
stinctă. St. Pulmonacea Ach. (= Laibaria Pul- 
monaeea Nyl.), trăiesce prin păduri de bracji, 
fagi pe trunchiuri. Thalul seu pe faţa inferioară 
are nisce scobituri cari îl fac să seamene cu un 
plămân tăiat, de unde probabil şi credinţa po
pulară, că trebue să fie bun contra boalelor de 
plămâni, cum s’a folosit oficinal, iar acji numai 
în medicina populară. [S. Şt. R.]

Stiglet, pasere, v. Domnişor.
Stlgmaria Brogn., (botan.) rhizomele dela Si- 

gillaria (v. ac.).
Stigmat, orificiul exterior al tracheelor (apa

rate respiratorii la Arthropode). De obiceiu aceste
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oriQcii sunt aşezate ca părechi pe fiecare inel 
al corpului şi închiderea lor depinde de voinţa 
animalului. Le găsim la Insecte, Myriapode şi 
Arachnide.

Stigmat, (botan.) vîrful stilului modificat spre 
a prinde şi ţine polenul. E ca o măciucă CPri- 
mttlaj, ca un fir lung şi păros (Graminee), ca o 
cupă (Toporaşi), ca o frunză întinsă (Stânjeneli 
sau sucită în formă de cornet (Şofranl. Pe su->. 
prafaţa sa are nisce ridicături dese ca nisce pe
rişori, papilelo stigmatice; ele produc un lichid 
dulce şi lipicios, care prinde polenul şi îl hră- 
nesco ca să germineze, să dea tubul polinic; 
aceste papile sunt o modificare a ţeseturei con
ductoare din lăuntrul stilului. [S. Şt. R.j

Stigmatiple, (grec.) ornamente, şi figuri tipo
grafice, compuse din puncte de diferite mărimi.

Stigmatlsaţlune, (grec.) arătarea semnelor pa- 
timei lui Isus pe corpul unor creştini pii. (Of. 
Oorres, Christliche Mystik, Regensburg, 1837; A.. 
Imbert-Gourbeyre,Les stigmatisees. Paris, 1873.)

Stih —, V. Siith —.
Stil, (botan.) partea superioară a carpelului 

Angiospermelor. E mai lung ori mai sourt, scobit 
ca un şghiab, sau rotund şi străbătut prin mijloc 
de un canal. E aşezat la vîrful ovarului, S. ter
minal, ori pe faţa lui dorsală, ori chiar la basa 
feţei ventrale, S. gynobasic (v. ac.). S. are în 
interiorul seu o ţesotură specială, ţesătura con
ductoare stilară, ce se continuă în stigmat şi 
placentă (v. ac.), cu rol de a înlesni crescerea 
tubului polinic şi ajungerea lui până la ovul. 
S. lipsesce la carpelul gymnospermelor. (v. He- 
terostilie, Homostilie.) [S. Şt. R.]

Stil, (lat.) condeiul cu care . scriau Romanii 
pe ta.ble de ceară (tabula cerata), ascuţit la un 
oapăt, ca să poată săpa cu el în ceară literele, 
şi lat la celalalt ca să poată nete<ji ceara, când 
ar fi ceva de Îndreptat.

Stil în înţelesul de a(}i este modul de a scrie, 
felul, cum un scriitor îşi scie exprima, prin 
scriere, cugetările şi simţemintele lui. S. este 
mai mult sau mai puţin individual, dar difere 
după anumite epoce şi încâtva după naţiuni. 
S. celor vechi era mai greoiu, cu frase lungi 
şi puţină claritate. A(ji se scrie cu predilecţie 
în fraze scurte, întorsături repeeji, în S. uşor. 
S. se acomodează subiectului scrierii. S. bise
ricesc difere de cel literar. Cel diplomatic, oficial 
difere de cel poetic.
• Stil în archituctură, se chiamă modul, felul, 
sistemul de zidire, care diferă asemenea după 
epoce şi naţiuni. Ş. se numesce, în materie de 
bele-arte şi modul de concepere şi executare 
particular unui artist, în pictură, sculptură, ba 
chiar şi în mobilare (mobile; stil Ludovic XIV. 
stil rococo, etc.). In architcctură deosebim o 
mulţime de S., cari caracterisează gustul diferi
telor popoare şi diferitelor timpuri. Cunoascem, 
din vechime, stilul architeotonic al vechilor In
dieni şi Chinezi. S. architeotonic al Indienilor 
e primitiv dar mai cu gust ca cel chinezesc. 
Zidirile lor sunt acoperite şi din afară şi din 
lăuutru ou baso-reliefuri, cari represintă subiecte 
religioase, animale, flori, arbori. Coloane scurte 
şi multiplicate. Tavan greu şi drept. Chinezii 
au S. architeotonic barbar. Zidirile lor seamănă 
cu corturile. Totuşi, înlăuntrul edificiilor au pic
turi interesante. Caracteristicul stilului Egip

tenilor e mărimea, soliditatea şi rigiditatea. La 
Greci deosebim ca direcţii principale: 1) S. cel 
mai vechiu S. dorian (doric). Ansamblul grav, 
plin de nobleţă. In detalii, simplitate. Coloanele 
nu au basă. Stîlpi ornaţi cu dungi scobite (cau- 
nelures) largi şi adânci. Capitelul seamănă cu o 
cupă. Trighfii aparţin exclusiv acestui S. 2) S. 
ionian (ionic). Proporţii mai mici, detalii fine, 
stîlpii au basă, capitel lungăreţ, ornat, cu în- 
colăcituri la unghiuri (volute), în forma mel
cului. 3) S. corinthian (corinthio) cel mai ele
gant şi bogat între aceste. Coloană elegantă, 
capitel lung, de forma unui coş cu flori. Deoo- 
raţiuni, încolăcituri spiroidale. S. roman vechiu 
este amestecul S. grecesc în vechiul S. archi- 
tectonic al Etruscilor. Originalitate puţină, mai 
mult impune mărimea edificiilor şi caracterul 
lor practic. S. creştin (vechiu), nu se poate numi 
8. de sine stătător. Era o îmbinare a 8. păgân 
cu S. roman. Templele erau puţin solide, cata
combele prea mari. Din acesta se desvoaltă mai 
târziu a) S. Igtin occidental, care cu toate sfor
ţările unor architecţi, nu şi-a putut însuşi note, 
cari şă caracteriseze exclusiv S. occidental, afară 
poate de arcadele şi portalele fantastice şi puţin 
solide, b) S. oriental bizantin, ne presintă mai 
multă originalitate. Se introduce cupola, îni- 
brăcarea în marmoră a păreţilor, stîlpii ornaţi 
cu mosaicuri, asemenea şi arcadele. S. arab, 
are semn distinctiv turnul diu care se cbiemau 
credincioşii la rugăciune, minaretul, apoi ar
cadele în forma potcoavei, precum şi decorarea 
pompoasă io intern, şi simplitatea în afară. 
S. gotic (ogival), are caracteristicul că arcada 
semicerculară s’a înlocuit cu ogiva, adecă 
forma unei elipse tăiate în două prin diametrul 
cel scurt. S. roman derivă dela cel bizantin. 
O singură deosebire este, îngrijirea exteriorului, 
înfrumseţarea externă, care in stilul bizantin 
lipsesce. S. renaisance, născut in Italia şi res- 
pândit în lume, pe terenul architecturei n’a 
făcut minuni ca în pictură. Luxul şi întoar
cerea la stilul păgân, iată caracteristicul acestui 
stil, al cărui scop a fost a plăcea ochilor, a 
frapa. O combinaţie plăcută a tuturor de până 
atunci. S. modern se manifestă la edificiile pri
vate, o combinaţie de cupole şi turnuleţe, front, 
lux în ornamentul extern. In sculptură, în pic
tură aflăm de asemenea stiluri de artă, clasi
ficate în acelaşi fel ca şi în architectură, fiind 
pictura şi sculptura, părţi întregitoare archi- 
tocturei. [V. E. M.|

Stil, felul de a indica timpul, după călindnriil 
vechiu (Iulian) sau cel nou (Gregorian), stil vechiu 
şi stil nou. (V. Calendar.)

Stilbita, mineral, zeolit calcic, moooclin. Se 
găsesce în cristale incolore, albe sau cenuşii în 
cavităţile basaltelor, melafirelor, graniţelor pe 
Islanda, Farore, în Scoţia, Viesch (Valais), etc.
' Stilet, pumnal cu lama triangulară. Instrument 

dc impuns, foarte periculos.
Stilicho, Flaviua, comandant şi bărbat de stat 

roman, n. 359 d. Chr. în Panonia. In căsătorie 
a luat pe fica lui Teodosiu cel Mare, căruia i-a 
remas fidel până la moarte. A lucrat mult pentru 
reunirea militară a imperiului roman deja dis- 
membrat in doue părţi. In doue rânduri învinse 
pe Alarioh. In 408 căiju jertfa conjuraţiiinei în
scenată de inimicul seu Olympius.
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Stilistica, teoria regulelor stilului (v. ac.), o 

parte a retoricei, a unui tractat de literatură 
sau a teoriei literare.

Stillingla L., (botau.) gen de plante lemnoase 
din fam. Euphorbiaceelor, trib. Crotoneae. Cu
prinde vr’o 13 specii boreal- şi austral-ameri- 
cane. de pe insulele Mascarene şi din Oceanul 
Pacific, dintre cari cităm: S. sebifera Mchx. din 
Atnerica de nord şi China, o plantă ce produce 
ceară. [A. Pr.]

Stilografia, procedeu inventat de Scholer (Co
penhaga), pentru gravare la construirea placelor 
de aramă pentru tipar.

Stilp, ce susţine o clădire, sprijin, proptea. 
Stîlp se numesce în satele răzeşesci din Bu
covina şi o bucată de loc de şeseijeci de stînjini 
(120 m.) de lat şi tot pe atâta, sau şi ceva mai 
mult, de lung.

Stilparl, ramuri venji, ce se împart în bi
serică în Dumineca Floriilor (v. ac.).

Stîlpnlcl (Stiliti) se numesc acei sfinţi, cari o 
parte îndelungai a vieţii lor au petrecut-o în 
post şi contenire sihastrală pe vîrfurile mun
ţilor. Intre aceştia biserica numeră pe Sf. Simeon 
stîlpnicul cel tiner (n. 521), care 45 ani a trăit 
pe un vîrf de munte lângă Antiochia, şi pe Sf. 
Simeon cel bltrân. Pomenirea lor biserica o ce
lebrează la 24 Maiu şi 1 Sept.

Stllpnomelan, mineral, o varietate de chiorit.
Stllpnoslderlt, mineral, varietate de limonit 

silicioasă şi fosfată.
Stima, sinonim: res)>ect. Afecţiunea faţă de 

cel ce face bine, de betrâni, de părinţi, (v. şi 
Onoare).

Stimul, sinonim: imbold, ceea ce este causa, 
motivul unei fapte, unei acţiuni, ceea ce excită 
organele.

Stimulare, imbold, îmboldire, îndemnare, 
aţîţare.

Stindard, (franc.) steag de cavalerie, în ge
nere steag (V. ac.).

Stingă. Cum omul are doue braţe, unul de o 
parte a corpului şi altul de ceealaltă parte, s’a 
dat manei cu care dînsul îndeplinesce cele mai 
grele şi mai delicate operaţiuni, numirea de 
dreapta, iar celei opuse de S., stîngaeiu, cu 
toate că sub braţul stîng se află inima. Cuvintul 
de dreapta şi S. (care corespunde la ţerani cu 
heis şi cea) mai înseamnă şi direcţiunea în care 
cineva trebue să meargă sau să lucreze. In po
litică şi mai ales în usanţele parlamentare prin 
dreapta se înţelege de regulă partea conserva
toare a corpului deliberant, iar prin S. partea 
liberală şi progresistă. Intre aceste doue laturi 
se formează câte odată centrul, care ţine un loc 
intermediar şi de echilibru între cele doue părţi, 
mai ales când avem o extremă S., unde pre
domină ideile radicale şi socialiste, şi extrema 
dreaptă, numiţi odinioară tombatera şi reacţio
nari. De multe ori însă representanţii ţerei iau 
posiţiune în parlament mai mult conduşi de am
biţiuni personale decât de convingeri politice. 
Se mai t)ioe asemenea în desfăşurarea unui corp 
de armată pe câmpul bătăliei, aripa dreaptă, 
aripa S., eto. [W.]

Stingher, fără păreche, fără soţ şi neinveţat 
'a jug.

Ştjolu, o specie de paseri. Buhe (v. ac.).
Stlp, (botan.) tulpină lemnoasă arborescentă.

ca o coloană simplă, mai rar ramificată, purtând 
tocmai în vîrf un buchet de frunze sau şi de 
inflorescenţe şi fructe; s. e. la monocotiledonate. 
Palmierii, Pandcmus, Dracaena, la Perigele ar
borescente, la Cycadee. Stipă se mai numesce 
şi piciorul, suportul unui organ; s. e. stipa pă
lăriei Ciupercilor, sporogonului de Muşchi, frun
zelor şi sporangiior de Ferige. [S. Şt. R.]

Stipa L., (botan.) gen din vasta familie a Gra- 
mineelor, tribul Agrostideao, cuprinde ierburi 
perene şi are vr’o 100 specii, respândite prin 
regiunile tropicale şi temperate ale globului. S. 
se divide în mai multe secţiuni, considerate de unii 
botanişti ca tot atâtea genuri deosebite, precum: 
Macrochloa Kunth., AristeUa Bertol.,etc. Dintre 
numeroasele specii ale acestui gen menţionăm: 
S. pennata L., numită popular: Colilie, Nă- 
gară, etc., şi S. eapiUata L., numită de po
porul no.stru: Iarba curelei, Păiuş, Pă- 
nuşiţă. [Z. (i. P.]

Stipendiu, soldă, rentă; ajutor în bani, dat 
pentru studii sau călătorii.

Stipendiu misal, remuneraţiunea în bani ce 
o primesce preotul pentru celebrarea liturgiei 
pentru privaţi. S. m. s’a introdus mai ales în 
Occident în locul pânei, vinului şi a altor obla- 
ţiuni ce se dedeau în vechime pentru susţi
nerea preoţilor. Abusul cu S. m. se pedepsesce 
în biserica apus. cu excomunicare, mai ales 
câud cineva primesce S. m. şi apoi le dă altuia, 
reţinendu-şi o parte.

Stlpulaţlune. A stipula înseamnă a se constitui 
creditor, precum a se obliga, înseamnă a se con
stitui debitor. Omul, în principiu, nu se poate 
obliga decât pentru sine. S.-le pentru altul, adeeă 
prin cari se face altul creditor, fiind nule din 
causa lipsei de interes din partea stipulatorului, 
ele vor fi valide îndată ce va exista un interes 
personal pentru dînsul, fie chiar moral.

Stlpule, (botan.) frunzişoare mici cari însoţesc 
frunzele la basa peţiolului sau limbului lor; 
uneori sunt mult desvoltate, iar de obiceiu acoper 
în mugure frunzele tinere. S. persistente se văd 
la Micşunea, Mazere; concrescute cu peţiolul la 
Trifoiu, Trandafir; S. mari, înlochind frunza 
transformată în cârcel, la Lathyrus Aphaca; S. 
concrescute între ele şi aşezate la subsuoara pe
ţiolului, axilarCi intrapefiolare, la Melianthus, 
ori opuse peţiolului, opositifoliate, la Astra- 
galus; S. caduce la mulţi copaci (Stejar, Fag); 
S. transformate în ghimpi, la basa peţiolului 
frunzei de Salcâm. S. cari însoţesc foliolele frun
zelor compuse se (Jic Stipele (la Saloâm). Ochrea 
(V. ac ), ligula (v. ac.) şi calicului (v. ac.) sunt 
formaţiuni de natura S.-lor. [S. Şt. R.]

Ştir, numele românesc al plantei Amarantus 
retroflexus L. (v. ac.). Ştir roţu = Amarantus 
sanguineus L. (v. ac.). Ştir prost = Amarantus 
viridis L. (v. ac.).

Ştirb, tocit, fără dinţi; om ştirb, om fără dinţi.
Ştirbei, 1) S., Barbu Dim., cel mai mare 

domn al Ţerii-Românesci din seci. XIX înainte 
de unire, n. Aug. 1799 la Craiova, f Apr. 18t)9 
laNizza, frate cu principele Gh. Bibescu (v. ac.), 
este adoptat de bogatul său unchiu Ştirbeiu, al 
cărui nume îl primesce. După temeinica stu- 
diare a Istoriei şi a sciinţelor de stat la Paris 
(1817—21), unde se împrietenesce cu Guizot, 
devine sub domnia lui Al. Ghica director al vi-
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stieriei şi apoi ocupă dela 1829—47 însemnate 
funcţiuni în toate ramurile administrării publice, 
ministru de interne, de culte, de justiţie, etc. Ajuns 
principe domnitor al Ţerii-Românesci (1849—56), 
pregătit astfel prin ocupările lui anterioare, el 
introduce, în împrejurări deosebit de grele, o 
relativ bună administrare a ţerii, mai ales în 
privinţa finanţelor şi a înveţămentului. Ca re- 
sultat permanent a remas excelenta lui orga- 
nisai'e a dorobanţilor, menită pentru scopuri 
fişcale, dar care ă înlesnit mai pe urmă intro
ducerea armatei teritoriale în România liberă. 
(Cf. şi Aus dem Leben Konig Karls, voi. I, p. 121, 
125, etc.)

2) Ştirbei George, unul din fiii principelui 
domnitor Barbu Ş. (v. ac.), n. 18d2 la Bucuresci, 
a fost câteva luni în patria sa minstru de ex
terne în al doilea cabinet format sub principele 
Carol; în ministeriul Ion Chica dela 15 Iulie 
1866, dar apoi s’a aşezat la Paris, unde trăiesce 
şi asti^i în retragere (Cf. Aus dem Leben Konig 
Karls, voi. I, p. 125, etc.)

3) Ştirbei Alexandru, bărbat politic româu, 
n. 1836 la Bucuresci, f 1895, unul din fiii prin
cipelui domnitor Barbu Ş. (v. ac.), a fost adese 
ori ales deputat al Craiovei, a funcţionat ca mi
nistru al lucrărilor publice în primul cabinet 
»junimist« dela Martie 1888 şi apoi pentru scurt 
timp ca ministru de finanţe in cabinetul Lascar 
Catargiu la Dec. 1891.

4) Ştirbei, principesa Alina, a dăruit Acad. 
rom. în Febr. 1889 un fond de 200,000 lei, din 
venitul cărora să se premieze cărţi cu conţinut 
moral şi patriotic.

Ştirbeiu, corn. rur. în Rom., j. Romanaţi, se 
compune din 5 sate cu 2848 loc. £ leagănul fa
miliei Buzesci.

Ştirbeiu, numele oficial al oraşului Călăraşi 
(V. ac.).

Stîrca, lemn cu care se strivesc strugurii.
stîrcea, l) S. Eugeniu, baron, om politic bucov., 

n. 1835 în Crasna dintr’o veche familie boie
rească de acolo; a studiat în casa părintească, 
apoi în institutul Teresian din Yiena, şi la univ. 
de acolo jurisprudenţa; a intrat în 1856 ca func
ţionar politic in serviciul statului la guvernul 
din Cernăuţ şi s’a pensionat în 1890 ca con
silier guv. din causa unei nedreptăţiri; a fost 
deputat în camera legislativă a Bucovinei dela 
1867—99 şi în camera deputaţilor a consiliului 
imperial din Viena dela 1873—79, membru în 
comitetul dietal al Bucovinei dela 1893—99, şi 
preşedinte al Societăţii agriculturale bucovinene 
dela 1880—99. f 12 Nov. 1901.

2) Stîrcea Victor, baron, frate mai mic cu 
Eugeniu, n. pe la 1840, a studiat în Cernăuţ, 
şi în Viena jurisprudenţa; s’a ocupat dintru în
ceput cu administi'area moşiilor famihare; dela 
1871—98 a fost membru în camera legislativă 
a Bucovinei, şi în anii din urmă şi în a con
siliului imp. din Viena, şi a fost president al 
Societăţii pentru cultura şi literatura românească 
în Bucovina. [Dr. I. G. Sbiera.]

Stlrla, (SteiermarkJ, ducat, una din ţerile co
roanei austriaco, 22,428 km8., cu 1.282,708 loc. 
(1890) Germani, la sud Sloveni (32»/0); ţeară 
muntoasă traversată de Alpii norici în 3 şiruri 
(Hochgolling 2863 m.). Rîuri principale: Mura, 
Brava şi Sava; numeroase isvoaro de apă mi

nerală (Rohitsch, Gleichenberg, etc.). Productele 
agricole (oves, secară, grâu, cucuruz, etc.) nu 
acoper cerinţele; se produc poame şi vin (lasud), 
se ţiu . vite pe păşunile de munte. Mino de fier şi 
lignit. Renumităiudustriedefierşi oţel (coase, etc.). 
Universitate, şcoală super, technică, academie 
montanistică, 9 gimnasii şi gimn. reale, 3 şcoale 
reale, 1 acad. comercială, 1 şcoală industrială, 
1 şc. agricolă, 1 şc. de minerit, 4 seminare înv. 
In dieta imp. trimite 27 deputat, dieta provin
cială are 63 membri. Capitala Graz. S. făcuse 
parte din Carintia, dela 1035 marcgraviat germ., 
1180 ducat, 1192 veni la Austria şi cu aceasta 
1278 la casa de Habsburg.

Stirling, comitat în sudul Scoţiei, 1208 km9., 
cu 125,608 loc. (1891). Capitala S., 16,781 loc.; 
în apropiere castelul pe stâncă S. Castle, unde 
petreceau bucuros Stuarţii.

Stirolen (Styrol), Cs H8, Phenylethylen, ci- 
nameu, este un compus organic, care se găsesce 
în mică cantitate în eterul cărbunilor de piatră 
şi în storax. E un lignit de coloare albă limpede 
insolubil în apă, solubil însă în alcool sau eter.

Stirps, (lat.) trunchiu, origine, familie, sânge, 
neam, descendent.

Stîrv, cadavru, mai ales de animal. Sin. mor
tăciune, hoit.

Ştluca, (Esox îucius L.), pesce teleostean, 
din famiUa Esocidae, cu capul turtit, înotătoarea 
dorsală aşezată mult înderept; cavitatea bucală 
provetjută cu numeroşi dinţi. Este un pesce foarte 
lacom şi respăndit în toate fluviile şi lacurile 
din Europa şi ajunge câte odată la greutatea 
de 15 kgr.

Stoa, (grec., lat. porticus), portic, foişor, sală 
cu cclumne. De acestea erau mai în toate ora
şele vechi ale Greciei, îndeosebi în pieţe, ca 
loc de plimbare. Foişorul cel mai însemnat din 
Atena era >Poikile<, unde îşi ţinea prelegerile 
Zeno (v. ac.), din care causă S. înseamnă şi 
doctrina Stoicilcr (v. ac.).

Stobaeus, loannes, din Stobi, în Macedonia, 
prin seci. V sau VI d. Chr., a compilat pentru 
fiul seu Septimiu fragmente din preste 250 de 
poeţi şi prosatori vechi, lucrare cu atât mai im
portantă, cu cât operele multora din autorii ci
taţi au dispărut. Lucrarea sa se împarte in douo 
părţi: prima, Anfhdlogia, estracte poetice; a 
doua, Edogae physicae et ethicae sau Chresto- 
mathia (v. ac.). Cea mai buuă ediţiune e a lui 
Heeren, 1791—1801, 4 voi. Alta, Edogae et 
Florilegium, reunite. Geneva, 1609, în folio. Ediţ. 
de Conrad Gessuer, 1594, Basel, 1 voi. 4°, cu 
text grec şi latin.

Stobor, gard de scânduri aşezate vertical.
Stock, (engl.) basă, fundament, figurat: ca

pitalul fundamental al societăţilor pe acţiuni; 
părţile singuratice se numesc ahares (acţiuni).

Stockholm, comitat (Lan) în Svedia, 7611 km9., 
cu 160,999 loc. (1897). Capitala şi residenţa 
Svediei, S., lângă scurgerea lacului Mălar spre 
Baltica, situat pe mai multe insule, 288,602 loc.; 
are trei părţi principale: 1) Staden, cea mai 
veche parte a oraşului, pe o insulă, castel regal, 
obelisc, statua lui Gustav III, bis. gotică Ritter- 
holm cu cripta regilor, numeroase trofee; bursă, 
bancă, monetărie, etc. 2) Ssdermalm (suburbia 
sudică), cu un magazin colosal de fier şi şantier. 
3) Norrmalm (suburbia nordică), cea mai mare
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şi mai elegantă parte a oraşului cu strade re
gulate, piaţa Gustav-Adolf cu statuă, grădina re
gală (statua lui Carol XU şi Carol XIII), parcul 
Berzeliua; edificiul Acad. de sciinţe (cu museu 
zool.); museu naţional; 2 poduri do fier duc la 
insule; apaduct minunat; institut de medicină 
Carolineum, Academia sciinţelor (cu observatoriu 
astron.), a artelor frumoase, istorică, de musică, 
de sciinţele militare, etc.; şcoală super, technică, 
şc. industrială. Grandioase instituţiuni umani
tare. Industrie desvoltată (mătasă, maşine, tutun, 
zahăr, piei, bumbac, etc.), cea mai însemnată 
piaţă comercială a Svediei; 1895 au întrat în 
port 1721 vase încărcate de 666,890 tone, au 
ieşit 732 năi de 311,973 tone. Banca Svediei. 
In apropiere de 8. se află castelele Karlsberg 
(acum academie de resboiu). Saga, Ulrichsdal, 
Drottningholm. 8 Nov. 1520 »baia de sânge 
dela S.1

Stookport, oraş în nord-vest. Angliei, 70,263 loc. 
(1891); central industriei de bumbac.

Stockton, S. on Tees, oraş cu port în cottul 
engl. Durham, 47,708 loc. (1891); fabrici de vele, 
şantier.

Stoenesci, numele mai multor comune rur. 
în Rom., între cari: 1) S., în j. Vlaşca, com
pusă diu 3 căt., situată pe malul drept al apei 
Călniştea, are 1538 loc. 2) S., în j. Vâlcea, for
mată din 4 mahalale, 717 loc., cari se ocupă cu 
transportul sării. 3) S., în j. Muscel, cu 554 loc. 
Deasupra satului e Colţul-Albinei cu piatră de 
var şi isvorul Glodul cu apă minerală, (v. şi 
Stoienesci).

Stoenescu, Theodor M., publicist român, n. 
23 Sept. 1860 în Brăila. Laureat al conserva
torului de musică şi declam, din Bucuresci. 1894 
numit funcţionar la minist. cultelor. A publicat: 
Nunta neagră, dramă localisată în doue acte, în 
versuri, lăl3; Nopţi albe, poesii, 1887; Dră- 
guşin haiducul, istorie adevărată, 1894; Nuvele, 
1894; Alfred de Musset, La ce visează fetele. 
Auguste Yacquerie, Adesea bărbatul schimbă, 
trad. în versuri. Teatru (trad. din franc.), 1896; 
Însurătoare, comedie într’un act, în versuri, 
1897; Poesii, 1897. S. a redactat câţiva ani «Re
vista literară».

Stofa, ţesătură, postav. 8. se numesc de re
gulă ţesăturile din lână. După forma şi felul 
ţesăturii, primesce diferite numiri, aşa flanela, 
zechea, ţolul, pâslă (pentru fabricarea hârtiei), eto. 
S.-le sadea din lână peptenată: Percanul (din 
per de cămilă), Thibet, Cripon, etc., apoi dife
ritele covoare.

Stog sau Şiră., grămadă mare de cereale în 
spice. In special se numesce S. grămada făcută 
din aşezarea sistematică preste olaltă a snopilor 
sau a căpiţelor de fen.

Stoica, loaif, român de origine, episcop în 
Maramurăş dela 1692—1711. Locuia în Huszt şi 
la mănăstirea Husztbaranya. A apărat averile 
bisericesc!, s’a îngrijit de binele moral al cre
dincioşilor. A tipărit în mănăstirea dela Peri un 
Antimension, din care se află exemplare în Ma- 
rainurăş, şi un Pentecostar. A făcut adeseori vi- 
sitaţiuni pai’ochiilor şi a ţinut mai multe so boare.

StoloănescI, com. rur. în Rom., j. Olt, cu 
1998 loc.

Stolceni, magh. Sztojkafalva, com. rur. în 
Trans., cott. Solnoc-Dobâca, cu 422 loc. români.

Are un mic stabiliment balnear cu apă alcalină- 
muriatică, folositoare la afecţiuni catarale.

Stoicenl-Pleşolul, com. rar. îri Rom., j. Argeş, 
se compune din 15 sate, cu 1633 loc. Prin com. 
trece riul Topologul.

Stoioescu, 1) S., Const, advocat şi bărbat po
litic român, n. 1852 în Ploiesci, şi-a făcut stu
diile jur. la Paris, a intrat în magistratură, a 
fost prim-secretar la legaţiunea rom. din Paris, 
presideut al trib. comercial din Bucuresci, apoi s’a 
ocupat de advocaturăşi de politică şi a fost şi prim- 
redactor la «l’Independance Roumaine«. Ales de 
mai multe ori deputat ca membru al partidului 
liberal, S. a fost ministru de lucrări publice şi 
de justiţie în primele două cabinete D. Sturdza 
(Oct. 1895 până Nov. 1896, Martie 1897 până 
Martie 1899), ministru de externe în cabinetul 
Aurelian (Nov. 1896 până Martie 1897), ministru 
de justiţie şi apoi de domenii în al treilea ca
binet D. Sturdza dela 14 Pebr. 1901.

2) Stoieeseu, George I., Dr., prof. la facult. 
de medicină din Bucuresci, n. 1850 în Ploiesci, 
a studiat la Paris; promovat Dr. în med. la 1876, 
a fost numit 1878 medic-şef de spital, iar 1887 
prof. universitar. S. a fost şi senator, membru 
al consil. san. sup., şi este membru coresp. al 
acad. de med. din Paris. Mare ofic. al Stelei 
Rom. şi ofic. al Legiunii de onoai'e. A publicat 
numeroase scrieri medicale.

Stoici s’a numit un grup de filosofi greci, cari 
profesând aceleaşi învăţături au format laolaltă 
şcoala numită stoică. Aceasta şi-a luat începutul 
prin seci. IV a. Chr. şi a existat până cătră finea 
seci. II. Pilos. S., numiţi mai ântâiu Zenonii, 
dela întemeietorul şcoalei, au căpătat numirea 
de S. dela un portic sau o galerie pe stîlpi ce 
se afla în Atena, ai cărei păreţi erau zugrăviţi 
cu felurite colori şi unde Zenon obicinuia a-şi 
ţine prelegerile sale filosofice. Principalele în
văţături ale S.-lor se reasumă în următoarele: 
Două principii au dat nascere lumii: materia 
inertă şi forţa activă. Scopul vieţii e fericirea 
ce constă în cultivarea spiritului, în înfi'ănarea 
poftelor, în practicarea virtuţii şi în împlinirea 
datorinţelor. înţeleptul stoic e fericit chiar şi 
în torturi. Şcoalei stoice aparţin: Zenon, înte
meietorul şcoalei, Perseus, Cleantes, Ariston, 
Eril, Sfer, Crisip, Diogen din Babilon, Paneţiu, 
Posidon ş. a. (Cf. Teodorescu, Ist. fii. ant. Ogereau 
Le systeme philos. des Stoiciens, 1885.)

Stoicism se numesce mai ântâi sistemul filo
sofic şi doctrina profesată de cătră filosofii apar
ţinători şcoalei stoice, apoi modul de a filosofa 
in spiritul acestei şcoale. In înţeles fig. se mai 
ia acest cuvent pentru statornicie şi pentru se
veritatea moravurilor. [PI]

Stoienesci, com. rur. în Rom., j. Romanaţi, 
lângă Olt, are 968 loc., se ocupă cu agricultura 
şi crescerea vitelor. In cuprinsul comunei se află 
ruine din podul lui Traian. La 1595 Mihaiu Vi
teazul a sdrobit aici oştile turcesc!, (v. şi Stoe
nesci.)

StollescI, com. rur. în Rom., j. Argeş, se com
pune din 8 sate, cu 1626 loc., agricultori.

Stoina, com. rur. în Rom., j. Dolj. Se compune 
din 8 căt., cu 1852 loc. Pe teritoriul comunei 
se produce vin alb.

Stojanow, Zacharia, om politic bulg., a fost 
păstor; 1879 ales în sobranie, a lucrat pentru
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uniunea cu Rumelia de est,-a fost redactor al 
(jiarului »Swoboda«, şi câtva timp presidentul 
sobraniei. ţ 1889.

Stokvlij loaif, medic, n. 1834 în
Amsterdam; 1874 prof. de patologie. Scrieri: 
Pat Ologi ti'şi terapia boalei Diabetes mellitus, 
1886 ; Patologia comparată a rasselor, 1890, ş. a.

Stol, massă în mişcare. S. se numesce în
deosebi cârdul de paseri, când sboară împreună, 
căletorind.

Stola, un vestmânt de distincţiune pentru ma
troanele romane. Se asemăna mult ou tunioa şi 
se purta' deasupra acesteia, ajungând până la 
pământ. Astăiji se numesce S. un ornat sacru 
propriu numai persoanelor ierarchice de grad mai 
înalt, cum sunt: diaconii, preoţii şi archiereii. 
Fără S. sau orariu nici o funcţiune sacră nu 
se săvîrşesoe, pentru aceea, în sens figurat, re- 
muneratiunea ce se dă preotului pentru func
ţiuni sacre, ancă se numesce S.

Stolberp, 1) S. (Stollberg), oraş industrial în 
guvernam, prus. Aachen, 13,532 loc. (1895) ; ca
meră de comerciu; mare industrie de oglindi, 
obiecte de cositor şi metal; Mine do cărbunii 
fier, plumb şi zinc; fabrici de sticlă. 2) S. am 
Harz, oraş în gUvernamontul prus. Merseburg, 
2021 loc.; castel; loc principal al comiţiatului 
S.-Stolberg.

Stolnic se numia marele bucătar, care pui'ta 
grije de masa voevocjilor români.

Stolojan, Anast., bărbat politic român, n. 1836 
la Craiova, f 1900; după terminarea studiilor 
juridice la Paris, a fost nuriiit procuror la Cra
iova, dar a devenit preste puţin timp advocat şi 
adeseori s’a ales deputat ca membru al parti
dului liberal. In cabinetul 1. Brătianu a fost 
(Iulie 1879 până Iulie 1880) ministru al justiţiei 
şi (Febr. 1885 până Martie 1887) al domeniilor, 
asemenea în cabinetul Uim. Sturdza (Martie 
1897 pâuă Nov. 1898).

Stolon, (botan.) tulpină tîrătoarp, purtând pe 
ea frunze ordinare, sau solzi; desvoaltă rădăcini 
adventive şi uoni tulpini aeriane, s. e. la Frag, 
PotentiUa, Tămăiţă, Hieraciumpilosella, Saxi- 
fraga, ş. a. (v. şi Marcotagiu).

Stolp, oraş în guvernamentul prus. Koslin, 
24,845 loc. (189.5); castel; filiala băncii imper.; 
gimnasiu; prelucrare de cUichlibar, industrie de 
fler, comerciu maritim; port la Baltica: Stolp- 
milnde, cu băi de maro.

Stolzita, mineral, wolframat de plumb, te- 
tragoual; rar la Zimwald, Cognimbo.

Stoma, (grec.) gură, îmbucătură, vărsarea 
unui rîu.

Stomac, lărgirea sacciformă a canalului inte
stinal intre esofag şi duoden. 8. e aşezat în partea 
super, a abdomenului, de-a stânga, în parte aco
perit de coaste. In el se întâmplă partea cea mai 
însemnată a procesului digestiv. Forma S.-lui e 
aproape semilunară, cu o margine superioară 
mai scurtă şi concavă şi una inferioară mai lungă 
şi convexă. Lungimea lui e de 25—30 om. şi 
lăţimea de 9—12 cm., iar capacitatea de 3—5 1. 
Intrarea din esofag în S. se numesce cardia 
şi ieşirea din S. in intestinul subţire pylorus. 
Păreţii S.-lui se compun din un strat de mu
coasă, un strat de fibre musculare şi învelişul 
peritoneal. In membrana mucoasă se găsesc glan

dele digestive, cari secretează sucul gastric, (v. şi 
art. Digestiune.)

Stomacace, stomatită ulceroasă idiopatică; for
maţiune de ulceraţiuni pe gingii, cari se distrug 
repede şi oari provoacă pe părţile vecine tume- 
facţia mucoasei gurei, seoreţiune abondentă de 
salivă, însoţite de un miros neplăcut, pătrun
zător. S. se observă la diabetici, în scorbut, la 
scrofuloşi precum şi la persoane, cari nu în
grijesc în mod suficient de dinţii lor încât se 
favorisează depositele de tartru.

Stomate, (botan.) celule speciale interpuse ce
lulelor obicinuite diu epiderma frunzelor şi tul
pinilor. O stomatăe formată din 2 celule, fie
care având forma de rinichiu sau bob de fasole, 
aşezate aşa că se privesc prin feţele lor scobite, 
lăsând între ele o mică deschidere, osteola. Prin 
osteolă poate trece aer, vapori de apă în spaţiul 
de sub 8., camera sub-stomatică, sau invers. 
Prin urmare 8, sunt nisce aparate cari permit 
schimburi de gaze între mediul extern şi inte
riorul plantei (V. Difusiune); acestea sunt S. 
aerifere. Alte S. sunt aguifere sau hydatode 
(v. ac.). 8. sunt în special numeroase pe frunze; 
pe un mm*, sunt 50—200, pot fi chiar 600—700, 
ori pe ambele feţe ale frunzei, sau mai mult pe 
faţa inferioară; lipsesc la frunzele cu totul aco
perite de apă, iar la cele plutitoare sunt numai 
pe faţa lor superioară. 8. sunt aşezate la nivelul 
celoralalte celule epidermice, ori mai jos ca ele, 
ori localisate numai în fundul unor cripte, ca la 
Leandru. 8. tinere au în lâuntrul celulelor lor 
clorofilă; la lumină de obiceiu au osteola des
chisă, iar la întunerec închisă. [8. Şt. R.)

Stomatitis, 1) S. aphtoasă, S. vesiculară, afte 
a cavităţii bucale. Plăci cenuşii, ovale încun- 
giumte de o zonă ângustă de vase injectate, lo
calisate pe mucoasa buzelor, a obrazilor, a gin- 
geilor, a limbei şi a vălului palatin.

2) Stomatitis catarrhalis, varietate de 8., ca- 
racterisată prin roşeaţa şi tumefacţia mucoasei 
gurei, fără să se formeze ulceraţiuni.

Stomatopoda, ordin de Crustacei, având corpul 
alungit, cu carapacea moale, care nu acopere 
ultimele 3 segmente toracice, 5 păreclii maxi- 
lipede; branchiile tufoase aşezate pe picioarele 
abdominale. Trăiesc în mările calde şi se hră
nesc cu animale marine. Squilla, cinstaceu 
translucid verde cu pete roşii, trăiesoe în Me- 
diterana.

Stone, măsură comercială, v. Avoirdupois.
Storast, V. 8tyrax.
Storesci, com. rur. în Rom., j. Botoşani. Pe 

teritoriul com. ondulează dealuri pietroase. E 
formată din 2 sate, cu 1740 loc.

Storck, 1) S., Carol, sculptor, n. 1826 în 
Hanau (Germauia), f 1887 în Bucuresci. A făcut 
în Paris studii speciale. A sculptat în lemn bi
serica Curtea de Argeş. In marmoră Domniţa 
Balaşa, regina Elisabeta (ca soră de caritate pe 
câmpul de resboiu), busturile Maiestăţilor şi alte 
busturi, între cari mai multe decorează sala par
lamentului român. In fine: monumentele comem. 
dela Griviţa, Prahova şi Vidin, eto. Dela 1856 
până la moarte a fost profesor de sculptură la 
şcoala de Bele-Arte din Bucuresci.

2) Storck, Garol, fiul celui precedent, n. 1854 
în Bucuresci, distins elev al şcoalelor înalte de 
sculptură din străinătate (Florenza, Philadelphia),
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a executat în marmoră statua doamnei Ana 
Davila, Forţa şi Prudenţa ^pentru faţada pala
tului de justiţie), etc., şi neintreoute lucrări de 
arohitectură.

Store, (franc.) perdea de fereastră, rulou. 
S., (cngl.) magazie, provisiune.

Storno, (ital) reîntoarcere. In contabilitate 
termicul atornare însemnează rectificarea unei 
greşeli de contare prin înscrierea posterioară 
a unui contra-articol nou (S. sau Bistorno). In 
afaceri de asigurare se (}ice S. desfiinţarea con
tractului de asigurare.

Storojineţ, comună rur., tîrg, parucbie, moşie 
boierească în Bucov., căpit. şi j. Storojineţ, are 
5896 loc. (2287 ort.-or., 1375 rom.-cat. şi uniţi, 
132 protest., 2102 mos.), 4 şcoale primare de 
băieţi şi fetiţe, 1 şcoală de coşarcărie, parochie 
rom.-cat., sinagogă; e scaunul căpitănatului şi 
al judeţului, staţiune de cale ferată; cabinet de 
lectură »Craiu nou«. Moşia fam. Flondor.

Storoneţ, com. rur. în Bucov., căpit. Vijniţa, 
j. Futila, are 1261 loc. (837 ort.-or., 137 rom.-cat., 
287 mos.).

Storţhing, corpurile legiuitoare ale Norvegiei; 
se compun din 2 camere: Lagthing şi Odelstbing.

Stowe, (Beeeher St., pron. Bicersto), Hariet, 
scriitoare americană, n. 1812; fica renumitului 
teolog Lyraan Beeeher, măr. 1836 după prof. 
de teol. Calvin E. Stowe. A devenit celebră prin 
romanul »Mude Toms cabin« (tradus în toate 
limbile culte), în care zugrăvesce starea deplo
rabilă a sclavilor negri din statele amer. de sud.

Strabismus, defect în privire, ochi încruci
şaţi, şaşi, sbanchi (ciacări, chioşi, ciocuşi). In 
popor se crede că se ţin copiii mici reu de se 
fac încrucişaţi, dar causa zace mai mult în for
maţiunea ochilor. Este S. alternant, adecă când 
cu un ochiu, când cu celalalt, apoi periodic şi 
în fine constant. Mai deosebim: S. convergent, 
încrucişare în lăuntru, mai des la persoane lungi 
la vedere (ipermetropi), şi divergent, în afară, la 
cele scurte la vedere (miopi). Corigend de tim
puriu, cuochielari, aceste defecte în formaţiunea 
ochilor, adesea şi S. se poate înlătura, dar mai 
târijiu numai operaţiunea poate face ca să dispară.

Strabon, celebru geograf grec, n. 63 a. Chr., 
t 23; a călătorit mult, şi ca resultat al călăto
riilor sale la bătrâneţe a scris prima geografie 
sciinţifică: >6eographika«, care cuprinde critica 
geografilor anteriori cu descrierea Europei, Asiei 
şi Africei.

Strabotomia, operaţiunea care îndreptează 
ochii încrucişaţi, (v. Strabismus).

Străbun, părinţii părinţilor, înaintaşii.
Strâc, pasere, v. Barza.
Strachlnescl, fost schit in Rom., j. Vâlcea, 

după legendă fundat înainte cu 150 ani de cătră 
nisce hoţi. A4i e ruină.

Strachino, brânză grasă, ce se fabrică în Lom- 
bardia. Piaţa principală Gorgonzola.

Strada, drum într'un oraş, uliţă. Iluminarea 
S.-lor, V. Iluminat.

StradivarI, Ant., cel mai mare măiestru al 
facturei instrumentelor de arcuş, n. 1644 în 
Cremona, f 18 Dec. 1737. Elev al lui N. Amati, 
duse arta facturei acestor instrumente la o per
fecţiune neîntrecută. Înălţimea şi grosimea fas
ciilor laterale, curbura tablelor, forma şi locul 
urechilor, lustrul, arcuşul, toate au fost cu în- 

Knciclopedia română, Yol. IU.

grijire studiate şi precisate de dînsul. A avut 
11 copii, dintre cari doi i-au fost elevi şi i-au 
succedat ca factori: Francesco S. (1671—1743) 
şi Omohono S. (1679—1742). Intre elevii lui 
numeră şi pe celebrul C. Bergonzi. [T. C.]

Straie (ţoale), pături lăţoase de lână pentru 
învelit; aceste laţe se obţin după ţesere prin 
dârstire. S. se văpsesc în deosebite colori şi in
dustria lor se practică în particular de cătră 
Români.

Străinii în Rom., după vechiul obiceiu al pă
mântului, nu se bucurau toţi, fără deosebire, de 
aceeaşi condiţie juridică. S. ortodoxi sau pra
voslavnici, se bucurau de aceleaşi drepturi ci
vile ca şi Românii; puteau să se însoare cu 
pămencence, să devină prin această căsătorie 
cetăţeni şi să cumpere sau să dobândească moşii. 
Catolicii, protestanţii sau luteranii, nu puteau 
contracta căsătorii, fiind de alta lege, nici nu 
puteau dobândi moşii. (După unele documente 
puteau cumpăra şi vii.) In oraşe însă aveau 
dreptul să cumpere case şi prăvălii, să-şi con
struiască biserici şi ori ce institute de cultură 
şi de binefacere. Ereticii armeni erau consideraţi 
ca necreştini, dar cari cu toate acestea se bu
curau de aceleaşi drepturi de cari se bucurau 
catolicii şi protestanţii. Anticreştinii ovrei au dat 
mult de lucru legiuitorului român şi afară de 
dreptul de a cumpăra vii, se bucurau de aceleaşi 
drepturi ca şi Armenii. In fine Mohamedanii, 
deşi erau suzeranii României, erau incapabili de 
ori ce drept civil, afară numai de facultatea de 
a face comerciu, şi acesta numai cu ridicata şi 
în anumite oraşe şi porturi. Regulamentul or
ganic (1832) fiind mai mult o lege de organisare 
politică şi administrativă, nu aduse inovaţiuni 
însemnate în ceea ce privesco condiţia civilă 
a S.-lor, dar se Introduse mioa împământenire 
şi se luă dreptul de naturalisare (v. ac.) din 
mâna domnilor, atribuindu-se obşteştei adunări. 
De aci înainte S., de ori ce rit ar fi fost, nu 
mai puteau deveni nici ei nici fiii lor, cetăţeni 
prin căsătorie cu o pământeancă. Prin convenţia 
dela Paris (1858) «Moldovenii şi Românii, de ori 
ce rit creştin, (prin urmare şi catolicii sau cei 
uniţi), se vor bucura de o potrivă de drepturi 
politice. Exercitarea acestor drepturi se va pute 
întinde şi la celelalte culturi prin disposiţii le
gislative.» (Art. 46). Intre legile mai importante 
vine, în ordinea cronologică, legea din 1864, re
lativă la drepturile străinilor domiciliaţi în ţeară 
de a cumpera proprietăţi imobiliare. Această 
lege este mai puţin liberală decât a lui Ghica 
din 1840, căci pe lângă condiţia creştinătăţii 
mai adăuga şi pe a reciprocităţii, necunoscută 
de vechile legiuiri. La 1865 se pune în vigoare 
actualul cod civil, care fiind aproape copiat după 
codul Napoleon, condiţia civilă a străinilor in 
România este identică cu acea a străinilor din 
Francia şi din celelalte ţeri, unde acel codice 
fusese introdus. La 1866 se votează constitu- 
ţiunea actuală, care prin art. 7 introduse din nou 
restrictiunea creştinătăţii, basată pe vechiul obi
ceiu al pământului. Această restricţiune aduse 
revisuirea constituţiei în 1879, pentru a fi pusă 
în armonie cu art. 44 din tratatul dela Berlin 
(1878), şi care modificare a art. 7 din (}isa con
stituţie, dispune: «Diferinţa de credinţe reli
gioase şi confesiuni nu constitue în România o
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piedecă spre a dobândi drepturi civile şi poli
tice şi a le exercita, etc.« Dar tot în acelaşi ar
ticol şi tot cu aceea ocasiune se făcu, din dobân
direa de moşii sau pămenturi, un drept politic; 
§ 5 dispune: «Numai Românii sau cei natura- 
lisaţi români pot dobândi imobile rurale în Ro
mânia. Drepturile până acum câştigate sunt 
respectate.» Cu modul acesta S. în România are 
aceeaş condiţie civilă sau juridică pe care S. o 
are în general în ţerile cele mai culte şi mai 
civilisate din Europa şi din America.

[Val. Urşianu.]
Straja, veclie comună rur. şi moşie mănăsti

rească în Bucovina, căp. Rădăuţ, j. Seletin, cu 
3451 loc. (3109 ort.-or., 173 rom.-cat. şi uniţi, 
24 protest, 145 mos.), 1 şcoală primară, cabinet 
de lectură «Paza», fabrică de scândurele pentru 
resonanţe şi de ciment. Istoria comunei este 
publicată de D. Dan (Cernăuţ 1897).

Strajan, Mihail, profesor şi scriitor rom., n. 
2 Oct. 1841 în Tur, lângă Blaj (Trans.). Absol- 
vând în acest oraş liceul şi trecend cu distinc- 
ţiune examenul de maturitate, a urmat un an 
la facultatea de drept din Sibiiu, ca stipendiat 
al Asociaţiunii transilvane. Apoi, întiinţându-se 
atunci în Bucuresci facultatea de litere, a trecut 
aci, şi la 1668, luând diploma de licenţă în litere 
şi tilosoHe, a fost trimis de stat pentru conti
nuarea studiilor în Francia şi Germania, de unde 
s'a întors 1872 cu gradul de Dr. filos. De atunci a 
funcţionat ca prof. la şc. sec. din Iaşi, Botoşani, Bu
curesci, şi dela 1881 la liceul «Carol I» din Craiova. 
Dela 1888 a avut aci aproape 9 ani şi funcţiunea 
de director al internatului dela acest liceu şi cea 
de bibliotecar. Dela 1884—1902 a organisat şi în
mulţit biblioteca liceului cu mai bine de 5500 vo
lume. E membru al câtorva societăţi culturale; 
a fost president al soc. «Basarab pentru ajutorul 
şcolarilor lipsiţi de mijloace» şi membru al soc. 
«Junimea», şi colaborator al «Convorbirilor li
terare» şi al «Enciclopediei române». Afară de 
articolele scrise prin deosebite reviste şi (Jiare, 
a publicat: Manual de gramatica rotnână. Manual 
de gram. ital., Principii de literatură, estetică 
şi poetică. Epistolar, Chestiuni literare şi peda
gogice; disertaţiuni în broşuri despre Grădinile 
de copii, începutul rcnascerii naţionale prin 
şcoale sau despre episcopul P. P. Aron; însem
nătatea (Jilei de 3/15 Maiu 1848 şi un Apel cătră 
Români, făcute din însărcinarea comitetului sec
ţiune! craiovene a Ligei pentru unitatea cultu
rală a tuturor Românilor; Despre Ideal, Eliade 
Rădulesou; Istoria şcoalelor poporale (în «Inve- 
ţătorul» din Bucuresci, 1879—80). A fost premiat 
de două ori de Academia română pentru scrieri 
didactice; a primit decoraţiunile: Benemerenti, 
Coroana României şi Resplata muncei. Dela 1 Sept. 
1902 pensionar, trăiesoe acum în Bucuresci.

Strajnic, (slav.) Patimar, carte rituală a bi- 
sericei orientale, în care se cuprinde ordul ser
viciului divin prescris pe septemâna cea mare 
a patimilor. S. formează altcum o parte între
gitoare a Triodului.

Strakosch, Alexandru, recitator, n. 1845 în 
Epeijes (Ung ), a fost actor şi măiestru de decla- 
maţiune sub Laube. Ca recitator şi-a făcut nume 
mai ales în America.

Stralcio. (ital.) termin comercial pentru lichida- 
ţiune, desfiinţarea unei intreprinderi comerciale.

Stralsund, guvernam. în provincia prusiană 
Pomcrania, 4010 km1., cu 214,405 loc. (1895). 
Capitala S., 30,097 loc.; casa sfatului (din 
seci. XIV) ou inuseu; gimnasiu, şcoală de na
vigaţie, seminariu de învăţătoare, institut de 
surdomuţi; port, cameră de comerciu, filiala 
băncii imper., comerciu maritim; fabrici de cărţi 
de joc. S. a fost un însemnat oraş hanseatic şi 
până la 1873 fortăreaţă. 1628 memorabilul asediu 
al lui Wallenstein. 1678 şi 1715 ocupat de 
Prusiaci.

Strămătura, lână pieptenată şi văpsită, care o 
întrebuinţează ţerancele la ţesăturile lor de casă.

Strâmba mare, com. rur. în Rom., j. Vlaşca, 
compusă din 3 căt., cu 1515 loc. Aici a fost 
vechiul sat Hulubesci, în jurul căruia ar fi decurs 
lupta dela Călugăreni între Mihaiu şi Sinan paşa.

Stramin, (mere.) ţesătură; S. de bumbac, ţesut 
încrucişat din tert gros, răsucit din mai multe 
fire, cu găuri, deschiejeturi pătrate. Este taro 
scrobit şi servesce la căptuşeală şi brodat.

Strana, (slav.) locul destinat pentru cântăreţi 
şi aşezat pe ambele părţi sau laturi ale corului 
în presbiteriul bisericii.

Strangulaţiune, v. Spânzurare.
Stranguria, (med.) sin. cu Bradysuria (v. ac.).
Straniu, ciudat, bizar, curios.
Strănut, mişcare reflexă, provocat mai ales 

de nervul trigemin. S. se începe prin o inspi
raţie profundă, apoi se aşează limba po arcurile 
palatine posterioare şi închide astfel căile ins
piratoare atât cătră nas cât şi cătră gură; în 
fine urmează o expiraţie foi-ţată.

Strapaţa, v. Oboseala.
Strassburg, fortăreaţă, residenţa locţiitorului 

german din Alsacia-Lorena, 2 km. dela Rin, în- 
cungiurată de 13 forturi pe ambii ţermuri ai Ri
nului, 135,608 loc. (1895). Statua lui Gutenberg, 
a lui Kleber pe pieţele cu acelaş nume; renu
mită bis. (Miinster, cu 3 năi, 3 portale, turn de 
142 m., organe şi orologiu renumit), noul palat 
imperial, castel (fostă reşed. episo., acum museu), 
palatul locţiitorului, teatni, universitate nouă, etc. 
Mari ateliere de artilerie; episcopie; universi
tate (fund. 1621); biblioteca de 700,000 voi.; 
licen, 2 gimnasii, 2 şcoale reale, şcoală de in
dustrie artistică, seminar preoţesc şi pedagogic, 
2 institute de surdo-muţi; cameră de comerciu, 
filiala băncii imper.; fabrici de tutun, maşiue, 
tapete, hârtie, instrumente mus., delicatese, bere. 
Vechiul Argentoratum, întemeiat pe vremea lui 
August; în evul mediu oraş imper. germ., 30 Sept. 
1681 încorporat Franciei cu forţa, 27 Sept. 1870 
după asediu îndelungat, luat de Germani.

Strassburger, Ed., fost profesor de botanică la 
Jena, actual la Bonn, n. 1844. Anatomist do 
frunte; numeroase scrieri: despre Azolla(1872); 
Conifere şi Gnetacee (1879); Angiosperme şi 
Gimnosperme (1880); formarea şi divisiunea ce
lulelor, structura şi crescerea membranei vege
tale (1882); botanica practică (1902); tratat de 
botanică (1902), ş. a.

Strat, loan, economist şi om politic român, 
n. 1836 la Roman, -j- 1879. După absolvarea stnd. 
juridice la Berlin e numit 1860 prof. de eco
nomia polit. la univ. din Iaşi, trece apoi 1864 
membru al consiliului de stat la Bucuresci. Câ
teva luni ministru de culte (Iulie 1866 până 
Martie 1867) şi de finanţe (lan.—Apr. 1876),
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S. a avut mai ales însemnătate ca agent diplo
matic la Paris (1870) şi la Constantinopole. Dela 
el: Economia politică (1869). (Cf. Aus dem Leben 
Kdnig Carls, voi. II, p. 99—103 şi T. Maioresou, 
Disc. Pariam, voi. I şi II.)

Strat cald sau pat cald se numesce resadniţa 
(v. ac.) când servesce sau spre a ierna plante 
în lipsa florăriilor sau spre forţare, s. e. de le
gume, de fructe, precum fragi, crastaveţi şi alte 
trufandale, sau de flori, aşa: trandaflri de lună, 
zambile, ş. a.

Strategia, sciinţa şi arta pregătirei şi condu- 
cerei resboiului. 8e compune din organica: pre
gătirea materialului şi a personalului din timp 
de pace. Logica: pregătirea marşurilor şi staţio
nărilor. Tactica: conducerea trupelor pe câmpul 
de luptă.

Stratford on Avon, oraş în cottul engl. Warwick, 
8318 loc. (1891); renumit prin faptul, că aci s’a 
născut şi aci a murit Sbakespeare, căruia i-s’a 
ridicat aci un monument.

Stratiflcaţiune, disposiţiunea terenurilor In 
strate suprapuse.

Stratigrafla, o parte din geologie care se ocupă 
cu studiul rocelor stratificate.

Stratiomydae, familio a insectelor diptere, cari 
au trompa ou 4 ţepi rudimentari ce nu produc 
înţepături. In repaus aripile sunt întinse pe corp 
.şi nu acoper laturile din causa lăţimei corpului. 
Stratiomys respândit în lumea întreagă, are 
larva alungită subţiată la capete şi laturile iarăşi 
subţiate şi aceste larve aquatice se mişcă ca şi 
cele de ţiuţar cu capul în jos.

Stratiot, soldat; Stratiocraţia, domnia mi
litară.

Stratiotes L. (botan.) gen de plante din fa
milia Hydrocharideae, tribul Stratioteae cu ovar 
6-locular. Cuprinde o singură specie S. aloides L., 
indigenă în Europa >foarfeoa bălţii^, cultivată 
uneori mai ales ca plantă de aquarii. [A. Pr.]

Strattoţl, călăreţi uşori din Albania şi Morea; 
în seci. XVI erau în serviciul Veneţiei, Fran- 
ciei şi Spaniei.

Stratus, flat.J masse, pături de negură în 
atmosfera înaltă.

Strauas, David Friedr. (1808—74), renumit 
scriitor german, filosof din şcoala lui Hegel şi 
teolog. Cu studii făcute în Wurzburg şi Tii- 
bingen, deveni celebru prin opul seu: »Das Leben 
Jesu«, în 2 tom., 1835, în care caută să arete, că 
toate câte se 41° despre Isus la evangelişti sunt 
mituri create după tipul povestirilor mesiane, 
după cum erau acele în credinţa oamenilor din 
cei dintâi secoli ai creştinismului. El neagă rea
litatea minunilor, persoana istorică a lui Isus şi 
în consequenţă ajunge la resultate foarte funeste 
pentru viaţa religioasă a omenimei. Opere mai 
însemnate: Der Christus des Glaubens und der 
Jesus der Gesohiohte, 1865; Der alte und der 
neue Glaube, 1872. Ediţ. compl. de Ed. Zeller, 
12 tom., 1876-78. [PI.]

Strauss, nume purtat de un mare număr de 
musicanţi germani. 1) Joseph S., violinist şi şef 
de orchestră (n. 1793 în Bmnn, f 1866 în Baden), 
compositor de musică de cameră, uverturi, can
tate, un Te Deum, un oratoriu »Judith« şi mai 
multe opere, dintre cari unele representate cu 
succes. 2) Johann S. tatăl (n. 14 Martie 1804, 
125 Sept. 1849), a scris un mare număr (250) de

marşuri, potpuriuri şi mai cu samă valsuri, cari 
l-au făcut celebru. Trei fii ai săi: 3) Johann S. 
(n. 25 Oct. 1825, t 4 Iun. 1899). 4) Joseph S. 
ţn. 1827, t 22 Iulie 1870) şi 5) Eduard S. (n. 
15 Martie 1835), au continuat tradiţiunile tatălui 
lor, producând o nemărginită serie de valsuri, 
polci ş. a. arii de dans. Intre aceştia mai cu 
samă Johann S. s’a distins mai mult, atât prin 
valsurile sale cât şi prin mai multe operete, re- 
presentate cu mult succes (Fledermaus, Karneval 
in Eom, Lustige Krieg, ş. a.). [T. C.j

Stravestlre, îmbrăcare în vestminte străine; 
în literatură: parodie (v. ac.).

Strechia, COestres), insecte diptere foarte pe
riculoase, căci atacă calul, oaia, boul. In timpul 
verei S. de cal îşi depune ouăle pe spatele şi 
genunohii cailor. Din ouă ies larvele, şi calul 
lingându-şi pănil întroduce în gura lui aceste 
larve, cari apoi ajung în stomac şi pe urmă trec 
în intestine, apoi sunt date afară spre a-şi isprăvi 
metamorfosa. S. de bou depune ouăle în micile 
răni ce le face în pielea vitei. Din causa ata
cului acestor insecte animalele aleargă în toate 
părţile, unele se duo în apele din apropiere şi 
ţeranii (Jic că »le-a apucat S.«

Stremayr, Carol, om de stat austriac, n. 1823 
în Graz, a fost ministru de instrucţie, interne 
şi justiţie. In 1880 e numit membru în senatul 
imperial, în 1891 preşedintele Curiei.

Strembă-lemne, în pov. românesci e urieş al 
pădurii, pe care un făt frumos îl primesce de 
ortac şi ajutător, precum pe Sfarmă-pietri (v. ac.)

Strepezire, stare patologică a gingeilor, pro
vocată de influenţa unor sucuri acre; e îm
preunată cu dureri. Dinţii strepezesc, când se 
mănâncă s. e. mere acre, necoapte.

Strepitoso sau Con strepito (ital.J sgomotos, 
în musică, ca termin de expresiune.

Strepsiptere, ordin al clasei Insectelor având 
următoarele caractere: sunt părăsite pe Hyme- 
noptere cu aparat bucal redus, aripile anterioare 
rudimentare au forme de solzi, aripile poste
rioare desvoltate. Femelele sunt fără aripi şi 
fără picioare, ele sunt vermiforme şi stau tot- 
deuna în învălişul de pupă.

Streptococcus, (Torula), bacterii în forma de 
salbe de mărgele formate din celule rotunde sau 
ovale. Staphylococeus, grămezi de formă ire- 
gulară din asemenea bacterii.

Streşina, acoperiş; îndeosebi partea de dinainte 
a coperişului preste care se scurge ploaia.

Stretta, (ital.J în musioă, una din părţile 
esenţiale ale fugei (v. ac.).

Strichnina, C21 H” N* 0!, un alcaloid ce se gă- 
.sesce în mai multe plante din specia Stridinos, 
ca Stridinos, Nux voinica, Strichnos Ignatii, etc. 
Ea formează cristale octaedrice incolore, cu gust 
foarte amar. Intră printre medicamentele toxice 
foarte energice, având o acţiune asupra coloanei 
vertebrale. Se întrebuinţează în medicină contra 
epilepsiei şi paralisiei.

Strictura, stenosă, atresie, stenochorie, strim- 
tarea diferitelor canale, orificii naturale ale or
ganismului, produsă de diferite cause, precum: 
compresiunea, în urma cicatricelor, prin infla- 
maţie; S. spastice, organice; s. e. S. esofagului, 
a uretrei, a laringelui, atresia vaginului, etc.

Strident, şuierător, răsbitor.
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Stridia, (Ostrea edulia L.), molusc lamelli- 
branchiat din familia Ostreidae, având valvele 
neregulate şi neegale: una este groasă şi bom
bată, ceealaltă subţire şi plană. Prin ajutorul valvei 
groase ele se lipesc de diferite obiecte. Trăiesc 
de obiceiu în colonii în apropierea ţermurilor 
continentelor şi insulelor. Ele se culeg din mare 
cu un tel de sac de fier, se lasă 2—3 ani în nisce 
lacuri făcute lângă mare şi numite parcuri 
de stridii. Cultura S.-Ior se numesce Oatrei- 
cultură, aceste culturi se fac în Francia, Anglia, 
Belgia, Olanda, Statele-Unite. După Dr. Gr. Antipa 
(Studii asupra pescăriilor din România 1895) se 
găsesc 8. şi pe ţermurul român al Mării Negre 
în apropiere de Mangalia.

Stridie, Leon, alt nume dat lui Leon Tomşa 
(V. ac.).

Stridor, (med.) termin pentru sunetul fluerător 
sau şuerător, ce se aude la respiraţie în caşuri 
de stenosă a laringelui.

Striga, numire ce poporul românesc dă în 
general fluturilor de noapte (Gorj), afară de flu- 
tuiele gândacului de mătasă.

Striga, (Strix flammea), pasere de noapte, 
V. Buhe.

Strigături, chiuituri, versuri scurte, mai ales 
satirice, erotice, pe cari ficiorii le cântă, le 
strigă mai mult, in tactul musicei, jucând înşişi. 
La sfîrşitul fiecărei strigături, în multe locuri, 
ficiorii chiuie, de aici se numesc apoi şi chiuituri.

Strlgidae, fam. de paseri răpitoare nocturne 
cu genurile: Strix [Buha şi Cucuveaua (v. ac.)], 
Syrnium, Nyctea, Carino, Speotyto, Bubo, Asio, 
Pisorhina şi Smylonix.

Strigoi, după credinţa pop. sunt oamenii, cari 
se nasc cu perdea pe cap. Se crede, că 8. au 
codiţă. După ce mor se îngroapă cu faţa în jos, 
li-se pune în gură un căţel de usturoiu, sau 
li-se împlântă o ţeapă în inimă, ori li-se leagă 
trupul cu rug, etc., ca să nu poată ieşi noaptea 
din groapă. Când ies (mai ales în noaptea Sf. 
Andreiu), iau laptele dela vaci, sug sângele, sau 
rod inima rudeniilor din viaţă. De aceea membrii 
familiei, din care a ieşit un S., după moartea 
lui sunt chinuiţi de frică. Tot asemenea e chi
nuită femeia, ai cărei copii au murit nebotezaţi, 
cari iaiaşi trec în S. Credinţa în S., numiţi şi 
ţiscoi şi pricolici, e generală la toate popoarele; 
mai există şi a^i ca o reminiscenţă a păgâ- 
nismului.

Strigoiul sau vampirul (v. ac.).
Strigoniu, v. Esztergom.
Strigonj sau Stribog, Strybon, Strior, la Slavi 

(}eul vântului.
Strihaea, com. riir. în Rom., j. Mehedinţ, în 

valea Metrului; are 6 căt., cu 6000 loc. Se dioe, 
că ar fi residat aici banii Oltului.

Strlletchl-Cut, comună rur. şi moşie mănăst. 
în Bucov., căpit. şi j. Cernăuţ, are 1748 loc. 
(1711 ort.-or., 8 rom.-cat., 29 mos.).

Strîmtoare de mare, partea augustă a unei 
mări, vîrîtă între doue părţi de uscat şi legând 
doue mări.

Strîmtoare de păment, v. Istm.
Strîmtura, (magh. SzurdokJ, comună mică în 

Maramureş, cu 2835 loc. români şi 209 Ovrei. 
Moşia familiei Teleky. Farochie română cu bise
rică şi şcoală.

Strlngendo, (ital.J în musică: grăbind mişcarea.

Strlngocephalus, (Faleont.), gen de Brachiopod 
fosil, tip de familie cu caracterele; scoică cir
culară cu marginea cardinală rotundă. Sub vîrful 
valvulei mari are un deltidium cu deschicjetură. 
Apofisa cardinală a valvulei mici foarte mare, 
aşa că aproape atinge pe cea mare. Spiralele 
brachiale pe marginea scoicei, cu prelungiri ra- 
diale cătră interior. Specia Str. Burţi ni s’a găsit 
în Dev. med. (Germ.) şi o alta în Silur. sup.

[1. P. Voiteşti.]
Strivire, a sdrobf, a călca în picioare, a cutropi.
Strivitor, (med.) v. Ecrasor.
Strobil, V. Con.
Stroesci, com. rurală în Rom., j. Vâlcea, se 

compune din 2 căt., cu 3290 loc.
Stroesco, Mihăil V., filantrop rom., n. 1836 

dintr’o familie fruntaşă şi bogată basarabiană. 
A studiat în Chişineu, a întrat în armata rusă 
de unde repăşind după 6 ani a ascultat în Pe- 
torsburg studiile naturale, completate în doi ani 
la Paris. La 1868 s’a căsătorit cu Elisa Nedel- 
covici. A donat guvernului român 50,000 ruble 
pentru ajutorarea şcoalelor sătesci, Asociaţiunei 
pentru sprijinirea meseriaşilor din Braşov suma 
de 25,000 fi. sub numele: »Fundaţiunea soţilor 
Mihail şi Elisa Stroesco», a contribuit cu sume 
mari la fondurile: Atheneului român, Asilului 
Elena Doamna, Societăţii Curtea de Argeş, etc. 
Pentru clădirea şi susţinerea unui spital în satul 
Focimbăut de pe moşia sa din Basarabia, a 
testat întreaga sa avere, la sfîrşitul vieţii în 
15/27 Iunie 1889.

Strofa, o combinaţiune dela 2—8 versuri, şi 
foarte rar până la 9 sau 10. Versurile unei S. 
sunt de regulă legate între sine prin unitatea 
înţelesului şi prin identitatea rimei şi metrului. 
Uneori rimele şi metrul variază din o S. în alta, 
şi înţelesul se completează în S. următoare. S. 
se mai numesc şi stanţe, şi cuplete (v. ac.). Cele 
de câte 2 versuri se 4>o distichuri, de câte 3 ver
suri terţine (v. ac.), de câte 6 versuri sextine, 
de câte 8 versuri octace (v. ac ). JDistichul elegiei 
e compus dintr’un hexametru şi un pentametru 
(v. ac.). Poesia poporală română nu e împărţită 
în S., numai cea artistică.

Stroganow, numele unei vechi şi renumite 
familii nobiliare din Rusia. Sergej S. (t 1882), 
preşedintele societăţii ist. şi arch. rusesci a pu
blicat: Recueil d’antiquites de la Scythie, etc. 
Acesta a înfiinţat o şcoală de pictură în Moseva, 
care se susţine din fundaţiunea lăsată de el.

Strolcl, Luea, mare logofăt al Moldovei, a pu
blicat la 1573 •'Tatăl nostru», ou litere latine.

Strolescli de lângă oraşul Suceava, comună 
rur. (cu cătunele: Gropile, Pripasna şi Toloaca) 
şi moşie boierească în Bucov., căpit. şi j. Su
ceava, are 2341 loc. (2205 ort.-or., 36 rom.-cat., 
20 protest., 80 mos.), 1 şooală primară.

Stroiescii pe Prut, v. Gogolina şi Noosuliţa.
Stroma, (botan.) filamente myceliale de Ciu

perci (v. ac.), strîns unite între ele, formând 
lame mari sau cordoane ca nisce rădăcini, d>K0 
şi rhizomorpha din această causă; are structură 
pseudoparenchîmatoasă.

Stromboll, insulă, v. Lipare.
Strombul uriaş, (Strombus gigaaj, un molusc 

din ordinul Prosobranchiatelor, fam. Strombi- 
delor, are o ghioace mare şi tare, pe partea su
perioară cu un con spiral. Coloarea albă-tran-
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dafirie. Trăiesce în marea A.ntilelor. Se folosesoe 
ca ornament pe rozoarele grădinilor şi ca vas 
pentru flori. Lungimea ghioacei până la 35 cm., 
greutatea până la 2‘/4 kg-

Stromeierit, mineral, sulfura de argint şi de 
cupru.

Strongylldae, o familie a viermilor nematozi, 
caracterisatâ prin orificiul genital mascul situat 
la extremitatea postcrioară a corpului în fundul 
unei pungi, a cărei margine are papile.

Strongylue, vierme nematod din familia Stron- 
gylidae, avend gura încungiurată de şese papile, 
extremitatea posterioară a masculului cu o pungă 
discoidală; două spioule egale, orificiul genital 
femei apropiat de extremitatea posterioară. Tră- 
iesce în aparatul respirator. S filasia trăiesce 
în bronchiile berbecului. S. paradoxus în bron- 
cbiile porcului.

Strontianita, mineral, carbonat de stronţiu, 
rombic, incolor, alb-ver(}uiu; laStronţian (Scoţia) 
Claustal, etc.

Stronţiu, un metal galben auriu, cu greut. 
spec. de 2'54, care în contact cu aerul se oxi
dează repede. El nu se găsesce liber în natură. 
In combinaţiuni e bivalent.

Strophanthus DC., (botan.) gen din fam. Apo- 
cynaceae, tribul Echitideae, cuprinde arbuşti sau 
arbusculi şi are vr’o 18 specii, respăudite prin 
Asia şi Africa tropicală, o specie cresce în sudul 
Africei. Seminţele de S. hispidus DC. şi S. 
Kombe Oliver. sunt foarte toxice din causa unui 
principiu numit strophantina şi care face tocmai 
ca aceste seminţe să fie cu succes întrebuinţate 
contra boalolor de inimă şi mai cu samă spre 
a combate degenerescenţa grăsoasă a acestui 
oi'gan. [Z. O. P.]

Sţrophulus, (med.) exantem ce se ivesce la 
copii mici, cari sug ancă. Pe piele se ivesc mici 
noduleţe, de coloare roşietică, cari du|)ă câteva 
t)ile dispar prin descuamaţiune. E provocat mai 
ales de indigestiuni.

Strossmayer, losifGcorge, episcop laDiakovâr, 
conte roman, asistent la sediul potificial, n. 4 Febr. 
1815 în Eszek din părinţi de rând, de origine 
Germani din Linz. A studiat teologia în Pesta 
şi Viena, unde a fost promovat Dr. A fost câţiva 
ani prof. la liceul din Zagrab, iar în 1847 di
rector al inst. Sf. Augustin din Viena şi pre
dicator de curte. In 1849 fu numit episcop la 
Diakovâr. Pe timpul absolutismului a luptat 
contra germanisării şi condus de principiul: totul 
pentru credinţă şi patrie, şi-a pus toată nisumţa 
ca să deştepte în popor simţul naţional prin 
cultură şi literatură. In scopul acesta a ajutat 
pe mulţi tineri slavi la studiile mai înalte, precum 
şi şcoalele din Croaţia. A întemeiat in Diakovâr 
gimnasiu, şcoală sup. de fete, seminariu şi pre
parandie (şcoală normală de institutori). S. este 
mecenatul generos al scriitorilor sud-slavici şi 
sprijinitorul cel mai puternic al tuturor mişcă
rilor culturale din Croaţia. Lui i-se datoresce 
în mare parte şi înfiinţarea academiei croate şi 
a universităţii din Zagrab. Pe terenul politic a 
luptat mult pentru autonomia Croaţiei, mai ales 
cu ocasiunea încheierii pactului din 1867, când 
pentru intransigenţa sa a fost exilat şi a pe
trecut câtva timp la Paris. In 1888 a fost aspru 
mustrat de cătră M. S. împ. Francisc losif I

pentru o telegramă de felicitare trimisă cu oca- 
siuneaserbărilorpanslave din Kiev. [Dr. I. R.]

Strousberg, Bethel Henry, mare antreprenor, 
n. 1823 în Neidenburg (Prusia). De origine Is- 
raelit, a fost botezat în Londra, unde era func
ţionar comercial. La 1861 are aici, împreună cu 
un consorţiu englez, cea mai mare întreprindere 
de căi ferate în Berlin; la 1863 ia întreprinderi 
în Ungaria şi 1870 vine în România, unde ia 
concesiunea construirei şi exploatării căilor fer. 
Bucuresci-Verciorova şi Buc.-Iaşi. Concesiunea 
aceasta a dat nascere la mari procese şi conflicte, 
şi a fost resciimperată mai târcjiu de statul român. 
1875 S. ia concesiuni în Rusia, unde dă fali
ment. t 1884 în Berlin.

Structura, modul de construcţiune; disposi- 
ţiunea părţilor unui corp organisat.

Strugure, Struguri, Poamă (Moldova), fruc
tele comestibile de Vitis vinifera L. (v. ac.).

Strugurel, Strugurei, fructele come.stibile do 
Ribes rubrum L. (v. ac.).

Struma, (lat.) guşa (v. ac.).
Struma, (tuic. Karasu, vechiul Strymon), rîu 

în Peninsula Balcanică, isvoresce în Bulgaria, 
curge prin lacul Tachyno, se varsă în Egeica, 
330 km. lung.

Strumniţa, cetăţuie în Balcani, aşezată pe 
vîrful unui munte. Pe timpul imperiului Ro- 
măno-Bulgar, se credea inespugnabilă.

Struna, v. Coarda.
Struna cocoşului, (botan.) v. Cerastium.
Strunga, loc îngrădit sau o îngrăditură uşoară 

de nuiele ori trestie, portativă, pentru a ţine vi
tele mari şi merunte la olaltă, ca să nu fugă ori 
să .se împrăştie pe timp de ploaie şi furtună.

Strunga, staţiune de vamă în Rom., j. Dâm- 
boviţa, în vîrful muntelui Padia; trecătoare în 
Transilvania pe la vama austro-ungară Guţanu.

Strunga, 1) S., corn. rur. în Rom., j. Roman, 
compusă din 7 căt. cu 2007 loc. 2) S., staţiune 
balneară in Iaşi, în marginea pădurii cu acelaş 
nume. E cercetată de un număr mare de pacienţi.

Struţ sau Struţionul (StruthioJ, gen de pasere 
din ord. Cursores (alergătoarelor), dela care şi-a 
luat numele familia Struthionidelor. Ca specii; 
Struthio Camelus (Struţul african), 2—5 m. 
înalt, cap mic, lat şi fără pene. Gât lung, foarte 
mobil şi gol. Corp proporţional cu înălţimea, e 
scurt şi cu pene moi; chiar şi penele din aripi 
şi coadă sunt pufoase şi atîrnă în jos. Picioare 
lungi, fără pene, cu câte 2 degete, la cel intern 
cu o unghie-turtită. Ochii mari, foarte mobili, 
cu gene şi sprâncene. Coloarea bărbătuşilor e 
neagră, a femeiuşilor cenuşie, afară de penele 
din aripi şi coadă, cari sunt albe. Trăiesce în 
cârduri prin deşertările Africei şi când sunt ata
caţi fug aşa de repede de nu-i poţi prinde călare. 
Ei au cuiburi in năsip unde depun 15—18 ouă 
albe, â l'/a kgr. greutate unul, cari se clocesc 
singure. Ei se vânează pentru penele lor. S. mo- 
lybdophanes, etc. [l. P. Voiteşti.]

Struvita, (QuanitaJ, mineral, rombic, fosfat 
amoniacal de magnesiu; se formează în guano, 
cum de pildă în peşterile dela Skipton (Au
stralia), etc.

Strychnina, v. Strichnina.
Strychnos L., (botan.) gen de plante lemnoase 

adese căţărătoare din fam. Loganiaceelor. Cu
prinde vr’o 60 specii tropicale renumite ca plante
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extrem de toxice (veninoase) aşa: S. Nux to- 
mica L. din Estindia, usitată în medicină «turta 
lupului*, S. guyanenais Tbonn. în America de 
sud (»urari«, «curare») şi S. Tienie Lesch., în Java 
servesc la înveninarea săgeţilor. [A.Pr.]

Stryx, Qat.) v. Buhe.
Stuart, ilustră familie scoţiană, ce datează dela 

Robert II (1370).
1) Stuart, Maria, fica lui lacob V, regele Scoţiei

şi a Măriei I Guise, regina Scoţiei. La câteva 
dile după nascerea Măriei Stuart (1542), regele 
lacob V a murit. In locul lui a domnit Maria I 
Guise, în numele fiicei sale. (v. Maria I Guise, 
Scoţia). In urma resboaielor cu Anglia, M. S. a 
crescut la curtea franceză, unde în curând s’a 
măritat după Francisc II, regele Franciei. După 
moartea acestuia, văduva s’a întors în Scoţia, 
unde s'a măritat cu tinerul lord Darnley, de care 
s’a urît în curând, şi când aventurierul lord 
Bothwel a pus de l-a ucis, cununându-se Maria 
Stuart cu Bothwel, prepusul a că(}ut asupra ei. 
Opositia s’a revoltat şi M. Stuart şi-a pierdut 
tronul. A stat în închisoare, pe urmă scăp^d, 
s’a refugiat in Anglia, unde însă regina Eli- 
sabeta, cu care avuse resboaie religioase, apoi 
care vedea în M. Stuart o pretendentă la tronul 
Angliei, a pus-o la închisoare, de unde, cu toate 
conspiraţiile, credincioşii ei, catolicii, nu au pu
tut-o elibera. Tribunalul instituit de Elisabeta a 
osândit-o la moarte, şi M. S. a fost decapitată la 
Fotheringay, 18 Febr. 1587. [V.B.M.]

2) Stuart, Anna, regina Marei Britanii şi a Ir
landei (1702—14), fica regelui lacob II, n. 1665, 
a fost căsătorită cu prinţul George de Dane
marca. Murind Wilhelm III (1702) fără moşte
nitor direct, a ajuns S. pe tronul englez. Sub 
domnia ei s’a purtat resboiul de succesiune 
spaniol contra Franciei; toate faptele mai în
semnate însă sunt a se atribui prim-ministruiui 
Marlborough. t 1 .âug. 1714, ca cel din urmă 
membru al dinastiei Stuart, caro a domnit în 
Anglia.

Ştubelu, vîrf de munte în Rom., în Culmea 
Comarnicului (j. Argeş).

Stuc, tencuială de gips, ce imitează marmora. 
Stucatură., ornament de stuc. Numirea originală, 
(ital.) Stucco.

Studiu, (franc. Btude), în musicâ, titlul unor 
composiţiuni vocale sau instrumentale destinate 
a servi ca exerciţii technice. S. nu au o formă 
hotărîtă, dar sunt în general basate pe o sin
gură temă, a cărei desvoltare procură ocasiunea 
de a învinge o greutate de execuţiune. S. de 
mechanism, bucăţi elementare, de o greutate 
progresivă; S. de stil, destinate a desvolta ca
lităţile de expr. ale interpretului, şi S. de vir- 
tuositate, cerend o execuţiune trascendentă.

Studiu, carte scienţifică, despre o chestie oare
care, de specialitate.

Stuf, Stuh sau Trestie, numirile populare ale 
plantei Phragmites communis Trin. (v. ac.).

Stulpicanii, comună rur. (cu cătunele; Gura 
Ostrei, Măcieşiil, Măgura, Molidul, Şesul Timului, 
Şipotul şi Ursoaiea), moşie mănăstirească in Bu
covina, căpit. şi j. Câmpulung, are 1721 loc., 
(1349 oit.-or., 250 rom.-cat., 4 protest., 118 mos.), 
1 şcoală primară.

Stundiştl, sectă relig. fondată 1870 în Eiew, 
un fel de Nazarenism. Germanii din Dobrogea

sunt S. Ei nu respectă formele exter. ale ser
viciului divin.

Stupărit, cultura albinelor (v. Apis mellifica) 
din punct de vedere economic-practic şi din cel 
teoretic-sciinţific, numită şi albinărit-apicultură; 
S. a fost deprins din vechime pentru foloasele 
lui morale şi materiale: mierea şi ceara (v. ac.). 
Creştinismul a contribuit mult şi la desvoltarea 
raţională a S. Mare merit la introducerea siste
mului practic-cultural în S. îl areipoporul germ. 
dela 1568 până în present prin specialişti ca: 
Kikol, Dr. Dzierzon, Schmidt, Vogel, baron Ber- 
lepsch, Datho, Giinther, Huber, Gravenhorst c. 
I. H., ş. a. Din Germania s’a lăţit sistemul nou 
raţional dzierzonian, la toate naţiunile şi ţerile, 
devenind S. nu numai un mijloc de exploatare 
al florei, ci şi de progres economic-industrial şi 
civilisator. S’au inventat diferite instrumente 
technice şi înfiinţat stabilimente, fabrici pentru 
prelucrarea productelor brute ale S.; s’au scris 
opere literare, înfiiuţându-se reuniuni şi aran- 
jându-se exposiţii de S. Precum în alte ţeri aşa 
şi în Ungaria, s’au adus legi şi disposiţii eficace 
pentru promovarea şi desvoltarea acestui ram 
economic, numindu-se înveţători ambulanţi de 
S. fiind studiu obligător în institutele publice de 
înveţămeut. Iu regatul rom. se cultivă S. raţional 
de model pe domeniile Coroanei. (Cf. Manual de 
de stupărit de P. Simu ) [E. Câmpeanu.]

Stupea, corn. rui1. în Bucovina (cu cătunele: 
Ciocanul, Ciumbreana, Dealul Morii, La Maşină 
şi Opcina), parochie, moşie boierească în căpit. 
şi j. Gura Homorului; are 2700 loc. (2471 ort.-or., 
92 rom.-cat., 87 protest., 50 mos.), 1 şcoală pri
mară, 1 cabinet de lectură «Progresul*.

Stupefacţiune, (lat.) înmărmurire, înspăi- 
mentare.

Stupi, ţtuhee sau ulee, corniţe, locuinţe con
struite de om pentru cultura albinelor (v. ac.). 
Cele mai des respândite sunt ştubeele făcute din 
trunchiuri de salce şi plop, din nuiele, din paie 
resucite, toate sunt cunoscute în apicultura cu 
numele de: S. eu faguri fixi, căci în astfel de 
S. albinele lipesc fagurii şi noi nu putem umbla 
cu uşurinţă spre a-i scoate afară. Astăcji api
cultura modernă tinde să înlocuiască acest sistem 
cu al doilea numit: S. cu faguri mobili. In 
aceşti din urmă S. albinele construesc faguri în 
nisce rame pe cari le putem scoate după voinţă. 
Dintre 8. cu fagurii mobili, cel mai practic este 
cel al lui Dzirzon şi care e respândit mult in 
Transilvania. El are forma unei cutii dreptun
ghiulare făcută din scânduri de brad şi avend 
în interior trei despărţituri în cari se pot pune 
ramele. Despărţitura de sus este pentru obţi
nerea de miere, iar celelalte doue despărţituri 
de jos sunt pentru înmulţirea albinelor. Penti u 
că sistemul cu faguri mobili e mai scump decât 
cel cu faguri fixi, s’a căutat un sistem inter
mediar, care să presinte avantagiile celui dintâiu, 
acesta e sistemul mixt. El consistă în a face la 
S. fix o gaură în partea superioară şi a pune 
deasupra o cutie de lemn în care se aşează ra
mele. In România a început pretutindeni a se 
introduce nouele sisteme de S. şi sperăm că in 
curând apicultura va aduce mari venituri ţerii.

[Bâznoşanu.]
Stupid, netot, neghiob, prost. Stupiditate, ne

ghiobie; năro4ie.
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Stupila, un aparat, care servesce pentru aprin
derea încărcăturei de pulbere a tunului. Se com
pune dintr'o vergea dinţată de fier, care e îm
plântată într’un tub plin cu fulmicoton. Tubul 
se aşează in «bobul luminei<, după ce s’a stră
puns pe acolo sacul de pulbere aşezat în camera 
de încărcare a tunului. Do capul vergelei dinţate 
se prinde o cordiţă de sfoară. Când tunarul 
smuncesce brusc de cordiţă, dinţii vergelei prin 
frecare aprind fulmicotonul, flacăra.

Stupina, localitatea unde şi în care sunt aşe
zate coşniţele cu albine şi se manipulează în 
mod simplu-primitiv ori după metodul practic- 
raţional. DacaS.e construită după plan şi regulele 
technicei, se numesce şi Pavilon. 8. în o parte 
a României se numesce şi Prisacă (v. ac.). După 
usul de vorbire din unele părţi, cuvântul S. e 
sinonim cu Stupărie. v. Stupi.

Stupitul cucului, Scuipatul cucului, Spumeală, 
numiri populare ale plantei Cardamine pra- 
tensis L. (v. ac.!.

Slujitul cucului se numesc şi ouăle fluturelui 
Bombyx neustria, dispuse regulat ca un manşon 
în jurul tinerelor ramuri. Ouăle sunt tari ca 
piatra şi de coloarea ramurei. Din aceste ouă 
ies larve cătră sfîrşitul lui Maiu, larve albă
struie şi având pe spate o dungă albă.

Stupor, (lat.J amorţeală: tîmpire; reducere 
acută, dar trecătoare a activităţii spirituale.

Stuprum, flat.J desMu; raport sexual ilegal.
Stur, Ludovic, patriot slovac, n. 1815 în Zay- 

Ugroc, f 1855. A studiat în patrie şi în Ger
mania. A funcţionat ca prof. de limba slov. la 
gimn. din Pojon, s’a ocupat şi de durerile nea
mului, de aceea a fost silit la urmă a părăsi 
catedra. In scrieri volante atacă pe duşmanii na
ţionalităţilor. Cu permisia guvernului austriac 
pornesce o foaie politică cu un suplement literar, 
în care întroduce dialectul slovac ungurean. S’a 
distins şi ca folkiorist.

Sturdza, 1) S., Mihail- Vodă, domn în Moldova 
în timpul Regulamentului organic (1834—49), 
n. 1795 ca fiu al marelui logofăt Grigorie S, 
boier învăţat şi ambiţios, el se agitase foarte 
mult în timpul domniei lui loan Sandu Sturza, 
se declarase supus rusesc, spi'e a face agitări 
contra domnului şi să fie la adapost de puterea 
lui, a fost numit de Kiseleff în comisia de re
dactare a Regulamentului organic, şi a mers la 
Petersburg ca să-l primească cu aprobarea gu
vernului rusesc, şi primesce domnia în 1834. El 
a remas tot timpul partisau credincios al poli
ticei rusesci, şi s’a ocupat cu sîrguinţâ să-şi 
strîngă avere mai mult decât princiai ă. A avut 
un spirit înţelegător în ale administraţiei şi eco
nomiei. A organisat administraţia oraşelor, a 
creat poliţia, a mărit numărul felinarelor din 
Iaşi, care în timpul Fanarioţilor nu era mai mare 
de 4, a oprit jocurile de hazaid, a oprit prac
ticarea medicinei de oameni netitraţi, intercjice 
prefecţilor şi subprefecţilor de a pune pe ţerani 
să le muncească în mod gratuit, a instituit tîr- 
guri (bâlciuri). El încuraja îmbunătăţirea rasei 
vitelor, stîrpirea boalelor; îngriji bine jigniţele 
de reservă, ia măsuri contra hoţilor şi vagabun- 
(Jilor, contra cărora face o înţelegere cu Austria. 
Face o lege detailată asupra vaccinării, fixează 
preţul medicamentelor, construesce şosele (cele 
mai multe pe la multele sale moşii), organisează

poşta. In timpul lui au venit Ovreii în mulţime, 
căci domnul i-a scutit de taxa cătră breasla ro
mânească, şi fiind mai puţin apăsaţi decât ne
gustorii români, au cuprins tot comerciul şi au 
ocupat tot nordul Moldovei. In 1844 desrobesce 
pe Ţiganii domuesci şi mănăstiresci. In 1835 
deschide academia mibăileană (universitatea din 
Iaşi) cu un cabinet do fisică, chimie şi cu o biblio
tecă. Era însă instrument rusesc şi-şi regula 
conduita numai după disposiţiunile din Peters
burg, Consulul rus conducea şi justiţia (cei ce 
perdeau procesele mergeau şi se plângeau la el). 
De aceea domnia lui, bună în multe privinţe, 
este un trecut plin de umilire, f 1884 în Paris.

2) Sturdza, Grigorie, fiul mai mic al dom
nitorului Moldovei Mihail S. (v. ac.), u. 1821 în 
Iaşi, Ţ 1901. După studii matematice şi militare, 
făcute la Paris şi Berlin, întră în serviciul mi
litar al Moldovei şi la 1849 trece în armata tur
cească, unde devine general sub numele de 
Muhlis paşa. După ce (1858) candidează în zadar 
la tronul Moldovei în contra tatălui său şi al 
partidului unionist, câştigă la 1871 o însemnă
tate momentană ca membru al partidului con
servator şi autor al aşa numitei «petiţii dela Iaşi« 
pentru reforma constituţională. Ales de multe 
ori deputat şi senator, Grig. S. este însă spre 
sfîrşitul vieţii sale mai ales ocupat cu un mare 
proces relativ la moşteuirea remasă dela tatăl 
său, şi în intervale cu oarecari concepţiuni ma- 
tematico-filosofice puţin lămurite, publicate în 
parte în volumul Lois fondamentales de TUni- 
vers (1894). (Ct. T. Maiorescu, Discurs, pariam, 
voi. 1, pag. .54 şi urm.)

Sturdza, Dimitrie, Alexandru, actualul şef al 
partidului liberal din România şi secretar ge
neral al Acad. rom., n. 10 Martie 1833 la Mi- 
clăuşeni (moşie părintească), districtul Roman, 
şi-a făcut studiile în Germania (Bonn, Berlin), 
şi reîntors în ţeară, a întrat îndată într’o în
semnată activitate politică, pe care a oontinuat-o 
fără întrerupere până astă4i. Secretar la divanul 
ad-hoc al Moldovei în .1857, apoi secretar par
ticular şi câteva luni ministru al principelui Ale
xandru loan (Cuza), în 1859, el trece preste 
puţin timp în oposiţie şi este unul din cei mai 
activi membri ai conspiraţiei, care şi isbutesce 
să restoarne pe Cuza la 11 Febr. 1865 şi să în
credinţeze tronul României principelui Carol de 
Hohenzollern. Sub domnia acestuia, S. este, înti’e 
1866 şi Martie 1871, ca partisan personal al lui 
Ion Ghica, de trei ori ministru de lucrări pu
blice şi de finanţe, însă sub importantul mini- 
steriu conservator L. Catargi (1871—76) trece 
într’o oposiţiune din ce în ce mai violentă, ajunge 
1875 în conspiraţia numită «dela Mazar-Paşa« 
cel mai aprig anti-dinast şi scrie sub pseudonimul 
Erdmann von Hahn articole în presa germană 
în contra principelui Cai’ol. La începutul lun
gului ministeriu Ion Brătianu este în privinţa 
participării la resboiul ruso-turc din 1877—78 
adversar al acestuia, mai târijiu însă trece ou 
totul sub influenţa lui I. Brătianu, al cărui mi
nistru de finanţe, de externe şi de culte este 
mereu intre 1876 şi 1888. După moartea lui I. 
Brătianu deveni 1892 şeful partidului liberal şi 
este dela Oct. 1895 până Nov. 1896, apoi dela 
31 Martie 1897 până 30 Martie 1899 şi în sfiişit 
dela 14 Febr. 1901 ininistru-president. In primul
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minÎBteriu, după ce în 1893 şi 1894 ca senator 
oposant atacase pe Unguri cu violentă, retrac
tează îndată aceste atacuri, însă după un an 
se vede silit să se retragă pentru câtva timp 
în urma mişcării produse prin destituirea mi- 
tropol. primat Ghenadie. Şi din al doilea mi- 
nisteriu e silit să dimisioneze la 30 Martie 1899 
după revelatiunile din camera maghiară asupra 
legăturilor sale ou guvernul din Budapesta. In 
al treilea ministeriu, cel actual dela 14 Febr. 
1901 încoace, S. are meritul de a fi introdus 
cu energie economiile necesare în budgetul sta
tului. Un alt merit deosebit îl are de mult timp 
activitatea sa în favoarea Acad. rom., la a cărei 
înavuţire materială şi culturală (cărţi, manu
scripte, hrisoave, monete, stampe, etc.) lucrează 
cu neobosită stăruinţă. Dela el între altele: Nu
mismatica română, (1878); Acte şi documente 
relative la Istoria Renascerii României, 9 voi. 
(1888—91) publicate la început împreună cu 
vărul seu D. C. Sturdza şi cu episc. Ghenadie, 
apoi cuColescu-Vartio şi cu Skupiewski. (Cf. Aus 
dem Leben Konig Karls şi T. Maiorescu, Discurs, 
pariam.)

Sturdza, Alexandru, diplomat şi scriitor, n. 1791 
în Iaşi, 11854, dela 1809 în serviciul diplomaţiei 
ruse şi trimis la Viena şi Paris. Dela 1828 di
rijează cancelaria armatei de ocupaţiune în Ro
mânia. Ser.: Essai sur Ies lois fundamentales de 
la nature humaine et de la societe (1811—12); 
Souvenirs de vieillesse; Considerations sur la 
et l’esprit de l’Eglise orthodoxe; Memoires du 
voyageur malgre lui.

Sturdza, Akx. A. C., publicist rom., n. 1867 
în Iaşi. A fost subdirector al museului naţ. de 
anticităţi şi şef de cabinet în minist. cultelor. 
A publicat: Marcu Aureliu, studiu ist. (1890); 
Versuri şi romane în limba franc.; Sophocle; 
Oedipe rege, traduceri, etc.

Sturdza, Vasile, om de stat rom., fiul vor
nicului Const. S., n. 8 Nov. 1810, f Ian. 1870. 
Dela 1849 judecător în divanul domn. din Iaşi, 
1850 ministru de lucrări publ., 1856 president 
în divanul domn., 1857 comisar al guvernului 
lângă banca naţ. din Iaşi, Sept. 1858 membru 
al locotenenţei domnesc! in Moldova, lucrează 
pentru unirea principatelor. In primul inini- 
steriu format sub Cuza, 15 Ian. 1859, e min. 
de interne şi presid. consiliului din Moldova. 
1862—68 primul president al curţii de casaţie.

Sturionul comun, v. Acipenser.
Sturz, Sturza, Sturzel, Sturzişor, Sturzoaica, 

Sturzoaie, numiri ce poporul român dă genului 
de pasere Sturz, (bărbătuşului şi femeiuşei); din 
ord. cântăreţelor. Printre genurile mai cunos
cute sunt: S. cântăreţ sau Sturzişorul (Turdus 
muaicus). S. de munte (Turdus pilaris), cu 
penele pe spate cenuşii, pe pântece alburii, pe 
cap negre-cenuşii; pe" piept şi laturi galbene- 
ruginii şi în coadă negre. El trăiesce prin pă
durile de mesteacăn din Europa şi Asia nordică 
nutrindu-se cu insecte, viermi, melci, etc.; iar 
iarna se retrage unde sunt locuri mai calde. El 
se mai nutresce cu bobiţe (fructe) de plante 
diferite, în special de Juniperus (ienuper), din 
care causă carnea lui capătă o aromă plăcută.

S. mare sau Cocoţând (Turdus visdvorus), 
se nutresce cu seminţe de planta părăsită Viscum 
album (Vîscu), cari încolţesc în pântecele lui,

şi fiind depuse cu excrementele pe crengile ar
borilor se desvoaltă acolo, contribuind astfel la 
propagarea ei.

Sturz de trestie, (Aerooephalus sau Turdus 
arundinaecus), pasere din ord. Coracornithelor, 
fam. Sylriidaelor (cântăreţelor), subfam. Turdi- 
naelor. Corp lung de 21, lat de 29, aripele de 9 
şi coada de 8 5 cm. Coloarea penelor pe spate 1 
cenuşie-închisă, pe pântece galbenă-ruginie des
chisă, pe guşe albă şi pe cap cenuşie. Trăiesce 
din Apr. până în Sept. prin bălţile cu trestie 
din centrul şi sudul Europei şi în vestul Asiei, 
iar în timpul iemei se retrage cătră centrul 
Africei. Carnea lor e gustoasă şi de multe ori 
se pot domestici uşor. [I. P. Voiteşti.j

Sturza, (Zghiahul), pârău în Rom., j. Buzău, 
isvoresoe din muntele Măceşul şi se varsă în 
Slânic.

Stuttgart, oapîtala’Wiirttembergei, 137,788 loc 
(1895); numeroase pieţe cu columne şi statui 
(Schiller, etc.); numeroase edificii frumoase vechi 
şi noui, inusee. Şcoală technică super., şcoală de 
arte cu colecţiuni, bibliotecă de 400,()00 voi. şi 
3600 manuscripte, grădină zoologică, observa- 
toriu astronomic, şcoală super, de veterinari,
2 gimnasii clasice, 1 gimn. real, 2 şcoale reale,
1 şcoală comercială, şcoale industriale şi arti
stice, conservatoriu de musică, seminar de în
văţătoare, institut de orbi. Cameră de comerciu, 
filiala băncii imper. Renumite fabrici de piano- 
forte şi harmoniu, de bijuterii şi flori, industrie 
de chimicalii, colori, ţigări, pompe, maşine, lampe, 
mărfuri de cositor, de lână şi bumbac, etc. Centrul 
comerciului de cărţi din Germania sudică. Locul 
natal al lui Hegel şi Hauff.

Sty —, V. şi Sti —.
Stylospor, (botan.) nume, ce se dă sporilor 

din pycnidp (v. ac.) purtaţi pe un picior scurt 
4is sterigmat.

Stymphallde, se numiau paserile dela lacul 
Stymphalos. Herakles (v. ac.) a căpătat a şesea 
poruncă ca să omoare aceste paseri.

Syptica, remedii ce provoacă obstipaţie sau 
opresc scurgerea sângelui.

Styptlcln, cristale aciforme de o coloare gălbuie 
cari se formează la tractarea Cotarninei cu acid 
chlorhidric. Se întrebuinţează în terapeutică.

Sţyr, afluent pe dreapta al rîului Pripet îii 
Rusia vestică, 510 km. lung.

Styracaceae, (botan.) fam. de plante lemnoase 
dicotyle gamopetale foarte înrudite cu Ebena- 
ceele, de care diferă prin calciul infer. sau seini- 
inter. Cuprinde 220 specii din ţerile calde afară 
de Africa distribuite în puţine genuri dintre cari 
cel mai important: Styrax (v. ac.). [A. Pr.]

Styrax L, (botan.) gen de plante lemnoase 
fără vase lactee din fam. Styraceelor cu foi co- 
riacee şi flori albe în racemi. Dintre cele vr'o 
60 specii respândite în regiunile calde din Asia 
şi America cităm cea mai importantă: S. Benzoin 
Dry. de pe insulele Sunda, care produce «smirna» 
(«Resina Benzoe«). [A. Pr.]

Styrax sau Balsamul de S., se extrage prin 
incisiuni făcute pe coaja arborelui Liquidambar 
orientalis. S. extras astfel se presintă în formă 
de lacrimi sau turte. S. lichid se extrage prin 
stoarcere sau decocţiune. S. are o coloare brună, 
e aromatic, înţepător, puţin amar; aplicat pe 
piele provoacă iritaţiuni locale.
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Styx, în Diitol. grec. rîul din lumea de jos; 

ca personiScaţiune fata lui Okeanos cu Tethys, 
uimfa acelui rîu.

Suada, la Romani o (jină care însoţea pe Yenus, 
ca Peitho (v. ac.) la Greci pe Aphrodite.

Suahell, (Swdhili), numele unui popor în Africa 
estică, care se ţine de seminţia Bantu. Sub nu
mirea de S. se înţeleg popoarele mohamedane 
de pe ţerniurii estici ai Africei. Limbagiul S. e 
cunoscut pe ţerniurii sud-estici şi pe căile ca
ravanelor spre centrul Africei, are mai multe 
dialecte; Malindi, Mombas, Zanzibar. In dialec
tele aceste sunt multe elemente arabe.

Siiakin, însemnat oraş cu port al Nubiei, lângă 
Marea Roşie, 11,000 loc. Dela 1865 se ţine de 
Egipt.

Subalpin, (botan.) termin pentru partea su
perioară a regiunei montane. Ea este caracte- 
risată mai ales prin presenţa multor specii alpine 
îndeosebi în poeni şi pe stânci. La noi pădui'ea 
regiunei subalpine eformatădinmolid. [A. Pr.]

Subaltern, (lat.) mai mic, supus.
Subalternaţiune exprimă în genere raportul 

de inferioritate şi de dependenţă. In termino
logia logică denota relaţiunea subsumtivă a doue 
judecăţi. Anume: în raport de S. se află o ju
decată particulară faţă de una universală atunci 
când din punerea (afirmarea) judecăţii universale 
resultă punerea judecăţii particulare corespuncje- 
toare. Judecata universală se numesce subalter- 
nantă iar cea particulară subalternată. [PI.]

Subapenină, formaţiunea, subdivisiune geolo
gică ce corespunde etagiului plaisanţian dela basa 
pliocenului.

Subarboret, (botan.) se numesce etajul inferior 
(subformaţiunea) al unei păduri, s. e. subarbo- 
retul de brad în o pădure bătrână de fag, de 
mesteacăn în pădurea de molid, etc.

Subclavia, (anat.) Arteria subclavia, arteră ce 
se află sub claviculă.

Subcutan, (med.) sub piele.
Subdiacon, ord sacru, care în bis. apus. se 

ţine de ordurile mai mari, iar în cea orientală 
de cele mici. De oficiul S. se ţine: să primească 
darurile credincioşilor, să păzească uşile bis., să 
grijească de ordinea cea bună în bis., să ducă 
vasele sacre pe altar şi să dea episcopului apă 
să se spele pe mâni.

Sub divo, (lat.) sub ceriul liber.
Şubdominanta, nume dat în teoria musicală 

gradului 4 al gamei, aşezat cu un grad mai jos 
decât dominanta. [T. C.]

Suber, (botan.) plută, ţesătură secundară com
pusă din celule uniforme cu păreţi de obiceiu 
groşi şi suberificaţi, transformaţi în suberină, 
substanţă analogă cutinei (v. ac.). Indeplinesce 
rol de ţesătură protectoare la periferia tulpi- 
nelor, tuberculilor şi rădăcinilor bătrâne (v. Pe- 
riderm, Rhjtidom). Se produce mult la o specie 
de stejar, Quercus (v. ac.) Suber, dela care se 
exploatează pentru a se confecţiona dopuri şi 
alte preparate de plută.

Subfrutescent, v. Frutescent.
Subhastaţlune, (lat.) licitaţie (v. ac.).
Subiect, (lat.) după însemnarea sa primitivă 

este tot aceea ce servesce de basă la altceva, 
a) In sens metafisic S. este eul cugetător în 
oposiţie cu obiectul, b) In logică. In fiecare ju
decată, considerată ca un act în care ne ex

primăm asupra raportului dintre doiiă noţiuni 
în vederea conţinutuluî lor calitativ, se deose
besc două elemente principale: S. şi predicatul. 
S. se numesce noţiunea, care denotă obiectul de 
gândire asupra căruia se face exprimarea, c) In 
gramatică S. se numesce acea parte principală 
a unei proposiţiuni despre care se (jice ceva. S. 
poate să fie exprimat sau şi numai subînţeles, 
d) In stilistică se numesce S. materia ce for
mează substratul unei conversaţi uni.

Subiectiv, în general se numesce tot ce are 
oarecare raport cu subiectul. In special însă sub 
raport f i 1 o s.: tot ce se rapoartă la eul cugetător. 
Ceea ce se petrece în mintea noastră, în su
fletul nostru; ceea ce este întemeiat în natura 
noastră individuală.

Subiectivism, a) în limbagiul filos. teoria, care 
în cuprinderea şi apreţiarea lucrurilor purcede 
dela subiect şi remâne între marginile acestuia. 
Sub raport metafisic şi noetic se numesce S. 
doctrina, care purcerjend dela propria consciinţă 
admite, că ori ce consciinţă atunci e posibilă, 
dacă poate îmbrăca forme subiective, b) Sub 
raport etic se numesce S. direcţia, care în 
judecarea ordinei morale nu se îndreaptă după 
raporturile reale obiective, ci după cele subiec
tive. Asemenea direcţii sunt: Hedonismul şi Bu- 
demonismul. [PI.]

Subjugare, robire, a pune sub stăpânire, a face 
sclav. Expresiunea derivă dela obiceiul usitat şi 
la Romani, de a trece pe sub jug pe ostaşii cap
tivaţi şi pe căpeteniile popoarelor învinse, ca 
semn al sclăviei.

Sublim, cel mai înalt grad de frumseţă este
tică, de perfecţiune morală şi intelectuală. S. 
este extensiv, când ne impresionează prin mă
rimea întinderii sale în spaţiu sau în timp, şi 
intensiv, când ne pune în uimire prin mărimea 
puterii sale. Acesta iarăşi, dacă se observă în 
natură se (jice fisic, iar când se observă în viaţa 
omenească se numesce moral. [PI.]

Sublimat, (chem.) combinaţiune a mercuriului 
în chior, Hg Cla. Se întrebuinţează mai ales în 
medicină ca remediu desinfectant în soluţiuni 
de 1:1000—10,000 apă; în câteva minute ucide 
şi pe cel mai resistent microb. S. e toarte otră
vitor.

Subllmaţlune, destilaţiune, unde vaporii nu se 
condensează în stare lichidă, ci în stare solidă, 
s. e. acidul benzoic (preparaţia).

Sublocatio, (lat.) subarendare, subînchiriare.
Sublocotenent, primul grad de oficieri (v. ac.).
Submasiv se numesce etajul mai tiner al unei 

păduri (v. Subarboret). Silvicultura pretinde a 
suprima etajul de mai puţină valoare în decursul 
timpului, aşa a fagului înlocuindu-1 prin brad 
sau a mesteacănului înlocuindu-1 prin molid, a 
diverselor esenţe frondoase înlocuindu-le prin 
stejar, etc.

Submereiune sau cufundare, metoda de iriga- 
ţiune prin oprirea ori revărsarea apei curgă
toare ca ajungând în linişte să-şi depună şi la.se 
tot nămolul şi gunoiul adus în suspensiune şi 
disoluţiuoe.

Suboficier, (milit.) soldat de grad mai înalt 
decât caporalul sau brigadierul şi mai inferior 
decât sublocotenentul (v. ac.).

Subordinaţiune, în genere ordinea stabilită, 
care arată dependenţa'unei persoane de alta sau
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a UDui lucru în raport cu altul; necondiţionata 
supunere la o voinţă străină. Sub raport logic 
S. este acea formă de subsumţiune, care ne arată 
cuprinderea unei noţiuni de o sferă mai mică 
în alta de o sferă mai mare; cuprinderea unei 
judecăţi particulare în alta universală superioară 
aşa, că pusă (afirmată) fiind aceasta este pusă 
şi aceea. [PI.]

Subordinaţiune se numesce îndeosebi şi da
toria ce are un funcţionar inferior, civil, ecle- 
siastic sau militar, de a se supune superiorului 
seu ierarchic şi de a îndeplini ordinile acestuia. 
Militarul însă, în basa disciplinei (v. ac.), nu so 
poate sustrage în nici un chip dela ordinile su
periorului seu, pe cari trebue să le execute fără 
a le discuta; funcţionarul civil însă poate să 
ceară un oi'din în scris, să-şi dea demisiunea, 
sau să nu execute ordinul superiorului, când 
s’ar convinge că el este contrar legilor sau că 
i-ar compromite grav situaţiunea lui de om pu
blic sau privat. |V. U.]

Subprefect, un agent administrativ, cu atri- 
buţiune de a inspecta regulatul mers al aface
rilor publice din o plasă sau plaiu, căci fiecare 
judeţ sau district se împarte în mai multe plăşi 
cari, la munte, se numesc plaiuri. S. are şi atribu- 
ţiuni de poliţie judiciară, aşa că el poate constata 
crimele şi delictele comise în circumscripţiunea 
sa. In acest sens, el poate lucra sau direct, sau 
delegat de procuror. Pi ooesele verbale făcute de 
un S. în materie de contravenţiuni, se cred până 
la înscrierea în fals (art. 152, Pr. P.). S. e pus 
sub controlul prefectului şi depinde de mini- 
stei'iul de interne. Alături cu S., prin o lege 
recentă, s’au creat şi revisori comunali, cu ace
leaşi atribuţii şi in aceleaşi condiţii. [Scriban.] 

Şubraneţ, corn. rur. şi moşie boierească în 
Bucovina, căpit. Cernăuţ şi j.-ul Sadagura, are 
1913 loc. (1822 ort.-or., 54 rom.-cat. şi uniţi, 
37 mos.), 1 şcoală primară.

Subrepţiune, (lat.) termin ce arată în genere 
că cova s’a făcut şi petrecut în ascuns. In lo
gică S. este numirea comună ce se dă ori cărei 
eiori făcute în contra corectei argumentări cu 
intenţiune, pe neobservate şi în vederea resulta- 
telor, pe cari voiesce cineva ale ajunge. [Pl.J 

Subreta, rol de femeie tineră în comediile 
străine, representând servitoare sauţerance isteţe 
şi posnaşe. In piesele lui Molieie, Regnard, Ma- 
rivaux, Beaumarche, etc., se găsesc tipurile cele 
mai perfecte de S.

Sobrogaţiunea, o ficţiune juridică în virtutea 
căreia o obligaţie stînsă prin plata făcută de o 
a treia persoană sau de cătră debitor cu banii 
unui al treilea şi, prin urmare, stînsă în pri
vinţa creditorului, e presupusă a exista, cu toate 
accesoriile sale, în folosul celui de al treilea, 
care ia locul creditorului şi poate exercita toate 
drepturile sale. 8. poate fi legală sau conven
ţională, după cum resultă din lege sau diu con
venţia părţilor. [Scnban.j

Sub roşa, (lat.) în secret, în taină, să nu 
scie şi alţii.

Subsidiu, (lat) ajutor, sprijin, protecţiune. 
Subsistenţa, (lat) întreţinere.
Subsol, stratul inferior de pământ ce nu-1 

putem ajunge cu plugul şi cu casmaua.
Substanţa, (lat) în limbagiul vulgar tot aceea 

ce servesce de basă pentru altceva. In limbagiul

filosofic S. însemnează tot aceea într’un obiect 
şi la un obiect, ce pe lângă ori şi ce schimbare 
a calităţilor sensibile remâno nealterat şi se 
susţine. [PI.]

Substanţial^ tot ce se ţine de substanţă, se 
rapoartă la dinsa; apoi ceea ce conţine înşine 
multe elemente substanţiale, esenţa unui lucru.

Substantiv, în gramatică: numele de lucruri 
sau fiinţe reale ori închipuite.

Substincţiune, partea de din jos a unei zidiri, 
cuprindend atât fundamentul (temelia) din pă
mânt, cât şi basamentul (soclu) de afară de pă
mânt, precum şi toate celelalte părţi subterane 
ori seini-subterane, ca celariu (podrum, pivniţă) 
localităţi subterane, etc. La căile ferate sub S. 
se înţeleg toate construcţiunile ce zac sub nivoul 
şinelor, spre deosebire de superedificate (case, 
magazine).

Substitut, locţiitor.
Substituţiune, disposiţiunea prin care un dă- 

ruitor sau un testator însărcinează o persoană 
pe care el o gratifică în primul ordin (insti
tuitul) de a păstra în tot timpul vieţii sale bu
nurile lăsate prin donaţiune sau testament, şi 
de a le restitui la moartea ei unei a treia per
soane, gratificată în al doilea ordin (subinstituitul 
saufideicomisarul), dacă în acel moment persoana 
se găsesce ancă în viaţă. S. fideicomisare ou 
mai sunt permise, căci împedecă libera circu- 
laţiune a bunurilor. S. vulgare sunt atielea, prin 
cari o a treia persoană e chiemată a lua dona- 
ţiunea sau legatul, în cas când donatarul sau 
legatarul sau moştenitorul instituit n’ar voi să 
primească sau ar fi incapabil de a primi.

Substracţiune, a doua operaţiune aritmetică, 
prin care din doi numeri cunoscuţi, minuend şi 
subtrahend, se face diferinţa, aceasta adunată 
la subtrahend, dă minuendul. Semnul S. e —, 
care se cetesce minus, s. e. 10—4 = 6. La nu
meri cu mai multe cifre se subtrag singuraticele 
cifre ale subtrahendului din ale minuendului.

Substrat, în general ceea ce servesce de basă 
pentru altceva. In terminologia limbagiului filo
sofic S. este ceea ce există într'o fiinţă sau lucru 
independent de calităţile sale, basa esenţială a 
acelora. [PI.]

Subsultus lendinum, vibraţiuni convulsive in 
musculi singuratici; se observă la indivicji foarte 
slăbiţi sau aflători în agonie.

Subtil, (lat) subţire, fin, gingaş.
Subulirostres, paserile din ord. Cântăreţelor, 

cari au ciocul în formă de sulă, s. e. Sturzul, 
Mierla, etc.

Suc, fluidul stors prin presare, sau extras prin 
fierbere, din fructe, lemn, carne, etc.

Suc celular, (botan.) lichidul din interiorul ce
lulei vegetale, mai puţin când ea e tineră, inai 
abundant cu înaintarea în vîrstă. B cuprins în 
interiorul unor vacuole, aşezate in protopla.sma 
celulei şi cu păreţi proprii (păretele se (Jice to- 
noplast, iar vacuola întreagă hydroleucit, hy- 
droplast). Reacţiunea sa e acidă; conţine apă co 
disolvă în ea săruri minerale, aoi(}i organici, 
esenţe, răşină, tanin, albumină, toate fiind sau 
substanţe puse în reservă sau produse de ex- 
creţiuue. In nucleu e un suc nuclear hialin, in 
care se afiă filamentele chromatice. [S. Şt. R.]

Sucala, roata, pe care se dapenă firele pentru 
ţevile din suveică.
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Succesiune, urmare; luarea locului unei alte 

persoane. In drept, S. vrea să _4ioă transmiterea 
drepturilor şi obligaţiunilor unei persoane moarte 
la o altă persoană, care trăiesce şi care se nu- 
mesce moştenitor sau erede. Moştenirile se îm
part în legitime şi în testamentare, după cum 
defunctul a lăsat scris un testament. In cas când 
n’a lăsat testament, 8. se chiamă ai intestato 
sau legitimă, fiind-că în lipsa unui testament se 
regulează după lege. S. se deschid prin moarte. 
Pentru a succede, trebue să nu fii nici inca
pabil, uici nedemn, şi să fii măcar conceput, dacă 
nu chiar născut în momentul deschiderii S. Prima 
clasă de moştenitori, după dreptul român şi 
alte legiuiri, sunt descendenţii mortului. Des
cendenţii mai apropiaţi în grad exclud pe cei 
mai depărtaţi. A doua clasă o formează fraţii şi 
surorile defunctului, cum şi descendenţii lor, atât 
în caşul când părinţii mortului trăiesc, cât şi în 
caşul când aceştia muriseră înaintea lui. In al 
treilea rând vin ascendenţii, alţii decât tatăl şi 
mama defunctului. In al patrulea rând vin co
lateralii ordinari, adecă alţii decât fraţii, surorile 
sau descendenţii lor. Descendenţii moştenesc în 
infinit, pe când colateralii numai până la al 
12-lea grad inclusiv. In lipsă de moştenitori le
gitimi sau naturali, S. o ia soţul supravieţuitor. 
Când defunctul n’a lăsat nici soţie măcar, S. o 
ia statul. Copilul conceput e presupus că există, 
şi de aceea poate moşteni. Nu e însă nevoie ca 
el să se nască viabil, fiind suficient ca să fi trăit 
măcar o cUpă. Astăzi S. nu mai formează o per
soană morală. Când nu se presintă nimenea ca 
să ceară S., ea se declară vacantă şi se numesce 
un curator care să o administreze. In România 
străinii n’au dreptul de a dobândi imobile rurale 
nici pe calea moştehirii. Astăzi se poate ca cineva 
să facă testament numai pentru o parte din avere, 
iar restul remâne atunci cârmuit de regulele co
dului civil.

Succesiunea tronului. In România tronul este 
ereditar, adecă se moştenesce din tată în fiu în 
linie coborîtoare directă şi legitimă a regelui 
Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen. Când sunt 
mai mulţi copii dreptul la tron îl are cel mai 
mare. Fetele, precum şi copiii lor după măritare, 
n’au nici un drept la tron, chiar când n’ar fi 
moştenitori în linie bărbătească. In acest cas 
tronul se cuvine celui mai mare în vîrstă dintre 
fraţii M. S. regelui Carol I sau coboritorilor 
acestora în linie bărbătească. Dacă de cătră 
aceştia se refusă tronul sau lipsesc, regele va 
pute numi pe succesorul seu dintr’o dinastie su
verană din Europa, cu aprobarea corpurilor le
giuitoare ale ţerii întrunite în mare colegiu. 
Când, după regulele expuse mai sus, nu va fi 
nici un moştenitor, atunci tronul e vacant. In 
acest cas adunările legiuitoare se întrunesc fără 
convocare, şi în termin de opt (Jile aleg un rege 
dintr’o dinastie suverană din Europa occidentală. 
In timpul vacanţei tronului, puterile regale se 
exercită de o locotenenţă compusă din trei per
soane alese tot de marele colegiu (adunările le
giuitoare întrunite). Când însă este un succesor, 
dacă e maior, atunci puterile regale, dela moartea 
regelui şi până la depunerea jurămentului de 
cătră succesor, se exercită de consiliul de mi
niştri în numele poporului, iar dacă succesorul 
e minor, atunci, până la maiorat (18 ani îm

pliniţi), puterile regale se exercită de o regenţă 
(v. ac.), compusă din trei persoane. Regenţa poate 
fi numită de rege, fiind în viaţă, cu aprobarea 
marelui colegiu, sau numai de acest din urmă, 
când regele a murit fără a o numi. (Const. Rom. 
art. 82—89.)

S. tr. în Austro-Ungaria, v. Sancţiunea prag
matică.

Succidava, oraş vechiu tracic în Moesia. Su
fixul dava, ca element de limbă dacă ce se află 
la numirile cele mai vechi de localităţi din 
Dacia, Moesia, Macedonia şi Dalmaţia, arată ex
tinderea mare şi vechimea popoarelor geto-trace 
în sud-estul Europei.

Succin, o reşină fosilă ce se găsesce în de- 
positele de cărbuni şi pe marginea mărilor. El 
so presintă în bucăţi galbene sau galbene-brune 
lucitoare, foarte puţin solubile în alcool şi eter. 
S. este compus din acid succinte, un oleiu vo
latil, şi din doue reşine. Addul auccinic se gă
sesce în chihlibar şi se obţine prin destilaţia 
uscată a S.-lui. El cristalisează în prisme sau 
tăbliţe monocline. El e solubil în apă rece, puţin 
solubil în alcool sau eter. Sărurile acidului suc- 
cinic cu basele se numesc succinate.

Succlnit, mineral, cuprinde toate reşinele fosile, 
composiţia chimică variabilă, punctul de fusiune 
vecin de 250, uneori mai mare. Transparent, 
coloare galbenă cu nuanţe diferite până brună. 
S. are numeroase varietăţi, dintre cari Bomanit 
e caracteristică României. Se găsesce în forma
ţiunile terţiare în provinciile baltice, în Spania, 
Sicilia, în regiunile subcarpatice. In România se 
găsesce în Eocenicul superior, în Oligocen şi 
secundar, în Miocen. In Rom. se cunoasce în 
Valea Buzeului, a Băscii Chiojdenilor şi a Ru- 
siilor, laOlănesci, etc. S. se întrebuinţează pentru 
fabricare de lacuri, pentru obiecte de lux, etc.

Succus, (lat.J suc.
• Succus Liguiritiae, suc ce se extrage prin 

fierbere şi tescuire din rădăcina plantei Gly- 
cyrrhiza (v. ac.) glubra, e indisolubil în apă, 
dulce, de coloare neagră.

Suceava, judeţ în România, numit după vechia 
capitală a Moldovei. E situat intre Trans. şi j. 
Neamţ, Roman, Iaşi şi Botoşani. Suprafaţa e 
muntoasă, acoperită de păduri de fag şi stejar, 
cu păşuni bogate. Cele mai însemnate vîr- 
furi: Rărăul, Budaoul, Lucaciul, Pietrosu, etc. 
întreg teritoriul e udat de rîuri. Clima e tem
perată, mai recoroasă ca în alte părţi ale ţerii. 
Suprafaţa e de 474,53346 hectare. Populaţia 
numeră 115,483 suflate, cari se ocupă mai ales 
cu prăsirea vitelor şi cu exploatarea pădurilor 
şi fac comerciu de blana şi brânzeturi. Comu
nicaţia se face prin căi ferate şi şosele, cale flu
vială e Bistriţa. Administi-aţia judeţului .se înde- 
plinesce de 7 plăşi, cari se compun din 38 corn. 
rur. formate din 183 sate. Marca judeţului e: 
trei brafli. Instrucţia se face în 1 gimn. clasic 
în Fălticeni şi mai multe şcoale. (Dicţ. geograf.)

Suceava, oraţ în Bucovina, în dreapta riului 
cu acelaş nume, are în şese suburbii: Gutui, Gara 
Iţoani, Iţoanii noi şi vechi, Septiliciul şi Zamca, ■ 
şi în trei cătune: Mitocul Armenesc, Tătăraşii 
şi Zoteştii sau Postulachi, laolaltă 10,221 loc. 
(2622 ort.-or., 3332 rom.-cat. şi uniţi, 147 pro
testanţi, 316 armeni, 53 lipoveni, 3751 mos.);
2 parochu gr.-ort. cu atenenţa Lisaura, 1 rom.-
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cat., alta gr.-unită şi alta armenească, 7 şcoale 
primare de băieţi şi fete, dintre cari doue de 
4 şi una de 6 clase, 1 gimnasiu super, gr.-or., 
1 şcoală preparativă pentru meseiiaşi şi 1 so
cietate culturală «Şcoala Română<. S. e scaunul 
căpitănatului şi al judeţului, staţiune de cale 
ferată; are 6 biserici foarte vechi, în una moa
ştele Sf. Ion cel Nou, o cetătuie in ruine.

Suceava, rta in Bucovina, compus din părăul 
Isvorul de sub muntele Lucina, şi din părăul 
Cobilisara de sub muntele Tomnateoul, formează 
nu departe după împreunarea lor la satul Şipot, 
o cascadă de 7 m.; curge spre mează-noapte 
până la Rusca, apoi spre resărit până la Frătăut 
şi de aici spre resărit-mează-di; părăsesce Bu
covina la Chilişeni şi se revarsă în dreapta Şi
retului aproape de Tăşoani în Moldova; are ca 
afluenţi în dreapta pe Pohonicioara, Şipotul, Bro- 
dina, Putna, Slatina, Voitinelul, Fântânelele, Po- 
zănul sau Horodnicul, Sucevita, Solea, Solonetul, 
llişescul, Şchieiea şi Racova, iar în stânga pe 
Ropocelul, Rusca, Sădăul, Tomnatecul, Fălcăul, 
Bilca, Climăutul, Horaiţul, Hatna, Petrăuceanca 
şi Dragomirna.

Sucevenii, odinioară Tomescii, corn. rur. şi 
moşie mănăstirească în Bucovina, căpit. şi j. 
Storojinet, are 945 loc. (854 ort.-or., 10 rom.- 
cat., 81 mos.), 1 şcoală primară, 1 cabinet de 
lectură «Armonia».

Suceviţa, comună rur. în Bucovina, situată 
lângă riuletul cu acelaş nume, în căpit. şi j. 
Rădăut; mănăstire de călugări, parochie cu ate- 
nenta Voivodeasa, moşie mănăst., are 1600 loc. 
(1445 ort.-or., 93 rom.-cat., 62 mos.), 1 şcoală, 
1 cabinet de lectură «Ajutoriul», 1 biserică pa- 
rocbială zidită în 1772 de archimandritul losif 
mai ântăi ca săhăstrie. Mănăstirea fu întemeiată 
de episcopul Giorgiu Movilă în 1574; frate-seu 
vornicul Ieremie zidi în 1578 în locul bisericei 
de lemn alta de piatră încungiurată cu un zid 
de aperare.

Suc gastric, lichid secreat de glandele mu
coasei stomacuiui; se compune din pepsină, acid 
idrochloric (0 1—0-4°/o) Şi mucină. S. g. arti
ficial se extrage cu glycerină din mucoasa 
stomacului de porc şi câne; acestui product se 
mai adaug apoi câteva picături din o soluţie 
V.o/o de acid idrocloric. (Cf. art. Digestiune.)

Suchier, (pron. siişie), Hermann, filolog germ., 
n. 1848 la Karlshafer, urmaş al unei familii hu- 
ghenote, emigrată în Germania, se consacră filo
logiei romanice, în care deveni un fruntaş mă
iestru. Opere: I.storia literat, franceze până în 
al XVI seci., 1900, continuată de Birch-Hirsch- 
feld până în seci. XIX; Despre viaţa Sf. Anton, 
1876; Gramatica vechei franceze, 1893 ; O serie 
de studii în «Zoitschrift fiir romanische Philo- 
logie«, ş. a.

Suchona, rîu în Rusia, prin care se scurge 
lacul Kubeuskoje, la Welikij-Dstjug se împreună 
cu lug formând rîul Doina; 575 km. lung.

Sucitoare, numire ce în Bănat se dă pasere! 
Yunx torquila. (v. Capîntortora.)

Suciu, Aurel, fost advocat în Arad, n. în Chi- 
tighaz (cott. Bichiş), la 1853 a studiat gimn. in 
Bichiş, Szarvas şi Beiuş, iar dreptul în Oradea 
mare. In 1879 a depus examenul de advocat şi 
s’a stabilit în Arad. 1892 a fost ales membru 
in comitetul naţional şi ca atare pentru Memo

rand a avut şi dînsul să sufere închisoare în 
temniţa din Vaţ. t 14 Febr. 1898 în Arad.

Suciu, Lucreţia măr. Rudow, scriitoare rom., 
n. 1859 în Oradea mare. A publicat un volum 
de versuri, scrise sub influenţa lui Lenau, Eeine 
şi Eminescu. Poesiile sale de o gingăşie mă
iastră exprimă sentimente duioase, melancolice. 
In 1889 a publicat pe Laokoon în traducere 
rom. t 1900.

Sucnă Murgă, în poveştile românesci e un fet 
frumos (v. ac.).

Suculente, plante se numesc acele cari se di
sting prin foile sau tulpinele lor cărnoase (in 
ultimiil cas, foile sunt reduse de regulă la spini). 
Plantele suculente aparţin îndecomun climatelor 
uscate, aşa cea mai mare parte a Cacteelor din 
America, a Ephorbielor suculente din Africa, a 
speciilor de Sempervivum ce cresc la noi pe 
stânci, etc. [A. Pr.]

Sucursala, v. Filiala.
Suceurs mutual, principiu economic pe care 

se basează societăţile de asigurare mutuală, la 
cari riscul îl poartă totalitatea asiguraţilor con
stituiţi în societate cu angajamentul de a repai a 
prin contribuirea unei cuote egale daunele even
tuale ce ar suferi unul dintre societari în urma 
unui anumit pericol avut în vedere la formarea 
societăţii.

Sud, mează-(ji, unul din cele patru puncte car
dinale (v. ac.). Stând cu faţa spre resărit, S. 
cade la dreapta.

Sudafrlcană, republica, (numită şi Transvaal), 
republică in Africa de sud, între rîurile Vaal şi 
Limpopo, 308,560 km*., cu 867,941 loc. (1896). 
Avuţii minerale: aur, argint, fier, aramă, căr
buni, etc. Afară de acestea se exporta lână, vite, 
cereale, piei, etc. Cale ferată spre golful Delagoa. 
Constituţia dela 13 Febr. 1858, revisuită 1890. 
In frunte un president ales pe 5 ani, 2 camere. 
Capitala Pretoria. Colorile ţerii: albastru, alb, 
roşu, verde. A fost întemeiată de Buri (v. Boers) 
emigraţi dinCapland; la 1852 s’a constituit re
publică. 1877 fu anectată de Anglia, dar după 
numeroase înfrângeri ale Englezilor 1881 îşi re
dobândi independenţa in administraţia internă. 
1 lan. 1896 respinseră Burii o invasiune făcută 
de Englezi cu scop de a supune republica. 1899 
erupse de nou rosboiu cu Anglia, în care Burii 
s’au luptat ca oroi faţă de puterea colosului en
glez, totuşi în pacea încheiată 1902 au trebuit 
să cedeze, reservându-şi numai o autonomie 
oarecare. Transvaalul devine colonie engleză şi 
republica sudafricană încetează de a mai fi.

Sudan, (Belad es Sudan), numirea teritoriului 
african dela Sahara până spre equator şi dela 
Marea Roşie până spre Senegambia. Platoul S.-lui 
se ridică dela isvoarele rîului Niger, Senegal şi 
Gambia până spre Nil şi în părţile nordice dela 
lacul Tsad. S. şes se intindo spre est cu ţerile 
rîului Nil până spre Egipet. întreg teritoriul e 
parcurs de rîuri mari puternice. Niger cu mul
tele lui rîuri laterale, Schari, Binue şi Nil. Pă- 
mentul e foarte roditor, populaţiunea numeroasă. 
In decursul seci. trecut aproape întreg S. a fost 
cucerit şi pus sub supremaţia Egipetului. O ro- 
voluţiune internă sub conducerea unui Arab 
Mahdi (v. ac.), a luat întreg S. din mânile Egi
petului. Revoluţiunea s'a început în 1881 iu pro
vincia Bahr el Gazai, curând una după alta s'au
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supus provinciile sudanice Faşer, Kordofan, 
Berber, Dongola. In 26 Ian. 1885 cade cetatea 
cea din urmă, Chartum, generalul Gordon este 
decapitat, şi întreg S. devine prada Mahdiştilor. 
In Iunie 1885 moare Mahdi, şi S. cade în manile 
următorului lui Abdullahi Mohamed. Guvernorii 
creştini din provinciile sudanice cad prisonieri. 
Ouvernorul provinciei equatoriale, Emin paşa, 
se retrage spre equator şi remâue stăpân si- 
tuaţiunei, până ce este eliberat de cătră Englezi 
prin expediţia lui Stanley (1889). In 1899 succede 
Englezilor sub conducerea lordului Kitchener 
recucerirea S.-lui, şi a(}i e guvernat de Egipet 
sub supremaţia Angliei. (Cf. Feuer und Scbwert 
in Sudan, de Slatin paşa. Leipzig.)

Sudatroium, baie, v. Laconicnm.
Sudaustralla, colonie engleză la coasta sudică 

a Australiei, 985,720 kma., cu 358,224 loc. (1897); 
mine de aramă, plumb argintos, petroleu, co
sitor ; multe oi; agricultura ia avent. Căi ferate 
3492 km., telegraf 9044 km. Datorie 24-4 mi
lioane lire steri. Capitala Adelaîde.

Sudcarolina, v. Carolina.
Sud-Dacota, v. Dakota.
Suderman, Herman, romanciei' şi autor dra

matic german, n. 1857 la Natzicken în Prusia 
orientală. După câteva încercări nebăgate în 
samă, opera sa «Onoarea» (Die Ebre), 1888, îl 
puse în rândul primilor scriitori ai timpului seu. 
Urmară romanele: «Doamna Grije» (Erau Sorge); 
«Cărarea pisicilor» (Katzensteg), 1889; «Zwielicbt» 
(Amurg), 1889; «Jolanthes Hochzeit», 1892; »Es 
war», 1894; trad. în franc, sub titlul: «Trecutul 
nedestructibiU, 1894; dramele: «Sfîrşitul So- 
domei», 1890;«Heimat«(Patria); în franc. «Magda», 
1891, ş. a.

Sudeţi, sistem de munţi între Silesia şi Boemia, 
dela isvoarele Oderei până la defileul Elbei, lun
gime de 340 km., se compune din mai multe 
şiruri: 1) munţii Lausitz; 2) munţii Iser şi Uriaşi; 
3) ţinutul muntos dela Waldenburg şi Scbweid- 
nitz; 4) munţii Glatz; 5) S. propriu (Jişi (munţii 
moravo-silesieni) cu piscul Altvater (1490 m.).

Sudit, supus străin.
Sudoare, lichid secretat de glandele sudorifere 

(v. Glanda). S. se compuue din apă (99%), acid 
formic, acid acetic, ceva grăsime, cholesteanină, 
m-ea şi ceva sare. Secretarea S.-ei depinde de 
un centru nervos, localisat în măduva prelun
gită. In împrejurări normale un individ secre
tează 5—800 gr. S. la (ţi; în căldură mare sau 
când musculatura este prea angajată, se poate 
produce şi mai bine de 1000 gr. în 1 oră. Când S. 
este împiedecată a se evapora de pe piele, ea se 
descompune şi respăndesce un miros neplăcut.

Sudorifera, (med.) atâta cât Diaphoretica (v. ac.).
Sudra, clasa a 4 şi cea mai inferioară în or

dinea castelor (v. ac.) din India veche.
Suduc, (zool.) V. Şalău.
Sue, Engine, celebru romancier franc., n. 1804 

la Paris, -j- 1859. Naşii i-au fost prinţul Eug. 
Beauharnais şi împărăteasa losefina. Studiâ la 
liceul Bonaparte, şi mai târţiu urmă medicina 
sub tatăl seu. Debuta prin articole de (}iar în 
«Figaro» şi«Mode«. Apoi sorise Plick-Plook, roman 
de un nou gen în care descrie moravurile ina- 
teloţilor. Aborda romanul de moravuri, precum: 
«Arthur», «le Marquis de Letoriere», «Morne au 
diable» şi mai ales «Mathilde». Apoi romanele

istorice ca «Jean Cavalier», «Lotreaumont». Mai 
târcjiu publică: «Mysteres de Paris», «Juif errant» 
şi un mare număr de alte romano. Pentru teatru 
a scris vodevilurile: «Monsieur le marquis», «Pils 
de l’homme», «Secret d’Etat», şi dramele: «Le 
Pretengante», «Les Pontous«,»Pierre le Noir», etc.

Suedia, v. Svedia.
Suesonii, popor antic belgie in Galia, spre est 

dela fluviul Isere. Mult timp ,s’a opus lui Caesar. 
Capitala S. era Noviodunum Suessionum, adi 
Soissons.

Suetonius, 1) S., Gaiws, celebru iurisprudent şi 
scriitor roman, a trăit în Roma 110—180 d. Chr. 
Dintre scrierile sale iuridice mai remarcabil e 
opul: «lustitutionum comentarii libri IV» aflat din 
nou de Niebuhr în Verona îh 1816. E un manual 
de mare preţ în sciiuţele iuridice.

2) S., TranquiUns, celebru istoric roman, 75 
până 160 d. Chr. Era bărbat de stat de renume 
sub Traian, mai apoi secretarul lui Hadrian. 
A scris: Vitae XII Caesarum şi «de viris illu- 
stribus», din care numai o parte s’a păstrat.

Suevi, «rătăcitori», numele unei coaliţiuni de 
popoare germane, trăind din vânătoare, păstorie 
şi resboaie. Caesar bate în 58 pe Suevii aşezaţi 
în Galia sub Ariovist. Tacit numesce toată re
giunea dela Dunăre la Baltica Suevia şi numesce 
ca Suevi pe Hermunduii, pe Longobardi şi Sem- 
noni. Toţi adorau pe Nerthus (Hertha). In timpul 
migrării popoarelor S. se numiau numai Sem- 
nonii. O parte din ei năvăliră cu Radagais (406) în 
Galia. In 409 trecură Pinneii împreună cu Alanii 
şi Vandalii în Lusitania şi Betica. învinşi de Vi- 
sigoţişi trecând la catolicism dela Arianism, s’au 
contopit dela 585 cu Visigoţii.

Suez, oraş comercial important în Egipt, pe 
partea nordică a Mărei Roşie lângă sinul cu acelaş 
nume, pe o limbă de pământ fără de nici o ve- 
getaţiune. Populaţiunea se compune din Euro
peni, Egipteni, Arabi, Indieni, Chinezi şi Negri. 
Numărul locuitorilor e 11,000. In evul mediu 
oraşul se numia Kolzum, în vechime Xlysma.

Canalul de Sues, altă dată limba de pământ 
ce reunea cele două continente Asia şi Africa, 
altmintrelea d>s Istmul de Suee, a fost tăiat la 
1869. Obstacolele ce opuneau istmul de S. cir- 
culaţiunii între cele două continente au fost sim
ţite chiar în extrema antichitate. Faraonii reu
niseră deja Marea Mediterană cu Marea Roşie 
prmtr'uu canal ce pleca dela Nil la 8. Diii causa 
resboaielor ce avu Egiptul, întreţinerea cana
lului fu abandonată şi comunicaţiunea întreruptă. 
Bonaparte, după bătălia dela Pyramide, intre- 
vădend utilitatea restabilirii comunicaţiunii di
recte între cele două mări, însărcina pe Lepere, 
inginerul şef al expediţiunii Egiptului, cu studiu] 
străpungerii istmului de S. Această idee mare 
fu reluată de Ferdinand de Lesseps i,v. ac.) îu 
1854. Lucrările acestui canal au fost înce
pute la 25 Apr. 1859 şi terminate la 1 Oct. 1869. 
inaugurarea avu loc la 17 Nov. 1869 prin ser- 
bători memorabile. Lungimea canalului de S. 
este de 164 km., adâncimea de 8 m. Costul lui 
a fost de 505 milioane franci, şi el a raportat 
Fraudei 1 miliard, 250 milioane franci. Chel
tuielile de construcţiune figurează în această sumă 
cu 253.099,124 franci; materialul cu suma de 
30.786,485 franci. Cu străpungerea istmului de 
S., distanţele la Indii au fost reduse la mai mult
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de jumetate. Transitul canalului maritim de Suez 
în 1893 a fost; 3341 năvi cu 7.659,059 tone. 
Canalul de S. este o operă de interes general 
şi eminamente civilisătoare. El a fost făcut de 
Lesseps cu capitaluri franceze.

Suffolk, comitat la sudul Angliei, 3655 km*., 
cu 371,235 loc. (1891).

Suffraglum, (lat.) vot, drept de votare.
Suflomus, (Soflsmus), o sectă a misticilor Mo- 

hamedani, cari inclină spre panteism. Ei dau 
explicări alegorice coranului şi se razimă pe 
unele învetături de credinţă şi morală ce le-ar fi 
propus Mohamed cu graiul viu. Fundatorul S. se 
consideră Abu Said.Abul-Chair, pe la 820 d. Chr. 
Ideile şi le-a împrumutat S. dela Perşi. (Cf. Tbo- 
luok, Sufismus. Berlin, 1821.)

Sufix, în gramatică: silaba, ce se adauge la 
finea cuvintelor pentru determinarea înţelesului. 
Silaba pusă înaintea cuvintelor cu acest scop, 
se numesce: prefix, (v. şi art. Derivare.)

Sufiare, act simbolic pentru alungarea puterii 
spiritului necurat, s. e. la botez şi la sfinţirea 
apei. (S. în metalurgie, v. la Aurire şi Argintuire ).

Suflător, aparat care servesce pentru intro
ducerea de aer într’o flacără spre a face ca fla
căra să ardă cu o temperatură mai înaltă

Sufler, (franc. Soufleur), persoană însărcinată 
a sta în o mică încăpere făcută în mijlocul 
rampei unei scene teatrale, de unde cetind pe 
manuscrisul piesei, amintesce cu voce şoptitoare, 
fiecăi’ui actor începutul traselor, şi de multe ori 
chiar in întregime trasele, ce actorii au de vorbit 
în faţa publicului, când aceştia nu şi-au înveţat 
bine rolele pe de rost.

Suflet, principiul activităţii într un corp or
ganic, în special la om. In acest înţeles no
ţiunea S. percurge trei stadii, în cari îl aflăm 
identificat cu puterea de viaţă, îl aflăm consi
derat ca principiu al simţirii şi al mişcării şi în 
urmă ca principiu al inteligenţei şi al voinţei. 
Din punctul de vedere al psicliologiei empirice 
8. este considerat ca basă reală şi subiectul fe
nomenelor vieţii sufletesci. Sub raport metafisic 
S. se ia identic cu spiritul (v. ac.). In legă
tura între substanţa materială cu cea spirituală 
îşi află explicaţia şi problema psicho-fisiologică 
despre raportul diutre trup şi suflet, ce se des
copere în influenţa reciprocă, pe care o exer- 
ciază unul asupra celuialalt. Din încercarea de 
a explica acest raport s’au născut ipotesele cu
noscute sub numirea de influxusphysicus (v. ac.), 
tiipotesa ocasionalismului (v. ac.) şi a armoniei 
prestabilite (v. ac.). In ce privesce originea S.-lui 
teoriile filosofice se pot reduce la doue grupe; 
moniste şi dualiste, după cum adecă atât S. cât 
şi trupul sunt considerate ca aparţinând la aceeaşi 
clasă de substanţe ori la clase diverse. Sciinţa 
care are de subiect sufletul, fiinţa şi func
ţiunile sale se numesce psichologie (v. ac.). Cf. 
Pletosu, Psichol. cu deosebire secţiunea 111. 
Popescu 1., Psicholog. Dr. Pipoş, Psichol. Alte 
înţelesuri: S. se mai ia âncă: pentru viaţă 
preste tot; a-ţi da sufletul = a muri; pentru 
fiinţă omenească preste tot, pentru individ şi 
locuitor: nu vedi suflet de om, oraţ cu 5000 suf,.; 
pentru lătui'ea afectivă-morală şi pentru caracter: 
suflet nobil; copil de suflet = adoptiv. [PI.]

Sufocarea, un gen de asfixie în care obstacolul 
mecbanic al opririi întrărei aerului în plămâni

constitue singurul element morbid. Ea se poate 
produce în 4 moduri; 1) prin astuparea directă 
a nasului şi a gurei; 2) prin introducerea cor
pilor străini în căile aeriene; 3) prin compre
siunea toracelui şi a abdomenului; 4) prin că
derea într’un mediu pulverulent sau surparea 
pământului preste individ. Caşul 1 este adesea 
întrebuinţat în infanticid. Gura şi nasul sunt 
astupate cu mâna sau cu o bucată de stofă sau 
alt obiect moale. In primul cas’ găsim pe faţă 
urmele de unghii sau a degetelor, echimose, 
erosiuni, iu al doilea nu găsim nimic. Semnele 
interne sunt trase mai ales din starea plămâ
nilor cari pot presenta aceleaşi lesiuni ca ţi în 
sugrumare, însă aci sunt mai puţin constante. 
Caşul 2 aparţine atât infanticidului cât se poate 
întâmpla şi accidental. Noii născuţi .sunt omorîţi 
prin introducerea în gură a diferiţilor corpi ca 
o bucată de cârpă, pământ, etc., câte odată corpi 
străini se introduc in mod accidental, cum de 
exemplu în timpul mâncării sau a vărsăturilor. 
Sufocarea prin compresie se observă în circum
stanţe diverse atât la adulţi câte şi la copii. Câte 
odată corpul întreg e comprimat, cum se în
tâmplă la indivizi apucaţi într’o îndesuială; iar 
la copii acest gen de moarte se întâmplă din 
causă că inconscient mama sau doica în somn 
întinde braţul preste toracele sau abdomenul 
copilului. Prin căderea într'un mediu pulve
rulent sau surparea de pământ, etc. o găsim în
trebuinţată ca mijloc de moarte la copii, precum 
şi ca accident la adulţi. In acest cas găsim în 
gură, căile respirătoare şi stomac părticele din 
materiile în cari individul a fost în contact. 
De aci se vede că anumite sufocări sunt resul- 
tatul accidentelor, altele sunt întrebuinţate ca 
mijloace de omucidere; sinucidere prin acest gen 
de moarte este o raritate. [Dr. N. Minovici.j

Sufragan, episcop diecesan supus jurisdicţiunei 
unui mitropolit. In Germania se numesc S. şi 
episcopii titulari şi coadjutori.

Sufragiu, v. Suffragium.
Sufragiu universal este recunoascerea drep

tului de a vota fiecărui cetăţean maior, indife
rent de cens sau capacitate (titluri), adecă tot 
cetăţeanul să fie alegetor, întrucât toţi cetăţenii 
au de o potrivă dreptul să participe la guverna- 
ment, să exercite suveranitatea, independent de 
avere sau sciinţă. 8. u. deşi se basează pe ega
litate şi dreptate, totuşi se obiectează, că ar fi 
o causă permanentă de nestabilitate în guver
nare, căci poporul ueposedând insti'ucţia şi edu
caţia publică necesară pentru a-şi da samă de 
votul seu, s’ar conduce după fel de fel de ambi
ţioşi, cari ar căuta să profite de ignoranţa lui. 8. u. 
e folositor atunci, când fiecare cetăţean îşi dă 
samă de afacerile publice şi însemnătatea votului.

Sufusiune, scurgere de sânge, ce se întinde 
mai ales în lăţime fără a distruge ţesutul.

Şugag, com. rur. în Trans., cott. 8ibiiu, are 
12,992 jug. cat. şi 2084 loc. rom., agricultori şi 
economi de vite.

Şugatag, v. Ocna Şugatag.
Sugătoare, (zool.) v. Mamifere.
Sugători, (botan.) v. Haustor.
Sugerare, a produce în o persoană străină sau 

în sine însuşi idei, simţiri şi sensaţiuni.
Sugestiunea este un mijloc prin care se pro

voacă idei, simţiri şi mişcări, mai ales la iu-
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divini ipuotisaţi; s. e. prin aceea, că se aşează 
manile unui ipnotisat ca în stare de rugăciune, 
SC desvoaltă în el ideia rugăciunii şi faţa lui ia 
o expresiune rugătoare; i-se spune să adoarmă 
şi adoarme; i-se spune, că braţul drept îi e pa- 
ralisat, şi nu-1 mai poate mişca. De regulă ideia 
o dă o persoană străină (eterosugestiune); se 
poate însă, ca o persoană să fie astfel stăpânită 
de ideia stării ipuotice, încât se ipuotisează ea 
pe sine (autosugestiune). Vindecările miraculoase 
din boale grele se explică prin S. Sugestibili- 
tatea e mare în starea de ipnosă şi la unele 
boale de nervi. (Cf. art. Hypnosă.)

Sughiţ, Singultm, mişcare reflexă, provocată 
de ramii stomacali ai nervului vag. S. se în
cepe prin o contracţiune repentină a diafragmei, 
dar fără ca glotta laringelui să se deschidă. I’riu 
aceasta se nasce o rarefacţie a aerului în torace 
şi simţul unei resistenţe dureroase. Ansă la S. 
poate da şi un păhar de apă rece.

Sugilaţiune, scurgere de sânge in ţesut în urma 
ruperii unui vas sanguinifer. Se numesce astfel 
mai ales scurgerea de sânge sub piele.

Sugiuc, nuci înşirate pe sfoară şi muiate in 
magiun de prune ori struguri sau în must fiert.

Sugrumarea, act de violenţă, care consistă 
într’o constricţiune exercitată direct, fie împre
jurul gâtului, fie înaintea sa, şi avend ca efect 
a se opune trecerii aerului, de a opri brusc res- 
pii'aţia şi viaţa. Din causa asemănării cu spân- 
zurarea (v. ac.), S. a fost mult timp confundată 
cu ea; insă pe când 8. aparţine omuciderilor, 
spânzurarea în general aparţine istoriei sinuci
derilor; afară de aceasta pe când în spânzurare 
greutatea corpului e care determină compre
siunea, aducend moartea, în S. sunt manile sau 
o legătură aplicată de ele, care strînge. S. se 
poate produce cu mânile sau cu o legătură, ca 
Mnghie, batistă, etc. Semnele ce ni-o denotă, 
diferă după cum a fost făcută cu mâna sau cu 
o legătură. Io caşul ântâiu sunt impresiunile de
getelor, cari se găsesc pe gât, echimose, sgă- 
răituri, ce au forma unghiilor, echimose în părţile 
profunde ale gâtului, lesiuni ale arteriilor ca
rotide, fracturi ale osului bioid, a laringelui şi 
a traheei, etc.; în caşul al doilea găsim un şanţ, 
care face complet turul gâtului, e perpendicular 
pe el şi care e mai puţin profund şi visibil ca 
cel din spânzurare; iar lesiunile profunde sunt 
identice ca în S. cu manile. Tot ca semne mai 
găsim, că limba este apucată şi strînsă intre 
dinţi, ochii întredeschişi, pupilele dilatate, din 
gură, nas şi chiar urechi se scurge sânge. Moartea 
provine prin asfixie, a cărei rapiditate depinde 
de locul unde legătura e aplicată. Ea este mai 
repede, când legătura e pusă pe trahee şi des- 
cresoe în celelalte regiuni. [Dr. N. Minovici.]

Şugubina, un fel de amendă trasă de pe ţe- 
ranii din principate prin seci. XVII.

Suhaiu, lac lângă Dunăre în România, j. Te
leorman. Are în lungime 20 km. In jurul lui 
sunt sate, cari au făcut zăgazuri pentru oprirea 
pescelui. Varietăţile de pesci din Dunăre se găsesc 
şi aici. Iarna se vânează pescele cu năvoadele.

Suhard, o culme de munţi la graniţa Ardea
lului cu Bucovina, între rîurile Bistriţa, Coşna 
şi Dorna, cu vîrfurile: Suhartjel 1709 m., Vîrful 
Caprei 1570 şi Ouşor 1B42 lângă satul Cândrenii 
Dornei.

Suhoverca, comună rur., parochie, moşie mă
năstirească în Bucovina, căpit. şi j. Coţman, are 
1961 Ioc. (1821 ort.-or., 38 rom.-cat., 102 mos.).

Suhuleţ, 1) S., comună rur. in România, j. 
Vasluiu, formată din 3 căt., cu 1268 loc. 2) S., 
sat, cu 967 loc.

Şuica, corn. rur. în Rom., j. Olt, compusă din 
3 căt., cu 1134 loc.

Sulei, com. rur. în Rom., j. Argeş, se compune 
din 5 sate, cu 2577 loc. Pe teritoriul ei trece 
rîul Topolog.

Suicidiu, sinucidere, distrugerea vieţii proprie, 
săvirşită cu intenţiune conscientă. Motivele S.-ei 
de regulă sunt de caracter imoral, şi se reduc 
în mare parte la imoralitate sexuală şi la beţie; 
dar şi grijile vieţii, boale şi alte nefericiri con- 
tribue în mesură însemnată la înmulţirea S.-lor. 
Oele mai miilte legiuiri nu mai pedepsesc în
cercarea de S. Statistica arată, că numerul S.-lor 
în timpul mai nou este în continuă crescore. In 
calcul mediu s’au constatat la finea seci. XIX 
câte 5—20 S. la 100,000 locuitori.

Suldae, familie de Mamifere Artiodactîle, având 
pielea acoperită cu peri şi botul lungit în formă 
de rît In dentiţia lor găsim toate felurile de 
dinţi, caninii la masculi constitue colţii (dinţi 
de aperare). Au 4 deg te terminate în copite, 
dar numai 2 degete ating pământul, iar celelalte 
doue scurtate sunt aşezate înderetul labelor. 
Sus aerofa (Mistreţul) are perii de pe spinare 
foarte desvoltaţi, constituind o coamă ţepoasă. 
El locuiesce prin pădurile Europei şi face mari 
stricăciuni; este originea porcului domestic (Sus 
domesticus). Faeoşerul (PhaeoehoerusJ are capul 
foarte mare, trăiesce în Africa. Babyrusa are 
corpul subţire şi labele înalte, caninii superiori 
dela bărbaţi se recurbează în sus; trăiesce în 
insulele Molucce. Pecari (Dicolyles) are stomacul 
împărţit in 3 camere, şi prin aceasta se apropie 
de Rumegătoare, trăiesce în America.

Suidas, lexicograf bizantin, a trăit cam pe la 
960 d. Chr., a compus un lexicon filologic şi 
istoric-literar, care e interesant pentru datele 
culese din isvoare aiţi în mare parte pierdute.

Sui juris, în dreptul roman, persoanele cari 
nu atîrnă de nimenea (v. şi Alieni juris). Suut 
patres sau matres familias, după sexul lor, adecă 
sunt capi ai casei, fără să fie nevoe a fi, numai 
decât, tată sau mamă, căci poţi fi pater familias, 
chiar din momentul nascerii, fiind suficient de 
a nu aparţine unei alte familii.

Suina, (lat.J familia porcilor, (v. Suidae.)
Suinter, residiul format din părţile necurate 

de oleiu de lână, săpun de potasă şi alte oleinri, 
cari remân dela fabricarea lanolinei.

Şuisky, Wassilij Isc., principe, numele ori
ginal al ţaiTilui Vasile IV Iwanovici, care alungă 
pe cel dintâiu Pseudo-Dumitru şi ocupă la 1606 
tronul rusesc. A stat în tron până la 1612.

ŞuIţ, căţelul sau ţincul pământului, (Sperma- 
philus cititlua), mamifer din ordinul rocjetoarelor, 
are corp subţire, capul lung, coada scurtă, ure
chile ascunse în per, are buzunare la obrazi. 
La picioarele dinainte are degetul al treilea mai 
lung ca celelalte. Perul deasupra cenuşiu-găl- 
biniu, cu dungi şi pete brune; de desubt ru
giniu. la bărbie şi pe grumaz alb. Lungimea 
corpului 24 cm., a coijii 7 cm. Trăiesce în Ro
mânia, Ungai'ia, Austria, Polonia până în Siberia,
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în societăţi, îusă fiecare îşi face cuib separat, 
larua o petrece în somn.

Sulta, cortegiu ce însoţesce pe un principe, 
dignitar, general, etc.

Suite, (franc. = serie), în musică una din 
cele mai vechi forme ciclice ale luusicei instru
mentale, formată dintr’o succesiune de mai multe 
arii de dans, contrastante prin caracter şi miş
care, dar riguros într'o aceeaşi tonalitate.

Sujet, V. Subiect.
Sula, rîu, afluent pe stânga al Niprului in 

Rusia, 413 km. lung.
Sula bassana, pasere de apă din ord. Felar- 

gornitelor, fam. Phalacroooracidaelor. Corp lung 
de 98, lat 190, aripele de 62 şi coada de 26 cm. 
Coloarea penelor în general albă, iar vîrful ari
pelor ceuuşie-închisă. Trăiesce pe lângă ţer- 
murele continentelor şi insulelor din regiunea 
nordică. [1. P. Voiteşti.J

Sulamita, adecă fata din Suuem, apare în 
Cântarea cântărilor (7. 1) ca nume al miresei.

Sulclna, (botan.) v. Melilotus.
Suleiman, munţii, şir de muuţi la estul Afgha- 

nistanului, la graniţa spre India, se ridică până 
la înălţime de 3450 m. (v. şi art. Soliman.)

Sulemenire, întrebuinţarea unor remedii pentru 
a face pielea feţii frumoasă, tineră. Remediile 
acestea se pregătesc din pulveri de amil, urez, 
mandule, chiorat de Bismut, ş. a., cărora se 
poate da coloare roşie sau albastră, după tre
buinţă. Uneori pulverile amintite se amestecă 
şi cu uu oleiu oarecare. S. e condamnabilă.

Şuietea, com. rur. în Rom., j. Fălciu, are 
932 loc., agricultori.

Sulf, metaloid de coloare galbenă, solid, fără 
miros şi fără gust; reu conducetor de căldură 
şi electricitate; insolubil în apă; puţin solubil 
în alcool, eter şi oleiuri esenţiale; frecat sau 
încăl4it în contact cu aerul devine fosforescent; 
la 258° se aprinde şi arde cu o flacără albastră. 
S. se găsesce în natură cristalisat (octaedre şi 
prisme) şi amorf, apoi în combiuaţiuni, cum sunt 
pirita, gipsul şi celestina. S. se combină cu oxi
genul, elementele halogene, selenine, telume şi 
unele metale (afară de aur şi platină). Se ex
trage prin destilaţiune din năsipurile vulcanice 
încărcate cu S. sau prin ardere din bucăţi de 
pământ amestecat cu S. Se întrebuinţează la fa
bricarea ierbei de puşcă şi a chibritelor, la lu
crarea cauciucului, ca medicament, etc.

Sulfaminol, se presintă sub o pulvere galbenă, 
fără miros, insolubil în apă, solubil îu alcool şi 
e întrebuinţată in medicină ca antiseptic.

Sulfat, combinaţiunile acidului sulfuric cu base.
Suiflde, compuşi resultaţi din com binaţiunea sul

fului cu elemente simple sau cu radicale organice,
Sulfîna, Sulcină, numiri populare ale plantelor: 

Melilotus albuş Desr. şi Melilotus officinalis Desr. 
(v. ac.). S. albă = Melilotus albuş Desr. S. gal
benă — Melilotus officinalis Desr. (v. ac.).

Sulfite, sărurile cari resultă din acţiunea aci
dului sulfuros asupra metalelor.

Sulfonal, uu corp organic cu proprietăţi hip
notice şi sedativ întrebuinţat în medicină.

Sulfure, corpuri (săruri) cari resultă din ac
ţiunea acidului sulfbidric asupra metalelor.

Sulfura de carbon, (CS1), un corp lichid cu 
miros desagreabil,. format prin reacţiunea sul
fului, la o temperatură ridicată, asupra carbonului.

E întrebuinţat în industrie pentru extragerea cor
pilor graşi, şi penti'u disolvarea rezinelor, etc.

Sulfuri, combiuaţiuuilo sulfului cu elementele. 
Sunt elemente cari cu sulful produc mai mulţi 
compuşi din cari, cei cari conţin mai puţin sulf, 
se numesc S., iar cei cari conţin mai mult sulf 
se numesc bisulfuri sau hipersulfuri.

Sulglu, dare veche ce se plătia după laptele 
vacilor.

Sullgata, movilă în Rom., j. R.-Sărat, are 10 m. 
înălţime, a fost punct trigonometric de observaţie 
pentru Austriaci şi Români la facerea hărţii Va- 
lachiei.

Sullgull, staţiune balneară, mai de mult de 
mare renume, (cott. Maramureş.) Apă minerală 
săcată de conţinut fioros. Proprietatea statului.

Sullman, (rumeneală, fard), mijloc pentru a 
înfrumseţa pielea feţei dându-i colorile albe şi 
roşii, cu scopul de a da figurei o expresiune 
tinerească. S. se compune mai ou samă din sub
stanţe stricăcioase pielei, cel alb având oombi- 
naţiuni de wismuth, iar cel roşu fiind preparat 
adosea ou zinober sau cu carmin. S. influin- 
ţează totdeuna reu asupra pielei împiedecând 
funcţiunile ei, încât tenul devine aspru şi urît 
după întrebuinţare mai deasă.

Sulina, a doua gură principală de revărsare a 
Dunării (v. voi. II, pag. 238) şi numirea unui 
oraş din Rom., j. Tulcea, în Dobrogea. S. e oraş 
cu port liber (dela 1879), cu 2 faruri şi aproape 
5000 loc. Aici se află palatul şi usinele eomi- 
siunei dunărene, un spital de marină, etc.

Sulloţl, poporaţiune greco-albaneză stabilită 
în seci. XVII în Suli, un ţinut muntos în Epir. 
S. trăiau aici aproape independent sub căpitani. 
Din 1790—1803 au avut lupte mari cu Ali-Paşa 
dela lanina, care ajutat şi de trădătorul George 
Boţari abia i-a putut înfrânge. Cei remaşi în 
viaţă s’au refugiat pe insulele ionice, de unde 
au fost rechemaţi în 1820 de acelaş Ali-Paşa, 
care se revoltase contra Sultanului. Cărând Ali- 
Paşa au căijut şi ei (1822). Pe corăbii engleze 
au fost duşi cei remaşi în Grecia, unde au luat 
parte însemnată la lupta pentru independenţă 
a Greoilor.

Suliotis, Christodul I., publicist rom., n. 1654, 
a studiat dreptul în Paris şi Bmxelles. 1881 
scoate în Bucuresci un 4iar cotidian «Curierul 
României», şi colaborează la mai multe reviste 
lit. şi juridice. A fost în mai multe rânduri de
putat al Brăilei. Ser.: Comp. de psichologie; 
Iliada c. I; Reg. ortograf. rom.; Elem.de drept 
constit. şi admin., şi alte opere în limba fran
ceză şi română.

Suliţa, armă albă pentru împuns. Un vîrE de 
fler ascuţit, formă romboidală; un manşon în 
care se adaptează o coadă de lemn tare, lungă 
de vr’o doi metri. S. în vechime era purtată 
de pedestrime; astă4i se numesce lance şi e 
purtată de cavaleria grea.

Suliţa sau Moldava, cătun la comuna rurală 
Şipotul, în Bucovina, căp. Rădăuţ şi j. Seletin, 
are 1094 loc. (1017ort.-or., 20 rom.-cat., 57 mos.), 
1 şcoală primară. Aici isvoresce rîul Moldova.

Sulla, Luduş, Corneliua, general roman, n. 
138 a. Chr. In resboiul iughurtin ca quaestor in 
tabăra lui Mariu, al cărui mare rival a devenit mai 
târ4iu, prinse pe lughuria. In 93 devine pretor, 
apoi, propretor în Cilicia; învinse pe aliaţi, pe
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Marsi şi pe Samniti. Fiind ales comandant în 
contra lui Mitridate, partidul poporal îl destitui 
şi alese pe Mariu; S. veni în contra Romei şi 
o cuceri. In 87 cuceri Atena, în 86 bătu pe 
Mitridate în doue rânduri şi la Dardanos făcu 
pace cu el, apoi se reîntoarse la Roma să pedep
sească partidul democratic. După învingerea re
portată în fata Romei se începu resboiul civil 
cu proscripţiunile şi groaznica dictatură a lui 8. 
100 mii de oameni fură ucişi în Italia. După ce 
ca dictator puse statul din nou pe base aristo
cratice, abdică de bunăvoie şi se retrage la ţeară, 
trăind numai pentru plăceri şi sciinţă. 8. înscena 
şi săvîrşi prima revoluţie romană, t 78. A scris 
istoria timpului în care a trăit. [T. B.]

Sully-Pmilhomine, Bene Frangois Armande, 
poet francez, n. 1839 la Paris. Primele sale cule
geri poetice: »8tances et Poemes», lEpreuves», 
»Solitudes«, »Vaines tendresses<, ni-1 înfăţişează 
ca pe un poet duios, care cânta viaţa interioară. 
El are darul de a interpreta cele mai fine nuanţe 
ale sentimentelor omenesoi. S.-Pr. a încercat 
să-şi lărgească orizontul scriind »Justice« şi »Bon- 
heur«, poeme filosofice, al căror stil pe alocurea 
lasă de dorit.

Sulplcfus, 1) S., P. Galba, în 211 a. Cbr. a 
apărat Roma în contra lui Hanibal şi în 200 s’a 
luptat vitejesce în contra lui Filip, regele Ma
cedoniei.

2) S., Servius Galba, era mare vrăşmaş consu
lului Aemiliu Paul. Luptând fără succes în Lu- 
sitania, din resbunare a săvirşit multe crudelităţi, 
pentru ce fiind dus în faţa tribunalului, numai 
prin corumpere cu bani a fost achitat de popor.

3) S., Publius Bufus, pe timpul resboiului 
civil dintre 8ullă şi Mariu era mare partisan al 
optimaţilor, mai tărcţiu ca tribun a luptat pentru 
constituţia existentă. A lucrat cu succes, ca în 
contra lui Mitridate să nu fie trimis Sulla ci Mariu, 
pentru ce 8ulla ocupând Roma a ucis pe 8.

Sulpicius Severus, preot şi istoric bisericesc 
din Aquitania în Oalia; a trăit în a doua jumă
tate a seci. IV şi prima jumătate a seci. V, mu
rind între anii 420—425. El a scris îutr’un stil 
elegant »Chrouicon libri duo«, istoria omenimii 
dela începutul lumii până la 400 d. Cbr. A scris 
şi mai multe epistole de cuprins religios-moral 
îndreptate cătră sora sa Claudia (ad Ctaudiam 
sororem) şi cătră Sf. Paulin de Nola.

Sultan, (arab.) detentorul puterii, stăpânitoml, 
nume obicinuit în Orient pentru domnitori. Cel 
mai însemnat 8. e cel dinConstantinopoie, care se 
numesce şi 8ultan es-8alatin, adecă 8. 8ultanilor.

Sulu, insule, o grupă de preste 150 insule mici 
muntoase, dar roditoare, între Borneo şi Filip- 
pine, 3739 km*., cu 104,000 loc. malaiezi, mai 
de mult piraţi vestiţi. 1898 au fost cedate de 
Spania Uniunii nordamericane împreună cu Fi- 
lippinele. Cea mai mare e Basilan.

Şuiuh, seminţie de Berberi în Maroco de sud.
Sululand, (Zululand), colonie engl. la sudestul 

Africei între Transvaal şi Natal, 27,970 km8., 
cu 166,367 loc. (1895).

Şulumberg, (magh. LessesJ, comună mare în 
Trans., cott. Târnava mare, cu 6308 jug. cat. şi 
1276 loc. rom. şi germ., agricultori.

Şuiuţu-Sterca, Alexandru, de Cărpiniţ, primul 
mitropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş al Românilor 
din Transilvania şi Ungaria, uniţi cu biserica

Enciclopedia română. Yol. IU.

Romei, n. 15 Febr. 1794 în Abrud dintr’o fa
milie cu prerogative nobiliare, mari proprietari 
de mine de aur. A studiat în Abrud, Alba-Iulia 
şi Blaj, unde s’a pregătit pentru preoţie în se- 
minariul dieoesan. Căsătorindu-se 8 Nov. 1814 
cu Ana Aron de Bistra (Bistray), fu aplicat mai 
ântâiu în calitate de capelan în Bistra, unde 
pier(}endu-şi 18 Febr. 1818 soţia, remase văduv. 
In 6 Dec. 1814 fu hirotonit paroch, apoi îna
intat la rangul de protopop tot acolo, iar 1836 
de vicar foraneu al Silvaniei şi paroch al Şim- 
leului. In sinodul electoral din 30 Sept. 1850 
fu candidat la scaunul episcopese al Făgăraşului 
în locul prim cu 95 voturi. In 18 Nov. 1850 
numit, în 17 Febr. 1851 preconisat şi în 22 Iulie 
1851 consacrat episcop în Oradea mare, iar în 
Sept. acelaş an şi-a ocupat scaunul în Blaj fără 
instalare oficială. Sub acest episcop s’a reac
tivat mitropolia gr.-cat. de Alba-Iulia pe basa 
protoc. eonferenţei ţinute în Viena la 18 Nov. 
1850, la care au luat parte loan Soitovski, ar- 
chiepiscopul Strigonului şi primate al Ungariei; 
Vasile Erdelyi, episcopul unit al Orăcjii mari; 
ministrul de interne Al. Bach, ministrul de culte 
contele Thun, comisarul plenipotenţiat al Tran
silvaniei Ednard Bach şi consilierul de secţiune 
Privitzer. Protocolul acesta, în care se punea 
în prospect şi regularea chestiunei despre com
pletarea scaunelor episcopesci, a fost aprobat de 
împ. Fr. losif I în 12 Deo. 1850, şi în urma 
pertractărilor cu scaunul apostolic a emanat dela 
papa Piu IX bulla «Ecolesiam Christi* din Vl-to 
kal. Dec. 1853, prin care diecesa Făgăraşului se 
scoate de sub jurisdicţiunea mitropolitană şi pri- 
maţială a archiepiscopului din Strigon, se înalţă 
la demnitatea de archiepiscopie şi mitropolie cu 
titlul de A.-Iulia, şi i-se supun ca sufragane, pe 
lângă vechea diecesă gr.-cat. română a Drăcii 
mari, şi cele noue, atunci înfiinţate, dela Gherla 
şi Lugoş. Prin reactivarea mitropoliei episcopul 
Ş. deveni archiepiscop şi mitropolit, şi în această 
calitate fu instalat cu mare solemnitate în Blaj 
la 28 Oct. 1855 prin pronunţiul apost. din Viena, 
cardinalul Viale-Prelă. La 1854 capitlul din Blaj 
se ridică la demnitatea de capitul mitropolitan. 
Ş. lucră mult pentru a ridica va4a mitropoliei 
sale. El exoperâ la 1863 pentru clerul archidie- 
cesei sale subsidiul erarial anual de 18,000 fl. v. a. 
8ub dînsul se cumpără domeniul basilitan dela 
Bucerdea grânoasă. Prin literele fundaţionale din 
23 Apr. 1861 domeniul său din Şpring şi toată 
averea sa, din care mai târ4iu s’au cumpărat şi 
domeniile dela Cenade, Vidraseu şi Someş-Odor- 
heiu, le lăsă ca fundaţiune pentru văduvele preo
ţilor, pentru studenţi şi alte scopuri culturale, 
eventual pentru înfiinţarea unei universităţi ro
mâne. A lucrat şi luptat pentru drepturile polit. 
ale Românilor. A scris mai multe opere, până 
acţi inedite, f 7 Sept. 1867 în Blaj. (Gf. G. Ba- 
riţiu, Păi-ţi alese din Istoria Trans., voi. II şi IU, 
şi Memoriile lui los. St.-Şuluţu.) [Dr. A. B.]

2) Şuiuţu-Sterca, loan, funcţionar cameral şi 
proprietar de mine de aur în Abrud, fratele mi
tropolitului Ş., n. 1796, t 1858. La 1848 tribun 
cu rang de major. Casa lui Ş. în Abrud (v. ac.) 
a fost la 1848 central de întrunire al frunta
şilor români şi asilul exilaţilor din România. Al. 
Golescu a stat aici până la întrarea Muscalilor 
în Ardeal, când apoi s’a refugiat la Paris. Ş.,
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care făcuse ca oQcier campania în contra lui 
Napoleon cel Mare, a fost sufletul operaţiunilor 
militare rom. în 1848 şi inventatorul legenda
relor tunuri de lemn; la mâna dînsului trimitea 
comandantul fortăreţe! din Alba-Iulia muniţiunea 
pentru Moţi. Ş. s’a distins printr'un deosebit zel 
pentru toate întreprinderile naţionale românesc!. 
(Cf. »Gaz. Trans.» nr. 50 a. 1858 şi nr. 89—101 
a. 1892 şi Raportul lui lanou cătră împăratul.)

3) Şulufu-Sterea, Dionisie, n. 1 Apr. 1825, 
fiul lui loan Ş., a studiat drepturile în Mureş- 
Oşorheiu. 1846 întră în reg. Carol Ferdinand 
nr. 51 ca cadet. In 1848 a organisat garda na
ţională în Abrud şi Abrud-sat, al cărei coman
dant a fost. In 1850—61 a servit ca adjunct la 
pretură. Din 1862—96 a fost judecător, apoi 
a fost pensionat şi decorat cu crucea de cavaler 
al ord. Francisc losif. f 17 Iunie 1897 în Turda. 
Toată averea (40,000 cor.) a testat-o pentru sco
puri naţionale. (Cf. »Gaz. Trans.« nr. 127 a. 1897.)

4) Şulufu-Sterea, losif, jurisconsult şi scriitor 
rom., n. 10 Sept. 1827 în Câmpeni, fiul lui loan 
Ş., a studiat în Cluj, M.-Oşorheiu şi Budapesta; 
1849—61 a ocupat mai multe funcţiuni în ad
ministraţie, 1861 ales vice-comite al cott. Cetatea 
de baltă, 1863—64 deputat în dieta din Sibiiu, 
dela 1869 consilier de tribunal până la 1881, 
când a fost pensionat. La 1884 a fost şi membru 
al comitetului naţional. De present presidentul 
băncii Albina şi vice-president al Asociaţiunei 
pentru liter. rom. şi cultura poporului român. 
A publicat un «Memoriu» ist.-polit., în 6 voi., 
şi numeroase scrieri, mai ales istorice, in «Ga
zeta Trans.», «Federaţiunea», «Tribuna» şi «Tran
silvania», apoi şi biografia lui Avram lancu, în 
oare restabilesce adevărul faţă cu aousele ridi
cate de mulţi autori magh. coutra acestei mă
reţe figuri în istoria Românilor din Transilvania. 
A colaborat şi la «Encicl. Rom.»

Sulzer, Franz Joseph, istoriograf, n. în El
veţia, căpitan austriac, chiemat de Alexandru 
Ipsilante (1776) ca să fie profesor, a trăit în 
ţeară, a murit la Piteşti în 1791. Opera sa «Ge- 
schicbte des Transalpinischen Daciens», din care 
n’a publicat el decât partea geografică, o operă 
clasică pentru istoria noastră. El îmbrăţişează 
în opera sa toate manifestările vieţii poporului 
român, istoria, geografia, etnografia, limba şi li
teratura.

Suma, în aritmetică resultatul adiţiunii.
Sumar, scurt, repede. In dreptul român, pro

cedură sumară, înseamnă urgentă, scurtă.
Sumatra, cea mai vestică insulă dintre San

dele mari, 421,348 km*., în partea vestică e 
muntoasă cu coaste piezişe spre ţerm şi cu vr’o 
6—7 vulcani activi (Indrapura 3736 m. înalt); 
la est şes udat de rîuri. Locuitorii ca. 4 mi
lioane Malaiezi mohamedani şi păgâni, la ţermuri 
Chinezi şi Europeni. Aproape întreaga insulă 
e în posesiunea Olandezilor, cari s’au aşezat aci 
dela 1664; o parte din interiorul insulei (Ţerile 
Batta, 15,000 km1.) e independentă.

Sumba, insulă în Sundele mici, aparţine residen- 
ţiei olandeze Timor, 11,360 km1., cu 200,000 loc. 
Malaiezi.

Sumbava, insulă în Sundele mici, aparţine gu- 
vernamentului olandez Celebes, 13,980 kms., cu 
150,000 loc. Erupţiunea dela 10 Apr. 1815 a 
vulcanului Tambora a nimicit 42,000 oameni.

Sumerl, popor vechiu oriental, pe teritoriul 
Babilonului. De rassă turanică, precum se pre
supune, şi de o cultură mare pe acel timp. Istoria 
lor se poate urmări în liniamente principale până 
la anul 5000 a. Chr. Ţeara lor se numia Sumeria. 
Cu scrisoarea lor cuneiformă s’au ocupat arche- 
ologii Rawlinson, Hinks, Halevy, Honimel, etc.

Sumisiune, supunere. Când un arestat vrea să 
obţină liberarea provisorie, trebue să facă o 
cerere în care să se oblige, că se va presenta 
la ori ce cerere, etc. Un atare act se numesce 
act de S. (art. 118 proc. pen.). In cas când per
soana eliberată provisor din arest nu se pre- 
.sintă la vr’o chiemare, deşi a făcut actul de S., 
poate fi din nou arestată.

Şumia, oraş în Bulgaria, cu 23,000 loc. Altădată 
fortăreaţă de prima ordine, a cărei desarmare 
însă s’a decretat prin tractatul dela Berlin. Ancă 
de pe timpul Romanilor Ş. era un punct stra
tegic important. Este unul din oraşele cele mai 
mari din Bulgaria în privinţa industriei şi co- 
merciului.

Summanus, unul dintre 4eii Sabinilor; la Ro
mani S. a fost un predicat al lui lupiter.

Sumpţiune, cheltuială, risipă Sumptuar, ce 
privesce cheltuieli. Sumptuos, luxos.

Sumter, fort la intrarea portului dela Char
leston, Carolina sudică; prin ocuparea lui de 
cătră confederaţi la 14 Apr. 1861 se începu 
resboiul civil.

Suna, (arab. Sunna), regulă, direcţiune, datină, 
obiceiu, tradiţiune, îndeosebi cuvintele şi lucră
rile lui Mohamed referitoare la viaţa comuni
tăţilor islamitice, cari cuvinte şi luci-ări s’au pro
pagat la început numai cu graiul viu, inai târziu 
însă s’au adunat în scris sub numele de S., care 
pe lângă Coran formează un îndreptar pentru 
viaţa religioasă şi purtarea preste tot a mohame- 
danilor. Mohamedanii, cari ţin la tradiţiunile S., 
se numesc Sunifi; ei trec de ortodox!, [i—m.]

Sunad, v. Ahtum.
Sunătoare, numele popular al plantei Hype- 

ricum perforatum L. (v. ac.).
Şunca, pulpă de porc sărată şi afumată pentru 

păstrare, S. se mănâncă feartă sau friptă.
Şuncluş, (magh. Văr-SonkolyosJ, corn. mică 

în Ung., cott. Bihor. Apare în anale la 1294 sub 
numirea Sunculus. Are 181 case cu 1235 loc. 
români gr.-or. Are o peşteră frumoasă de sta
lactite. Pe teritoriul comunei se află ruinele for
tăreţe! Zinelor (magh. Tunder vdr), despre care 
se susţine de istorici, că a fost cetatea lui Menu- 
Marpt, unde s’a refugiat după lupta ce o avuse 
cu Ârpâd...

Sund, (dreaund), strimtoare de mare între 
insula daneză Seeland şi între Svedia, unde o 
mai ângustă e de 3710 m. lată; 50 km. lungă, 
6—26 m. afundă.

Sunda, insulele, archipelag în Estindia între 
Marea Chineză şi Oceanul Pacific, se divide iu 
4 Sunde mari (Sumatra, Borneo, lava, Celebes), 
şi 39 Sunde miei (Bali, Lomboc, Sumbava, Floria, 
Sumba, Timor, ş. a ), la olaltă 2.139,342 km*., 
cu 35 milioane loc. Cea mai mare parte în po
sesiunea Olandezilor.

Sunda, strîmtoarea, strimtoare de mare între 
Sumatra şi lava, leagă Oceanul Indic cu Marea 
lava. Intr’însa e insula Erakatau.
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Sunderbands, CSundarbans, Sanderbunds), 
depresiune la gurile Gangelui între Hugli şi 
Meghna, 19,507 km1., noroiu şi insule de năsip.

Sunderland, oraş în nord-estul Angliei, unde 
se varsă Wear în Marea Nordului, 142,107 loc. 
(1897); şantiere mari; export de cărbuni; are 
273 năi proprii; 1897 au întratîn port 6991 vase.

Sundsvall, oraş cu port în cottul sved. Wester- 
norland, 14,158 loc. (1897); export de lemn şi fier.

Sunet (s°nJi cele mai mici elemente în cari 
se pot descompune cuvintele. S. se împart în: 
vocale (S. mai moi: a, e, i, etc.), consonante 
(S. mai aspro; b, c, d, etc.). S. sunt originale ; 
a; t, s, etc., şi derivate: ă, ţ. ş, etc.

Sunete în fisică, impresiunile ce le primim 
prin mijlocirea urechei. Ca să se producă S. se 
recere: corp sonor, mediu de propagare şi ureche 
sănătoasă. La corpurile sonore părticelele tre
mură sau vibrează şi vibraţiunile acestea trec 
la corpurile vecine şi de aci la ureche.

Sunete armonice se numesc sunetele secun
dare, ce se produc în acelaş timp cu un sunet 
principal dat, pe care-1 acompaniază producend 
o impresie plăcută urechii. Cu aparate se pot 
deosebi presto 16 sunete secundare.

Suovetaurilia, un sacrificiu la Romani în cultul 
lui Marş, ca deu apărător al turmelor. Se jertfiau 
animalele; porc, berbece şi taur, de unde numele.

Supa (ciorbă), zama obţinută prin ferberea 
camei de vită în timp de câteva ceasuri, adău- 
gendu-se şi felurite legume. S. se poate prepara 
şi fără carne, numai din apă şi legume.

Supau, Alexandru, geograf, n. 1847 în Inni- 
chen, Tirol, s’a specialisat pentm geografie, care 
o propune la univ. din Cernăuţ. La 1884 ia asu- 
prăşi conducerea societăţii geogr. din Gotha şi 
continuă cu publicarea materialului geografic, 
iniţiat de Petermann sub numele: »Mitteilungen«. 
S. a îmbogăţit literatura didactică cu multe cărţi 
pentru învăţământul mediu şi universitar.

Supapa, ventil; mechanism în maşini, care 
lasă să intre un lichid sau gaz, dar împiedecă 
ieşirea lui. S. de siguranţă, care se deschide 
automatic, când presiunea gazelor ameninţă cu 
explosiune.

Supelele, specie de oboie, usitate în Istria. 
Sunt de diferite mărimi.

Supărare, afect astenic sau de deprimare, care 
se descopere într’o mai îndelungată şi adâncă 
neplăcere, ce ne-a cuprins din causa vr’unui 
lucru sau eveniment ce a venit asupra noastră 
neaşteptat ori aşteptat, dar care ne-a atins foarte 
de aproape. [PI.]

Superbia, o formă de sentiment personal, care 
se ia atât in sens bun cât şi rău. In sens bun 
se numesce S. acel sentiment personal nobil, ce 
provine dintr’o încredere legitimă îb propriul 
său merit şi care îndeamnă spre fapte mari. In 
sens rău S. ca un sentiment personal fals şi 
exagerat se descopere în pofta presţe măsură 
după mărire şi laudă înaintea oamenilor şi în 
pretensiunea, ca alţii să se umilească şi să se 
considere pe sine mai puţin. Psichologicesce S. 
se nasce din aprecierea valoarei personale, care 
poate să fie justă ori falsă, după cum adecă co
respunde ori nu corespunde realităţii. [PI.]

Supercilia, (lat.) sprâncene.
Superficia, un drept real, în virtutea căruia 

putem face clădiri, lucrări, plantaţiuni, etc., pe

un pământ ce aparţine altuia. Aşa fiind, se poate 
ca terenul să fie al unuia, iar plantaţiunile ale 
altuia. In genere, superficiarul e obligat la plata 
impositelor, la facerea reparaţiunilor, etc.

Superficial, ce se găsesce numai la suprafaţă. 
Om sriperficial, om care nu aprofundează lu
crurile, se mulţămesce cu ce vede mai la su
prafaţa lor.

Superfoetatio,îngrecareadin nou a unei femei, 
care este deja grea de o lună sau mai bine 
de (}ilo. Superfoecundatio, fructificarea la dife
rite termine a mai multor ovule, ce provin din 
acelaş period de ovulaţiune. S. nu s’a putut con
stata cu siguranţă la om.

Superga, La, biserică în Turin, cu mormin
tele regilor din casa Savoya.

Superintendent, inspector suprem; aşa se nu
mesc episcopii reformaţi din Ardeal şi Ungaria. 
S. se alege de cătră sinodul sau conventul fiecărei 
provincii bisericesci şi datorinţa lui este să su- 
praveghieze: viaţa oficială şi morală a persoa
nelor bis.; mersul instrucţiunii şi să se îngrijască 
de administrarea corectă a averilor bis., etc.

Superior, lacul, (engl. Lake Superior), cel 
mai vestic între lacurile canadiene, şi cea mai 
mare apă dulce de pe pămâut, 83,627 km1., are 
lungime de 625 km., lăţime până la 260 km., 
afun(}ime (medie 145 ni.) până la 309 m., situat 
1a 186 m. altitudiue; prin St.-Mary se scurge 
în lacul Huron.

Superlativ, v. Comparativ. [*]
Superpeliţiu, (lat) tunică, vestmânt bisericesc 

în biserica apuseană; corespunde la sticharul din 
biserica orientală.

Superstiţiune, (lat) sau credinţă deşartă este 
acea formă de credinţă, care, contrar adevăratei 
credinţe religioase şi legilor firei şi dreptei cu
getări, atribue uuui lucni, unor cuvinte ori semne 
oarecare putere, ce nici după firea lor nu pot 
să o aibă nici le este dată lor dela Dijeu. S. se 
opune adevăratei credinţe. S este teoretică, când 
determină modul de cuprindere al nexului causal 
din natură şi viaţă; practică, când determină 
voinţa şi lucrările. Ca forme particulare de S. 
se consideră: vrăjitoriile, descântecele, farme
cele, magia, astrolatria, închinarea la idoli, cău
tarea norocului, invocarea duchurilor rele sau 
demonice. Culmea S.-lor moderne este Spiri
tismul (v. ac.), etc. (Cf. Pfleiderer, Theorie des 
Aberglaubens.) [PI.]

Supinum, în gramatică: forma verbului, ce e 
echivalentă unui substantiv.

Suplicat, (orig. Suplykac) Ştefan, ultimul 
voevod sârb, n. 1790 în Petruja (Croaţia). Oficier 
austriac, a intrat pe urmă în serviciul lui 
Napoleon I. A luptat vitejesce în Rusia. La 1814 
s’a întors în armata austriacă. 1847—48 colonel 
austriac, staţionat în Italia. 1848 ales voevod 
sârbesc. In (Jiua în care a sosit întărirea lui din 
Viena, a murit repentin. Se spune, că a fost, 
otrăvit.

Supliciu, pedeapsă corporală. Era obiceiu la 
poporul roman, ca atimci, când magistratul, rex 
sacrorum, ducea la moarte pe un condamnat, să 
se facă un sacrificiu şi o rugăciune cătră (jei 
(supplicare) pentru a înlătura deasupra popo
rului sângele vărsat. De unde se deduce, că prin 
S. se înţelege mai mult o pedeapsă capitală, 
care era rară la Romani. Unii scriitori francezi

66*
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întrebuinţează cuvântul S. şi în aens de pedeapsă 
uşoară. [Val. Ursianu.]

Suposiţie, V. Hypotesa.
Suppâ, Francise, compositorgerm. de operete, 

n. 1820 în Spalato; mult timp capelmaestru în 
Viena. Op. prino. operetele »Galathea«, »Fatiniţa«, 
>Boccaccio<, >Dpnna luannita*, etc. A scris şi o 
simfonie, misse, etc.

Suppllcaţlune, la Romani (ţi de rugăciune, or
dinată după cărţile sibyllice, mai ales în cas de 
nenorocire (ciumă, secetă).

Suprafaţa, întinderea unui corp solid con
siderat sub raportul lungimii şi lărgimii; partea 
exterioară a unui corp.

Supranatural, atributul acelor fapte, lucrări, 
evenimente ori spuse, cari trecând preste pu
terile ordinare ale flrei, numai cu mintea na
turală nu se pot nici cuprinde, nici cunoasce, 
nici înţelege; cum sunt s. e. minunile religiunei, 
profeţiile, etc. Ce e S. este obiect al credinţei, 
dar nu al sciinţei. [Pl.j

Supremaţia, un fenomen nu numai politic, dar 
şi internaţional, care mai ia numele de egemonie 
(V. ac.). El consistă în tendinţa şi aspiraţiunile 
ce au unele popoare mari şi puternice de a se 
ridica deasupra tuturor celorlalte şi a merge în 
fruntea lor. Aşa avem în anticitate S. poporului- 
rege. Tendinţa de S. a episcopului dela Roma. 
Mai în urmă S. asupra bisericei creştine (1054 
până 1453), contestată şi ţinută în frâu de Fran
cezi şi Englezi, a Spaniei sub Carol Quint şi 
Filip II; acea a casei de Austria, acea a Fi’an- 
ciei sub Ludovic XIV, Napoleon I şi Napoleon III, 
acea a Rusiei sub Alexandru I şi Nicolae I, şi 
acum acea a imperiului german, contrabalansată 
de deosebitele alianţe şi de politica reservată a 
Angliei. Aceste ten(linte şi sforţări ale unor po
poare puternice şi ambiţioase au provocat, după 
cum era natural, puternice coaliţii şi interveu- 
ţiuni pentru restabilirea şi menţinerea echilibrului 
puterilor, singurul mijloc prin care politica ex- 
tenoara a statelor a căutat să garanteze şi să 
conserve indepen(lenţa popoai'elor şi libertăţile 
publice. ' [Val. Ursianu.]

Supuraţiune, producerea de puroi, unul din 
modurile de terminare ale inflamaţiunei ţesetu- 
rilor animale. Focarul inflamat se infiltrează de 
puroi, care se adună în masse mai mult sau 
mai puţin abundente, şi conţine microbii cei mai 
diferiţi. S. este adeseori însoţită de dureri, fibre, 
vărsături, umflătura organului supurat, (v. şi 
Puroiare.)

Supunere, v. Obedienţa.
Sura, afiuent pe dreapta al Volgei, dela Pensa 

în jos e navigabil; 848 km. lung.
Şura, construcţie de zid masiv, ori uşoară de 

lemn, pe stîlpi de stejar, pentru adăpostirea re
coltei in paie şi a nutreţurilor preste iarnă şi 
de intemperii.

Şura mare, (magh. Nagy-CaUrJ, corn. mare in 
Trans., cott. Sibiiu, are 2050 loc. germ. şi rom.

Surabaja, fSoerabajaJ, residenţie olaud. la 
nordul lavei, 6029 km*., cu 2.005,005 loc. (1891). 
Capitala S., 124,529 loc.; prima garnisoană în 
India olandeză.

Surakarta, (Solo), .residenţie oland. în inte
riorul lavei, stăpânită de doi principi vasali, 
5677 km*., cu 1.163,305 loc. (1891). Capitala S., 
104,589 loc. (1895).

Surate, oraş în presidenţia indobrit. Bombay, 
lângă Tapti, 1Q9,229 loc. (1891); mai nainte a 
fost capitala ţinutului Gudjarat.

Surijenie, pierderea sau reducerea conside
rabilă a simţului auditiv, (v. şi Surdomutism.)

Surdlla-Găleeanca, corn. rur. în Rom., j. Brăila, 
are 1245 loc. Staţiune de cale ferată.

Surdila-Greei, corn. rur. în Rom., j. Brăila, 
1264 loc. Atinsă de cale ferată.

Surdina, nume dat în musică unor mici apa
rate sau mechaqisme destinate a micşora sono
ritatea unor instrumente. La instrumentele de 
arcuş S. e o specie de mic pieptene ce se pune 
încălecat pe coarde şi pe scăuuaş; nu numai 
sonoritatea e slăbită, dar chiar şi timhrul e mo
dificat, şi compositorii nu au lipsit de a se fo
losi de aceste efecte. Instrumentele de aramă 
au diferite procedeuri de a modifica sonoritatea, 
între cari o specie de con cu vîrful tăiat care se 
introduce în pavilion. La instrumentele cu mem
brane se introduce o bandă de postav sau o cură, 
sau se acopere instrumentul cu un vel. In pia
nele moderne, S. e pedala stângă.

Surdinul, o culme (le munţi în Bucovina, îutre 
rîurile Ceremuş şi Suceava, cu vîrfurile Lungul 
1379 m.. Rotundul 1341 m., Surdinul 1307 m. 
şi Vanzinul 1367 m.

Surdomutism, muţenie ca urmare a sur(jeniai; 
e congenital sau acuirat. In caşul de S. conge
nital nu a amjitşi în urmare nu a vorbit individul 
nici odată; în cas de S. acuirat individul şi-a pierdut 
au(Jul şi în consecuenţă a uitat să vorbească. In- 
divi(}i, cari asur4esc după al 8—10-lea an al etăţii, 
nu mai uită să vorbească. Sur()enia poate fi cau- 
sată de afecţiuni ale organismului auditiv, ner
vului acustic şi cerebrului, obvine şi ca simptoni 
al idiotismului. înrudirea părinţilor e adese causa 
S.-ului. S. este incurabil. Surdomuţii să se in
terneze în institute speciale, unde învaţă a se 
înţelege prin semne sau a da tonuri articulate 
şi a scrie.

Surduc, 1) S., (magh, Ssurdok), corn. rur. în 
Ung., cott. Maramureş, cu 3006 loc. rom.

2) S. mare, (magh. Nagy-Szurduh), corn. rur. 
în Bănat, cott. Caraş Severin, cu 1004 loc. rom. 
La 1881 s’a descoperit aici un castru de pe timpul 
Romanilor, ale cărui ziduri s’au păstrat până 
astă4i destul de hine.

3) S., strîmtoare şi pas în valea Jiului, spre 
sud dela Fetroşeni; posiţiune foarte pitorească.

Surghiunia, exil (v. ac.).
Surgucfu, peniş împodobit cu pietri scumpe, 

ce se poartă la câoiulă. S. în bot. v. Uelphinium.
Surinam, v. Umana Olandeză.
Surja, în mitol. indică personificaţiunea soa

relui şi numele (Jeului soarelui. El căletoresce 
într'un car de aur cu trei roate, se coboară şi 
la oameni ca să apere pe cei drepţi şi să pedep
sească nedreptatea.

Surla, instrument de suflare, era un soiu d(3 
flaut; a existat la noi din timpurile cele mai 
vechi, astă(Ji însă a dispărut. In scrierea lui 
Neagoe-Vodâ Basarah (1512—21)'despre pur
tarea ce trebuia se ţină un domn în timpul os
peţelor, se face menţiune despre S., spunându-tie 
că pe lângă mai multe instrumente ce trebuiau 
să cânte in timpul mesei, trebuia să fie şi multe 
feluri de surle de veselie.

Şurliţa, V. Ciahlău.
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Surmenagiu, încordarea exagerată a paterilor 

flsice saa intelectuale.
Surnia, buhe, gen de paseri din ord. Cora- 

corniflielor, fam. Strigidaelor. Trăiesce în Ame
rica de nord şi presintă speciile: S. funerea, 
S. canadensis şi S. borealis.

Surogat, substanţă ce poate înlocui o altă 
substanţă. Cuventul S. indică de obiceiu o sub
stanţă de valoare inferioară celei substituite.

Surone, mesură de greutate în Santo Domingo, 
â 100 libia = 46 kgi-.

Surori de caritate, societăţi sau institute de 
foniei laice, cari se dedică căutării bolnavilor. 
In România Institutul surorilor de caritate a 
fost înfiinţat de regina Elisabeta in 1879 cu 
propria ei cheltuială. Camera a acordat ancă 
dela început o subvenţie anuală de 12,000 lei. 
Menirea S. de carit. este căutarea bolnavilor 
săraci şi bogaţi, precum şi a răniţilor în timp 
de resboiu. Bogaţii plătesc 5 lei pentru 24 ore. 
Statutele institutului au fost publicate in Monit. 
oficial nr. 261 din 18/30 Nov. 1879. S. sunt laice, 
şi au o uniformă proprie. Pe lângă practica ce 
o fac în spitalul Brâncovenesc şi în policlinica 
«Regina Elisabeta», li-se ţineau diferite cursuri, 
de cătră mai mulţi doctori. In timpurile din urmă 
s’au negligeăt aceste cursuri. După moartea d-nei 
Florescu, fostă mult timp superioara institutului, 
M. S. Regina a însărcinat pe G. C. Philippescu 
cu preşedinţia şi conducerea institutului.

Surpatele, fostă mănăstire pe valea Otăsăului 
în Rom., j. Vâlcea, fondată de Ştefan II Surdul 
la 1591 pentru călugăriţe.

Surpătura, (geol.) locuri cufundate, surpate, 
în urma unei presiuni şi în lipsa unei resistenţe 
subsolare.

Surrey, comitat în sud-estul Angliei, 1963 kma., 
cu 1.731,343 loc. (1891); partea sudică a Londrei 
aparţinea mai înainte la S. Capitala Guildford.

Sursa, (franc.) isvor. (v. ac.).
Şuri, (pestelcă), vestmânt femeiesc, compus 

dintr'un pătrat de pânză sau de stofă, strînsă 
în creţe, care se poartă legat înainte preste 
cealaltă îmbrăcăminte, fie în scop de a scuti 
celelalte vestminte sau, fiind luxos garnisit, în 
scop de a completa o toaletă de casă. Ş. face 
parte necesară din toaleta femeîască, şi comple
tează portul ţerancei.

Surtuc, un fel de mantea scurtă. Surtucar, 
burghez.

Surtur, în mitol. nordică un urieş din Muspel- 
heim (v. ac.).

Suruceanu, (SurwtschanJ, I. Cassian, membru 
onor. al Acad. rom., a publicat în rusesoe nisce 
memorii asupra unor inscripţii latine şi grecesci. 
In colaboraţie cu B. Latyschev: Inscriptiones 
graecae et latinae novissimis annis (1889—94) 
museo Surutschaniano quod est Bschinevi in- 
latae, Petersburg, 1894.

Surul, munte, cu oare se încheie la vest grupa 
munţilor Făgăraşului. S. are 2288 m. înălţime, 
e stâncos şi preţipiş. In grupa S. se află un iezer, 
îucungiurat de o posiţie dintre cele mai fru
moase.

Susa, 1) S; capitala vechei prov. pers. Su- 
siana, reşedinţa de iarnă a regilor perşi. Ruinele 
i-se ved lângă Dizful în prov. Chusistan. 2) S., 
oraş în prov. ital. Turin (vechiul SegicsioJ, lângă 
Dora Riparia, 3305 loc.; episcopie, antichităţi ro

mane ; formează cheia la drumurile alpine preste 
Mont Cenis şi Mont Genevre.

Susaiu, numele populai' al plantelor: Sonchus 
arvensis L., Sonchus asper Vili., Sonchus ole- 
raceus L. şi Sonchus palustris L. (v. ac.). S. de 
pădure, S. selbatie = Lactuca muralis Fresen. 
(v. ac.).

Susan, se numesc seminţele oleaginoase, co
mestibile de Sesamum indicum L. sin. Sesamum 
orientale L. (v. ac.).

Susana, nume de femei, în limba ebraică în
seamnă crin ; S., după o legendă ebraică, fica 
lui loachim şi a Helkiei, a fost frumoasă de mi
nune. Cartea lui David, cap. XIII, spune că S. 
a fost surprinsă în baie de nisce tineri îndrăs- 
neţi, cari apoi au acusat-o pentru imoralitate. 
Judecătorul a sciut desveli acusa falsă, făcută 
din resbunare, şi acusatorii au fost pedepsiţi cu 
moartea. «Daniil şi S.«, titlul unei cărţi apocrife, 
ovreiesci.

Susana, 1) S., mănăstire de călugăriţe în Rom., 
]'. Prahova, fondată la 1740 de o maică cu nu
mele S. Călugăriţele se ocupă ou industria textilă 
de casă.

2) Susana, schit de maice în Rom., j. Argeş, 
cu 40 călugăriţe. Schitul e sprijinit de stat.

Şuşanea, puşcă arnăuţească.
Susanoveţ, (magh. SzikldsJ, corn. rurală în 

Bănat, cott. Timiş, cu 1150 loc. români.
Susceptibilitate, disposiţia afeotivă a unui in

divid de a se simţi prea lesne atins neplăcut 
în firea, vederile şi sentimentele sale. Tot S. se 
numesce şi disposiţia pentru contragerea de boale 
contagioase. [PI.]

Susiana, (Elam), ţinut la cursul inferior al 
rîului Tigris. Chusistanul de acum. Capitala Susa.

Şuşiţa, rîu în Rom., isvoresce în j. Putna pe 
moşia Soveja, udă mai multe comune şi se varsă 
în Şiret la Mărăşesci.

Susnieviţa, sat în Istria, locuit de Istro-Ro- 
mâni sau Ciribiri. (v. Istro-Români.)

Suspensiunea, (retor.) figură oratorică, ce ţine 
auditorul în nesiguranţă, pentru a-i areta în 
urmă cu totul altceva, decât aceea, ce el aştepta.

Suspensiunea proceselor. După art. 91 proc. 
civ. rom. se vor suspenda procesele, în cari una 
din părţi a murit sau când toate părţile chiemate 
lipsesc. Judecarea proceselor se mai suspendă, 
când părţile cer acest lucru. Pentru ca să se 
reînceapă procesul, trebue să se facă o cerere 
de redeschidere. In apel părţile litigante pot cere 
suspendarea executării provisorie a unei hotărîri. 
In urma unei contestaţiuni executarea unei ho
tărîri se poate de asemenea suspenda până la 
judecarea contestaţiei. Dacă aceeaşi cerere s’a 
făcut la mai multe tribunale şi e conflict de ju- 
risdicţiune, se va suspenda ori ce procedură, până 
la regularea conflictului. Terminal de apel se 
suspendă prin moartea părţii condamnate. Apelul 
e suspensiv de executare: o hotărîre dată cu 
apel nu poate fi executată. Recursul nu e sus
pensiv de executare. Vânzarea imobilelor se sus
pendă, dacă venitul lor pe un an e suficient 
pentru plata datoriei. S. opresce cursul pre
scripţiei pe timpul cât durează, fără însă a o 
şterge penti'u timpul trecut. Aşa prescripţia nu 
curge în contra minorilor, a inter^işilor şi a fe
meie! măritate, în privinţa imobilelor dotale
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Prescripţia nu curge, e suspendată între soţi, 
pe cât timp tine căsătoria. [Scriban.]

Suspensiunea, pedeapsă bis. prin care o per
soană bis. se opresce dela funcţiunile ordului şi 
a oficiului şi se lipsesce de beneficiu.

Suâpetisorll, bandagiu în forma unei pungi 
pentru sprijinirea testiculilor bolnavi.

Suspin sau astma la cai provine mai des din 
un catar (guturaiu) cronic, dar şi din oboseală 
sau din brănirea irratională cu fen mucegăit, 
prăvos, etc. El consistă în o respiraţie scurtă 
şi greoaie-înoordată, în afară manifestă prin lăr
girea neobicinuită a nărilor şi umflarea tora
celui. De ordinar este însoţit şi de o tuşă în
ceată şi seacă. La muncă animalele cu S. obosesc 
şi asudă uşor şi trece mai mult timp până ce se 
liniştesc şi devin iarăşi în starea normală. Uneori 
se ameliorează şi animalul poate fi întrebuinţat 
âncă multă vreme, alteori reul se agravează, şi 
animalul trebuesce reformat.

Susquehanna, rîul principal al Pennsylvaniei 
(America nordică), se varsă în sinul Chesapeake; 
730 km. lung.

Sussanin, Imn, teran rus din Kostroma, care 
se (Jîoe că a mântuit la 1613 viata tarului Mich. 
Romanow prin jertfirea vieţii proprie. Este eroul 
operei de Glinka; «Viata pentru Ţar.«

Sussex, cott. în sud-estul Angliei, 3777 kma., 
cu 550,446 loc. (1891).

Sustrageri prin funcţionari publici, v. Preva- 
ricatiune.

Şuţa, corn. rur. în Rom., j. Dâmbovita, cu. 
2450 loc.

Sutaş, cel pus în fruntea la o sută de oa
meni; căpit^. Numirea căpitanului în armata 
română vecbie.

Suteran, subsol (v. ac.), subpămentean.
Sutesci, corn. rur. în Rom., j. Vâlcea, com

pusă din 5 cătune cu 1670 loc.
Sutti, (Satti), actul crematiunii văduvelor în 

India. In limba sansorită S. însemnează «buna®, 
«fidela», şi numai din seci. XVII începând au 
aplicat Europenii numele la însuşi actul arderii. 
Crematiunea e amintită deja de scriitorii de pe 
timpul lui Alexandru cel Mare. Guvernul englez 
a inter(jis-o, aşa că se întâmplă numai foarte 
rar în ţinuturile stăpânite de Englezi.

Sutzu, 1) S., Alexandru, domn al Munteniei 
1812—21, f 18 Ian. 1821. A fost mare adversar1 
al eteriştilor, din care causă Gi-ecii, ou ajutorul 
medicului seu Oristasi, l-au otrăvit.

2) Sutsu, Mihail, domn al Munteniei 1819—21; 
n. 1792 la Constantinopol, a fost interpret la Di
vanul Moldovei, şi 1819 a fost numit domn în 
locul lui Scarlat Salimachi. A înlesnit năvălirea 
lui Ipsilanti 1821, a fugit apoi în Basarabia, de 
unde trecând spre Italia, fu dejinut în Briinn şi 
închis 4 ani în Goritz. împământenit în Grecia, 
a fost ministru al acestei teri la Petersburg şi 
Paris. 1854 a presidat în Atena comitetul de 
salute publică, care a pus la cale insurectiunea 
din Epir şi Tessalia. f 1864.

3) Sutzu, Nicolae, fost «mare logofăt» şi mi
nistru de externe în Moldova sub domniile lui 
Mih. Sturdza şi Grig. Ghica, apoi sub Alexandru 
loan I (Cuza) membru al comisiei centrale din 
Fecşani până la 1863, n. 1798, 1871, fiul domni
torului Moldovei şi Valaohiei, Alexandru S., a 
lăsat memoare scrise în limba franceză (publicate

de P. Rizos în 1899 la Gerold, Viena), interesante 
pentru cunoascerea situaţiei fanarioţilor la Con- 
stantinopol şi pentru judecarea unor oameni po
litici din Moldova între 1830 şi 1860.

4) Sutzu, Alexandru, medic rom., n. 1837, 
prof. de medicină legală şi clinică mentală la 
univ. din Bucuresci. A fost director al ospiciului 
de alienaţi la Mărcuta şi a înfiinţat o clinică 
pentru căutarea boalelor nervoase. Ser. princ.: 
Asupra epilepsiei, Osp. Mărcuta, Mecanismul alie- 
natiunii mintale, etc.

Sutura, cusătură, mai ales legătura dintre 
oasele late ale craniului.

Suvalchi,guvernament ruso-polon, 12,551 km*., 
ou 604,945 loc. (1897). Capitala S., 22,648 loc.

Şuvalov, 1) Ş. Petru Andreievici, conte, diplo
mat rus, n. 1827 în Petersburg, f 1889. A fost 
adjutantul împ. Alexandru II, 1866 şeful poHtiei 
secrete, 1874—79 ambasador în Londra şi a re- 
presentat Rusia la congresul de Berlin. 2) Ş. 
Andreievici Paul, conte, n. 1830, frate cu cel 
premergător, a fost 1885 ambasador în Berlin.

Suveica, unealta trebuincioasă la ţeserea pânzei, 
prin al cărei ajutor se trece bătătură printre firele 
urzelei.

Suvenir, (franc. Souvenir), amintire; dar spre 
aducere a minte.

Suveran, cel ce stă deasupra tuturor autori
tăţilor într’un stat, şi care represintă statul prin 
plenipotenţiarii sau ambasadorii săi, în relaţiu- 
nile lui exterioare. S. unui guvernament des
potic exercitează drepturile sale de suveranitate 
in basa dreptului său dinastic şi a dreptului divin 
(a Deo rex, a rege lex), pe când S. unui stat 
constituţional posedă şi exercitează suverani
tatea, care residă în popor, conform pactului 
fundamental al ţerii, pe care şi S. este ţinut 
să-l respectezo pentru a fi respectat la rândul 
său. Deşi un preşedinte de republică concen
trează în el mai toate puterile legale ale sta
tului şi este deasupra tuturor autorităţilor, totuşi 
el nu se poate numi S., decât în mod impropriu, 
cu toate că atât îu propria lui ţeară cât şi în 
străinătate este tratat şi primesce aceleaşi ono
ruri ca şi un S. [V. U.]

Suveranitate, dreptul unei naţiuni de a se gu
verna după cum voiesce. S. trebue să fie naţio
nală şi comună, adecă să nu aparţină străinilor 
şi să nu fie exclusiv acordată unora şi refusată 
altora. Exerciţiul S. este regulat prin constituţie, 
(v. ac.). S. internă, dreptul unei naţiuni (popor) 
de a-şi da o constituţie, de a se guverna. S. ex
ternă, dreptul unei naţiuni de a se conduce după 
voia sa, fără intervenţii sau amestecul altei na
ţiuni. 8. se exercită direct de naţiune prin mij
loace violente ca revoluţiuni, şi in mod pacinic 
ca întruniri, presă, plebiscite, etc. Obicinuit S. 
se exercită de naţiune prin delegaţiune, şi de 
aici sistemul representativ, care consistă în ale
gerea de cătră naţiune a mandatarilor săi, cari 
o represintă şi cari în numele său stabilesc legi 
şi reguli constituţionale.

Suzeranitate, totalul drepturilor, ce le are 
domnitorul unui stat suveran asupra unui stat 
semisuveran. Un astfel de raport a fost întie 
Turcia şi statele tributare România şi Serbia; 
în acelaş raport se află Bulgaria fală de Turcia.

Şvab, (zool.) V. Blatta orientalis L.
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Şvabi, poporul format din contopirea Alema- 

nilor după lupta dela Ziilpich (406) şi a Suevilor. 
In seci. ArIl pătrunse la ei creştinismul (epis
copate Constanţa, Augsburg, Spira, Strassburg). 
In 746 ducele Theobald se» revoltă contra lui 
Pippin, care îl învinge şi desfiinţează ducatul 
făcendu-1 posesie regală. Mai pe urmă Ş. aveau 
2 comiţi, cari sub urmaşii lui Carol cel Mare 
crescură în importanţă. Burlihard (917) ia titlul 
de duce, recunoscut apoi de Henric I. In du
catul Suabiei s'au schimbat adese ori familiile 
ducale, fie prin drepturi de moştenire, fie prin 
influenţa şi amestecul direct al împăraţilor la 
numirea ducilor. Cea mai celebră familie, care 
s’a urcat chiar pe tronul imperial a fost cea de 
Hohenstaufen. Mai târziu ducatul se sfărmă 
în state imediate.

Şvabla, (Schwdben), vechiu ducat german, la 
început Alemannia, Suevii imigraţi în seci. V 
i-au dat numele S. După sistarea ducatului aleman 
Ş. a fost administrată de nunţii camerali, apoi 
dela 919 încoace trecu din mână în mână ca 
feud. După stingerea Hoheustaufilor (1268), prin
cipii, oraşele, prelaţii, conţii şi cavalerii se supu- 
seră imediatîmperatuluişi demnitatea de duce în
cetă. Urmară frecări continue între micii şi marii 
vasali imperiali, oraşele formară (1331) alianţa ora
şelor şvabe, micii vasali alianţa Schlegler (1366); 
acestea duseră apoi la marea alianţă, şvabă, în
cheiată 1488 la Essiingen cu constituţie, putere 
executivă şi judiciară. Mai târcjiu (1534) această 
alianţă se disolvă, S. se dărăburi; Reichsdepu- 
tationshauptausschuss dela 1803 puse capăt bu- 
căţirii S.-ei.

Şvabia, (Swăben), guvern, bavarez, 9819 km1., 
cu 689,416 loc. (1895); industrie de lână, bumbac 
şi maşine. Capitala Augsburg.

Svastica, e formă- a crucei, la Budhiştii din 
India e simbolul religios al paradisului pămân
tesc ; 1a vechii Egipteni crucea era simbolul vieţii 
viitoare, (v. Cruce.)

Svedeza, literatura şi limba. Miturile şi le
gendele eroice, păstrate în Islanda sub o formă 
aproape de starea lor primitivă şi din cari o 
parte sunt culese în Edda (v. ac.), modificate 
sub blânda influenţă a creştinismului, formau li
teratura poporană S. sub numele de »Folkvisor« 
pună în seci. XIV. Ele fui'ă adunate de erudiţii 
moderni. Cele mai vechi monumente de limbă 
şi literatură S., până la reformă, sunt cărţile 
religioase, traduceri din biblie, traduceri şi imi- 
taţiuni de romane cavaleresci, cronice, texte şi 
glose de legi. Olaus şi Laurentius Petri, elevii 
lui Melanchton şi apostolii reformei în Svedia, 
poeţi şi cronica*1!, sunt şi întemeietorii litera- 
turei S. Biblia, tradusă de L. Petri la 1526, for
mează şi la ei temelia limbei literare. I. Mes- 
senius şi fiul său întreprinseră a pune în tragedii 
şi comedii întreagă istoria Svediei. Dar scrierile 
cele mai însemnate din seci. XVI sunt cele isto
rice în limba latină: «Scandia illustrata« de Mes- 
senius tatăl; »Istoria despre regii Goţilor şi Sve- 
cjilor» şi «Istoria naţiunilor septentrionale«de fraţii 
loan şi Olaus Magnus. O frumoasă epocă avu 
literatura de emdiţiune în toate ramurile sciin- 
ţelor în seci. XVII şi XVIII, când suverani ca 
Gustav Adolf, reformatorul universităţii din Up- 
sala, înfiinţată la 1476, ca Cristina sub care s’a 
întemeiat universitatea din Lund şi s’au deschis

numeroase gimnasii, erau mari sprijinitori ai 
sciinţelor. Atunci au trăit Pufendorf, autorul 
operei «Dreptul naturei şi al ginţilor», 1672; na
turalistul Lunnaeus; marii mecenaţi Oxenstiern 
şi Gustav 111, distinşi ei înşişi prin opere lite
rare. Insă literatura propriu 4isă, afară de unii 
istorici şi poeţi ca Olaus Rudbeck, care a scris 
«Atlantica», Olaus Dalin («Libertatea Svediei», 
«Argus»), s’a desvoltat mai mult în seci. XIX 
prin deosebitele academii şi societăţi literare. 
Atunci s’au distins scriitori ca Atterbom, poet şi 
prosator însemnat; archiepiscopul AVallin, orator 
şi poet idilic; episcopul Tegner; Afzelius, popu- 
larisatorul tradiţiunilor svedeze; poeţii Bescow, 
Nikander, Stagnelius, Vitalis, finlandezul Ru- 
neberg. Romanul e cultivat cu mai mult succes 
de femei, ca Frederica Bremer, Emilia Carlin şi 
Knorring. Nu mai puţin cultivate sunt istoria 
şi celelalte sciinţe. Numai filosofla, afară de ce
lebrul mistic din seci. XVIII, Swedenberg (v. ac.), 
nu are nici un autor însemnat.

Svediă,(sved.Rumgey),regat, cuprinde partea mai 
mare estică a peninsulei Scandinavia, 450,574 km*. 
(36,184 km1, ape) cu 5.009,632 loc. (1897). La 
nord şi la graniţa spre Norvegia ramuri de ale 
munţilor scandinavi, spre est păduri, şes bogat 
in metale şi ape, la sud-est şes colinos cu agri, 
live4i şi lacuri mari (Mălar, Hjelmar, Wener, 
"Wetter, etc.). Rîuri principale: Gota-Elf, Mo- 
tala, Dal-Elf, Torneâ-Elf, etc. Clima la ţermuri 
moderată, la nord aspră şi rece. Populaţiunea 
se compune din Sve4i, apoi Fini sau Quăni, 
Laponi. Biserică dominantă cea de confesiunea 
augustană cu 1 archiepiscop şi 11 episcopi. Po
porul are cultură morală înaintată. Instruc
ţiunea, după Elveţia şi Germania, ocupă loc de 
frunte între statele Europei, 11,700 şcoale po
porale, 26 şcoale popor, super., 7 seminare pentru 
învăţători, 5 pentm învăţătoare, 79 institute 
super, de învăţăment, 2 universităţi (Lund, Up- 
sala), institut de medicină, şcoală super, technică, 
5 şcoale industriale, 10 şcoale de navigaţie, 2 in
stitute agronomice, 1 de silvicultură, 1 şcoală 
montanistică super., 1 academie militară, şcoală 
de artilerie, de resboiu şi de marină; academie 
de sciinţe, de musică, 4e arte plastice. Agri
cultura, deşi restrinsă la teritor puţin (12i130/o)) 
se face în mod raţional şi dă producţie însem
nată (ovăs, săcară, orz, grâu, etc.); economia de 
vite a început să ia avent. S. are bogăţii enorme 
de lemn. Mine de fier, argint, aramă, zinc, plumb, 
aur, cărbuni, marmoră, alaun, pucioasă, etc. In
dustria în desvoltare: fier, oţel, textile, zahăr, 
rachiu, etc. Comerciul în preponderanţă maritim: 
se exportează lemn, unt, fier, pesce, chibrite, 
hârtie, ovăs, etc. Principale pieţe comerciale; 
Gotenburg, Stockholm şi Malmo; 1896 au întrat 
în porturile S.-ei 32,741 vase de 7.051,000 tone; 
flotila comercială 2769 vase (756 vapoare); banca 
S.-ei în Stockholm cu capital de 24 milioane 
coroane, vr’o 50 alte bănci mari. Numeroase 
canale în lungime de 800 km.; căi ferate 9895 km., 
telegraf 13,335 km. Constituţia: S. e monarchie 
ereditară cu un rege în frunte, care trebue să 
fie luteran, puterea regelui e mărginită; legis
lativa 2 camere, prima cameră 150 deputaţi aleşi 
indirect pe 9 ani, a doua cameră 230 deputaţi 
aleşi pe 3 ani (în oraşe direct, în sate indirect). 
Budgetul 1899:123.393,000 cor., datorie 287’5 mi-
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lioane cor. la 1898. Armata 300,000 oameni, flo
tila de resboiu 19 panţerate. Capitala Stockholm.

Istoria. Locuitorii străvechi. Fini, au fost în
călcaţi la sud de Goţi, la nord deSve^i; ambe 
aceste seminţii germ. aveau un rege comun din 
fam. Tngling, 1008 regele Olaf se creştină. După 
stingerea dinastiei (1061) Goţii şi Sve(}ii se lup
tară între sine; nobilimea apucă puterea, 1250 
fam. Folkung ocupă tronul; 1363 nobilimea dete 
tronul lui Albrecht de Mecklenburg; acesta fu 
bătut şi prins de Danezi la Falkoping, 24 Febr. 
1389, şi tronul îl ocupă Margareta, regina Da
nemarcei şi Norvegiei, 20 Iulie 1397 8. se uni 
cu Danemarca şi Norvegia în aşa numita Uniunea 
de Calmar. 8. fii guvernată de guvernatori, 
dintre cari unii se proclamară de regi, dar depuşi 
de Danezi. Regele Christian II de Danemarca, 
voind să-şi întărească puterea în 8., arangiă 
(Nov. 1520) baia de sânge din Stockholm, care 
provocă rescoală în frunte cu Gustav Wasa, 
care 1523 fu proclamat rege şi Uniunea de Calmar 
fu disolvată. "Wasa introduse reformaţiunea şi 
întări puterea regală prin luarea averilor bise
ricesc!. Unul din urmaşii lui Gustav, regele 
Carol IX, purtă resboaie cu Rusia, Polonia şi Da
nemarca, pe cari le termină urmaşul seu Gustav II 
AdolfQIiW—32), care cuceri provinciile baltice. 
Acesta întări puterea regală şi prin participarea 
sa în resboiul de 30 ani ridică 8. la rangul unei 
mari puteri. In pacea de Westfalia (1648) 8. 
câştigă ducatele germ. Bremen, Vorden, Pome- 
rania anterioară, o parte din Pomerania poster, 
şi Wismar. 8ub urmaşii lui Gustav Adolf s’au 
purtat resboaie nenorocoase cu Danemarca şi 
Brandenburg. 8ub Carol XII (1697—1718) se 
începu 1700 resboiul nordic, care se termină 
nenorocos pentru 8., căci în pacea de 8tockholm 
şi Nystad (1719—21) pierdu provincii şi posiţia 
do mare putere în afară, iar în lăuntru ajunse 
nobilimea la putere, iar regii devin neputincioşi. 
In pacea dela Âbo (1743) 8. pierde o parte a 
Finlandei, 1809 restul Finlandei şi insula Aland. 
Abia sub casa Bernadotte pe timpul domniei lui 
Carol XV, la 1865 primi dieta proiectul guver
nului, prin oare se sistară prerogativele nobi- 
limei şi clerului. 15 Ianuarie 1867 se întruni 
prima dietă pe basa ordinei noue. 8ub Oscar II 
se reformară dările şi vămile, se făcu reforma 
armatei. ;

Sverdaică verde, S. roţie, numiri de pasere 
în Bănat, (v. Booănitoare).

Sverluga, pesce teleostean din ordinul Phy- 
sostonio, de lungime până la 12 cm., trăiesoe în 
apele curgetoare şi stătătoare, e de coloare gălbuie 
cu pete negre, înderetul gurei are 2 ţepe.

Svetiina, (slav.) cântare bisericească, care se 
cântă cătră sfîrşitul oficiului de dimineaţă şi în 
care cu preamărirea strălucirii dumne(Jeesci a 
sf. Treimi, se cere luminarea înţelegerii şi a 
sufletelor.

Sviţera, v. Elveţia.
Swansea, oraş în Wales, 100,309 loc. (1897), 

port, docuri mari, fabrici de aramă şi zinc. Băi 
de mare.

Swan’s kln, (engl.) flanelă, un fel de ţesetură.
Swatan, oraş şi port convenţional în prov. 

chineză Kuangtung, 35,000 loc.
Swatopluk, (SwentiboldJ, duce de Moravia prin 

prinderea unchiului seu Rastislav, pe care îl dete

regelui Ludovic Germanicul. In 871 nimici prin 
trădare armata bavareză, se întinse în toate păr
ţile şi aspira să înfiinţeze în Moravia un centru 
religios slovenie neatîrnat de Germania, dar după 
moartea lui Methodius el se reîntoarse la bise
rica bavareză şi după moartea sa (894) statul 
seu peri.

Sweajtorg, fortăreaţă în guvernam, ruso-fin. 
Nyland, zidită 1749 pe 7 insule în faţa portului 
Helsingfors; şantier; staţiune de,flotilă.

Sweater, (engl.) factor, mijlocitor între între- 
princjetorul adevărat şi lucrători. Sweating, sis
temul mijlocitor între întreprin4ător şi lucrători.

Schweiger-Lerchenfeld, Amand, scriitor germ., 
n. 1846 în Viena, terminând academia militară 
a întrat in armată, de care s a despărţit după 
lupta dela Custozza. A întreprins călătorii sciin- 
ţifice, îndeosebi în Caucas şi Orient, la sfîrşitul 
cărora a scris o mulţime de cărţi, în cari con
centrează impresiunile sale, dă o atenţiune deo
sebită relaţiilor culturale, politice, economice, etc. 
din locurile până unde a ajuns.

Swieten, Gerard, van, medic olaridez, n. 1700 
în Leiden; discipol al lui Boerhaave. Fiind ca
tolic i-s’a interdis a ţine prelegeri la univereitate. 
1745 medic la curtea împ. Maria Teresia. j" 1772. 
8crierea sa»Comentarii inBoerhaavii aphorismos 
de cognoscendis et curandis morbis«, 5 voi. 1741 
până 1772, îi asigură un loc de frunte în lite
ratura medicinală.

Swletenia L., (botan.) gen monotipic din fa
milia Meliaceae, tribul 8wietenieae. Unica specie 
S. Mahagoni Jacq., este un frumos arbore, ce 
cresce în America centrală şi în Antile, cunoscut 
sub numirea de Acaju. (v. ac.). [Z;C.P.]

Swift, Jonathan, (1667—1745), celebru pu
blicist, satiric şi romancier irlandez. Cunoscut 
prin polemicele sale politice, ântâiu pentru par
tidul "Whig, apoi trecând la Tory. 8orieri mai 
însemnate sunt: »Gulliver« şi «Scrisorile unui 
postăvar*. In aceste din urmă atacă patenta re
gală, dată unui oarecare Wood de a bate monedă 
de aramă în Irlanda. Prin ele 8. se făcu idolul 
poporului irlandez. Iar «Călătoriile lui Gulliver* 
i-au dat primul loc între prosatorii englezi din 
timpul său.

Swinburne, Algernon Carol, .poet englez, n. 
1837 in Londra. «Poemele şi baladele» sale, 1866, 
prin polemica în contra lor, îl făcură cunoscut 
şi apreciat. Recunoscut ca cel mai mare poet 
contimporan. Opere; Siena, 1868; Atalanta în 
Calydon, 1864; Rosamond, 1861; Chastelard, 
1865; Bothwell, 1874; Viaţa lui Victor Hugo, ş. a.

Swir, rîu în Rusia, leagă lacurile Onega şi 
Ladoga, 233 km. lung. Canalul S., 43 km. lung, 
e continuarea canalului Ladoga.

Sy —, V. şi Si —.
Syagrius, ultimul stăpânitor independent roman 

în Galia. El a moştenit teritorul independent din 
nordul Loarei până la Som cu capitala Soissous 
în 464 dela tatăl său, contele Aegidus. In 486 
a fost atacat şi bătut de Chlodwig, regele Fran
cilor. Refugiat la Tuluza, a fost extrădat de 
Alarich II, regele Visigoţilor, lui Chlodwig, care 
l-a ucis.

Syarthrosa, (anat.) articulaţie fixă între două 
oase, prin sutură, symphysă sau syndesmosă^

Sybaris, colonie grec. în Itaha sudică, lângă 
golful Tarentului, distrusă 510 a. Chr. de Kro-
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toniaţi. Locuitorii (SybariţiJ, faimoşi prin risipă 
şi desfrânare.

Sybel, Henric, istoriograf, n. 1817, f 1895 în 
Marburg. A fost profesor univ. în Bonn şi Mar- 
burg, a înfiinţat un seminariu istoric şi a pornit 
mai multe reviste, în cari a dat publicităţii actele 
vechi din archivele statelor germano, din cele 
din Londra, Paris, Viena, etc. A fost membru 
al academiei de sciinţe şi în direcţiune Ia >Mo- 
ouinenta Germaniae historica». Afară-de acestea 
a mai publicat: »Die doutsche Nation und das 
Kaiserreich», »Geschichte der Eevolutionszeit 
1789—1795«, »Die Begriindung des Deutschen 
Reiches durch Wilhelm I« în 7 voi.

Sycona, (botan.) termin special pentru fructul 
compus dela Smochin; smochina provine din re
ceptaculul inflorescenţei devenit cărnos şi din 
ovarele florilor transformate în achene.

Sycosis. (med.) afecţiune a sacului perilor din 
barbă (folliculitis barbae). Se manifestă prin 
ivire de pustule, în mijlocul cărora este un per. 
S. e provocată de un părăsit vegetal. Fiind S. 
UQ morb înderetnic, tratamentul medical e în
delungat; lucrul principal e să se smulgă perii 
bolnavi şi apoi să se aplice remedii bastericide.

Sydney, capitala coloniei englezo-australiană 
Walesul nou de sud, 410,000 loc. (1896); episcop 
anglican, archiepiscop cat.; universitate, gbser- 
vatoriu astronomic, grădină botanică; monetârie; 
port admirabil. Prima piaţă comercială a Au
straliei. însemnată industrie de piele, încălţă
minte şi îmbrăcăminte; mari şantiere.

Sydow, JSmil de, cartograf, n. 15 Iulie 1812 
în Freiberg, f 13 Oct. 1873. S. a fost mult timp 
profesor de geografia militară la acad. de resboiu 
din Berlin, pe urmă conducetorul secţiunei geogr.- 
statistice în stat-majorul general. Lucrările lui 
cartografice, hărţi şi atlasuri, au fost traduse mai 
toate şi în limbi străine. Scrierile şi-le-a pu
blicat mai tot în reviste.

Syene, oraş în Egipt, v. Assuân.
Sykophant, (grec.) în vechea Athenă cei ce 

denunţau pe oamenii, cari exportau smochine 
din Attica; defăimător, calumniator de speculă.

Syllabus, (grec.) catalog. S. se numesce în
deosebi catalogul tuturor scrierilor eretice, făcut 
din ordinul papei Pius IX (Encicl. din 8 Dec. 
1864).

Syllepsis, (grec) figură gramaticală; nasce când 
atributul sau predicatul unei propesiţiuni se pot 
raporta la doue sau mai multe subiecte deose
bite în gen şi număr.

Sylphii, (Sylvani), s’au numit în sistemul po- 
liteistic-panteistic al lui Paracelsus (v. ac.) oare- 
cari spirite elementare cari ca locuitori ai aerului, 
se credea că ţin mijlocul intre fiinţele immate- 
riale şi cele materiale. S. au teate însuşirile 
oamenilor, isprăvesc toate lucrările acestora: 
mănâncă, beau, dorm şi se înmulţesc, dar în 
anumite privinţe sunt superiori oamenilor şi din 
cele venitoare sciu mai mult. [PI.]

Symblosa, un mod special de traiu al plantelor 
spre a-şi asigura nutrimentul în condiţiuni uşoare. 
Constă în asociarea a două plante din grupe di
ferite pentru a duce traiul în comun. Asociaţii 
se (Jic symhionţi. S. e antagonistă, disarmonică, 
când unul din ooasociaţi profitând mai mult va- 
temă celuialalt; atunci este parasitism sau anti- 
biosă (V. Părăsit). Adevărata S. e mutualistă.

armonică, coasociaţii aducendu-şi servicii reci
proce. Exemple de asemenea S. sunt: specii de 
Nostoe şi alte Schizophycee asociate cu thalul 
de Blasia (o Hepatică) sau de fanerogame supe
rioare (Cycadee, Lemna, Gunnera); alge vercji 
sau albastre unite cu ciuperci alcătuind Lichenii 
(v. ac.); miceliul ciupercilor asociat cu rădă
cinile de arbori sau de Orchidee ori cu tuber
culi de cartofi (v. Mycorhiza); alge ver(ji aso
ciate cu animale (Infusorii, Hydra, Eadiolari, 
Planari, Echinoderme); furnici asociate eu plante 
(v. Myrmeoophyte); Bacterii speciale (Baccilus 
radicieola) asociate cu rădăcinile Leguminoa
selor, fâcend nisce umflături sau nodosităţi ca
racteristice. Aceste Bacterii primesc hrana car- 
bonoasă dela Leguminoasă, iar acesta primesce 
în schimb dela Bacterii mari cantităţi de azot 
pe care sunt capabile să-l fixeze direct din aerul 
oircumvecin. Astfel Leguminoasele cu nodosităţi 
prosperă cu mult mai bine decât cele lipsite de 
ele, după cum au dovedit numeroase experieuţe 
făcute. De aci se vede importanţa Leguminoa
selor şi pentru agricultură, ca îngrăşăminte, sunt 
plante ameliorante; şi pentru hrana omului şi 
animalelor, avend în corpul lor substanţe azo
tate abundante. [S. Şt. E.]

Symblepharon, prinderea pleopei de bulbul 
ochiului, mai ales după arsurile conjunctivei. La 
anchiloblepharon pleopele se prind şi unăde alta.

Symmachie, (grec) alianţă defensivă şi ofensivă.
Symmachus, Quintus Aurelius, scriitor roman ; 

pe timpul împ. Teodosiu era consul (391). S’a 
distins publicând 10 voi. ce cuprind o sumedenie 
de epistole; voi. 10 cuprinde corespondenţa cu 
împăraţii timpului aceluia. A mai scris diser
taţii şi elogii. Dările de samă făcute ca prefect 
în interesul religiunei păgâne au provocat apo
logiile de mare preţ ale Sf. părinţi Ambrosiu şi 
Prudenţiu.

Symmelia, (med.) crescerea de olaltă, con
genitală, a extremităţilor; se observă de regulă 
numai la monştri fără putere de viaţă.

Sympathetică, cură, vindecări prin simpatie, 
se afirmă, că anumite substanţe au c putere mi
raculoasă de a vindeca boale chiar şi atunci, 
când ele nu vin în atingere cu corpul bolnav. 
C. S. se execută astfel, că se acaţă de grumazul 
bolnavului amulete şi talismane, se fac anumite 
lucruri cu obiecte speciale, etc. Vindecarea prin 
simpatie e posibilă la boale psichice (v. art. Su- 
gestiune); toate celelalte vindecări sunt numai 
întâmplătoare.

Sympathicus, (anat.) nervul simpatic. (Cf. art. 
Nerv.)

Symphysis, (grec) încheietură cartilaginoasă.
Symphytum L., (botan.) gen de plante din fam. 

Boragineelor, tribul Boragea înrudit cu Borago 
(v. ac.) de care însă diferă prin filamente ne- 
apendiculate. Cuprinde vr'o 16 specii europene 
şi mediterane, dintre cari cităm: S. officinale L. 
«iarba lui Tatin« o plantă foarte respândită pe la 
noi şi usitată în medicina peporală. [A.Pr.]

Symplast, (botan.) v. Plasmodiu, Myxomycete.
Symplegade, numite şi «Insulae Cyaneae^, 

două stânci mici la gura Bosforului tracic, unde 
acesta întră în Marea Neagră. După mitologia 
greo. aceste stânci neîncetat se împingeau una 
pe alta, şi luntrile, cari apucau între ele, erau 
sfărîmate.
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Sympodlum, v. Ramificarea.
Symposion, (grec.) orgie, la Greci beţie după 

prâuis.
Synandrae, flori synandrice, synandriutn, v. 

Ândroceu.
Synanthae, (botan.) nume, acji ueusiiat, pentru 

mugurii foliiferi cari se desvoaltă în acelaş timp 
cu cei floriferi.

Synanthereu, syngenesie, v. Audroceu, Ce- 
ruposee.

Synanthrosa, levulina uscată la o tempera
tură de 110°, caro se găsesce în coaja de stejar.

Synaresis (sau Crasa), accident gramatical 
prin care din doue silabe se face una singură.

Synaptasa, v. Emulsia.
Synchronismus, combinarea evenimentelor pe

trecute în aoelaş timp; metod sincbronistic, în 
istoriografie, consistă in înfăţişarea Ia un loc a 
evenimentelor contemporane petrecute la dife
rite popoare şi în foliurite ţeri.

Syncope, v. Leşin.
Syncratia, (grec.) coregenţă.
Syndesmologla, (med.) capitol al anatomiei, 

care tratează despre ligamente.
Syndesmosls, legătui'ă imobilă îutre doue oase, 

efectuită prin ligamente scurte, puternice.
Syndlpa, istoria filosofului S., învăţătorul fiului 

unui împărat indian, e o poveste indiană, care 
arată viclenia şi reaua credinţă a femeilor. Cele 
mai vechi redacţiuni cunoscute sunt în limba 
persană şi siriacă, după un text arab. Cel mai 
vcchiu manuscris românesc, tradus din grecesoe, 
e dela 1779; şi cel mai vecbiu text tipărit din 
1802 în Sibiiu. (Cf. Gaster, Literatura populară 
română, v. Gesta Romanorum.)

Synechia, legătură abnormă între două organe, 
s. e. între iris şi capsula lentilei.

Synergism, (grec.) doctrina lui Melauchton şi 
a altor teologi protestanţi din seci. XVI, cari 
învaţă că întoarcerea omului păcătos reclamă 
afară de graţia divină şi conlucrarea activă a 
omului păcătos.

Synesis, (grec.) înţeles, pricepere; constructio 
ad synesin (ad sensum) un fel de construcţie 
incorectă din punct de vedere gramatical, dar 
corectă după înţeles.

Syngnathus, pesce, v. Ac de mare.
Synkretismus, (grec.) doctrină filosofică, care 

voia să mijlocească pace între deosebitele secte 
filosofice. Sincreticii se numesc filosofii seci.XVI, 
cari voiau să împace filosofia lui Plato şi a lui 
Ai'istoteles.

Synopsis, (grec.) conspectul feluritelor scrieri 
referitoare la acelaş obiect. Sinoptic, care arată 
totul, dă toate desluşirile deodată.

Synovia, lichid ce se produce în interiorul 
articulaţiunilor. Synomtis, inflamaţia membranei 
synoviale. ce acopere interiorul articulaţiunilor.

Syntagma, (grec.) o colecţiune de mai multo 
scrieri sau teme înrudite, colecţie de note dee- 
sebite, s. e. gramaticale şi critice.

Syntonin, (Parapepton acid albuminos), un 
corp organic ce se formează la solvarea fibrinei 
musculare într'o soluţie foarte diluată de acid 
chlorhidric.

Syphilis, (med.) Lues venerea, Morhus nea- 
politanus (Mal de Naples), Morbus gallipus, 
freanţ, etc., este un morb provocat de o otravă 
(virus) organisată, care alterează ţesuturile ântâiu

la locul inoculaţiunii, mai târfiiu însă şi airea în 
corp. Virusul organisatse crede a fi un bacii; im
portanţa acestuia însă nu e stabilită. Inoculaţia 
agentului infectant se face mai ales prin coit 
la părţile genitale, dar şi prin alt contact (s. e. 
sărut); el se mai poate ere(ji trecând, ancă în 
mitră, din sângele mamei în cel al fătului. S. e 
uu morb vecbiu; prin seci. XV s’a ivit în mod 
epidemic. E un morb specificai omului; la ani
male nu se poate inocula. Im,un nu e nici un 
om, dacă se abstrage dela cel ce a fost infectat 
odată. Decursul S.-lui e cronic; pentru acest 
motiv tratamentul are să ţină 1—2 aui. La 
3—4 septămâui după inocularea virusului sifi
litic se desvoaltă, la locul iuoculaţiunii, uu nod 
tare (sclerosa iniţială), iar glandele limfatice 
din apropiere se infiltrează crescând până Ia 
mărimea unui alune. Acesta este stadiul prim 
al îmbolnăvirii. Cu timpul, la ti—10 septămâni, 
infecţiunea sifilitică atacă sănătatea întregului 
organism; boala trece în stadiul al doilea, numit 
secundar, care se introduce prin un exantem 
(roseola), ce se ivesce mai ales pe pielea trun
chiului îu formă de pete circumscripte, roşii, 
mai apoi palide. Petele acestea pot dispărea cu 
totul pentru a se arăta mai târcjiu iarăşi. Adese 
deodată cu roseola se arată pe cap mici noduleţe, 
cari îşi pierd epidermul, umetjesc şi se acoper cu 
o scoarţă (Impetigo syphiliUca capillitii); mai 
apoi se ivesc pe corp mici tubercule singuratice 
sau aşezate în grupe, roşii-brune (Lichen syphi- 
liticus), mici beşici puroioase (Ecthyma syphi- 
liticum), cruste mai mici sau mai mari, sub cari 
se desvoaltă ulcere (Rupia syphiliUca). Altă
dată se ivesc eflorescente papuloase, de o re- 
sisteuţă considerabilă, roşii, arămii sau brune. 
Aceste papule îşi au locul lor de predilecţie pe 
genitalii, în sulcul anal şi la subsuoară. In special 
sunt a se aminti două feluri de eflorescenţe papu
loase; condyloamele late, Papulae madidantes, 
la genitalii, la degetele picioarelor, la anus, şi 
eflorescentele papuloase souamoase (Boriasis 
syphiliUca), în palme şi în talpa picioarelor. 
Mucoasa gurei şi a faringelui arată eflorescenţe 
caracterisate prin o coloare opalină plaques mu- 
queuses. Trecerea la stadiul al treilea, numit 
terţiar, o formează syphilidele micropapuloase, 
mici eflorescenţe conice, aşezate în forma unui 
oero (Syphilis en grappes), cari lasă în urma 
lor cicatrioi. Sitnptoamele principale ale stadiului 
terţiar sunt; syphilide tuberoase, eflorescenţe 
mici, dure, roşii, aşezate în grupe, cari se vin
decă spontan prin cicatrisare; eflorescenţe tubero- 
ulceroase, infiltraţiuni în piele, cari ulcerează 
şi apoi se vindecă, în vacini însă se continuă 
în aceeaş ordine; Guma, tumore sifilitică ulce- 
rantă, ce atacă atât pielea cât şi organele in
terne. In acest stadiu se îmbolnăvesc foarte des 
oasele şi periostul. S. atacă aproape toate orga
nele oorpului; pielea, mucoasele, oasele periostul, 
bulbul, ficatul, creerul, etc. Pretutindenea ca
racteristica schimbărilor patologice este: la în
ceput infiltraţiuni cu tendinţa spre resorpţiune, 
mai târ4iu infiltraţiuni cu tendinţa spre dege- 
neraţie gumoasă.

Menţiune specială merită S. ereditar. Copilul 
se nasce cu siinptoamele S.-lui ereditar sau ele 
SC ivesc numai în primele luni. Pe piele se 
arată, pe lângă un exantem papulos, beşici
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pline cu puioiu (Pemphigus syphiliticus neo- 
natorum) localisate mai ales în palme şi tălpi, 
apoi rhagade în unghiurile gurei şi la anus, 
plaques pe mucoasa gurei şi un catar nasal par
ticular; pe lângă tonte acestea mai ofer şi alte 
organe, îndeosebi oasele, simptoame provocate 
de virusul sifilitic. Copiii cuS. sunt foarte debili.

Tratamentul S.-lui se face cu preparate de 
mercuriu şi iodură de potasiu. Preparatele de 
niercuriu se introduc în corp prin guiă ca so
luţii, pilule şi pravuri, prin injecţii subcutane 
(inlramusculare) şi în fine cu alifii mercuriale 
prin fricţiuni. Preparatele mercuriale sunt me
dicamente specifice contra S.-lui; ele provoacă 
uşor gingivite grave (Hydrargyriasis). Pentru evi
tarea acestora este a se întrebuinţa o gai'garismă 
de clorat de potasiu în decursul curei cu mer
curiu. Când simptoamele S.-lui au dispărut, se 
dă intern iodură de potasiu. Cura antisifilitică 
e bine a se repeta. Bolnavul să stea sub ins
pecţie medicală 1—2 ani. Căsătoria să nu se 
permită înainte de 3—4 ani.

Syra, insulă în grupa Cicladelor, 81 kma., cu 
31,573 loc. (1889); foarte roditoare. Capitala 
Hermupolis (v. ac.).

Syracuse, oraş în statul nordamerican New- 
York, lângă lacul Quondaga, 88,143 loc. (1890); 
universitate, bibliotecă; saline.

Syrakusa, (SiracusaJ, în vechime oraş im
portant în Sicilia, fundat 734 a. Chr. de Co- 
rintieni, cu fortăreaţă, 2 porturi şi 300,(X)0 loc. 
Mai înfloritor sub tiranul Gelon (485—478); 
414—13 asediat fără succes de Atenieni; după 
scurtă democraţie iarăşi ajunse sub tirani (I)io- 
nysios I şi II, Agathokles, Hieron II); 212 a. Chr., 
după eroică apărare (Arohimedes), fu cucerit de 
Romani sub Marcellus. De atunci în decadepţă. 
SircuMsa de acum, capitala prov. ital. cu acelaş 
nume (3735 kms., cu 428,359 loc.), oraş bine în
tărit, cu 19,389 loc. (1897); catedrală (templul Mi- 
nervei), museu, anticităţi (amfiteatru, teatru grec., 
ruine de temple, catacombe); archiepiscop; port, 
comerciu. Se produce vin.

Syria, v. Siria.
Syrla Dea, Zeitate a concepţiunei şi fructua- 

ţiunei. In Hieropolis din Syria venerată sub nu
mele Atargnatis. De aici s’a Introdus cultul ei 
în Roma.

Syringa L., (botan.) gen din fam. Oleaceae, 
tribul Syringeae, cuprinde frumoşi arbuşti glabrii 
sau pubescenţi şi are 6 specii respândite prin 
Europa orientală şi prin Asia temperată. In 
părţile noastre cresce spontaneu şi cultivat S. 
vulgarii L. numit de poporul nostru: Liliac, 
Mălin, Mălin roşu. Iorgovan, Scrinte. 
Se mai cultivă prin părţile noastre S. chi- 
nensis 'Willd., originar din China, şi S. persica L , 
originar din Persia, ambele cunoscute sub numele 
popular de Liliac. [Z. C. P.]

Syrinx, un instrument de musică inventat de 
Apollo, cjeul musicei, şi folosit îndeosebi de 
păstori. S., iubita lui Pan (v. ac.), e numai per- 
sonificaţiunea fluerului, orecjendu-se că a fost o 
nimfă, şi părasindu-1 pe Pan, el a prefăcut-o în 
trestie, din cai’e şi-a făcut fluerul.

Syrjaeni, popor flnic în guvernam, rus. Ar- 
changel şi Wologda, ca. 90,000 loc.

Syrphidae, familie a insectelor Dlptere, sunt 
foarte respândite pretutindeni, au pe faţa infe- |

rioară a capului o cavitate în care se poate 
ascunde trompa.

Syrphus, gen din familia Syrphidae, cuprinde 
diptere ce sboară, producând în acelaş timp un 
sgomot şi făcând să vibreze aripile lor. Îşi depun 
ouăle pe plantele visitate de pureci de frunze; 
larvele sunt vermiforme, semănând cu lipiturile, 
şi sug sucurile din pureci până ce din victimă 
nu remâne decât pielea. Tot în această familie 
întră VoluceUle (v. ac.).

Syrrhaptes paradoxus, specie de pasere din ord. 
Pelioinithelor, fam. Pteroelidaelor. Trăiesce prin 
centrul Asiei, mai ales in regiunea munţilor Altai. 
Afară de aceasta se mai aQă şi speciile: S. he- 
teroditus şi S. pallasii.'

Syrte, două sinuiî ale Mării Mediterane la 
coastele Africei de nord, numite S. mari şi mici. 
S. mici (Golful de Gabes) se află la coastele 
estice dela Tunis la 34° lăţime nordică, cu o 
adâncime de 60 m. S. mari (Golful de SydraJ 
se află spre sud dela cele mici. Prin apă puţin 
afundă şi băncile de năsip âncă din anticitate 
erau cunoscute ca periculoase. Au un port ne
însemnat (Bengasi) care are legătură telegrafică 
submarină cu Tripolis şi Alexandria.

Syssitll, (grec.) prânzuri comune ale bărba
ţilor, obicinuite în vechime la Doiîenii din Creta 
şi Sparta (aici numite PhiditiiJ.

„Systeme de la nature ou des loia du monde 
physxgue et du monde moral*, titlul unei re
numite opere filosofice, apărute 1770, care conţine 
vederile filosofilor enciclopedişti francezi din 
seci. XVIII, adunate într’un întreg. Această 
operă a fost redigeată de baronul Paul H. D. 
de Holbach (vv ac.).

Syetola, (grec) contracţiune; în special miş
care de contracţiune a inimei (v. Diastole). S. 
se mai numesce şi pronunţarea scurtă a unei 
silabe lungi.

Syzygii, (astron.) conjuncţiunile şi oposiţiunile 
lunei, adecă locurile luuei noue şi lunoi pline 
în ecliptică, (v. şi ai-t. Astrolatria.)

Syzygium Gaertn., (botan.) sinonim cu Eu
genia L. (v. ac.).

Szabadhely, com. mare în Ung., cott. Arad. 
V. Soboteli.

Szabadka, (Maria- Theresiopol), oraş liber reg. 
în Ung., cott. Bâcs-Bodrog, este unul dintre cele 
mai bogate oraşe ung. Are 72,737 loc. magh. şi 
sârbi, cari se ocupă cu agricultura, grădinăritul 
şi cultivarea viţei; mai prăsesc cai frumoşi şi 
vite de rassa ungară. S. e oraş liber regesc 
dela 1779.

Szabo, loan, Dr., episcopul gr.-cat. al Gherlei, 
n. 1836 10 cott. Bihorului. Studiile şi le-a făcut 
în Oradea mare şi teologia în Roma. Din ca
nonic custode în Oradea mare fu numit episcop 
al Gherlei la 18 Febr. 1879, şi în acelaş an la 
18 Aug. instalat în scaunul său. 1881 i-s’a con
ferit crucea de mijloc, în 1883 crucea maro a 
oifi. Francisc-Iosif şi în 1895 a fost numit con
silier intim de stat. In 1882 a ţinut sinod die- 
cesan. A dispus ca în fiecare protopopiat să se 
ţină de două ori la an conferenţe preoţesc!. La 
întrevenirea lui a cumpărat ministeriul pentru 
episcopie residenţa de astăzi din Gherla.

Szabolcs, comitat în Ung., se mărgioesce cu 
cott.: Zemplem, Ung, Bereg, Sătmar, Bihor, Hajdu 
şi Borşod. Teritoriul de 4917'34 km1, e câmpie
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încuDgiurată Ia margini cu un părcan de dealuri. 
In centru sunt mlăştine şi lacuri sărate. Rîul 
principal e Tisa. Solul e cultivat cu cereale, şi 
produce şi vin, tutun, pepini, etc. Cultura vi
telor e înfloritoare. Are 288’672 loc. magh., slo
vaci şi germ., economi de păment şi de vite. 
Comej’ciul e decăcjut, e în tloare industria de 
casă îndeosebi ţesetoria şi măestria impletitului. 
Mijloace de comunicaţie: navigarea pe Tisa şi căile 
ferate. Starea culturală e înapoiată. Din punct 
de vedere administrativ cott. S. e împărţit în 
7 cercuri pretoriale. Centrul administraţiei al 
vieţii intelectuale: Nyiregyhiîza şi Nagy-Kâllo.

Szakâcsi, com. mică în Trans., cott. Selagiu, 
cu oH.bl jug. cat. şi 1640 loc. magii, şi rom.

Szalay, Ladislau, istoric magii., n. 18 Apr. 
1813 în Buda, f 17 Iulie 1864 în Salzburg. Dela 
1843—48 şi la 1861 deputat liberal. Ser. prine.: 
Istoria Ungariei (tradusă şi în limba germană 
1866-75) 3 voi;

Szalva, (Salve), comună mică în Trans., cott. 
Bislriţa-Năseud,cu8276 jug. cat. şi 1691 loc. rom.

Szamos, num. magh. a riului Someş (v. ac.).
Szamos-Dob, com. mică în Ung., cott. Sătmar, 

cu 1447 loc. rom. şi magh.
Szamosfalva, com. mică în Trans., cott. Cluj, 

cu 5286 jug. cat. şi 1613 loc. rom. şi magh.
Szamos-Ujvăr, num. magh. a oraşului Gherla 

(v. ac.).
Szapâry, 1) S. Ladislau, conte, general austr., 

n. 22 Nov. 1831 în Pesta; la 1866 colonel al 
unui regiment de husari în Italia, 1878 coman
dantul divisiei XX în Bosnia, 1879 comandantul 
corp. de arm. din Caşovia. f 28 Sept. 1883.

2) Szapdry, luliu, conte, om de stat magh., 
(liberal moderat), verul lui Lad. Sz., n. 1 Nov. 
1832, la 1873 ministru de interne, 1878 de fi
nanţe, 1887 de agricultură, şi dela 1890—92 mi- 
nistru-president.

Szaploncza, rom. Săpinţa, com. rur. în Ung., 
cott. Maramureş, cu 2658 loc. rom. şi nemţi (817). 
Are un isvor ou apă minerală alcalină-muriatică.

Szarvas, oraş în Ung, cott. Bichiş, lângă Criş, 
cu aproape 30,000 loc. Pedagogie de stat. în
semnate tîrguri de vite.

Szăsz—, în numiri de localităţi din Trans., 
cu însemnarea; «săsesc». Sz. Csandd, v. Ce- 
nadie; Szdszcsor, v. Sesciori; Sz. Ivânfalva, 
V. Ibişdorf; Sz. Oria, v. Gârbova; Szăszregen, 
V. Reghin.

Szăsz-Bonyha, (Bagna), com. mică în Trans., 
cott. Ternava mică, cu 1215 loc. germ şi rom., 
cari se ocupă cu economia şi prăsitul vitelor.

Szâszkabănya, v. Şasea.
Szatmăr, v. Sătmar.
Szechenyl, Ştefan, conte, bărbat de stat şi mare 

patriot maghiar, n. 1791 în Viena, ca fiu al con
telui Franc. Sz. (j- 1820), întemeietorul mu- 
seului naţ. magh., ântâiu oficier de husari, apoi 
1848 ministru de lucrări publice. Meritul lui 
este înfiinţarea acad. magh. din Pesta, pentru 
care a dat 60,000 fi., şi a fost un aprig spriji
nitor al tuturor intereselor culturale şi materiale 
ale ţerii. A conlucrat la întemeierea a numeroase 
instituţiuni mari naţionale: Teatrul naţional, podul 
între Buda şi Pesta, regularea Tisei, naviga- 
ţiunea dunăreană şi regularea Porţii de fier. Cel 
mai aprig duşman al politicei lui Lud. Kossuth 
(V. ac.) şi căpetenia partidului moderat. De su

părare, că ţeara s’a luat după Eossuth şi a ajuns 
la catastrofa dela Şiria (v. ac.), S. s’a bol
năvit şi s’a împuşcat 1860 în casa alienaţilor 
din Ddbling. (Cf. Biografia de Lonyay, 1875; 
Memoriile lui S. le-a editat A. Zichy, 1884.)

Szecsăny, com. mare în Bănat, cott. Timiş, are 
8757 jug. cat. şi 1923 loo., dintre cari 1717 Rom., 
ceilalţi Germ. şi Magh.

Szeged, v. Seghedin.
Szek, (SîcuJ, comună marei în Trans., cott. 

Solnoc-Dobâca, are 3386 loc., dintre cari 404Rom., 
ceilalţi Magh. In apropierea com. sunt ocne de 
sare, cari a(ji nu se mai exploatează.

Szekszărd, com. mare în Ung., cott. Tolna, 
ou 14,325 loc. magh. şi germ., cari cultivă viermi 
de mătasă, albinăritul, grădinile cu pometuri şi 
viţă. In vechime S. era oraşul roman Alieca.

Szekeiy —, (magh.) în numiri de localităţi din 
Transilv. însemnează; «secuiesc». Szekely-Ke- 
reszttur, v. Cristur; Sz.-Udvarhely, v. Odoi’hoiu.

Szekeiy, Mozes, (de Simenfalva) general, prin
cipe ardelean, n. 1550 dintr’o familie secuiasoă 
de rând. A avut o viaţă aventurieră. A întrat 
în oastea lui Ştefan Bâthory luptând cu multă 
vitejie. Acesta, ales rege în Polonia, l-a dus pe 
S. cu sine. In expediţiile contra Ruşilor S. a fost 
comandantul pedestrimei polone, s’a distins la 
Danzig, Polook şi Pleskov. Revenit în patria sa 
sub Sigismund Bâthory, a fost cu mare ti'ecere 
între boierii ţerii. Sub resboiul Ardealului ou 
Turcii, Sig. Bâth. abdică în favorul lui Rudolf. 
Din încredinţarea împăratului Ardealul ajunge 
sub cârma lui Mihaiu Viteazul. Domnia lui des
potică revoaltă popoiril magh., în fruntea că
ruia stă S. Intenţiunea lui de a aduce pe Sig. 
Bâthory iarăşi la tron, a fost zădărnicită. Dieta 
dela Mediaş l-a expatriat, moşiile sale le-au cou- 
fişcat. Cu ajutor turcesc alungă la 1603 pe Basta 
din Ardeal şi în acelaş an’ e aclamat principe 
ardelean. Imp. Rudolf nu era decis pentru pace, 
iar când Radu Vodă, după oarecare cumpănire 
vino în ajutorul lui Basta, lupta se începe. S. M. 
lângă Braşov e biruit şi decapitat în 17 Iulie 1603.

Szekeiyhid, com. mare în Ung., cott. Bihor. 
In analele vechi apare la 1217. Are 688 case, 
cu 4507 loc. magh. de conf. elv. şi rom.-cat,, 
puţini Români. Teritoriul 9102 jug. cat., o parte 
promontoriu, altă parte arător, foarte productiv. 
Are pretură, judec, cerc., net. public şi per- 
ceptorat. S. e staţie de cale ferată.

Szekudvar, com. în cott. Arad, v. Socodor._
Szell, Goloman, om de stat magh., m 1845 în 

Gosztony (cott. Vas). A studiat dreptul în Pesta, 
la 1867 a întrat pe cariera administrativă, îu 
funcţiunea de pretor, la 1868 e ales ablegat al 
cercului Szentgotthârd, pe care l-a representat 
mult timp. A fost 7 ani notarul camerei depu
taţilor şi referent al mai multor comisii. Acti
vitatea sa s’a remarcat îndeosebi pe terenul 
economic şi financiar. A trăit în intimitate cu 
Prancisc Deâk, a cărui fică adoptată a liiat-o 
soţie. La 1875 a fost ministru de finanţe. Re
gulând vistieria statului a făcut disposiţii pentru 
propăşirea economică a ţerii, promovând indu
stria şi comerciul. După retragerea cabinetului 
Bânffy (1899) a pus la cale fusiunea partidului 
naţional, condus de contele Apponyi, cu partidul 
liberal, şi a format un guvern nou, în a cărui 
frunte a stat până la Iunie 1903, când s’a retras
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în urma obstrucţiunii partidului kossuthist, însce
nate contra proiectelor de legi militare şi pentru 
câştigarea de noue concesiuni naţionale maghiare 
în organisaţia armatei austro-ungare.

Szemere, PoMÎ, poet şi estetician magh., n. 1785, 
f 1861. Dintre poeţii din şcoala lui Kazinczy, 
S. a fost măiestrul cel mai desăvîrşit al sone
tului, necunoscut în literatura magh. anterioară. 
Societatea Kisfaludy, al cărei membru a fost, la 
1890 a publicat o parte a scrierilor lui S. în 
ediţie de lux.

Szent —, (magh., sfânt), în numeroase numiri 
de localităţi din Ungai’ia şi Trans. Sz. GySrgy, 
şi anume: Oldk-Sz. Gy., v. Sângiorgiul român; 
Maros-Sz. Gy., v. Sângiorzul de Mureş; Sz. 
Margita, v. Sân-Mărghita; MezS Sz. Mdrton, 
r. Sân martin; Sz. Miklos, v. Sânmiclăuşul; Sz. 
Mihăly, v. Sânmihaiu;. Sz. Peter (Uzdi-), v. 
Sânpeti'u; Sz. Anna, v. Sântana; Sz. Ivdny, v. 
Sânt-Ioana.

Szent-Andrăs, 1) Sz.-A„ com. mică în Ung., 
cott. Bihor, cu 5129 jug. cat. şi 1624 toc. rom. 
şi magh.

2) Sz.-A., com. mare în Bănat, cott. Timiş, 
cu 7903 jug. cat. şi 2857 loc. germ. şi rom.

Szent-Jănos, com mare în Ung., cott. Bihor, 
cu 2765 jug. cat. şi 1380 loc. rom. şi magh.

Szent-Tamăs, com. mare în Ung., cott. Bâcs- 
Bodrog, lângă canalul »Franoisc«, cu 11,728 loc. 
magh., germ. şi şerbi, cari se ocupă cu agri
cultura şi viticultura. 1848 lupte sângeroase între 
Maghiari şi Şerbi.

Szentes, oraş cu magistrat în Ung., cott. Cson- 
grâd, cu instituţiuni culturale, şcoale profesio
nale, asociaţiuni de comerciu şi industrie, cu 
30,791 loc. magh. şi (274) rom. gr.-or.

Szerb —, (magh. = Şerb), în numiri de loca
lităţi însemnează: »serbesc«. Sz. Csandd, v. Ce- 
nadul sârbesc.

Szerdahely, num. magh. a orăşelului Mercuria 
(V. ac.).

Szigetvăr, com. mare în Ung., cott. Somogy, cu 
5078 loc. magh. E oraş industrial. Prin seci. XVI 
a fost fortăreaţă, unde vremuiau oştirile ma- 
gbiare, cari aperau ţeara de năvala Turcilor. La 
1566 s’a dat aici o luptă sângeroasă, în care a 
că(fut eroul N. Zrinyi. Evenimentul a dat nascere 
epopeei naţionale: «Obsidio szigetiana» (Szigeti 
veszedelem), operă a strănepotului eroului Ni- 
colae Zriuyi.

Szigligeti, Eduard, (orig. losif Szathmăry), 
artist şi scriitor dram. magh., n. 1814 în Grade, 
t 1878 ca director al teatrului naţ. în Buda
pesta. A scris un repertoriu de preste 100 opei e 
dram., mai ales poporale, intre cari: Szokott 
katona, Csikos, 2 pisztoly, A zsido, etc.

Szlkevicza, com. mică în Bănat, cott. Caraş- 
Severin, ou 15,186 jug. cat. şi 2424 loc. Ro
mâni gr.-or.

Szilăgy, v. Selagiu.
Szilăgyi, Desideriu, om de stat magh., n. 1848 

în Oradea mare, a .studiat în Ung. şi Germania. 
La început a practicat advocatura, a trecut apoi 
în ministeriul de justiţie. La 1870 studiază în 
ânglia întocmirile parlamentare şi raporturile 
de drept penal şi civil. Revenit în ţeară e numit

membru în comisia de codificare cu rangul de 
consilier ministerial. La 1874 ocupă catedra de 
studii politice şi drept penal la univ. din Buda- 
pe.sta. In politică era între şefii partidului li
beral din care s’a format partidul naţional condus 
de cont. Apponyi. In ministeriul lui Tisza, lui 
i-se încredinţează resortul justiţiei. Sub We- 
kerle se retrage din cabinet, sub Bânffy e ales 
preşedinte în casa deputaţilor. In 7 Dec. 1898 
se retrage din scaunul presidial, neinulţămit cu 
spiritul vieţii parlamentare învălmăşit de ob
strucţie şi pretensiuni nerealisabile.

Szilăgy-KSvesd, (rom. Hie^duJ, comună mică 
în Trans., cott. Selagiu, cu teritoriu de 6957 jug. 
cat. şi 1377 loc. rom. gr.-or.

Szilăgy-Somlyo, v. Şimleu.
Szilas, com. mică în Bănat, cott. Timiş, are 

8835 jug. cat. şi 2240 loc. rom.
Szkulya, (Sculea), com. mică în Bănat, cott. 

Timiş, cu 6804 jug. cat. şi 1324 loc. rom. (633), 
magh. şi germ.

Szlăvy. losif, om de stat magh., n. 1818 în 
Gyor, a studiat la academia mont. în Şemniţ. In 
anii revoluţiei i-se întredinţează direcţia mont. 
din Oraviţa. E prins de Imperiali şi întemniţat 
doi ani. După liberare întră în viaţa publică, pur
tând funcţiile de comite suprem (1865), deputat 
(1867), ministru de comerciu (1869), ministru 
preşedinte (1872), ministru comun de finanţe 
(1880), custode al coroanei (1882), preşedinte al 
casei deputaţilor (1883) şi apoi preşedinte al 
casei magnaţilor.

Szmigeiskl, Victor Dr., n. 1858 în Ludoşul 
mare. A studiat în Sibiiu, Pesta şi Viena. A func
ţionat ca profesor de teologie şi gimn. în Blaj, 
la 1898 fu ales canonic teolog. Publicaţii: nu
meroase cărţi didactice, bisericesoi, pentru gim- 
nasii, exegetice-istorice pentru teologie, şi a co
laborat la revisia cărţilor rituale. A făcut o 
fundaţiune de 8500 fi. în favorul internatului 
de fetiţe din Blaj. E membru în diferite comisii 
eclesiastice, asesor al consistoriului din Lugoş, 
camerar de onoare al papei Leo XIII ş. a.

Szogyeny, Ladislau, om de stat maghiar, 
n. 1840 în Viena, a studiat dreptul. La 1869 
întră în dietă, ataşându-se la partidul moderat 
al lui Deâk. La 1882 secretar de stat, la 1890 
preşedintele conferenţelor ţinute de delegaţii 
Austro-Ungariei şi Germaniei pentru încheierea 
pactului vamal. In acelaş an ministru pe lângă 
persoana regelui. La 1892 ambasador la Berlin.

Szfillds —, (magh.) numire de localităţi, v. 
Seleuş.

Szoinok, V. Solnoc.
Szombathely, (germ. Stdnamanger), oraş cu 

magistrat în Ung. cott. Vas. S. e zidit pe te
meliile colşniei romane Glaudia Sabaria, care a 
fost capitala Panoniei. E oraş cu aspect apusean, 
are clădiri frumoase publice, instituţiuni cultu
rale, comerciale şi industriale. Are 16,133 loc. 
maghiari, nemţi şi slovaci, caii desvoaltă un co
merciu- extins, înlesnit prin căile ferate, cari 
din S. radiază în 8 părţi ale ţerii.

Szovâta, comună rur. în Trans., cott. Mureş- 
Turda, cu 1732 loc. maghiari. Iu S. se află câteva 
lacuri cu apă sărată, în cari se iau băi.



T, a optsprezecea literă a alfabetului latin; 
cu sedilă: ţ se derivă în sibilantă.

Ta —I V. şi Tka —.
Taaffe, Eduard, Conte, om de stat austr., 

n. 24 Febr. 1833 în Viena, -f Nov. 1895, ori
ginar dintr’o veche familie irlandeză, a întrat 
1852 în serviciul statului. In 1867 ministru, a 
ajuns în 1879 mi nistru-president. Drept ţîută 
şi-a propus împăcarea naţionalităţilor, ceea ce 
însă nu i-a succes mai ales din causa crâncenei 
oposiţii, ce-i făceau Germanii. Cu toate acestea 
bucurându-se de încrederea absolută a coroanei, 
a remas până în 12 Nov. 1893 şef al guvernului, 
retrăgendu-se numai în urma oposiţiei făcute de 
toate partidele planurilor sale de reformă elec
torală.

Tabac, v. Nicotiana.
Tăbăcirie, argăsire, prepararea pieilor cu acid 

tanic, spre a le face solide şi impermeabile; preste 
tot meseria de a prepara piei pentru scopuri 
industriale.

Tabanide, (Tăunii), fam. de insecte din ord. 
Dipterelor, cu genurile: Tahanus (Tăun v. ac.); 
Chrysops şi Haematopota.

Tabanua, v. Tăun.
Tabărescl, com. rur. în Kom., j. Buzeu, pe 

malul drept al Buzăului, cu 1640 loc.
Tabăsco, stat în republica Mexico (v. ac.), cu 

o suprafaţă de 26,094 kms. şi 134,839 loc. (1895), 
mai toţi Indiani. Capitala Villa Hermosa de T. 
sau San luan Bantiata (8000 loc.).

Tabela, (lat.) tablă, placă de metal sau de 
piatră pe caro se gravează; tablou în oare se 
grupează pe scurt unele lucruri; tabele de pă
rete, folosite în şcoalele poporale la învăţarea li
terelor.

Tabele lunare, tablouri, după cari se poate 
calcula posiţia lunei în ori ce timp. Cele mai 
folosite sunt ale lui Hausen (Londra, 1857).

Tabele planetare, tablouri cu ajutorul cărora se 
poate determina locul, în care se află o planetă 
pe cer. Cele mai usitate sunt ale lui Leverrier, 
publicate în Analele observatorului din Paris.

Tabernacul, acoperişul făcut in mod architec- 
tonic deasupra statuelor de sfinţi, crucilor, al
tarelor, mormintelor, etc.; cutia în care se pă
strează cuminecătura.

Tabernaemontana L., (botan.) gen din familia 
Apocynaceae, tribul Plumerieae, cuprinde vr’o 
110 specii de arbori sau arbusci, adesea glabrii, 
răspândiţi prin regiunile tropicale ale globului. 
Dintre numeroasele specii ale acestui gen men
ţionăm: 1. utilis Arn. din Guyana, care prin in- 
cisiuni dă un suc lăptos şi dulce, prin aspectul său 
analog cu laptele de vacă, însă puţin cam lipicios 
din causă că conţine cauciuc. [Z. C. P.].

Tabes, (lat.) slăbire.

Tabes dorsalis, (Ataxie locomotrice progre
sivă, paraliaia spinală, atrofia fasciilor po
sterioare ale măduvei. Maladia lui Duchenne, 
leucomyelita posterioară, sclerosa eordoanelor 
posterioare, degenereacenţa grisă a cord. po
ster.); o boală a măduvei spinării caracteri- 
sată mai ales prin o incoordonare în mişoările 
de loeomoţiune, la care se adaugă simptoame de 
pseudo-paralisie. Se afirmă că această boală te
ribilă n’ar fi decât un syphilis al măduvei spi
nării. In tot caşul infecţiuuea sifilitică este foarte 
frecuentă la tabetici, de altfel ereditatea in
vocată de Charcot şi elevii săi sprijinesce şi mai 
mult, că în T. există o predisposiţiune, în 
care sypbilisul moştenit sau oontractat nu este 
străin. Boala există între 30—45 ani (rar înainte 
de 25 ani şi după 55), adecă în etatea când fe
nomenele terţiare ale syphilisului sunt mai fre- 
cuente. Manifestaţiunea boalei începe după 6 
până 20 ani dela infecţiunea sifilitică. (După 
Erb 88% după 20 ani.) La femei e foarte rară, 
19 contra 350 bărbaţi (Erb). La negri Ataxia 
ar fi după C. "W. Burr foarte rară.

Simptomele: A) Turburări în mişcări. 1) Pier
derea simţului muscular: a) pierderea no- 
ţiunei posiţiunei membrelor ^bolnavul 
îşi caută piciorul în pat«; b) pierderea no- 
ţiunei diferitelor greutăţi: Indivizii nor
mali evaluează diferenţe de 1j10 pe când un 
tabetic nioi Ve—Vii sau chiar mai mult; c) tur
burări în staţiune şi în umblare cu ochii 
închişi (semnul lui Romberg) sau într’un picior 
(Pournier); d) turburări în mişcări: bol
navii îşi aruncă piciorul înainte şi împrejur ca 
şi când ar »cosl«, unele turburări de mers se 
observă la îuceput numai scoborând scările (Four- 
nier); e) turburări în pretensiune. In- 
coordonările în membrele superioare sunt mai 
neînsemnate şi mai tardive. Scrierea e dificilă, 
apoi urmează neputinţele de acţiune în diferite 
mişcări mai de lungă durată, cu încheierea na
sturilor, etc. Causa inooordonaţiuuei e sau alte- 
raţiunea sensibilităţii prin degenerarea conduc
torilor sensitivi, fie în meduvă, fie în rădăcinile 
posterioare, sau sclerosa cordoauelor lui Goli. 
2) Mişcări choreiforme. In unele caşuri se ob
servă mişcări involuntare participând şi cor
doanele laterale la procesul tabetic. 3) Parali- 
siile. Cele mai dese sunt emiplegiile, paralisia 
muşchilor ochiului, paraplegiile şi diferite pa- 
ralisii parţiale. B) turburări în sensibilitate. 1) 
Durerile: a) dureri fulgerătoare, impresia 
unei schintei electrice în lungul membrelor in
ferioare; b) dureri lanciuante ca şi când 
ar fi făcute de o lande; c) dureri terebrante 
ca şi când ar fi făcute cu un sfredel; e) du
reri arZetoare, cari sunt mai frecuente
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pe trunchiu decât pe membre; e) crisele de 
ourbătură musculară nu tocmai dureroase 
dar foarte penibile, ca şi după o osteneală vio
lentă, sensaţiunea e în regiunea sacrolonibară, 
ele sunt brusce şi durează câteva ore sau 4>le 
(Pitres); f) absenţa sensaţiunei de obo
seală musculară. Un tabetic e capabil a 
ţine braţul întins 25 minute, pe când un om 
normal abea 6—7 minute (Fraenkel); g) cin- 
getoarea tabetică, o seusaţie de stringere 
foarte penibilă la trunchiu sau la nivelul piep
tului, ca şi când ar fi strins în >zale«; h) în
ţepenirile şi furnicăturile în membre 
mai ales la cele inferioare; i) anestezia la 
durere este foarte frecuentă; j) hypere- 
stesia este tot în formă de plăci mai ales în 
regiunea lombară sau între umeri. 2) Turbu- 
rările în reflexe: a) absenţa reflexului 
pat el ar (rotulian) ce denotă lesiuni iu baudi- 
letele externe ale lui Charcot şi Pierret; b) 
exagerarea reflexului abdominal, abo
lirea celui plantar (Rosenhach). ,3) Tur- 
burări în simţuri: a) turburări în vedere. 
Diminuarea reflexului pupilar, scăderea acuităţii 
visuale, dyschromatopsie, scotome, neorite op
tice; b) turburări acustice: ameţeli, şuie
rături, zgomote, neorite acustice, surditate mai 
mică ori mai grea; c) turburări trofice, 
cari interesează nutriţiunea generală a între
gului organism şi cari conduc la o miserie fisio- 
logică; d) turburări digestive, crisele la 
înghiţire, crise castrice, tenesm intestinal, diaree 
tabetică; e) turburări respiratorii, dispnee, 
tusa cu caracter convulsiv, paralisii laringene; 
f) turburări ale aparatului urinar, ply- 
cosurie, palyurie scrise de urină«. Micţiunile la 
începutul boalei sunt uneori dificile, apoi ur
mează incontinenţă; g) turburările apara
tului genital sunt frecuente; h) turbură
rile cerebrale sunt constituite prin atacuri 
apoplectiforme şi epileptiforme. In fine distingem 
T. superior sau cervical, T. inferior şi T. cerebro- 
bulbar. In T. sunt 3 periode: preataxică, ataxică 
şi paraplegică. Anatomia patologică. Lesiunile 
tabetice sunt localisate mai ales în: 1) Meduva 
spinării, care e atrofiată, de coloare cenuşie găl
buie; 21 Bulb şi 3) Ganglionii spinali, 
ale căror fibre nervoase sunt degenerate şi atro
fiate, ţesutul conjunctiv îngroşat. Tratamentul. 
Intern: nitrat de argint, chlorur de aur, strioh- 
nină, cură mercurială. Extern; puncte de foc, 
suspensiune, electrisarea faradică, massage, hy- 
droterapie, gimnastică şi acum în urmă reednea- 
ţiunea mişcărilor incoordonate. [Dr. Tălăşescu.J 

Tabes dorsal spasmodic, o maladie al cărei 
caracter general e o pseudo-paralisie spasmodică, 
de origine congenitală, aproape întotdeuna la 
copii născuţi prematur la 7—8 luni sau la copii 
născuţi greu, sau în condiţiuni rele, sau din 
părinţi nesănătoşi (Little). Particularitatea boalei 
este o rotaţiune în lăuntru şi o uşoară flexiune 
la nivelul articulaţiunei coapsei şi a genunchiului, 
coapsele sunt ca lipite până Ia genunchi, iar 
tinerele depărtate şi labele privesc înlăuntru, 
având tendinţă spre equinism. In mers rigidi
tatea spasmodică se accentuează. Vîrful piciorului 
se târăe pe jos făcând o mişcare de semicerc, a 
cărui centru e piciorul care rămâne fix, iar corpul 
se leagănă în sens invers la fiecare pas. Nu ame

ninţă viaţa, ameliorările sunt frecuente aproape 
până ia vindecare. Causa boalei ar fi lesiuni pri
mitive în porţiunea intermedulară a făsciilor 
piramidale. [Dr. A. T.].

Tabla, placă de metal sau de piatră, pe care 
se acrie sau se gravează, (v. şi Tabela.)

Tabla regească, în Ung. curtea de apel în 
cause civile şi criminale. Astă(}i există în Ung. 
UT. r., anume la Budapesta, Dobriţin, Gyor, 
Caşovia, Cluj, M.-Vâsârhely, Oradea mare, Pecs, 
Pojon, Seghedin şi Timişoara, dela cari se face 
apel la forul suprem judecătoresc^ Curia re
gească. (v. ac.)

Table, trictrac, joc pe un damier (tăbliţă) cu 
două compartimente, cu doi zări (cuburi) şi 
treizeci dame.

Table Bay, sin în partea cea mai de sud a 
litoralului de vest al Ţerii-Capului, lângă el e 
Capetown şi muntele Tablei (1082 m.).

Table d’hote, (pron. tabl dot), masa, care se 
servesce cu aceleaşi mâncări pentru toţi oaspeţii 
şi cu preţ fix pentru fiecare fel.

Tablele terii, (lat. tahulae ferrae), instituţiunea 
cărţilor hipotecare, cari existau în Boetnia şi 
Moravia deja în seci. XIV. In ea .se înscria până 
la 1848 numai proprietăţile şi drepturile îm
preunate cu ele ale nobililor, prelaţilor şi ale 
câtorva oraşe şi persoane privilegiate.

Tabiette, (franc.) tăbliţă; tasă mică; placă; 
poliţă mică.

Tablinum, (lat) odaia cea mare din dosul 
atriului în casele romane.

Tablou, tablă, tabelă (v. ac.); lucrare de pictură 
pe pânză; parte a unei piese dramatice.

lablouri vii, spectacole, în cari actorii în 
costume originale, reprezentau diferite scene 
istorice sau mitologice, ori grupe de statui antice, 
fără a se mişca de loc. Uneori asemenea grupe 
erau aşezate pe o scenă rotundă, ce se învîrtea 
pe un fus, aşa ca să poată fi vă(Jut tabloul din 
toate părţile. Astă(Ji rareori se mai represintă 
T. V. In Iaşi pe cât se scie, cea dintâiu repre- 
sentaţiune cu T. v., a avut loc în anul 1818, în 
casele logofătului Costachi Ghioa.

Tabor, district în Bocmia; capitala districtului 
cu acelaş nume cu 8440 loc. (1890) Cehi, un 
monument al lui 2iălta, şcoale secundare cehe 
şi multe fabrici. Oraşul a fost întemeiat de Hu- 
siţi (v. ac.) la 1420 ca tabără întărită.

Tabora, oraş în Estafrica germ., prov. Unîam- 
vesi spre sud dela Victoria Nianza, 15,000 loc.

Taboriţi, Husiţii mai severi într’ale credinţei, 
numiţi astfel după fortăreaţa lor Tabor (v. ac.).

Tabu, pe cele mai multe insule ale Australiei, 
dogma despre sfinţenia unor lucruri, persoane 
şi locuri, a căror atingere din partea oamenilor 
era pedepsită ou moarte. Acelaş nume îl poartă 
şi lucrurile, persoanele şi locurile astfel sfinţite. 
De când cu venirea Europenilor în acele re
giuni se pierde superstiţia aceasta tot mai mult.

Tabula, (lat) scândură, tablă, tăbliţă; buletin, 
lege, decret; act, registru (v. şi Tabela, Tabla, 
Tablou).

Tabula rasa, tabla, pe care s’au şters literile 
săpate în ceară cu ajutorul stilului; fig. a face 
tabula rasa, a depărta ceva total, a nimici.

Tabulae ceratae, table de lemn, acoperite cu un 
strat de ceară, pe cari scriau Romanii cu stilul.
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Tabulatura, nume dat în musică mai ăntftiu 
Ia ceea ce se numesce astăzi partiţiune (v. ac.) 
şi apoi însuşi un mod particular de notaţiune 
musicală în care erau scrise aceste partiţiuni.

Taburet, (franc.) scaun mic fără spate, scăunel.
Tăcăitoare, numire ce se dă în Moldova şi 

mai ales în Bucovina paserei Lanius excubitor 
(v. Berbeoel.)

Tacâm, cele necesare pentru a forma un ce 
complet. T. de masă, T. de vânătoare, T. de 
lăutari, etc.

Tacca Forst., (botan.) gen din familia Tacoa- 
ceae, cuprinde vr’o 9 specii de plante erbacee 
vivace, dintre cari 3 cresc în America tropicală, 
iar celelalte specii sunt respândite prin regiu
nile tropicale ale vechiului continent. Dintre spe
ciile deT. menţionăm: T. pinnatifida Forst, din 
ale cărei tubercule se extrage o feculă (amydon) 
comestibilă în regiunile tropicale şi cunoscută 
sub numirea de ^Arroie-rooU. [Z. C. P.J

Taccaceae Endl., (botan.) mică fam. de plante 
monocotyledonate, care cuprinde genurile: Tacca 
Forst. (v. ac.) şi Schizocapsa Hance, cu vr’o 
10 specii de plante erbacee perene, respândite 
prin regiunile tropicale ale globului. [Z. C. P.]

TachI —, V. şi Tachy —.
Tachina, (musca de omidă), gen de insecte 

(musce) din ord. Dipterelor, fam. Muscidelor, 
se deosebesc de celelalte musce prin faptul că 
sunt niai mari, capul şi toracele (dorsal) sunt 
negre cu reflex albăstrui, şi pe mijlocul abdo
menului e o dungă întreruptă de aeeeaşi coloare. 
Ele sboară iute şi cu un sgomot caracteristic. 
T. ne folosesce prin faptul că omoară omidele 
şi larvele altor insecte, ca de Urechielniţe, Cără
buşi, etc., căci prin înţepături îşi introduc ouăle 
într’însele, sau chiar larvele ,lor direct. Genul 
T. are 2 specii: T. sau Echynomya grossa şi 
T. sau Ech. ferox. [1. P. Voiteşti.]

Tachinarla, (TachinaeJ, subfamilie de insecte 
diptere, v. Tachina.

Tahir Aga, comisarul Porţii otomane la ră
pirea Bucovinei. A fost mituit de Thugut, am
basadorul austriac cu mulţi bani ca să nimi
cească planurile domnului român, Ghica, din 
principate.

Tachograf, aparat de multiplicare pentru scri
sori şi desemnuri. T. se deosebesce de hectograf 
(v. ac.) prin'aceea că permite cu mult mai multe 
copii, cari se apropie în privinţa fineţei de li
tografie.

Tachometru, instrument pentru măsurarea ce
lerităţii. Arată de câte ori s’a învârtit, s. e. roata 
locomotivei în cutare timp.

Tachycardia, (Palpitaţii), o turburare în 
ritmul cordului caracterisată prin o acceleraţiune 
în bătăile inimei: T. consecutivă la boale or
ganice ale inimei, în special degenerescentei 
myocardului; T. reflexă, este secundară la un 
mare număr de afecţiuni ale sistemului nervos; 
în fine T. esenţială paroxistică, se produce în 
formă de accese în intervale uneori foarte lungi. 
Bătăile pot ajunge până la 2—30° pe minut. 
Tratamentul esenţial este a culca bolnavul cu 
capul mai jos şi a-1 calma cu morphină, bella- 
donă ori nitrat de amyl. Boala e datorită unei 
nevrose a bulbului rachidian.

Taohydrita, mineral, chlorură de magnesiu şi

calciu hidratat rimboedric; rar în anhidrit la 
Stassfurt.

Taohygraphia, (stenotachigrafia), un sistem 
de stenografie (v. ac.), în care vocalele precum 
şi consonantele mai des folosite sunt arătate 
numai prin o mărire sau îngroşare a semnelor 
pentru consonante. Inventator se privesce A. 
Lehmann. Sistema a fost publicată mai ântâiu 
în 1875.

Tachylyta, rocă, numirea veehe pentru sticle 
basaltice (v. Obsidian).

Tachymetru, (grec.) un teodolit (v. ac.) folosit 
pentru ridicarea de planuri, dar se folosesce şi 
pentru măsurarea unghiurilor orisontale şi ver
ticale precum şi a depărtărilor. T. are de regulă 
şi o busolă.

Tachypetes, gen de paseri cu picioarele in 
formă de vâslă, cu penele negre, lungimea ari
pilor 2'50 m., coada în formă de furculiţă adânc 
divizată. Din causa picioarelor foarte scurte, ea 
nu poate nici să înoate cum să cade, nici să 
se înalţe în sbor când e pe uscat; din care causă 
se ţine în sbor departe de uscat pe luciul apei 
oceanelor şi mărilor, vânând pescii sburători 
sau răpind prada altor paseri de apă. Are mai 
multe specii ca: T. aquilus (Paserea fregatelor); 
T. leucocephalus; T. minor; T. pal- mer- 
stoni, etc. [I. P. Voiteşti.]

Tachypyrion, materie aprinzătoare; un fel de 
chibrituri.

Tacitus, Marcus Claudius, împărat roman 
(275—276 d. Chr.), ales de senat după uciderea 
lui Aurelian (v. ac.). A fost om cu vază şi des- 
interesat, etatea de 75 ani îl făcu însă impropriu 
pentru acele timpuri viforoase. După lupte pur
tate cu Alanii şi Goţii prin Asia mică a fost ucis 
de soldaţi sub pretext, că ar fi cumpărat cu bani 
îndepărtarea barbarilor.

Tacitus, Publius Gornelius, e cel mai mare 
istoriograf roman, n. între 55—56, f după 117 d. 
Chr. A ocupat funcţiuni politice sub Vespasian. 
La 89 guverna Gallia Belgica. Până la 100 profesii 
advocatura in Roma, iar in timpul din urmă se 
ocupa cu literatura. Prima sa carte: Dialogus 
de oratoribus expune căuşele de decădinţă ale 
oratoriei romane. E scrisă în tinereţe, când âncă 
stilul său nu ajunsese la desvoltarea din ulte
rioarele sale scrieri. Aceste sunt: două mono
grafii, Analele şi istoria. »25e vita et moribus 
Julii Agricolae liber<, e i\n panegiric-elogiu adus 
memoriei marelui general, care a cucerit Bri
tanic, şi pe a cărei fică o avea T. în căsătorie. 
Monografia e şi o descriere detaiată topografică- 
etnografică a Britanici, teatrul faptelor istorice 
ale lui Agricola, e scrisă şi publicată în 98. A 
doua monografie e: Z)e origine, situ, moribus ac 
populis Oermanorum, cuprinde istoria cam
paniilor romane în Germania şi o schiţă detaiată 
etnografică-geografică a acesteia. Operele monu
mentale tacitiane sunt Historiae în 12 cărţi şi 
Annales în 18 cărţi, cuprind istoria împăraţilor 
dela Nerva până la Domiţian (69—96 d. Clir.). 
Nu sunt complete. (Cf. N. Sulică: Noţiuni ge
nerale din istoria literaturei romane.)

Tăciune, numele popular al boalei frânelor, 
produsă de ciupercile: Ustilago Maydis Corda 
(v. ac.), părăsită pe Po r um b şi Ustylago segetum 
Dittm. (v. ac.), părăsită pe O r z, pe O v o s şi 
pe Grâu.
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Tacna, provincie în Chile (America sudică) 

22.500 km1., cu 24,100 loc. (1895).
Ţaconi, poporaţiunea ţinutului muntos Ţaconia 

din Peloponez (Grecia). Ţ. în număr de 9000 vor
besc un dialect, care se trage din cel vechiu doric.

Taconlan, sistemul, o numire mai veche a geolo
gilor englezi pentru sistemul precambrian, prima 
subdivisiune a grupei primare sau paleozoice.

Tact, sub raport psichof isiologic se nu- 
mesco tact sau pipăit acela dintre sensuri, că
ruia i-se atribue producerea sensaţiunilor numite 
tactile, adecă acele, cari ne dau scire despre în
suşirile corpurilor de a & netede ori aspre, tari 
ori moi, calde, reci ori fierbinţi, ascuţite ori te
şite, vîrtoase, solide ori fiuide; apoi, în legătură 
cu sensul muscular, ne dau suire despre însuşirile 
de greu şi uşor. Acest sens nu are un organ spe
cific şi local, ci ca atare se consideră glandulele 
sau papilele ce se află în piele. Excitantul acestor 
sensatiuni excită acest simt Pr>D atingere. Nervul 
conductor este cel trigemin, iar centralisatiunea 
se întemplă în aceea parte a creerului, care se 
numesce thalami optici, (v. şi art. Tactilitate). Sub 
raport fi sic se numesce T.: succesiunea regu
lată a variaţiunîlor de son uri ori lovituri, s. e. 
ale pendulului. Sub raport moral T. se numesce 
judecată fină şi sigură însoţită de sentimentul de 
a fi nimerit în singuraticele botărîri luate, ceea ce 
în împrejurările date, se arată a fi potrivit şi 
cuviincios. Acest fel de T. este care il face pe 
om capabil de a pute cunoasce cu siguranţă 
marginele puse prin împrejurări în singurati
cele caşuri concrete. In acest înţeles se mai vor- 
besoe şi de aşa numitul T. pedagogic. [PI.]

Tact în musieă, în general acelaş lucru cu 
măsură (v. ac.) şi în special grupul format din 
două, trei sau mai multe unităţi (timpi), cuprins 
în musica scrisă între două linii verrical trase 
pe portativ. A bate T. ea marca cu mâna, cu 
o baghetă sau cu piciorul mişcarea regulată, după 
care se succed diferiţii timpi ai măsurei. [T. C.]

Tactul versului, o unitate ritmică din cu
prinsul unui vers. In versificaţia antică se numia: 
picior. Cea mai scurtă unitate ritmică constă din 
o silabă intonată şi una neîntonată. In genere 
tectele ritmice în versificaţia română se compun 
din 2—3 sau 4 silabe, mai rar din 5—6 silabe.

Tactica, un ram al strategiei (v. ac.).
Tactilitate, (sin. Pipăire), simţul cel mai pri

mitiv al animalelor şi care pare a fi comun cu 
cel al unor plante. Cu toată simplitatea lui 
aparentă, simţul tactului, oare îşi are sediul la 
om în piele şi mucoasă, are un aparat destul de 
complex representat prin fibrele nervoase între 
epidermice, corpusculii tactili ai lui Meissner, 
corpusculii lui Erause şi corpusculii lui Pacini. 
T. este variată; de contact, de presiune, de durere, 
de variaţiuni de temperatură, flecare sensaţiune 
având un aparat propriu specific putendu-se ob
serva disociaţiuni complete a diferitelor sensi
bilităţi tactile. T. se măsoară cu compasul lui 
Weber şi diverşi aestbesiometri. Inţepându-se 
vîrful limbei de odată in 2 puncte, T. e per
cepută la distanţă de 1 mm. între cele 2 puncte, 
pe dosul manei la 42 mm., pe spate la 50 mm., 
pe partea eit. a copsei la 60 mm. T. e perce
pută pe frunte, temple, nas şi obraji prin o 
presiune de 2 miligrame, pe mâni cu 3 mgr. 
pe faţa palmară a indicelui cu 15 mgr. O roată

Enciclopedia română. Voi. UI.

dinţată învertindu-se de 640 ori pe minut se 
simte aproape netedă cu vîrful degetelor, pe când 
cu umeiml aceeaşi impresiune este cu 60 înver- 
tituri pe minut. Sensaţiunea tactilă dela termi- 
naţiunile nervoase periferice trece prin cor
doanele posterioare, pe când cea dureroasă şi 
termică trece prin coloanele cenuşii. Aceste 
sensaţii ajung la creeri în regiunea sensitivo- 
motrice, unde devin consciente.

Tadeu, v. Iuda Tadeu.
Tadmor, v. Palmyra.
Tadorna, gen de gâscă selbatică, cu penele 

pe cap şi o parte' din gât negre strălucitoare, 
tot astfel şi 2 pete mari pe spate; vîrful ari
pelor, restul spatelui şi o bandă pe delavale de 
guşe sunt cenuşii închise. Ciocul roşu-carmin şi 
picioarele roşcate. Trăiesce mai în toate mările 
şi locurile Europei, Asiei şi din nordul Africei. 
Acest gen are multe specii ca: T. damiatica, 
T. vulpanaer, T. familiaris, T. maritima, T. 
littoralis, etc. [I. P. Voiteşti.]

Tael, în limba chineză Hang, unitate de bani 
şi măsură de greutate în China. T. în comerciul 
extern corespunde la 6 M. iar ca măsură de greu
tate e de 36'573—37‘799 gr.

Taenia, v. Cestoda.
Taenladae, familie de vermi turtiţi, după nu

mele părăsitului Taenia (panglica) din ord. ver- 
milor Cestoisi. v. Cestoda. [I. P. V.]

Taffet, (pron. taft.), tafta, ştofă de mâtasă cu
rată şi lucioasă, se întrebuinţează pentru toalete, 
ca garnitură şi pentru jupoane

Tafilet, (TafUeltJ, oază în Maroc. E cea mai 
poporată în Sahara vestică, având 100,000 loc. 
în 150 sate.

Taganrog, oraş lângă Marea-azovică (Rusia) cu 
51,965 loc. (1697), fabrici de luminări, piele, tutun, 
macaroane, comerciu însemnat. Portul a început 
să se înămolească.

Tagara, călugărul, un celebru impostor, care 
a pricinuit Moldovei un conflict serios cu pa- 
triarebia din Constantinopole, şi trecerea supre
maţiei asupra bis. Moldovei dela Ohrida la Bizanţ. 
(Cf. Melchisedec, Cron. Romanului, Bucur. 1876, 
L, p. 46—9, 58.)

Tagetes L., (botan.) gen de plante herbacee 
din fam. Compositelor, trib. Helenioideae ou foi 
oposite de regulă pinat disecte, capitule lung- 
pedunculate, corymboase şi flori galbene sau por
tocalii. Cuprinde vr’o 20 specii americane, dintre 
cari cităm T. erecta L. şi patula L. ca plante 
decorative anuale foarte respândite şi cunoscute 
la noi sub numirile de »crăiţe«, »vâsdoage«, »bu- 
ruene domnesci« ş. m. d. [A. Pr.]

Tagllacozzo, oraş în provincia italiană Aquila 
degli Abruzzi, cu 8042 loc. Aici a bătut la 1268 
Carol I de Anjou pe Conradin. (v. ac.)

Tagllamento, rîu litoral (170 km.) în provincia 
Udine (Italia). T. isvoresce în Alpii carnici şi se 
varsă la portul T. în Marea-adriatică.

Tagma, (grec.) ceată, legiune, oaste, ostaşii 
puşi in şir de bătaie (acies); ord (1 Cor. 15, 23), 
de aci ord sau cin (v. ac.) monachal.

Tagus, v. Tajo.
Tahate, Partenie, călugăr grec în mân. ro

mână Bistriţadejaîn 1540 sau 1541. (Cf.XenopoI, 
oare pune greşit >Tarhata< în Ist. Rom. Iaşi, 1890, 
III, p. 452. Hajdău, Arcb. ist. a României, Bucur. 
1865, 1», p. 27).
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Tahîn, productul vegetal comestibil, preparat 
din seminţele de Sesamum indicum L. (v. ac.) 
T. se întrebuinţează la fabricaţiunea halvalei.

Tahitl, (OtaheitiJ, cea mai mare din insulele 
Societăţii în Oceanul pacific, cu 11,200 loc. pe o su
prafaţă de 1042 km*. Interiorul e muntos (vîrtul 
cel mai înalt Orohena sau Tobreonu 2231 m.). Pă- 
mentul e acoperit cu păduri de palmieri, pomul 
panii, banani şi alte plante tropice. Insula a fost 
descoperită de Spaniolul Quiros la 1606. Atin
gerea cu europenii a demoralisat şi decimat po- 
poraţiunea. Din 1842 a stat sub scutul Franciei, 
din 1850 încoace e colonie francesă cu capitala 
Papeete.

Tăierea capului Sf. loan Botezătorul, ser- 
bătoare ce se ţine în 29 August st. v. întru 
amintirea tăierei capului Sf. 1. 6. la porunca 
lui Irod. Acest tiran a poruncit să fie astfel 
ucis Sf. I. B. la cererea Irodiadei, soţia fratelui 
seu, dar carea trăia cu Irod în nelegiuire. Ea 
ura pe Sf. I. B. şi i-a cerut capul pentru-că 
o mustra pe ea şi pe Irod pentru nelegiuirea lor. 
Aoeasta serbătoare se ţine din seci. V şi e îm
preunată cu post stnct sau ajun.

Tăierea împrejur, a) disposiţia din legea veche 
la Ovrei, de a tăia împrejur prepuţiul (v. ac.) 
pruncilor a 8-a 4> după nascere. Aceasta a 
poruncit-o Ddau lui Avram ca semn al legăturei 
încheiate cu dînsul, când i-a promis, că îi va 
da următori mulţi. (Fac. 17, 11). Prin T. î. întră 
omul în numărul poporului ales şi se făcea părtaş 
promisiunilor făcute acestui popor. T. î. simbo- 
lisează şi curăţenia inimei. Ea era şi la alte 
popoare orientale ca act religios; unii susţin, că 
T. î. ar avea scop sanitar, anume de a preveni 
anumite morburi, b) T. î. serbătoare în aducerea 
aminte de T. î. a Domnului Christos, a 8-a (Ji 
după nascerea sa trupească; se serbează în 1 Ian., 
sau la anul nou.

Tăleţel, foaie subţire întinsă din turtă de aluat, 
care se taie foarte mărunt. T. se bagă în supă 
sau se prepară ca o bucată particulară.

Tăietura rasă, exploatarea aceea a pădurei, unde 
se taie şi curăţă atât copacii cât şi subarboretul, 
până la păment, se curăţă vreascurile, ca esen
ţele să odrăslească din nou ori să introducem 
noui esenţe prin plantare ori înseminţare directă 
şi indirectă.

Taifun, (teifun, engl. typhon, chin. siii-fung şi 
tai-fung), ciclon, vent, de cea mai mare vehemenţă, 
dar de o mică întindere orisontală in Marea 
chineză. Vânturile acestea apar mai ales în lu
nile Septembre şi Ootobre.

Talkun, »domn mare< nume neusitat în Japonia, 
folosit însă de străini în timpul mai nou pentru 
de a însemna pe Shoguni. (v. ac.)

Talllandier,iienâ GaspardErnest, numit Saint 
Bene T., scriitor franc., n. 16 Dec. 1817 în Paris, 
t 24 Febr. 1879. A studiat dreptul, ocupându-se 
şi cu filosofia şi literatura. 1863 a fost numit 
profesor la facultatea de litere din Paris, 1870 
secretar general în ministeriul de instrucţie. In 
1873 ales membru al academiei. T. şi-a îndreptat 
atenţiunea îndeosebi asupra mersului fllosoflei şi 
literaturei germane. Opuri princ.: Histoire de la 
jeune AUemagne. Paris, 1848; Correspondance 
entre Goethe et Sehiller, 2 tom. Paris, 1863; La 
Serbie an XIX sieole, Kara-George et Milosoh. 
Paris, 1875.

Tallle, (frâne.) talie, croitura hainei; statură; 
partea dintre piept şi şolduri a corpului sau a 
hainei; în musică tenor.

Talniyr, peninsulă în nordul Siberiei, împăr
ţită în doue prin sinul T. al Oceanului Arctic; 
peninsula e traversată de riul T.

Taina, sacrament, misteriu. La autorii vechi 
sub cuvântul T. se înţelegeau banii, cari îi de
puneau litiganţii în sanctuar, destinându-i pentru 
binele obştesc, pentru caşul dacă ar pierde pro
cesul (Cic. pro Milone); T. mai însemna şi jură
mântul, mai ales al ostaşilor. (Cic. de off. I, 11.) 
La autorii bisericesci; T. înseamnă misteriul 
(v. ao.); apoi lucru ascuns (arcanum), şi dacă 
nu e sacru; în sens comun T. sau misteriu e 
un semn sensibil instituit de Isus Christos spre 
a significa şi conferi omului graţia dumnezeiască. 
Semnul sensibil este un lucru ori luorare, care 
cade sub simţirile noastre şi oarecum ne ilu
strează efectul sacramentului; aşa la T. botez, 
trupul se spală cu apă, sufletul se curăţă de 
păcate. T. însă nu numai înseamnă, ci şi pro
duce în suflet graţia ex opere operato (v. ac.). 
Numai Christos poate împreuna cu semne sen
sibile graţia divină; deci numai el a putut in
stitui T. Numărul T. e de şepte: T. Botezul, 
T. Mir, T. Cuminecătură, T. Penitenţa, Ungerea 
de pe urmă (maslu). Preoţia şi Căsătoria. (Cf 
Micu, Teologia dogmatică specială. Blaj 1881, 
p. 390 uu.). [i—m.]

Taine, HyppoUte-Adolphe, filosof şi scriitor 
franc., n. 21 Apr. 1828 la Vouziers. A făcut 
studii strălucita la liceul Bonaparte, apoi întră la 
•Şcoala normală superioară». Fu numit profesor 
la Nevers şi la Poitier. Demisiona în urmă 
din învăţământ şi se stabili la Paris. Partisăn 
al şooalei positiviste ca Littre, Renan, urmă în 
timp de 3 ani cursurile acad. de medicină. De
buta în »Revue de ITUustr. publique». Publică 
articole remarcabile în »Revue des deux Mondes» 
şi «Journal des Debats». In 1853 luă gradul de 
doctor în litere ou 2 ţese; »De personis pla- 
tonicis» şi »Bssai sur Ies Fables de La Fontaine». 
In 1854 publică prima sa lucrare mai mare : 
•Essai sur Tife-Live», care fu încoronată de acad. 
franc. Dintre scrierile sale mai sunt de numit; 
Voyage aus eaux des Pyrânes»; »Les philosophes 
franşais au XIX siecle»; «Essai de critique et 
d’histoire»; »Ecrivains actuels de l’Angleterre»; 
•flist. de la litt. anglaise (4 voi. 1864). »Idoa- 
lisme anglais»; »Positivisme anglais»; »Nou- 
veaux essais de critique et d’histoire»; »Philos. 
de l’arU; «Philos. de l’art en Italie»; «Voyage 
en Italie, Naples, Rome, Florence, Venise»; «Ori- 
gines de la France contemporaine» (1875). etc.

Talţa, rîu în Rom., j. Tulcea, trece în Do- 
brogea şi aici e cel mai mare rîu. Prin canaluri 
se udă vara pământul setos al Dobrogei, apa ei 
mână 50 mori.

Taltflng, (Tsing), dinastia Mandju domnitoare 
dela 1644 în China.

Taltl, V. Tahiti.
Tal-van, (Tai-van-fuJ, oraş cu port conven

ţional în sudul litoralului vestic al Formosei, 
cu 135,000 loc., până înainte cu câţiva ani ca
pitala ei. Face comerciu destul de însemnat ou 
opiu, lână, etc.

Tajo, (pron. Tacho, port. Tejo), cel mai lung 
(912 km.) fluviu al peninsulei Pireneice, isvo-
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reşce în partea vestică a provinciei spân. Temei. 
Se varsă în Atlantic la Lissabona, formând unul 
dintre cele mai adânci, mai largi şi mai sigure 
porturi; pe 185 km. e navigabil.

Taka sau Caaala, provincie cu caracter de 
stepă în estul Chaifumului, 8100km*., 38,000 loc. 
Capitala Casala el Lus cu 10,000 loc. într’un 
loc foarte nesănetos. Oraşul a fost ocupat în 
1895 de Italieni.

Takao, port pe litoralul vestic al insulei For- 
moza, .spre sud dela Tai-van-fu (v. ac.); deschis 
din 1864 comerciului străin. Are 100,000 loc.; 
importanţă are exportul de zahăr.

Takovo, ordin sârbesc, numit după satul Ta- 
kovo din Serbia, unde s’a ţinut în 1815 sub con
ducerea lui Miloş Obrenovici adunare poporală, 
în care s'a hotărît începerea resboiuliji contra 
Turcilor. Ord. întemeiat în 1865 de principele 
Mihail 111 Obrenovici are 5 clase, întocmite 
după regulamentul legiunii franceze de onoare 
(v. ao.).

Talabor, afluent din dreapta al Tisei; isvo- 
resce la marginea nordică a cott. Maramureş şi 
se varsă lângă Bustyaliâza în Tisa.

Talant, laGrecii cei veclii o sumăde 6000 drahme 
sau o greutate echivalentă de argint. T. mai obici
nuit era cel atic, care valora cam 5650 cor. T. 
roman de 6000 denaii valora 5050—6260 cor. 
Ca măsură de greutate T. atic avea 26 ‘2 kgr., 
cel roman 37'2 kgr.

Talar, îmbrăoăment lung de coloare închisă, 
propriu şi distinctiv pentru persoanele de stat 
clerical şi călugăresc.

Talaro, (taleri Maria Teresia sau taleri levan
tini), o monetă comercială, bătută in Austria 
pentru comerciul cu Africa nordică, Arabia, etc. 
Un T.= 2 fl. m. c. = K 4.20, poartă chipul M. Te
resia şi se mai bate şi acji la comandă.

Tălăşescu, Al. Dr., medic, şeful serviciului 
sanitar al portului Constanţa, n. 1863 în Hâl- 
magiu, Trans. Ca intern de spitale în Bucuresci 
şi ca asistent al prof. Dr. V. Babeş a publicat 
mai multe lucrări de valoare pe terenul »imu- 
nităţiio şi al bacteriologiei mai cu samă în tur
bare, choleră şi difterie (1888—93). Ca medic-şef 
de spital rural a preconisat spălarea sângelui cu 
injecţiuni de ser artificial pentru vindecarea «pe
lagrei» (1896—97); iar ca medic do port în cartea 
sa >Carantinele noastre şi convenţiunea sanitară 
dela Veneţia» (1901) a modernisat tratamentul 
vaselor în porturile române faţă de contagiul 
pestei orientale. Are numeroase scrieri de igienă 
generală şi specială în lupta contra alcoolismului, 
a tuberculosei şi asupra băilor de mare din Do- 
brogea.

Talassus, (şi Tallasius), la Romanii vechi (]eul 
nunţilor (la Greci Hymenos); în cântecul, ce se 
cânta la ducerea miresei în casa bărbatului, se 
striga: Talasso! La răpirea Sabinelor T. era soţul 
ajutător al lui Romulus.

Talaut sau Salibabo, grupă de insule mici din 
arcbipelagul malaiez, cari se ţin de residenţia 
olandeză Menado de pe Celebes, 925 km’., cu 
5000 loc., mai ales pescari.

Talavera de la Reina, oraş în prov. spaniolă 
Toledo, lângă Taio, 10,497 loc. Aci au bătut En
glezii sub Wellington pe Francezi la 28Iulie 1809.

Talbot, John T. conte de Shrewsbury, general 
engl., n. pe la 1373, comandantul trupelor engl.

în Francia, este bătut 1449 de Francezi la Rouen; 
-)- în luptă 1453 la Castillon.

Talc, mineral, silicat de magnesiu hidratat, 
monoclin, micaceu, neelastic, incolor, alb până 
verde deschis; duritate =1, gras la pipăit. In 
şisturi talcoase, cu serpentin şidolomit; în ză
căminte de minereui’i. Piatra olară e de obiceiu 
un amestec de T. şi chlorit. Steatit e un agregat 
compact de T. E întrebuinţat în industrii, în 
farmacie, pentru desen (creta spaniolă), etc.

Tâlc, explicarea înţelesului mai profund al 
unui text, s. e. a Sf. Scripturi.

Taica, provincie centrală în republ. sudame- 
ricană Chile, cu 162,000 loc., pe un areal de 
9527 km*., cu păment roditor. Export de grâu, 
lână şi piei. Capitala T. are 23,432 loc.

Talegallus, gen de plante din ord. Alectori- 
domithelor, trăiesce prin Australia. Se aseamănă 
cu curcanul, dar are capul mai mare şi ciocul 
curb şi puternic. Ca specie: T. lathami.

Talent, (grec.) în limbagiul filosofic denotă 
a£ea capacitatea sau abilitatea distinsă a spiri
tului, care predispusă şi favorisată, la unii in- 
divi4i, prin o particulară organisaţiune psicho- 
logică, se descopere când ca putinţa de a cu
prinde, înţelege şi conserva mai cu uşurinţă 
când ca destoinicia de a practica mai cu îndemâ
nare şi mai cu siguranţă vr’o artă sau sciinţă. 
T. se afirmă totdeuna în.mod individual şi într’o 
anumită direcţie. Ajuns la cel mai înalt grad de 
aptitudine, T. atinge marginea geninlui. (v. ac.)

Taler, monetă de argint, numită astfel după 
o monetă bătută 1518 io loacbimsthal (Thaler).

Taleriiimperiali, au fost până la 1871 unitatea 
monetară pentru aproape întreagă Germania nor
dică, se batea şi în Germania sudică, umţp va
lora la/4 fl. După legea monetară din 1875 con
ţine l(i-666 argint fin şi =3 M. aur.

T. levantini, v. Talaro.
Taleth, (ebr.J cămaşa morţilor şi manteaua 

pentru rugăciuni la Ovrei.
Tâlhăria, crimă, care consistă în faptul de a 

fura,.întrebuinţând violenţe asupra unei persoane 
sau ameninţări de moarte ori rănire imediată. 
Tot caT. se pedepsesce şi faptul, când criminalul 
fiind prins în flagrant delict de furt, întrebu
inţează violenţe sau ameninţă că va omorî ori 
răni îndată, spre a pute fugî sau reţine lucru
rile furate. T. se pedepsesce în Rom. cu reclu- 
siune (închisoare dela 5—10 ani) în regulă ge
nerală; cu munca silnică pe viaţă, dacă victima a 
murit în urma violenţelor ce s’au exercitat asupra 
ei. (Art. 317—320 C. pen. R.) Cod. pen. ung. pe- 
depsesce T. cu robie dela 5—15 ani, şi dacă s’a 
întîmplat omor, cu robie pe viaţă. (§ 344—349).

[Scriban.]
Talie, V. Taille.
Talîm, închinăciune după obiceiul oriental.
Talie, (lat.), talion, v. Taliune.
Tallpes, (med.) termin general pentru difor

mităţile piciorului, cari alterează nu numai ra
portul aoestuia faţă de gambă, ci funcţiunile 
lui. (Cf. art. Pes.)

Talisman, v. Amulet.
Taliune, Talion. După vechea concepţiune, cel 

mai just mijloc de reparare a unui prejudiciu 
era, să se causeze agentului un reu identic cu 
acel comis. Principiul acestei doctrine se resumă 
în: ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte. In
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legea celor 12 table, se 4>oe: Si membnim rupit, 
ni cum eo pacit, talie este. Astă4i, acea.stă con- 
cepţiune e părăsită, pedeapsa consistând în re- 
paratiunea prejudiciului social causat. Mesura 
represiunii o dă nu interesul personal, ci acel 
social. [Scriban.]

Tallahassee, capitala statului nordamerican Flo
rida, cu 2984 loc. (1890).

Talleyrand-Perlgon, Charles Maurice, duce de, 
principe de Benevent, duce de Dino, diplomat frc., 
n. 1754, f 17 Maiu 1838 în Paris. Incapabil pentru 
serviciul militar din causa unui picior strâmb, 
a păşit pe cariera preoţească, ajungând deja 1788 
episcop în Autun. In adunarea notabililor, 1788, 
şi în statele generale, 1789, a aperat drepturile 
burghezimii, conducând majoritatea clenilui în 
adunarea naţională. Intre propunerile făcute de el 
e şi cea pentru secularisarea averilor bisericesc!. 
In 1792 a fost ambasador în Londra, acuzat însă, 
că ar întreţine legături intime cu Ludovic XVI, 
fu eschis din Francia, unde se reîntoarse numai 
în 1796, primind dela BaiTas (v. ac.) portofoliul 
ministerului de externe. Cu instinct sigur re
cunoscu viitorul lui Napoleon şi alăturându-se 
lui, îi ajută la revoluţia din 18 Brumariu 1799, 
remânend şi mai depai te ministru. In 1802 con
tribui la încheerea concordatului, iar papa în 
semn de mulţămită îl dispensă de legăturile tainei 
preoţesc!, aşa că T. se căsători. El a sciut să 
se susţină sub Napoleon şi când simţi, că steaua 
acestuia pălesce, lucră pentru reîntregirea Bur- 
bonilor. Sub Ludovic XVIII âncă a fost mini
stru de externe. Sub Carol X a lucrat pentru 
Orleanişti, ajungând sub Ludovic Filip ministru 
în Londra. O pată pe caracterul Iui a fost ne
ruşinata lui coruptibilitate, pofta de câştig şi 
puţind scrupulositate faţă de domnitorii după 
vremuri, contra cărora intriga îndată ce observa, 
că puterea lor începe să se clatine. (Lit. Me- 
moires du prince de T. 5 tomuri. Faris, 1891; 
nemţesce 5 tomuri. Colonia, 1891—92).

Talllen, Jean Lanibert, revoluţionar franc., n. 
1766 în Paris, a fost membru al oonventului, te
rorist; a conlucrat la resturnarea lui Eobespîerre, 
t 1820.

Talma, Franc. losif, celebru actor franc., n. 
1763 în Paris, a debutat in Londra, apoi în Paria, 
unde a fost favoritul lui Napoleon I. f 1826. S’a 
distins în roluri tragice şi şi ca scriitor (Me- 
moires, 1850, 4 voi.). A fost căsătorit cu artista 
dram. CarlottaVanhove (n. 1771, ■)• 1860 în Paris).

Tălmaciu, v. Dragoman şi Interpret.
Talmej-balmeş, prăjitură făcută din smântână, 

făină, oue, unt şi zahăr; fig. amestecătură fără rost.
Talml, aurul, aliagiu de cupru, zinc şi puţin 

staniu; se întrebuinţează ca imitaţiune de aur 
în bijuterie.

Talmud, colecţiunea operelor literare ovreiesc! 
în primele 5 veacuri creştine. El constă din 
»Mişna* şi »Ghemarat, care ultimă este sau 
cea babiloniană sau cea palestineană. Ca autori 
mai importanţi ai Mişnei se pot numi rabinii 
Hillel şi Şamai din cele »oinci părechi«, ceva 
înainte de Christos; iar mai în urmă, din cele 
•cinci generaţiuni» de »tannaim« (doctori). Gă
măliei şi Haceadoş. Corifeul Ghemarei palestinene 
este rabinul Jochanan bar Nappacha, iar al celei 
babiloniene rabinul Aşi. Conţinutul T.-lui este tot 
ce se poate mai pestriţ: teologic, iuristic, istoric.

limbistic, matematic, naturalistic, technic ş. a. De 
bună samă, partea Iui cea mai de căpetenie este 
cea religioasă, care în multe puncte este o tra
diţie din timpul lui Esdra (seci. V a. Chr.) în
coace. De aceea T. nu lipsesce de o autoritate 
ponderoasă, şi este observat de Ovreii otrodoxi 
cu multă scrupulositate. Numai că rareori se 
poate deosebi această tradiţiune, >halacha<, de 
adausele subiective, »haggada«, ale nenumăraţilor 
redactori, de unde se explică ,extrema diver
genţă dogmatică şi rituală din confesiunea mo- 
saică modernă. Cât pentru atitudinea T.-lui faţă 
cu creştinismul trebue recunoscut, că ea este 
preste măsură vrăşmaşă. Persoana lui Isus este 
tractată într’un mod intolerabil pentru creştini. 
De aceea s’au tăiat multe pasage şi cuvinte prin 
censura evului mediu. Pe de altă parte însă şi 
antisemiţii merg prea departe; astfel s. e. nu 
se poate justifica omorul ritual din T. T. este 
împărţit în Mişna cu 6 ordine la 63 de tractate 
şi 524 de capitole, şi în Ghemara cu tot atâtea 
ordine şi tractate. Ordinele sunt: semănături, 
serbăton, femei, daune, sfinte, curate. Titlul în
vederează şi conţinutul. Ediţiunile cele mai bune 
sunt cele vechi neatinse de censură, sau cele 
recente făcute după manuscrise. Merită men
ţiune pentru Mişna, ediţia Sammter şi Baneth. 
Berlin, 1885; iar pentru Ghemara babiloniană, 
ediţia din Viena, 1860. Din causa importanţei 
sale pentru Ovrei, T. a afiat în cursul veacu
rilor o mare mulţime de comentatori şi glosişti; 
e destul a aminti pe Maimonides (v. ac.). (Strack, 
Einleitung in den Thalmud. Leipzig, 1894.)

Talon, la hârtii de valoare biletul de înoire 
pe basa căruia se liberează o nouă coală de cu
poane (v. ac). In jocul de cărţi se numesce T. 
restul de cărţi ce au remas neîmpărţite.

Talpa, partea de desupt a piciorului.
Talpa gâscei, una din numirile populare ale 

plantelor: Chenopodium hybridum L. (v. ac.) şi 
Leonurus Cardiaca L. (v. ac.).

Talpa lupului, numirea vulgară a plantei 
Chaiturus Marrubiastrum L. sin. Leonurus Mar- 
rubiastrum L. (v. ac.).

Talpa ursului, numele popular al plantei 
Acanthus longifolius Host. (v. ac.).

Tălpaş, corn. rur. în Rom., j. Dolj, se compune 
din 4 căt, cu 1440 loc.

TălpaşI, numire dată unui corp de pedestrime, 
instituit 1688 de Şerban Cantacuzino.

Talus, (anat.) sau Astragalus, primul oscior 
dintre cele şepte cari compun tarsul (rădăcina 
piciorului); el singur se articulează cu oasele 
gambei.

Tămâie, răşina cu miros balsamic, extrasă din 
planta exotică Boswellia serrata Eoxb. (v. ac.). 
T. se întrebuinţează atât în cultul păgân şi col 
mosaic, cât şi în biserica creştină, ca simbol al 
adorării şi al rugăciune! pie.

Tămâloara, Tămâioare,' numire populară a 
plantelor: Viola Jooi Janka şi Viola odorata L. 
(V. ac.).

Tămâloasa, varietate de struguri, v. Vitis vi- 
nifera L.

Tămâlţa, numele popular al plantei Cheno
podium Botrys L. (v. ac.).

Taman, peninsulă între Marea Azovlcă şi cea 
Neagră, dealungul strîmtoarei Cherci. E bogat 
în isvoare de noroiu şi nafta, vulcani de noroiu
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şi erupţiuni de gazuri. In anticitate avea multe 
colonii eline înfloritoare.

Tamandua, (zool.) Caguar, o specie a furni
carului (v. ac.), Myrmecophaga tetradactyla L.

Tamarindus L, (botan.) gen de plante lem
noase din fam. Leguminoaselor, trib. Amher- 
stieae; cuprinde o singură specie T- indica L., 
probabil din Africa centrală, iar actual cultivată 
pretutindenea sub tropii, se aplică în medicină 
ca purgativ. [A. Pr.]

Tamarisceneae, (botan.) familie de plante di- 
cotyle polypetale de regulă lemnoase, cu frunze 
mici squanieforme, inflorescenţe în spice cu flo
rile 5-mere şi seminţe peroase. Cuprinde vr’o 
40 specii preponderent boreal temperate. Dintre 
genurile mai importante cităm: Myriearia şi 
Tamarix. [A. Pr.]

Tamarix L., (botan.) gen de plante din fam. 
Tamarisciueae, foarte înrudit cu Myriearia (v. ac.), 
de care diferă prin staminele libere sau cel mult 
Ia basă concrescute într'un inel. Cuprinde preste 
20 specii preponderantmediterane, crescând adese 
|)6 litoralul mării sau locurile sărate, multe din 
ele cultivate ca plante decorative de regulă ru
stice aşa: T. gallica L., T. tetrandra Pali., T. 
articulata Vahl. (aceasta de florărie tempe
rată), ş. a. T. Paîlasii Desv., cresce în luncile 
torentelor dela poalele munţilor noştri şi este 
cunoscută sub numirea de »cătină«. [A. Pr.]

Tamaşi, corn. rur. în Rom., j. Băcău, com
pusă din 6 căt., cu 1440 loc. Terenul corn. e 
cultivat în mare parte cu vie.

Tămaşul mare şl mic, 2 grupe de munţi în 
Rom., j. Muscel, între Dîmboviţa şi frontieră.

Tamăulipas, stat în Mexioo 84,434 km2, şi 
206,502 loc. (1895). Ocupaţiunea principală a 
locuitorilor e economia de vite. Capitala Ciudad 
Victoria cu 8000 loc.

Ţamblac, Grigorie, mitropolit al Moldovlahiei, 
n. pe la 1379 la Tîrnova. La 1414 deveni mi
tropolitul Kievului. Ales în contra voinţei pa- 
triarchului, duşmănit de Fotie, noul mitropolit 
al Moscovei, pismuit ca un venetic de cătră su- 
fraganii sei, Ţ. nu se putu menţine în scaun. 
Pe la 1419 se retrage în Serbia, unde fu numit 
egumen al vestitei mănăstiri Deciana, iar de 
acolo veni în Moldova cătră 1431. La 1435 papa 
Eugen IV dă lui «Grigorie, archiepiscopul Moldo
vlahiei» un salv-conduct, în care însciinţează 
pe toţi, că Grigorie, «recunoscând adeverul cre
dinţei catolice, s’a întors la unitatea şi ascul
tarea noastră şi a bisericei romane», şi are de 
gând să aducă şi alte ţeri la sentimente ana- 
loage (Doc. priv. la ist. Rom. Bucur. 1890, P, 
pag. 599—600). Dacă se admite identitatea lui 
Grigorie cu Ţ., ceea ce e greu de respins, pa
tenta aceasta ar da de înţeles, că după moartea 
mitropolitului Maoarie, Ţ. a fost numit de Ilie, 
voevodul Moldovei nordice, mitropolit la Suceava. 
Ţ. se numesce pe sine numai «egumen al măn. 
Pantocrator» (Neamţu), şi nu avem nici o do
vadă categorică, că Ţ. a fost mitropolitul Mol
dovei. Ţ. a lăsat o mulţime de scrieri slavone. 
Melchisedec enumera foarte multe predici şi 
tractate. Mai însemnate sunt din punct de ve
dere istoric: Panegiricul lui Kiprian, biografia 
despotului sârbesc Ştefan Decian, adausul ce
lebru la viaţa Sf. Paraschive de Eutimiu, pa
negiricul acestui din urmă patriarch. bulgăresc

dela Tîrnova, şi în fine viaţa Sf. loan nou. In 
scrierea «Viaţa şi scrierile lui Grig. Ţ.» (Bucur. 
1884) de ep. Melchisedec se găsesce întreaga 
literatură relativă la acest bărbat. Isvoare ru- 
sesci pun moartea lui Ţ. în 1419 şi îi aşează 
mormântul la Vilna.

Tâmboescl, corn. rur. în Rom., j. Râmnicu- 
Sărat, cu 2709 loc.

Tambora, vulcan pe Sumbava. (v. ac.)
Tambour, (franc.) toboşar. T. major, mai ma

rele toboşarilor.
Tambow, guvernament în Rusia centrală, cu 

un areal de 66,587•8km,. şi 2.715,453 loc. (1897); 
solul în partea sudică foarte roditor. Ocupaţiunea 
principală agricultura. Capitala, T. 41,868 loc., 
2 licee de băieţi, 1 de fete, 26 biserici ort., 1 evang., 
episcopie, seminar, şcoală normală; topitoare de 
seu, fabrici de săpun, comerciu însemnat.

Tambur, (franc, tambour) = darabană (v. ac.). 
Numele de T. sau Tanbur se dă la popoarele 
arabo persane în general instrumentelor musi- 
cale de coarde pişcate printr'un plectru, cu lada 
de resonanţă bombată, cu gâtul lung purtând di- 
visiuni. Dimen.siunile şi nuinerul coardelor va
riază. T. ghembri, al Eabililor, T. buzurk (mare), 
T. buglamah (copilăresc), T. albanez (mijlociu), 
T. sargi, T. bulgari şi mai cu samă T, hebir- 
tarhi (= mare T. turcesc) de o lungime de 1'40 m., 
cu 8 coarde, cu extensiune un ton mai sus de 
violină (dela la2); acest instrument, foarte în 
favoare ia Turci, a fost înlrodus pe la începutul 
seci. XIX şi in România şi boerii îl ţineau chiar 
în mare cinste; aceasta însă nu-1 putu face să 
se aclimateze, şi a dispărut. [T. C.]

Tamburin, (franc.) specie de darabană, usitată 
în sudul Franciei, având particularitatea că ci
lindrul de lemn relative toarte lung în raport cu 
diametrul membranelor (*/,). Servesce ca acom
paniator ritmic speciei de flueraş numit galoubet.

Tamerlan, v. Timur.
Tamisa, (Temsa, lat. Tamesis şi Tameaa, engl. 

Thames) cel mai mai'e rîu al Angliei, isvoresce 
aproape de Cirencester, curge în direcţie mai 
mult estică, având o lungime de 349-8 km., dintre 
cari pe 316'5 km. navigabil. Până la Londra pot 
pluti cele mai mari vase. Cea mai mare lă
ţime o atinge 5 km. dela Gravesend spre sud. 
Adâncimii şi fluxului maritim are de a mulţămi 
T. şi Londra un comerciu, cum poate nu are 
alt fluviu şi oraş. O mulţime de canaluri leagă 
acest rîu cu interiorul ţerii.

Tamm, Traugott, scriitor germ., membru coresp. 
al Acad. Rom., secretar al principelui Ferdinand 
al României. A publicat; Uber den Drsprung der 
Rumănen, ein Beitrag zur Bthnographie Siidost- 
europas. Bonn, 1891, în oare lucrare susţine con
tinuitatea elementului roman în Dacia.

Tammerfors, flnic Tampere, oraş în Finlanda, 
cercul Pyrhăjărvi, cu 26,713 loc. (1896); fabrici 
de bumbac, in, hârtie, postav şi fer.

Tam-nesam, pe neaşteptate.
Tâmpa, pichet în Rom., j. Gorj numit Florile- 

Albe, pe clina sudică a muntelui T. (1825 m.) 
Potecile dela T. scoboară pe lângă Lotru.

Tâmpeai, corn. rur. în Rom., j. Olt compusă 
din 3 căt., cu 2200 loc., cari se ocupă cu cul
tura gândacilor de mătasă.

Tampon, cocoloş de scamă pentru astuparea unei 
cavităţi în corp spre a opri scurgerea sângelui.
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Tamsul, port convenţional în nordul insulei 
Formosa, Ioc de intreposit pentru comerciul cu teă 
din insulă, exportând şi orez, zahăr, camfor, etc.; 
100,000 loc.

Tam-tam, instrument musical de percusiune, 
venit din extremul Orient, Constă dintr’un disc 
de metal cu marginele întoarse în unghiu drept, 
ca o tavă, şi sunetul e produs prin lovirea cu 
un maiu de lemn învelit cu postav sau cu piele. 
Aceste instrumente sunt numite în Orient 
kumpul. [T. C.]

Tamuli, seminţie în India est., circa 15 mii. 
suQete. Limba lor: Tamil, este un ram al limbei 
dravidice. (Cf. Grâul, Bibliot. Tamulica, 1854—65 
4 voi.)

Tamua L., (botan.) mic gen din familia Diosco- 
reaoeae, care cuprinde numai 2 specii de plante 
erbacee volubile, vivace şi cu rădăcinile tuber
culoase, dintre cari una cresce în insulele Ca- 
narioe (T. canarienais Willd.) şi cealaltă T. 
eommunis L. e foarte mult respăndită prin Eu
ropa, Africa boreală şi prin Asia temperată. T. 
eommunis L. cresce şi prin pădurile din părţile 
noastre şi este cunoscută poporului nostru sub 
numirile de: Fluerătoare, Napi porcesci 
de pădure, etc. [Z. C. P.]

Tana, numele italian din evul mediu al ora
şului Asov (v. ac.).

Tana, rîu în Norvegia, 402 km. lung, în cursul 
seu superior formează graniţa între Norvegia şi 
Finlanda; se varsă în Oceanul Arctic.

Tana, (Dana), rîu în Africa engleză de est, 
isvoresce de pe coastele de sud ale Eeniei şi se 
varsă io golful Ungama sau Formosa.

Tanacetum L., (botan.) gen de plante din fam. 
Compositelor, tribul Anthemideae, cuprinde vr’o 
30 specii boreal-temperate, dintre cari cităm T. 
Balsamita L. >calaperul< sau >calomfirul«, o 
plantă decorativă destul de frecuentă. [A. Pr.]

Tanacu, corn. rur. în Rom., j. Vaslui, cu 
2136 loc., cari pe lângă ocupaţiuoile economiei de 
păment şi vite, se îndeletnicesc şi cu stupăritul.

Tanagra, localitate însemuată in Beoţia estică, 
în timpul mai nou cunoscută prin figurile antice 
de lut ars, aflate acolo în numer mare şi numite 
«figuri de T.« Ele se disting prin o frumseţă 
deosebită.

Tanagridae, (Thrauphinae), familie de paseri 
din ord. Coracornithelor, după numele genului 
Tanagra (Thraupis).

Tanals, în vechime numele fluviului Don. (v. 
şi Asov.)

Tanana, Indiani, v. Tipuri americane la art. 
America.

Tanana, horă ţigănească
Tananarivo, Antananarivo, capit. insulei Ma

dagascar (v. ac.) cu vr’o 100,000 loc.
TanaquII, soţia regelui roman Tarquinius Priscus 

(v. ac.).
Tanaro, afluent pe dreapta al Padului, isvo

resce în Alpii maritimi, 205 km. lung; se re
varsă din jos de Rassignana.

Tanaron, v. Matapan.
Tâncănău, com rur. în România, j. Dolj, cu 

1520 loc. Are şi podgorii.
Tanored, din familia normană Hauteville, erou 

din prima expediţie cruciată. La asaltul Ierusa
limului a fost între cei dintâi, cari au pătruns 
în oraş, primul la omorurile şi jaful, ce a urmat.

In 1111 a devenit principe al Antiochiei, pe care 
a aperat-o cu succes până în anul următor, când 
a murii.

Tancred de Hautevîlle-la-Guichard, tatăl a 
12 fii, dintre cari (Jece au plecat (1037) la Italia 
de sud, unde după multe lupte cu Grecii şi Sa- 
racenii au întemeiat un principat independent.

Tancred de Lecce, rege al Italiei inferioare 
(1189-94).

Tândală, om migălos şi neîndemânatic, figură 
comică în poveştile rom., opus lui Păcală (v. ac.).

Tandem, (engl., pron. tandem), trăsură uşoară, 
neacoperită, la care sunt prinşi 2 cai, unul după 
altul; tot astfel se numesc şi bicicletele cu 2 lo
curi de şe4ut, situate unul după altul.

Tangagiu, termin de marină: halanţarea al
ternativă a vasului.

Tanganica, (Tangamyica, Bohari, Ziva), lac 
în interioi ul Afrioei ecvatoriale între Africa ger
mană de est şi statul Congo. Are o lungime de 
645 km., o lăţime medie de 50 km., suprafaţă 
de 35,130 km!. Apele lui sunt bogate în cro
codili, ipopotami şi o mulţime de pesci buni do 
mâncat. T. a fost descoperit în Febr. 1858 de 
Speke şi Burton; spre vest curge din el Lucuga 
spre Congo.

Tangare, paseri din fam. Tanagridae (v. ac.).
Tangenta, (geom.) linie do atingere, linie dreaptă 

care are un punct comun cu o linie curbă sau 
un plan curb. La cnrc T. e perpendiculară pe 
diametrul care duce la punctul tangenţial.

Tangentometru, instrument pentru determi
narea înălţimilor şi pentru nivelare.

Tanger, (TangeaJ, oraş maritim întărit în 
sultanatul Maroco lângă strîmtoarea Gibraltar, 
cu 30,000 loc., între cari 7000 Ovrei. T. e cel 
mai'însemnat loc comercial al Marocului şi re
şedinţa corpului diplomatic acreditat în Maroco.

Tangiur, (engl. Tanjore), capitala districtului 
T. în presidenţia Madras din India anterioară, 
cu 54,390 loc. (1891), mai toţi flindu. T. e un 
scaun al sciinţei antice din India, are un templu 
vestit, universitate brahmană; industrie textilă 
şi conierciu înfloritor, mai ales cu cristale de 
munte, cari se află în apropiere.

Tanguţl, (Sifan), popor nomad în prov. chi
neză Kansu şi Seciuan, înrudiţi cu Tibetanii.

Tanin, (botan.) substanţă organică foarte res- 
pândită la plante, în celule tanifere speciale 
(meduvă de soc, smeur), ori în toate celulele 
scoarţei (Stejar, Anin, Mesteacăn), ori în fruc
tele necoapte; în Anghinaro, în coaja verde de 
nucă, în gogoşile de Stejar de Orient (până la 
Vi din greutatea lor au T.). E adstringent, ou 
albuminoidele dă tanaţi insolubili (pe această 
proprietate se basează tăbăcirea pieilor cu sub
stanţe vegetale bogate în T.); cu sărurile de fier 
dă precipitat negru, ori verde închis sau deschis. 
Pentru plante T. represintă ori produse transi- 
torii, cari treptat se transformă în zahăr, ori 
produse de eliminare, cari în mod indirect servă 
ca mijloc de apărare plantei, neputend fi mân
cată de erbivore. [S. Şt. R.j

Tanis, oraş în vechiul Egipt, pe locul, unde 
e satul de a(Ji San în nord-vestul deltei Nilului; 
odinioară reşedinţă regală. Desgropările între
prinse de .Mariette (1860) şi Flinders Petrie au 
scos la iveală o mulţime de anticităţi.

Tanjore, v. Tangiur.
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Tannhauser, după o legendă poporală germană, 

un cavaler, care după un traiu plin de pecate 
cu Venus, mustrat de consciinţă s’a dus la papa 
Urban IV, ca să afle iertarea pecatelor; dar ne- 
aflându-o, s’a reîntors eară la Venus. Legenda 
a fost folosită de R. Wagner la o operă cu acelaş 
nume. Pe la jumetatea seci. XIII (pe timpul 
papei Clemens IV, 1265—68), trăia în Ger
mania în adever un cavaler cu numele de T. 
ca Minnesănger, ăntăiu la cartea ducelui austriac 
Frederic II, după moartea acestuia la curtea 
ducelui Otto II de Bavaria, şi în rătăciri aven
turoase. Luă parte şi la o expediţie cruciată, prin 
Italia spre Ierusalim. Cântecele sale arată de
cadenţa poesiei amoroase şi cavaleresci. Suve- 
nirea lui, respectată şi do şcoalele măestrilor de 
cântări (Meistersănger), fu amestecată cu vechea 
legendă. (Cf. Zander, »Die Tannhăuser-Sage und 
der Minnesănger T.« Konigsberg, 1858.)

Tanovlceanu, I-, profesor la universitatea din 
Buouresci, membru corespondent al Acad. rom., 
n. 1858 în Glodu (j. Dolj), a studiat la Craiova, 
Bucuresci şi Paris. Magisti'at 1886—99, apoi prof. 
la facultatea de drept în Iaşi, de unde ti’ecu la 
Bucuresci 1901. Publicaţii: La question juive en 
Roumanie au point de vue juridique et social. 
Paris, 1882; Transferarea mea la Galaţi, respuns 
laacusaţiuniled-lui P. P. Carp-Bedmar. Iaşi, 1893; 
Un pericol naţional: Crescerea criminalităţii în 
România, căuşele ei şi mijloacele de îndreptare. 
Iaşi, 1896; Un poet moldovean din seci. XVIII, 
Mateiu Milo. Bucuresci, 1898; Din luptele pentru 
neam: Resturnarea lui Vasile Lupu, studiu istoric. 
Bucuresci, 1901; România sub raportul moral. 
Bucuresci, 1902.

Tantalos, în mitol. grec. rege al Lydiei ori 
Phrygiei, fiul lui Zeus, care i-a dat dreptul, ca 
sâ prânzască la masa 4eilor. Pentru tradarea se
cretelor (Jcilor şi pentru-că voia să-i ospăteze 
cu carnea fiului său Pelops, a fost aruncat în 
lumea de jos şi aci, deşi se afla în mijlocul unui 
lac, a trebuit să sufere sete mare, şi deşi arborii 
cu fructe se aplecau până la el, a trebuit să 
sufere foame mare, căci dacă voia să bee, apa 
se retrăgea, şi dacă voia să mânce, arborii îşi 
ridicau crengile, fSupli ciul lui T.)

Ţanţaruş, v. Bourel.
Tantiema, remuneraţiunea ce o primesce cineva 

în procente după profitul unei întreprinderi. 
T. se dă la anumiţi funcţionari, voiajori, lucră
tori, etc., apoi membrilor de direcţiune şi comi
tetului de supraveghiare ai societăţilor pe ac
ţiuni. La funcţionari, directori, etc. se plătesce 
pe lângă tantiemă şi salar fix. T. variază după 
profit, nu este ceva fix ca onorarul.

Taormina, (lat. TauromeniumJ, oraş în prov. 
ital. Messina pe insula Sioilia, cu 3128 loc., în 
apropiere un teatru antic elin, bine păstrat.

Ţap, masculul dela Capridae. Se deosebesc de 
femele prin coarnele lor mai desvoltate, şi la 
unii prin presenţa unei barbe de peri aşezată 
sub maxilarul inferior.

Tapae, localitate in Dacia, între Bersovia (pe 
Bârsava) şi Tibiscum (pe Timiş), unde generalul 
Iulian al lui Domiţian, apoi Traian, in primul 
resboiu, bătură pe Daci. Numele nu mai rea
pare apoi în topografia Daciei.

Tapajoz, afluent din dreapta al riului Âma- 
zonas (fin Brasilia, isvoresce din Matto Grosso

şi se varsă, după un curs de 1680 km., la San- 
tarem ; pe 330 km. e navigabil.

Tapete, acoperement pentru păreţi, care consta 
mai înainte din ţesături sau piele, acum se fa
brică mai numai din hârtie zugrăvită.

Tapetum nigrum, (anat.) strat de pigment negru 
ce se află în choroidea şi iris, membrane ale 
ochiului.

Tapioca, v. latropha.
Tapir, (zool.) animal mamifer, gen din ordinul 

Perissodactylelor. T. american (Maipuri), 2 m. 
lung, trăiesce în America de sud, păgubitor plan- 
tagelor; se vânează pentru carne şi piele. T. in
dian este ceva mai mare, trăiesce în China, 
Sumatra, etc.

Tapisserle, (pron. tapiseri), tapiserie, cusătură 
sau broderie pe caneva.

Tapotement, (franc.) masagiu (v. ac.) prin 
batere.

Tapp, joc de cărţi obicinuit în Germania de 
sud. Se folosesc 36 cărţi (dela as până la (jecică). 
In genere sunt normative la acest joc regulele 
scaiului (v. ac.).

Taptalaga, v. Prepeliţa.
Tapti, rîu (720 km.) în partea vestică a Indiei 

anterioare; isvoresce aproape de oraşul Betul 
şi se varsă în sinul dela Cambay.

Ţapul, munte între rîuleţele Ţîbăul şi Cârli- 
baba în Bucovina; 1663 m. Tot Ţ. se numesce 
şi un cătun lângă rîuleţul Cârlibaba cu 56 loc.

Ţar, (slav) format din Cesar, nume, ce îl 
poartă afli numai domnitorul Rusiei. La început 
numiau Slavii Ţ. pe împăratul bizantin, în seci. X 
a adoptat principele bulgar Simion acest titlu, 
oare a remas împreunat cu coroana bulgară. 
Tot aşa numiau Slavii de sud pe împăratul Ger
maniei şi pe Sultanii turci.

Tara, greutatea ambalajului la mărfuri. Di- 
ferinţa între greutatea brută şi tara formează 
greutatea netă a mărfurilor.

Tarabostes, după lordanes, numirea dacică a 
nobililor daci, lat. pileaţi, aşa numiţi după tiara 
(= pileus) ce o purtau ca acoperement de cap.

Tarabuka sau Darahuka, specie de darabană 
arabă cu corpul format dintr’un vas de lemn, 
din metal, sau mai ales de teracotă, avend forma 
unui ulcior cu gât lung. Unica membrană e în
tinsă acolo unde ar fi fundul vasului; so ţine 
sau aninat de gât sau sub braţul stâng, lovindu-l 
cu amândouă mânile. Instrument in(lispensabil 
orchestrei arabe, servesoe ancă şi dervişilor în- 
vîrtitori şi acompaniat de argul sau de zumarah 
face furori în orgiele de haşiş. [T. C.]

Tarabulus, oraş în vilaietul Trapezunt (Asia 
mică) la vărsarea lui Harşut-ciai în Marea 
Neagră, cu 3000 loc.

Tarabulus, (Tripolisul Siriei), unul din cele mai 
frumoase oraşe ale Siriei, la poalele Libanului, 
cu 24,000 loc. (5000 creştini). Export de orz, 
lămâi, unt de lemn, gogoaşe de înătasă, lână, 
lemn dulce, fabrici de săpun.

Taracz, afluent al Tisei. Isvoresce din părţile 
Galiţiei, 90 km.

Taraf, partid, bandă (v. Lăutari).
Tarancll, popor turco-tatar în provinciile 

Tienşan, mohamcdan.
Târând, v. Ren.
Tarantas, căruţă acoperită, folosită în Rusia.
Tarantella, joc iute în tact de %, usitat în
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Italia de sud; originea lui se atribue muşcăturei 
tarantulei (v. ao.).

Tarantula, gen de paiangin, din ord. Aranei- 
delor dipneumoni. Trăiesce în Europa meridio
nală în Apulia, în borte subterane. In popor este 
credinţa, că prin muşcăturile lui produce o boală 
specială tareniiam. Persoanele atinse de această 
boală devin foarte nervoase, ţipă, rîd, suspină 
şi fac fel de fel de extravaganţe, cari dovedesc 
o exaltaţie mentală; nu pot suferi coloarea neagră 
nici albastră, roşul şi verdele le este mai plăcut. 
Ca să le vindece li-se cântă din ghitară, din 
cimpoiu, din trompetă sau din un fel de dobă 
sicilian ă, arii făcute expres ca Pastorala şi Ta
rantula. Bolnavii încep a dansa, şi dansează 
pănă îi umplu sudorile, de unde apoi sunt puşi 
în pat să doarmă, iar după ce se trezesc sunt 
sănătoşi. [Dr. N. Leon.]

Tarapaca, provincie în Chile de nord, de 
50,000 km*, şi 89,751 loc. (1895). Productele 
mai însemnate sunt salitru, sare şi guano. Ca
pitala Iquique.

Tărăşenii, Tănafenii, corn. rur. şi moşie bo
ierească în Bucov., căp. şi j. Şiret, are 2185 loc. 
(1855 ort.-or., 93 rom.-cat. şi uniţi, 112 protest., 
125 mos.).

Tarasp-Sohuls, loc de cură în cant. elv. Grau- 
biinden (Grison), 2 km. dela comuna Schuls (v. ac.).

Taraxacum Hăll., (botan.) gen de plante sub- 
acaule din fam. Compositelor, trib. Cichoriaceae. 
Cuprinde vr’o 40 specii prevalent-boreale, dintre 
cari cităm ca foarte frecuentă la noi pe T. offi- 
einale Wigg. >păpădia<, ale cărei frunze se în
trebuinţează la începutul primăverei ca salată.

[A. Pr.l
Tarbagatal, ramincaţiunea vestică a munţilor 

Altai în Asia centrală. Ajunge o lungime de 
300 km. şi o înălţime de 3150 m., formează 
graniţa între prov. rus. Semipalatinsk şi prov. 
chineză T.

Tarbes, capitala depart. franc. Pireneii super., 
cu 25,087 loc., turnătorie de metal şi tunuri, 
fabrică de arme, postavuri, ciocolată, hârtie, 
bumbac, mărfuri de aramă; comerciu cu cereale, 
vite, piele, lână şi vinuri; museu; episcopie, ca
tedrală; herghelie.

Ţarc sau TinUrog, teren împrejmuit cu stobor, 
uluce, gard de nuiele, gard viu ori cu şanţ.

Ţarca, v. Coţofana.
Tardieu, Auguste Amhroise, medic franc., n. 

1818 în Paris, f 1879 ; 1851 prof. în Paris, 
1867 president al comitetului pentru salubri
tatea publică.

Tardigrada, (zool.) numire ce se dă animalelor 
mamifere nedinţate şi prin care se caracteri- 
sează lenevia în mişcările lor. (v. Edentata.)

Tardigrada se numesce şi o grupă de Arach- 
nide, compusă din indivizi hermafrodiţi cu apa
rate de înţepat şi cu picioarele scurte, rudi
mentare.

Tarent, (Taranto), oraş în prov. ital. Leoce 
în^Apulia lângă Marea Ionică, 25,246 loc.; ar- 
chiepiscop; port, castel. In anticitate Tarentum 
(Taras), una din cele mai puternice colonii gre- 
cesoi în sudul Italiei, cu 300,000 loc., fundat 
de Spartani la 705 a. Chr., cucerit de Romani 
272 a. Chr.

Tarentalse, partea nordică a depart. Savoie 
(Francia).

Ţarevicl, numire dată până la Petru cel Mare 
fiului ţarului. Se folosesce în mod greşit şi acum 
în loc de Cezarevici.

Ţarevna, mai de mult soţia Cezareviciului, 
numită acum Cezarevna.

Targowitz, orăşel în guvern. Kiev (Rusia), cu
noscut în istorie prin confederaţia dela T. a no
bilimii polone, încheiată în 14 Maiu 1792 contra 
constituţiunii din 3 Maiu 1791.

Targum, versiunea în limba arsmaică ori chal- 
daică a cărţilor vechiului Testament; T. nu e 
numai o simplă reproducere a textului original, 
ci cuprinde explicări prin adausuri esegetice.

Tărhita, pasere, v. Păturnica.
Tarhon, numele românesc al plantei Artemisia 

Dracunculus L. (v. ac.).
Tarhonya, aluat în formă de linte ce se gă- 

tesce mai ales în şesul Ungariei din făină, oue, 
apă şi sare, şi se întrebuinţează ca garnitură la 
carne. T. de Seghedin e cel mai căutat.

Târle, subcomandant al guvernatorului arab 
Musa din Africa de nord, a trecut cu o armată 
în Spania şi bătând pe Yisigoţi la Ieres dela 
Prontera (711), a cuprins ţeara acestora. Dela 
el îşi are numirea Gibraltarul »Gebel al T.« = 
stânca lui T.

Tarifa, consemnare de mărfuri sau lucrări cu 
indicarea preţului lor.

Tarif vamal, tablou care conţine, fie în or
dine alfabetică, fie pe categorii, toate mărfurile 
supuse dreptului de vamă, adecă dreptului de 
intrare sau ieşire a mărfurilor într’o ţeară, 
precum şi suma ce trebue plătită, (v. Vama.)

Tarifa, port în provincia Cadiz (Spania) lângă 
strîmtoarea Gibraltar, cu 13,206 loc., economie 
de vite, pescărit, comerciu cu portocale. Cea 
mai sudică localitate în Europa.

Ţarlgrad, numele slavic al Constantinopolei. 
(cf. şi Ţar.)

Tarija, depărtăm. în republica sudamericană 
Bolivia, 89,000 km1., 90,000 loc.; capitala T. 
cu 11,942 loc. (1893).

Ţarina, dans poporal din Transilvania. Miş
cări repezi, doi paşi în stânga, doi în dreapta, 
şi invîrtire.

Tăriţe, v. Caryopsa.
Tarla, Tabla sau strat, o divisiune mai mare 

de teren, de obiceiu de formă pătrată, ca să se 
poată lucra în lungul şi latul.

Tarlatan, un fel de muselină foarte subţire, 
care se întrebuinţează pentru rochii de bal.

Tarlungeni, (magh. latrang), una din cele 
7 corn. rur. cari formează Sacelele (v. ac.) în 
cott. Braşov în Trans. T. are 3385 loc. rom. şi 
magh. Numărul populaţiunii române scade, pro
prietarii de oi se statornicesc în Dobrogea.

Tarn, afluent pe dreapta al lui Garonne (Francia), 
375 km. lung, din cari pe 148km.e navigabil. După 
acest rîu se numesc: depărtăm. T., 5780 km11., 
339,827 loc. (1896), 4 arondism., capitala Albi; 
şi dfpart. T.-et-Garonne, 3730 km*., 200,390 loc. 
(1805), 3 arondism. Capitala Montauban.

Tarnavschi, 1) T., Vasile, prof. univ.. scriitor 
rom., n. 28 Dec. 1859 în Mihoveni (Bucovina), 
promovat doctor în teologie la univ. din Cernăuţ 
în 1886; fu trimis în Nov. 1897 la Viena, Breslau 
şi Berlin pentru studii teologice. întors la Cer
năuţ se habilitâ 1900 docent la facultatea teo
logică pentru catedra studiului biblic al T. V.,
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unde funcţionează şi astă(ji (1903). A publicat: 
Der Prophet Haggai. Einleitung und Commentar, 
1900; Viaţa patriarchilor, studiu relativ la istoria 
biblică a T. V, 1902.

2) T., Teodor^ Dr., prof. univ., scriitor rom., 
n. 16 Aug. 1859 in Vijniţa (Bucovina), a studiat 
în Cernăuţ, teologia la Yiena şi Munchen şi se 
promova la universitatea din Cernăuţ ca doctor 
în teologie în 1885; se preoţi în 1886 şi dela 
1891 suplini la facultatea teol. catedra de teo
logia pastorală, unde încăpu profesor ord. în 
1896, Bind numit şi director al seminarului pentru 
teologia practică, în 1897 fu ales decan al facul
tăţii teologice. A publicat: Despre cele mai în
semnate Uturgii ale bisericei orientale, româ- 
nesce in 1892 şi nemţesce în 1893; Zidirea, 
întocmirea şi decorarea din lăuntru a locaşului 
dumnedeesc cum o cere biserica şi tradiţiunca, 
1894; Scurtă explicare a ritului Sf. botez şi al 
Sf. mir, 1895; (Elecţiune de predici pentru toate 
Duminecile şi serbătorile anului bisericesc, tom. 
1—3, 1896—1900, împreună cu Dr. E. Voiuţcbi.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Tarniţele, munte în Rom., j. Suceava, la fron

tiera spre Bucovina, 1475 m.
“Tarnopol, oraş în Galiţia lângă Seret, cu 
27,405 loc., între cari 14,000 Ovrei.

TarnovieţchI, Ştefan, teolog rom., n. pe la 
1800 in Cernăuţ în Bucovina, a studiat teologia 
în Viena în 1821. Dela 1828 profesor provisor 
pentru limba grec. şi exegesa Testamentului Nou 
la institutul de studii teologice în Cernăuţ şi în 
1830 profesor definitiv pentru catechetică şi pe
dagogie, t 1852. A publicat rom. tipărit în Cer- 
năuţ la 1849 >Catihismul hristianeso cuprincjă- 
toriu de învăţătura dreptcredincioasei Biserici 
Catolice a Răsăritului». [Dr. I. G. Sbiera.]

Tarnow, oraş în Galiţia lângă Dunaieţ, cu 
27,574 loc. (11,722 Ovrei); şcoale secundare, se
minar cat.; fabrici de maşini agricole, sticlă şi 
cicoare, comerciu cu cereale, piei, rapiţă, lemn 
şi pânză.

Taroo, joc de cărţi; cu multe combinaţiuni; 
îl joacă trei persoane cu cărţile de whist (v. ac.), 
21 cărţi numerotate (cea dintâiu se numesce 
pagat şi cea din urmă luna), o carte specială 
numită shys şi patru cărţi numite cavali.

Tarpeia, după o legendă veche fiica lui Tarpeius, 
comandantul fortului din Roma în resboiul purtat 
de Romul cu Titus Tatius. Ea a deschis o poartă 
Sabinilor inimici, cari i-au promis scule de aur 
ca preţ al trădării. In loc de aur şi-au aruncat 
scuturile lor preste T., până au omorît-o. Intru 
amintirea ei s'a numit coasta vestică a colinei 
ou fortăreaţa stânca tarpeică. Cei vinovaţi de 
jurământ fals, vătămarea tribunilor şi âncă câ
teva crime, erau condamnaţi la moarte prin arun
carea de pe această stâncă.

Tarquinil, oraş vechiu în Etruria sudică, ou 
departe de mare. După tradiţie T. ar fi dat Romei 
dinastia Tarquinilor. Din T., care s’a pustiit numai 
în evul mediu, au mai remas numai ruine, între 
cari mai bine păstrat e mormântul lui Tarquiniu 
cel Bătrân.

Tarquinlus după tradiţie al cincilea rege al 
Romei (616—579 a. Chr.), a fost fiul Corintia- 
nului Demaratus emigrat la Tarquinii (v. ac.). 
De aici s’a mutat la Roma, unde în locul nu
melui Lucutno a adoptat pe cel de Luoius T.

După moartea regelui Anons Marcius a fost numit 
tutor preste fiii acestuia, s’a suit însă însuşi 
pe tron. El a avut lupte norocoase cu Sabinii 
şi Etrusoii, cari l-au recunoscut rege suprem 
al lor. T. a înmulţit numărul senatorilor şi al 
cavalerilor. Lui i-se atribue cloacele, forul şi 
circul. La adânci bătrâneţe ar fi fost ucis de fiii 
lui Ancus Marcius.

Tarquinlus Superbus, după tradiţie al şaptelea 
rege al Romei (534—510 a. Chr), fiul celui pre
mers şi ginerele lui Serviu Tullius (v. ac.), pe 
oare l-a ucis la îndemnul nevestei sale. Domnia 
lui a fost despotică. Nemulţămirea iscată din 
causa aceasta a isbucnit în urma crimei comise 
de fiul său Sext faţă de Lucreţia (v. ac ). Ro
manii au alungat familia lui Tarquiniu din Roma 
şi acesta, nesuccedându-i reocuparea tronului 
nici cu ajutorul unei 'conjuraţiuni de patricieni 
tineri, nici cu al lui Porsena, regele Etruscilor, 
s’a retras la Cumae, unde a murit 495 a. Chr.

Tarragona, prov. în .sudul Cataloniei (Spania), 
6490-35 km*., cu 348,579 loc. (1887); capitala T., 
fortăreaţă lângă Mediterana, cu 27,225 loc., fa
brici de mătăsării, hârtie şi spirt de vin, co
merciu cu alune, spirt, făină, migdale. Oraşul a 
fost întemeiat de Grecii din Manilia. Mai târcjiu 
a fost un timp oarecare residenţa lui August şi 
se numia Colonia Victrix Togata şi Colonia lulia 
Victrix Tarraconensis. Pe timpul Romanilor a 
fost unul dintre cele mai mari oraşe ale impe
riului eu l‘/i mii. loc. De pe timpul acela au 
remas ruinele unui amfiteatru, ale palatului lui 
August, Pontius Pilatus şi Turnul Scipionilor.

Tars, în general oasele pe cari se leagă de
getele picioarelor prin metatars. La om şi mai
muţă T. formează jumătatea poster, din talpa 
piciorului şi e compus din 7 oase: Călcâiul (Cal
can eus), Arşicul sau Astragalul (Talus), Osul 
Scaphoid, Osul Guhoid, Osul Cuneiform exl.. 
Osul Ouneif. med. şi Osul Cuneif. int. La cele
lalte animale talpa o fac degetele, iar T. e re- 
presentat prin nisce mici oscioare turtite cu ace
leaşi numiri şi aşezate între oa.sele metatarsiene 
şi fiuerul piciorului (Tibia şi Peroneul), deasupra 
metatarsului şi făcând cu capătul fiuerului în
cheietura inferioară a piciorului ce se închide 
înainte. La insecte e articulat şi în general format 
din 2—5 bucăţi sau articole. In clasificarea Co- 
leopterelor se ţine mult socoteală de numărul 
articolelor T.-lui. [I. P. Voiteşti.]

Tarsalgia, (med.) dureri în partea piciorului 
numită tars.

Ţaracoe SelO, (satul împăratului), oraş în gu
vernam. rus. St.-Petersburg. cu 22,353 loc. (1897). 
In imediată apropiere de Ţ. sunt paionri mari 
împărătesei, cu «Castelul vechiu», zidit de Ca- 
tarina I, si castelul «Alexandru», edificat de Ca- 
tarina II pentru Alexandru I.

Tarsiidae, o familie de Prosimia, caracterisată 
prin ochii şi urechile mari, scurţimea botului, 
coada lungă; în general au mişcări de veveriţă.

Tarsius spectrum, un Prosimian, care trăiesce 
în insulele Pilipine şi Sonde.

Tarsos, lat. Tarsus, oraş în Asia mică, vila- 
ietul Adana, ou 18,000 loc.; odinioară capitala 
Cilieiei, locul natal al apostolului Pavel.

Tarta-cot, în poveştile rom. un piticot.
Tărtăcuţă, Tatarcă, numirile populare ale 

plantei Cocoinia indica "Wigt. et Arn.
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Tartaglla, Nicolo, matematic iial., n. pe Ia 
1500 în Brescia, f 1557; a deslegat mai ântâiu, 
alăturea cu S. Ferro, ecuaţiuni cubice cu aju
torul formulei cardanice.

Tartalac, v, Prepeliţa.
Tartan, mautea, haina naţ. a Scoţienilor; stofă 

de lână cu pătrate în diferite colori.
Târtan, (botan.) v. Crambe.
Târtana, (ital.J luntre lungăreaţă de pescari, 

cu velă triunghiulară T. austriacă, bastiment 
litoral, acoporit, cu 2 catarge şi vele trapezoide.

Tartarus, în mitol. grec. o afuncjime sub pă- 
ment, afundă cât ceriul dela păment. Mai tâi'4iu 
T. a însemnat lumea de jos, adecă iadul, unde 
oamenii judecaţi pentru pecate suferiau patimile 
cele mai grele. T. a fost tata Giganţilor (v. ac.).

Tartişrade, arahnide monoice microscopice; 
trăiesc in muşchii (briophite), năsipul ulucelor, 
iar unele în apă. Ca şi rotiterele şi anguilulele, 
sunt dotate cu proprietatea revivescenţei. Ge
nuri: Macrobiotus, Aretiseon.

Tartor, căpetenia şmeilor, oare a ascuns soa
rele şi luna.

Tartru, lat. Tartarus (Piatra de vin), sin. cu 
Tartratul acid de potasiu, (v. Cremor). Tartrie, 
acidul, V. Acid.

Tariraţi, sărurile acidului tartrie.
Tartuffe, comedie în 5 acte şi în versuri de 

Moliere, scrisă în 1667, capodopera comediilor 
franceze; se joacă şi astăcji cu mare succes pe 
toate soeuelo din lume. Personajul lui T. a de
venit universal, representând ipocrisia şi co
rupţia a.scunsă.

Tarudant, capit. prov. marocane Sus, 8300 loc.; 
industrie de aramă.

Tăşad, (magh. TasâdfS), corn. rur. în Ung., 
cott. Bihor, cu 1242 loc. rom., staţiune de cale 
ferată.

TajI-Lhunpo, oraş mănăst. în Tibet,3300preoţi; 
reşedinţa lui Pancian-Eimpoci, un preot suprem 
al budahiştilor.

Taşkent, capitala guvernam. centralasiaticTur- 
kestan şi a prov. Sir Daija, 156,414 loc. (1897); 
mare centru de caravane; industrie in mătasă, 
piei şi porţelan.

Taslău, V. Tazlău.
Tasmania, (numită până la 1853 Vandiemens- 

landj, insulă la sud-estul Australiei, 67,894 km*., 
cu 166,113 loc. (1897). Producte: lână, cereale, 
poame, lemn. La 1897 a avut: import 1.192,410lire 
steri., export 1.496,576 lire steri., au circulat 
1453 năi de 943,000 tone; venituri 797,976 lire 
steri., chieltuieli 748,946 lire steri.; datorie 8 4 mii. 
lire steri.; drumuri de fier 764 km., telegraf 
2918 km.; pescuit însemnat şi vânătoare de 
chiţi. T. a fost descoperită la 1642. Capit. Hobart.

Tăşnad, staţiune balneară în Trans., cott. Cmc, 
situată la înălţime de 652 m. Are 9 isvoare mi
nerale, cu apă folosită pentru beut şi scaldă. 
Frumseţa regiunii o ridică lacul Sf. Ana şi mai 
multe peşteri. In timpul iernei staţiunea e părăsită.

Tasso, 1) T., Bernardo, poet ital., 1493—1569, 
n. la Bergamo, primi o educaţie îngrijită prin 
unchiul seu, L. Tasca, episcop în Recanaţi; a 
fost guvernator al Ustigliei, în serviciul prin
cipelui Ferrante Sanseverino. Ser.: »L’Amadigi«, 
epopeă romantică in 100 de cânturi, ou un subiect 
luat din tradiţiunile spaniole; >11 Floridante«, 
poemă; >Rime, Odi e Salmi«; >1 tre libri degli

amori». Mai însemnate sunt, pentru istoria poli
tică şi literară, ale sale >Lettere«, 3 voi. Fiul seu:

2) Tasso Torguato, celebru poet italian, 
n. 11 Martie 1544 în Sorento. La Padova, 
pus să studieze legile, scrise într’un an prima 
sa poemă epică, >Rinaldo<, persoană legendară 
dintre străbunii familiei d’Este, ver cu Orlando 
(Roland) al lui Ariosto, pe care îl avu ca model. 
Această poemă (1562) îi făcuse deodată o bună 
reputaţiune literară şi îi deschise calea la curtea 
principilor d’Este în Ferrara. Aici termină T. 
epopea sa >Gerusaleme liberata* şi drama pasto
rală »Aminta«, atât de plăcută Italienilor şi pri
mită cu entusiasm în Ferrara. Insă criticele fă
cute epopeei sale de o comisiune din Roma, căreia 
îi fu dată în cercetare, şi de membrii academiei 
della Crusca, apoi nescai confiicte cu unii din 
curtesanii casei de Ferrara, făcură să părăsească 
mai de multe ori Ferrara. Revenind mereu la 
Ferrara, era primit din ce în ce mai rece şi, 
într’un moment de indignare, în Martie 1579, 
isbucni în ocări în contra ducelui, aşa că acesta 
se ve(ju silit a-1 îuohide în spitalul de nebuni St. 
Anna, unde a stat 7 ani şi 2 luni. Atunci scrise 
cea mai mare parte din cele vr’o 30 dialoguri 
filosofice, după modelul lui Platone, însă mult 
inferioare poemelor sale. Liberat, T. părăsi pentru 
totdeuna Ferrara şi trăi la Mantova, Florenţa, 
Neapole şi în fine la Roma. f 25 Apr. 1595 în 
mănăstirea S. Onofrio, unde e înmormântat. 
Scrieri: >Gerusaleme liberata», considerată şi as- 
tă(ji ca cea mai frumoasă epopee eroică modernă 
cu toate criticele ce i-s’au făcut, între cari şi 
de Galilei. Însuşi T. se încercă în ultimii ani 
ai vieţii sale să o refacă sub titlul >Gerusaleme 
conquistata» în 24 de cărţi, cu 4 mai mult ca 
în prima, mai conformă regulelor aristotelice ale 
clasicismului, mai puţin romantică, mai teolo
gică, însă şi mai inferioară atât în fond cât şi 
in stil şi versificare; »Rinaldo«, poemă epică; 
>Aminta« şi »Torrismondo», 2 drame; >11 monde 
create», poemă didactică în versuri albe, despre 
Începutul lumii, fără valoare; o scurtă >Ale- 
gorie» în prosă, scoasă din >Gerusaleme» ca o 
explicare a acesteia; trei >Discursuri« despre 
arta poetică şi în special despre poema eroică; 
>11 segretario» sau tratat despre epistole; >Res- 
puns din Roma lui Plutaro», discurs moral şi un 
bogat epistolar, pus în ordine cronologipă de C. 
Guasti, în care se poate urmări 4> °u cji viaţa 
turburată a poetului, şi se pot cunoasce simţe- 
mintele, ideile, prejudiţiile şi închipuirile sale.

Tassoni, Aless., poet ital., 1565—1635, n. in 
Modena, secretar al cardinalului Ascanio Colonna, 
consilier al ducelui Francesco d’Este. Scrieri: 
•Secehia răpită» (Găleata răpită), poemă eroi- 
comică; >Pensieri»; >Considerazioni sopra il Pe- 
trarca» şi >Filippiche contro gli Spagnoli», în
semnată pentru istoria Italiei.

Tasta, nume dat în orgă, piano şi alte instru
mente analoage limbilor de lemn negru sau în
velite cu fildeş, a căror apăsare prin degetele 
executantului pune în acţiune mecanismul instru
mentului şi produc sunetul. Totalitatea acestor T. 
formează ceea ce se numesce tastatură, sau dela 
numele lor latin (olaves), claviatură (v. ac.). In 
instrumentele de coarde se dă numele de T. unei 
lungi şuşenite de lemn tare, abanos de obiceiu, 
lipita pe gâtul instrumentului, sub coarde.
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Tătăişa, (botan.) namirea vulg. a plantei Car- 

lina (v. ac.).
Tatăl nostru, se 4iceşi >RuşăciuneaDomnulm<, 

fîind-că însuşi Chiistos a învăţat pe apostoli 
această rugăciune, ce se începe cu cuvintele 
«Tatăl nostru» (Mat. 6, 9—13; Luca 11, 1—4); 
ea constă din 7 cereri; cele dintâiu trei cereri 
se referesc la preamărirea lui Dumnezeu, iar cele 
din urmă patru la binele şi mântuirea omului. 
Rugăciunea aceasta cuprinde pe scurt toate bu
nurile necesare omului; pentru aceea ancă din 
secolii primi ai erei creştine a devenit rugă
ciunea principală a creştinilor; oratio publica et 
oommunis ((jice S. Ciprian, de orat. Dom.).

Tătăneasa, una din numirile populare ale 
plantei Symphytum officinale L. (v. ac.).

Tatanir, lac în Rom., j. Tulcea, acoperit cu 
stuf, conţine mult pesoe, care se exportează din 
Chilia spre Basarabia.

Tatar-Bazardiik, oraş în Bulgaria (Rumelia 
orient.), lângă Mariţa, situat spre vest de Fili- 
popole; important prin băile sale minerale calde. 
Are 16,343 loc. (1893).

Tatar-Bunar, târg în Basarabia. Tatar-Bunar 
în limba tatară semnifică: puţul tătăresc. De 
sigur această numire îşi are de origine particu
laritatea localităţii, care e abundentă în isvoare 
de apă foarte limpede şi rece. Pe la 1770 aci a 
existat un mare oraş, din care au remas nisce 
ruine de băi, geamii, turnuri, fundamentele unor 
construcţii mari de piatră. In apropiere de actu
alul Tîrguşor pe o colină, ce se află pe malul 
drept al rîuleţului Cagaciu există dărîmătuiile 
unui castel genovez, cu patru turnun, din cari 
însă astăzi nu mai există aproape nimic. La 1822 
la T.-B. s’a aşezat o colonie bulgară. Astărji T.-B. 
posedă o poporaţie de 2000 loc. de toate neamu
rile; el face parte din judeţul Akkerman şi e 
legat cu oraşul Akkerman printr’o cale de poştă, 
bine întreţinută.

Tătarca, (botan.) v. Tărtăcuţa.
Tătarca, un munte în Carpaţii bucovineni, 

aproape de satul Cârlibaba.
Tătărescu, 1) T., Nicolae, general de brigadă, 

n. 1850; ieşit sublocotenent în 1869, colonel în 
1892, general de br igadă în 1898. T. a luat par te 
ca căpitan la resborul independenţei. A înde
plinit în 1897 şi 1898 funcţiunea de secretar 
general al ministeriului de resboiu, apoi de co
mandant al brigadei a 2-a (Craiova) şi al divisiei 
a 4-a infanterie (Bucuresci).

2) Tătărescu, GeorgeM., pictor român, n. 1818 
în Focşani, la un unchiu al seu zugrav în Buzeu 
a învăţat primele noţiuni de pictură. Cu o sub
venţie din partea lui Chesarie epp. Buzăului a 
plecat la Roma şi a obţinut în Academia Sf. Luca 
(1848j premiul cel mare şi medalia de cl. I. Spre 
completarea studiilor a cercetat Parisul, Haga şi 
Galeriile celebre ale Europei. In Rusia a petrecut 
rnai multă vreme pentru a se perfecţiona in 
pictura orientală. La 1852 s’a întors în ţeară, 
câtva timp s’a ocupat cu pictarea de biserici 
(mitropolia din Iaşi). A fost prof. şi director la 
şcoala de Belearte. f 24 Oct. 1894. Tablouri: 
Nemeris, Magdalena, Mântuirea României prin 
religie şi sciinţă, Renascerea României, Ţeranul 
Dunărei înaintea senatului român.

Tatari, populaţie mongolică, al cărei nume s'a 
întins apoi şi asupra popoarelor înrudite şi su

puse de Gengis-han. Astăzi se numesc T. un şir 
de popoare ce se întind dela Marea Mediterană 
până la rîul Lena în Siberia: lacuţii pe Lena, 
Buruţii în Turchestanul chinez. Cerchezii, Uz
becii, Turcmenii la sud de Oxus până în Asia 
mică, Caracalpacii la sud de lacul de Arai, Cu- 
mucii în partea nord-estică a Caucasului, Osmanii 
sau Turcii, şi T.-ii adevăraţi (1.200,000 în Rusia, 
100,000 în Caucas şi 70,000 în Siberia). T.-ii 
dela Cazan (450,000) s’au amestecat cu Ruşii şi 
cu Finii, au pierdut tipul mongolic, s’au civilisat 
şi se ocupă cu comerciul. T. din Crimea (îm
părţiţi în T. de stepă şi T. de munte) se ocupă 
cu păstoria (oile), cu cultura tutunului şi a fruc
telor. Ei sunt cunoscuţi prin curăţenie şi iubire 
de ordine (250,000). T. Nogai (50,000) locuesc 
între Marea Neagră şi Caspică pe rîurile Cuban, 
Cnma, Volga şi în Crimea. T. siberiei sunt aşe
zaţi, numai puţini sunt nomazi. Ei se numesc: 
Taraişi, Toboîscici, Tiumenişi şi Tomschişi. Mulţi 
dintre ei locuesc în oraşe şi se ocupă cu agri
cultura. Mai sunt Barabinii între Ob şi Irtiş, 
Ciulimşii pe rîul Ciulim, Teleuţii, Sagei, Aba- 
canii sau Cacinţii, Caragaşii, resturi de Ari vi şi 
Asani. Numele Tartari se (Jice că ar fi fost dat 
de Ludovic IX cel Sfânt, că adecă ar fi ieşit 
din Tartaros.

T. se numia şi cavaleria neregulată turcească, 
ridicată pentru resboiu în Asia mică. Şi Ruşii 
au o cavalerie regulată de T.

Tataria, (Tariaria), odinioară numirea Asiei 
centrale, din care năvăleau oardele numite Ta
tari ; mai apoi sub T. mică se înţelegeau fostele 
chanate aeji prov. rusesci Crim, Astrachan şi 
Cazan; şi sub T. mare sau liberă Turkestanul 
de a(Ji.

Tătarul, 1) T., braţ al Dunării în Rom., j. 
Tulcea, se desface din braţul Chilia, formează cu 
acesta 4 ostroave. Lăţimea lui e 400—800 m. stă 
în legătură cu mai multe lacuri bogate în pesce.

2) Tătar, corn. rur. în Rom, j. Brăila ou 
1862 loc.

Tătăruşl, corn. rur. în Rom., j. Suceava, cu 
2308 loc.

Tatlanus, apologet, elevul Sf. Iustin, a trăit 
pe la 170 d. Chr. şi a scris o apologie în contra 
filosofilor greci şi păgâni. După moartea Sf. Iustin 
se făcu eretic şi înfiinţa secta encratiţilor, cari 
osândeau căsătoria, beutura vinului şi mâncarea 
cărnii.

Tatlus Titus, regele Sabinilor, cu reşedinţa în 
Curea. Pentru răpirea Sabinelor a plecat cu oaste 
contra lui Romulus, şi în Roma a cucerit muntele 
Quirinalis şi Capitolinus, unde a aşezat Sabini. 
Impăcându-se cu Romulus au domnit la olaltă 
preste statul Romanilor şi Quiriţilor, în care 
tribul al doilea, adecă cel sabin, se numia după T. 
Tatienses sau Titienses. La un sacrificiu jn La- 
vinium T. a fost ucis de cătră orăşenii din Lau- 
rentum.

Tatomlrescl, com. rur. în Rom., j. Dolj, si
tuată pe ambele maluri ăle Jiului. Terenul e 
şpsos şi roditor; comuna e locuită de 1097 loc. 
E staţiune de cale ferată.

Tâtra, cel mai înalt grup de munţi din co
roana Carpaţilor (v. ac.), acopere partea nordioă 
a Ungariei; piscurile mai înalte sunt în cott. 
Szepes şi Liptâ, şi spre graniţă cătră Galiţia; 
dintre acestea piscul Lomnlţ şi Francisc losif
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trec preste 2600 m. Grupul T. e stâncos şi se 
compune din masse de granit şi piatră de var. 
Se găsesc exemplare frumoase de cristale de 
calcit, dolomit, etc. Minerale preţioase sunt rari, 
vine de argint şi aur se află, însă neexploatate. 
Configuraţiunea munţilor e dintre cele mai atră
gătoare, aşezăturile frumoase şi ochiurile de 
mare la înălţimi considerabile au atras mul
ţimea turiştilor din patrie şi străinătate. Clima 
e răcoroasă, zăpada la înălţime nu se topesce; 
partea aceasta e sterilă, mai jos începe un brâu 
de bracji pitici sub care se întinde brădetul şi 
păduiile seculare de fag. T. e bogată în ierburi 
lecuitoare. Animalele sunt cele obicinuite ale 
munţilor din patrie. Locuitorii munţilor din causa 
sterilităţii solului sunt putini. Slovacii şi Polonii 
din aceste păi'ti se luptă cu mari miserii.

Tatu, (zooU identic cu Armadil (v. ac.).
Tauber, afluent al Mainei în Bavaria, 120 km.
Tauerl, (T. mari = Hohe Tauern), şirul central 

al Alpilor nordici între Salisburgia, Tirol şi Ca- 
rintia. Piscuri: Grossvenediger (3660 m.), Gross- 
glockner (3798 in.), ’Wiesbaoiihorn (3578 ni.), etc. 
Păsuri: Krimmler T. (2635 m.), Velber T. 
(2545 m.), etc. T. mici sau Alpii Stiriei, între 
Mura şi Enns până la înălţime de 2863 m. (Hoch- 
golling).

Taula, numire vulgară a plantelor: Spiraea 
crenata L. (v. ac.), Spiraea Ulm aria L. (v. ac.), 
Spiraea ulmifolia Scop., Spiraea opniifolia L., 
Spiraea callosa Thumb. şi Spiraea salicifolia L. 
(v. ac.).

Taumatrop, (grec.) un disc cercual de carton, 
la care pe cele două feţe sunt două imagini, ce 
se întregesc împrumutat. Dacă prin sfori întă
rite în două puncte diametral opuse, învîrtim 
discul repede, imaginile în ochiul nostru se con
topesc într'una. S. e. dacă de o parte e colivia, 
de ceealaltă parte pasejea, atunci învîrtind re
pede, vedem paserea în colivie.

Tăun, (lat. Tabanus bovinus), insectă din fam. 
Tabanidelor, ord. Dipterclor, de coloare neagră- 
cafenie şi pe inelele pântecelui cu pete triun
ghiulare de coloare galbenă. Ochii foarte mari 
şi vertjui când este viu. Botul chiar de unde se 
leagă cu capul e întors în jos şi are în el 
4—6 peri tari ascuţiţi, cu cari înţeapă (mai ales 
femeiuşcă) animalele domestice spre a le suge 
sângele. Larvele trăiesc în păment şi pe paiele 
de fen, şi în luna lui Iunie se prefac în nimfe. 
T., căruia îi place mult sângele omenesc, e Chry- 
sops coecutiens (de coloare aurie). fl. P. V.]

Taunus, munţi în guvernam, prus. Wiesbaden 
între Maina, Rin şi Lahn, 880 m. înalţi; bogaţi 
în păduri, pomet, vii şi isvoare minerale.

Taur, ('Sos taurus), animal domestic, din clasa 
Mamiferelor, ord. Rumegătoarelor (Bisuloatelor), 
în limbagiul popular însemnează bou nejugănit, 
(v. Bou.)

Taurul Farnesean, v. Apollonius.
Taur, (astr.) al doilea semn al zodiacului; con- 

stelatiune a hemisferei nordice, cu grapa Hya- 
delor şi Pleiadelor (v. ac.) şi cu steaua de gr. 1 
Aldebaran (v. ac.).

Tauria, (Taurida), guvernament rusesc cu- 
prin(Jend Cri mea şi stepa Nogai, 63,447 km*., cu 
1.443,566 loc. (1897); capitala Simferopol.

Taurobolia, sacriflcii, serviciul divin pbrygic, 
înti'oduse la Romani în cultul iţinei Eybele.

Taurus, munţii mărginaşi dela sudul platoului 
Asiei mici, dela Marea Egeică până la Eufrat; 
în Bulghar Dagh ating înălţime de 3500 m.; 
continuarea lor spre nordest poartă numirea de 
Antitaurua şi formează culmea apelor între Eu
frat şi Kisil-Irmak.

Tauschanovitsch, S. Costa, om politic şerb, 
n. 1853 în Alexinac, a fost profesor în Bălgrad, 
a întrat în politică, fiind în fruntea partidului 
radical liberal, a luat parte la resdoala din Zajczar 
şi a fost judecat ia 10 ani temniţă de stat. La 
revisuirea constituţiei şi-a câştigat mari merite.

Tautacismus, (grec.—lat) aglomeraţie disar- 
monică de sonuri, în cuvintele sau silabele, ce 
se succed.

Tăuţl, (magh. Taucz), corn. rur. în Ung., cott. 
Arad, cu 12,678 jug. cat. şi 2598 loc. români 
şi germ.

Tautochronic, (grec) coincident. Fenomene 
tautochroniee, fenomene astronomice, cari apar 
în acelaşi timp pentru toţi observatorii (s. e. 
eclip.sele).

Tautogram, (grec) poesia în care versurile 
se încep cu aceeaşi literă iniţială.

Tautologia, (grec) repeţirea celor spuse odată, 
cu aceleaşi sau cu alte cuvinte. E un defect al 
stilului ca şi pleonasmul, de cătră care se deo- 
sebesce prin faptul, că pleonasmul adauge alte 
idei de prisos, de unde se mai numesce şi bisso- 
logic. T. e uneori şi o calitate a stilului dâudu-i 
mai multă energie.

Tăutu, Gheorghe, poet român, n. 1823 la Bo
toşani, t? la Tîrgu-Fnimos. A colaborat la fiarele: 
Steaua Dunării, Reforma, Niohipercea, etc. Ser.: 
Poesii (1862); Un ajutor la timp, dramă (1863); 
Poesii nouă (1864); Epistole (1871).

Tăut, Logofătul, cancelar sub Ştefan cel Mare 
şi fiul său Bogdan. Dînsul a fost trimis la Con- 
stantinopole, să închine Moldova Turcilor. (1513.)

Tavalga, numele vulgar al plantei Spiraea cre
nata L. (v. ac.).

Tăvălug, instrument agricol în formă de ci
lindru masiv, care servesce la îndesarea pămân
tului, sdrobirea bulgărilor şi la ruperea scoarţei 
sau coajei pământului.

Tavan, partea de sus, plană sau boltită, a 
camerei.

Tavan, în montanistică: planul superior al 
unei galerii sau câmp de exploatare. Fiecare ga
lerie sau câmp de explcatare are următoarele 
planuri cari o limitează: a) talpa (planul in
ferior); b) păreţii (planurile verticale) şi c) ta
vanul (planul supericr).

Tavernicus, tesaurar; diguitate în dreptul pu
blic maghiar.

Tavnlţa sau Tavnica, numiri populare ale 
plantelor: Xeranthemum annuum L. şi Xeran- 
themum cylindraceum Sibth. (v. ac.).

Tavor, (Tabor), munte în Palestina, 568 m. 
aproape de Nazaretul P. Pe T. s’a întâmplat 
schimbarea la faţă a lui Isus. In timpul crucia
telor pe creasta muntelui s’au ridicat fortifica- 
ţiuni, cari acţi zac în ruină.

Tawastehue, guvern. în Finlanda, 21,584 km9., 
cu 280,436 loc. (1896). Capitala T. (Xroueberg) 
are 5177 loc.

Taxa, (lat.) preţuire, determinarea valorii unui 
lucru; în deosebi preţuire oficială pentru măr
furi şi lucrări.
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Taxe fiscale, sumele pe cari statul le percepe 

dela coutribuabili indirect după diferite consu- 
maţiuni, drepturi excepţionale, scutiri de ser
vicii, etc. T. f. nu sunt altceva decât imposite 
(v. ac,).

T. f. în România v. voi. III p. 824—7. In 
Ung. se percep T. f., afară de timbru (v. ac.), 
după conferirea de demnităţi şi distincţiuni, după 
dreptul de tîrg (v. ac.), pentru fondul de pen- 
Hiuni al înveţătorilor-(pentru flecare înveţător 
24 cor. pe an dela susţiuetorii şcoalei, şi 30 fii. 
dela flecare şcolar), după patente, pentru scu
tirea de serviciul militar, pentru serviciul sta
tistic, etc.

Taxacee, (botan.) sinonim ca Coniferae.
Taxalla loca se numiau acele crăşele (oppida) 

din Transilvania, cari aveau drept de a trimite 
doi deputaţi la dietă, anume: Abrudul, Hune
doara, Ocna Sibiiului, Haţegul, Szek, Xolozs, 
Zălau, Odorheiu, Csikszereda, Sepszi-Szt.-Gydrgy, 
Ilyefalu, Bereczk şi Olâhfalu. Dieta din 1810 a 
decretat aceste orăşele egal îndreptăţite cu ce
tăţile libere regesci. [I. St. Ş.J

Taxalişti se numesc in Trs. acei ţerani, cari 
înainte de 1848 au primit dela domnul pămân
tesc, din locul intravilan, pe timp determinat, 
o cantitate de loc alodial, pe care să-şi poată 
zidi o casă de locuit, pe lângă o taxă anumită în 
bani, sau în 4ilo de lucru. Aceştia, nici pe basa 
patentei urbariale, nici pe basa legilor mai noue 
n’au drept de a se rescumpera. [I. St. Ş.]

Taxametru, aparat pentm măsurarea distanţei, 
ce o percurge o trăsură, sau un om pedestru. 
T. ce se aplică la trăsuri, se aduce în legătură 
cu osia.

Taxidermia, arta de preparare a animalelor 
destinate pentru colecţii de Sc. Naturale. In 
această preparare se are în vedere să se con
serve cu îngrijire produsele tegumentare ca peri, 
pene, etc., apoi se caută să se apere pielea ani
malului contra putrefacţiunei. Mamiferele de 
obiceiu se prepară pe calea uscată, care 
consistă în jupuirea animalului şi împăiarea lui. 
Şerpii de obiceiu se deschid tăindu-ae pielea pe 
o lăture, căci dacă s’ar tăia pe mijlocul feţei 
ventrale se denaturează caracterele animalului. 
Insectele se prepară diferit după grupe: Coleop- 
terele se ţiu câtva timp în alcool apoi se uscă 
şi se înfige un ac prin elitre, unele Ortoptere 
trebuiesc umplute cu vată căci au abdomenul 
moale, fluturii se întind pe nisce aparate spe
ciale aşa că aripile să fie perfect destinse şi apoi 
li-se înfige un ac în torace, etc. (Lit.: Ph. L. 
Martin, »Die Praxis der Naturgeschichte». 1. Teii: 
Taxidermie.2.Teii: DermoplastikundMuseologie. 
Weiniar 1869—70. G. Capus, Guide du naturaliste 
preparateur. Paris 1883. Joh. M. Hinterwaldner, 
Wegweiser fiir Naturaliensammler. A. Pichler’s 
Witwe & Sohn. Wien 1869.)

Taxionomia, (grec.) învăţătura despre ordine; 
sistematica.

Taxodium Rich., (botan.) gen de plante lem
noase din fam. Coniferelor trib. Taxodieae, cu 
foi de regulă caduce, alterne, strobili lemnoşi; 
cuprinde vr’o 3 specii, una din China, două res- 
pândite din Mexico până în America boreal- 
atlantică. Una din aceste: T. diatichum Rich., 
oferă un lemn preţios, remarcabilă ca crescând 
pe terenuri mlăştinoase şi fiind la noi perfect

rustică merită nu numai actuala importanţă hor
ticolă dar mai ales va câştiga fără îndoială o 
deosebită importanţă silvică. [A. Pr.]

Taxonomia, v. Phytonomia.
Taxus L, (botan.) gen de plante lemnoase din 

fam. Coniferelor tribul Taxeae. Cuprinde vr’o 
8 specii borealtemperate (cari după unii autori 
ar fi de redus la uua): T. haccata L. *tiaa< 
(după exterior asemănătoare bradului, însă uşor 
de distins prin morfologia foilor şl strobilii la 
maturitate cărnoşi) al cărei lemrt preţios, mai 
de mult pe când era mult mai respândită, se 
întrebuinţa nu numai în industria casnică (po
lonice, butciaşe, etc.) ci şl ca material frecuent 
în sculptura religioasă (cruci de lemn, etc.). Ea 
se cultivă şi că plantă decorativă, mai ales ca 
gard viu în parcuri franceze. [A. Pr.]

Tay, cel mai însemnat rîu al Scoţiei, se varsă 
în Marea Nordului; 183 km. lung.

Taygetos, munţi în Peloponnes între Laconia 
şi Messenia; acum Pentedaktylon (piscul Ta- 
leton 2409 m.).

Tazbunar, sat în j. Akkerman în Basarabia, 
se află aşezat pe malul stâng al rîuleţului cu 
acelaş nume. Este o colonie bulgară, care s’a 
întemeiat pe la 1790. Acum populaţiunea se 
compune din bulgari, moldoveni şi ruteni, în 
număr de 1200 locuitori.

Tazlău, numirea mai multor comune, plăşi, a 
unui rîu şi munte în Rom., j. Bacău şi Neamţ.

1) Tazlău, mănăstire în Rom., j. Neamţ, zidită 
şi înzestrată de Ştefan cel Mare; curtea mă
năstirii era fortificată cu ziduri groase. Toate 
încăperile şi biserica erau frumos pictate. A()i 
e redusă ia biserică de mir. Iu apropiere sunt 
ape minerale, alcalinice-sodice-salifere şi bicar- 
bonate, cu o staţiune balneară renumită, şi mult 
căutată în sesonul de vară.

2) Tazlău, rîu în Rom., isvoresce din munţii 
Goşmanului, j. Neamţ, trece în j. Bacău şi se 
varsă în Trotuş la Onesci. Lung. 85 km.

3) Tazlău, corn. rur. în Rom., j. Neamţ, cu 
căt. T., Frumoasa şi Balcani; are 2871 loc., 3 bi
serici ort. şi 1 cat. In hotarul com. se află al- 
caline-sodice-salifere, anal. cu apele dela Siănic, 
Ems, Gleichenberg, şi au efect vindecător în 
caşuri de reumatism, sifilis şi eczeme.

Te —, V. şi The —.
Teaca, (magh. TekeJ, com. rur. în Trs., cott. 

Cluj, cu 2554 loc. germ., magh. şi rom.
Ţeara Focului, (spân. Tierra del Fuego), grupă 

de 8 insule mai mari şi numeroase altele mai 
mici la sudul Americei, având o suprafaţă de 
73,140 km*. Locuitorii, vr’o 8000 Peşărăh, sunt 
un popor vesel, bun de inimă, dar foarte necult. 
Aceste insule stâncoase aparţin în partea lor 
vestică la Chile, partea estică (20,444 km1.) la 
Argentina.

Teatru, spectacol public, închipuind diferite 
situaţiuni sau întâmplări din lume, scene istorice, 
mitologice sau sociale, imitate de anume per
soane după cum ei îşi închipuesc a fi fost pe
trecute în natură; local în care se represintă 
asemenea spectacole; complexul scrierilor unui 
autor dramatic; locul unde s’a petrecut un fapt 
însemnat. T. propriu 4>s, este astă4i o clădire 
specială, foarte încăpătoare, menită a se da în 
ea representaţiuni de tot felul de piese moderne 
sau vechi, dramatice, musicale sau choreografice.
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Nici QDul însă din T. moderne, n’au proporţiile 
T. antice, grece sau romane, cari erau menite 
să primească (ţcci de mii de spectatori, şi unde 
actorii trebuiau să se servească de mâşti-trom- 
pete, pentru ca glasul lor să poată fi aucjit de 
toţi privitorii. Ca literatură, T. de astăzi s’a mo
dificat mult de cel antic, unde nu erau cunos
cute decât două genuri principale; tragedia şi 
comedia (v. ac.). T. modern conţine pe lângă 
aceste genuri antice, drama modernă, melo
drama; farsa, opera, operetele, baloturile, vode
vilurile, etc. Cv. ac,).

Teatre libere, T. în care se represintă piese 
cu idei înaintate, sau de acele cari au fost re
fuzate în alte T. de seamă, pentru oare care mo
tive de ordin literar, politic sau social. [T. B.]

Ţebea, (magh. Czehe), corn. rur. în Trs., cott. 
Hunedoarei, are 1195 loc. rom. In cimiteriul Ţ. 
e înmormentat Avr. lancu.

Tebriz (Tăbris), capitala prov. pers. Aser- 
beidşân, situată într’un şes roditor, 180,000 loc. 
Ţesetorii de bumbac, fabricaţie de şaluri şi mă- 
tasă; însemnat comerciu de transit spre Europa. 
Prin pacea încheiată aci la 2 Nov. 1827 între 
Persia şi Rusia, ultima câştigă Erivanul.

Technic, (grec.) totalitatea mijloacelor şi pro- 
oedeunlor pentru confecţionarea productelor in
dustriale sau artistice. Technic, ceea ce privesce 
industriile sau partea materială a artelor. Ter
mini technici, terminologia proprie unei arte sau 
meserii. Technician, specialist în un ram al tech- 
nioei, inginer. Şcoală technică, v. art. Polytechnic 
şi Inginer. Trupe technice, trupele cari se ocupă 
cu serviciul militar de cale ferată, poştă şi te
legraf, aeronautică, artileria de cetate, etc.

Technologia, (grec.) învăţătura despre mijloa
cele şi procedeurile pentru transformarea pro
ductelor brute în articole pentru trebuinţele vieţii. 
T. mechanică cuprinde acele procedeuri, prin 
cari natura chimică a productelor bnrte nu se 
schimbă in mod esenţial (s. e. confecţionarea 
articolelor metalice şi de lemn, ţesătoria, etc.) 
T. chimică se ocupă cu producţiunea basată pe 
procese chimice (s. e. producerea metalelor, fa- 
bricaţiunea zachărului, sării, pieilor, etc.). In 
gramatică T. e sin. cu Morfologia, (v. ac.)

Teck, un mic principat pe pământul Şvabilor, 
a format posesiunea principilor din Zăhringen. 
Fiul lui Berchtold, Albrecht se întitulează prin
cipe de T. (1186). La sfîrşitul seci. XIV prin
cipatul T. e încorporat la principatul Wurten- 
bergei.

Tecla, Sfântă, n. pe la începutul erei creştine 
în Iconiu, s’a făcut creştină în urma predicărei 
Sf. Paul Ap. şi a fost cea dintâiu vergură con
sacrată lui D(ţeu prin votul castităţii. A fost 
torturată şi aruncată fiarelor selbatice, cari însă 
nu au atins-o şi aşa a fost lăsată liberă. A murit 
în etate de 90 ani. [Dr. I. Radu.]

Teclu, Nicolae, profesor de chimia generală 
şi analitică la academia de comerciu şi chimist 
al imprimeriei imperiale a statului în Yiena, 
n. 1839 in Braşov, unde făcu şcoala primară şi 
o parte a gimnasiului real, terminându-i în Viena. 
Urmă ingineria la politechnică, apoi trecu la 
academia de belle arte din Miinchen şi mai târziu 
la Berlin secţia architecturii. Terminând studiile 
trecu în România, dar negăsind teren pentru ar- 
chitectură, schimbă direcţia studiilor sale în etate

de 29 ani, urmând cursurile de profesură, în 
special chimia, la universitatea din Viena, stu- 
diând mai ales la vestitul profesor universitar 
Ludwig. Aici îşi luă licenţa. Fiind un timp pro
fesor la gimnasiul din Braşov, introduse ântâiaşi- 
dată cursuri de gimnastică raţională şi întemeia 
reuniunea rom. de gimnastică şi cântări, care 
există şi acţi. Voind în acelaş timp să organiseze 
gimnastica in România, nu găsi nici un sprijin. 
In Miinchen înfiinţa >Turnerbund« şi fu numit 
»Turnwart« regal preste toate şcoalele din Miin- 
chen. După luarea licenţei T. deveni asistentul 
prof. univ. Ludwig (Viena), apoi adjunct şi în 
fine la 1880 profesor de chimie la academia de 
comerciu din Viena. In acelaş timp fu numit şi 
docent la academia de helle arte din Viena, la 
catedra de chimia pigmentelor (colorilor). De
misionând din această funcţiune, fu numit chi
mist al monetăriei statului. La 1879 fu ales 
membru al Academiei române. La 1888 fu numit 
chimist al imprimeriei imp. din Viena. Afară de 
lucrările soiinţifice apărute în 1. germană cari 
i-au câştigat renume de chimist european, a pu
blicat în 1. rom. următoarele; Relaţiunile intre 
chimia organică şi anorganică (Discurs de re- 
cepţiune la Academia română. In Analele Aca
demiei române); Despre pigmentele anorganice 
(în Anal. Academiei rom.); Despre însemnătatea 
chimiei (în Almanachul soc. România-jună din 
Viena 1883); Despre elementele chimice (în âl- 
manachul României-june. Viena 1888). La con
gresul internaţional de chimie aplicată ţinut în 
Iulie 1898 la Viena, T. a ţinut conferinţe foarte 
interesante asupra intensităţii luminei şi despre 
flacără. (Cf. »Voinţa naţ» din 18/30 Aug. 1898 
şi Monitorul oficial al României nr. 198 Decem
vrie 1898.) [I. Moisil.j

Tecsfi, (rut. Ciacova), comună mare in Ung., 
cott. Maramureş, sediul unei subprefecturi şi 
judecătorii cercuale; are 4550 locv magh. şi ru
teni. In vechime era aici o mănăstire de Paulini, 
care prin donaţiuni regale a ajuns la mari bogăţii.

Tectollt, materie întrebuinţată pentru aco
perirea caselor; se compune din o ţesătură de 
in sau cânepă impregnată cu cleiu, glicerină şi 
celulosă.

Tectologia, un ram al biologiei (v. ac.).
TectonaL., (botan.) mic gen din fam. Verbe- 

naceae, tribul Viticeae, cu vr’o 3 specii de 
mari arbori, originari din Asia şi anume din India 
orientală şi archipelagul Malaian. Dintre speciile 
acestui gen exotic menţionăm T. grandis L., 
originar din Ostindia. Lemnul acestui arbore este 
cunoscut sub numirea de »lemnul de Teck«, 
care din causă că conţine acid silicic este foarte 
durabil şi aproape indestructibil, întrebuinţnn- 
du-se în industrie mai cu samă pentru con- 
strucţiuni navale. [Z. C. P.]

Tectonica, (grec.) măiestria de a produce figuri 
artistice din piatră sau lemn.

Tectura, tablă sau învelitoare pentru păstrarea 
actelor; filă care se lipesce preste un text greşit.

Tecuciu, judeţ în Rom., cu un teritoriu de 
216,550 hect., muntos; lanţuri de coline compun 
o configuraţie a solului foarte plăcută. E udat 
de o mulţime de rîuri, dintre cari Şiretul şi 
Bârladul sunt mai însemnate. Pământul de pe 
platouri e roditor şi propriu pentru cultura ce
realelor. Judeţul T. e străbătut de multe linii
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ferate şi şosele naţionale. Comerciul şi industria 
se desvoaltă cu deosebire în capitala jud. In 
privinţa administrativă e împărţit în 5 plăşi cu 
120,026 loc. Istoricul jud. a fost studiat de 
cătră Papadopol-Calimach. (Dicţ. Geogr.)

Teeueiu, oraţ în România, capitala jud. cu 
acelaş nume, cu 13,405 loc., situat pe malul 
drept al Bîrladului, la întâlnirea acestuia cu 
Tecuciul. E reşedinţa prefecturei judeţului, a 
unui tribunal şi altor autorităţi secundare. Are 
un gimnasiu real, mai multe şcoale primare 
mixte şi 9 biserici deservite de 15 preoţi. Sta
ţiune a căii ferate laşi-Vaslui-Galaţi şi T.-Mărâ- 
sesci. In docum. ist. se pomenesce oraşul pentru 
prima oară la 1134.

Tecuciu-Calenderu, corn. rur. în Rom., j. Te
leorman, lângă păreul cu acelaş nume, (care 
isvoresce din j. Argeş), cu 1630 loc., 2 biserici 
şi o şcoală mixtă.

Te Deum laudamus, imn biser. do laudă şi 
preamărire a lui Dcjeu în bis. apusană; cores
punde doxologiei sau imnului »Mărire întru qei 
de sus lui D4eu< al bisericei orientale.

Tefrita, rocă eruptivă neovulcanică, compusă 
de plagioclas, nefebn sau Leucit şi Augit cu sub
stanţa vitroasă.

Tega, o serie de munţi în Rom., j. Buzeu, 
servesc de păşunat pentru mii de oi. Are o că- 
şărie, al cărei produs e cunoscut în comerciu 
sub numele de Penteleu.

Tegea, oraş în vechea Arcadia; ruinele lui se 
ved spre sud dela Tripolizza.

Tegenarla, un păiangen din gmpa Araneidelor 
sedentare, care trăiesce prin colţurile camerilor 
şi îşi ţese o pânză foarte regulată rotundă şi 
verticală.

Tegernsee, lac în Bavaria super., 10'6 km9., 
72 m. afund, la altitudine de 726 m. Lângă el 
e satul T. cu mănăstire benedictină fundată la 
736, acum castel.

Tegetthoff, Wilhelm, baron, admirai austriac, 
n. 23 Dec. 1827 în Marburg, elev al şcoalei de 
marină din Veneţia. Comandant al flotei austr. 
la Helgoland în 1864, bate liota ital. 1866 la 
Lissa. T. a adus corpul împ. Maximilian (v. ac.) 
din Mexico. La 1868 a fost numit membru pe viaţă 
în casa Seniorilor, f 7 Apr. 1871 în Viena I-s’au 
ridicat monumente în Pola, Marburg şi Viena.

Tegner, Essaias, poet liric svedez, n. 1782 în 
Kyrkerud, t 1846 în Wexio. Profesor la uni
versitatea din Luud, dela 1818 membru al aca
demiei, pe urmă (1824) episcop la Wexio. Orator 
şi pedagog eminent. Poema lui »Frilhjofssaga«, 
un mărgăritar al lit. svedeze, e tradusă aproape 
în toate limbile. Are statuă în Luud.

Teguelgalpa, capitala republice! Honduras, în 
America centrală, lângă RioCholuteca, 10,000 loc.

Tegument, (botan.) învelişul protector al ovu
lului (v. ac.) sau al seminţei (v. ac.). T. seminţei 
poate 6 dublu, când cel extern se <jice testa, cel 
intern tegmen (Migdal, Ricin). Mai poate purta 
formaţiuni derivate, ca arilul (v. ac.), arilodul 
(înveliş secundar ce se desvoaltă dela micropilul 
seminţei spre hil, ca la Nucuşoară); caronculul, 
umflătura T.-lui numai în jurul micropilului 
(Ricin); strophiola, dilataţie membranoasă a ra- 
pheului seminţei (Rostopască). Când fructul are 
perioarp tareT. seminţei e subţire (Cireaşă, Alună), 
şi invers (Strugure, Curmală). [S. Şt. R.]

Teh (BamhrJ, mesură de lungime în Birma, 
= 339-59 cm.

Teheran, capitala Persiei şi a provinciei T., 
situată pe un platou sterp, 230,000 loc.; mare 
palat al şahului, centru de drumuri importante.

Tehuantepec, oraş în statul mexican Oajaca, 
pe istmul de T., în apropierea Oceanului Pa
cific ; legat şi cu Oceanul Atlantic prin calea 
fer. T. (308 km.). 8000 loc., port.

Tehug, mesură de drum în Birma, = 3395-91 m.
Ţehuri, bresle (v. ac.).
Teina, (Iheina), sin. cu Cafeina (v. ac.).
Teint, (pron. ten), peliţa feţii şi coloraţiunea ei.
Teireelae, (Tiresias), în mitol. grec. un tiner 

pedepsit de (Jei cu orbie, pentru că a spus oa
menilor secretele lor; Zeus l-a iertat şi i-a dat 
darul profeţiei.

TeişanI, com. rur. în Rom., j. Prahova, cu 
1335 loc. Pe teritoriul com. s’au aflat mine ex
ploatate în seci. XIV şi XV. La T. a fost o 
luptă între Stroe Buzescul şi Tătari în timpul 
lui Radu Şerban Basarab (1600—02).

Teism, (grec.) original înseamnă credinţa în 
existenţa lui D(}eu, în opo.siţie cu ateismul (v. ac.). 
Astăzi însă T. în limbagiul filosofic şi dogmatic 
se numesce sistema, care învaţă, susţine şi crede 
în existenţa lui D^eu ca fiinţă spirituală, absolută 
şi personală. (Cf. şi Deism şi Panteism.) [PI.].

Teişor, numirea populară a plantelor: Eerria 
japonioa DC. (v. ac.) şi Spiraea Filipendula L. 
(V. ac.).

Teiu, numele românesc al diferitelor specii din 
genul Tilia L. (v. ac.); Teiu alb = Tilia ar- 
gentea Desf., Teiu royM = Tilia parvifolia Ehrh. 
şi Tilia vulgaris Hayne (v. ac.).

Teiu, com. rur. în Rom., j. Argeş, compus din 
4 sate cu 1624 loc., 2 biserici şi 1 şcoală pri
mară rurală.

Teiu, loc isolat în Rom., j. Ilfov, asii pentru 
copiii surdo-muţi şi săraci. A fost palatul de vară 
al lui Grigorie-Vodă Ghica.

Teiuş, (magh. TSvis), com. rur. în Trans., cott. 
Alba infer., cu 4070 jug. cat. şi 2878 loc. rom. 
şi magh. E centru însemnat al căilor ferate ar
delenesc!.

Teja, ultimul rege al Ostrogoţilor, a fost co
tropit la 554 cu întreaga tabără a poporului seu de 
oştii-ile Bizanţului conduse de Belizar şi Narses.

Teju, (Salompenter, Tupinam bis TeguixinGray), 
şoperlă de 2 m. lung., se găsesce dela Guayana 
până la Paraguay. Se hrănesce cu paseri. Are 
carne gustoasă.

Tejuco, alt nume al oraşului Diamantina (v. ac.).
Teke, v. Ahal.
Teklr-Ghiol, localitate în Dobrogea, aproape 

de Constanţa. Aici se află un sanatoriu situat 
150 m. dela ţermul Mării Negre pentru copii 
sorofulo-tuberculoşi, deschis vara-iarna; cuprinde 
40—50 bolnavi.

Tel, ţintă. Ţ. sau ghidon se numesce şi bu- 
tonaşul la capătul puscei, cu care se ochesce 
(v. şi Mira).

Telamon, un heros al Grecilor, fiul lui Aeakos 
cu Endeis, a ucis pe Phokos, fratele maşter, şi 
a fugit la Salamys, unde regele Kychreos i-a 
dat fata şi, la moarte, regatul.

Telamoni, în architectură figuri purtătoare de 
zidiri.

Telchini, numele unui trib de preoţi antici din
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insula Redus, unde au instituit cultul 
Apollo şi al deiţei Tune, care cult poartă numele 
tribului lor. La început erau consideraţi ca de
moni, mai târcjiu ca semitei, cari cu sciinţa lor 
hieratică aduceau folos omenimei. Fiind că s’au 
opus (leilor, au fost ucişi de cătră Apollo.

Telciu, (magh. Tilcs), corn. rur., în Trs., cott. 
Bistriţa-Năseud, cu 40,913 jug. cat. şi 3102 loc. 
rom. şi magh.

Teleaga, cărucioară cu doue roate, servesce 
spre purtarea poverilor mai mici.

Teleaga, corn. rur. în Rom., j. Prahova, com
pusă din 4 căt. cu 4000 loc. In raionul corn. se 
aQă isvoare minerale, cercetate în timpul verei 
de mulţi pacienţi.

Teleagd, (magh. MezB-TelegdJ, corn. mică în 
Ung., cott. Bihor, se amintesoe deja la 1257. Are 
233 case, cu 1805 loc. magh., puţini români. 
Teritoriul 3331 jug. cat. muntos. Staţiune de 
cale ferată.

Teleajenul, plaiu în Rom., jud. Prahova, se 
compune dintr’o comună urb. Văleni (v. ac.) şi 
21 com. rur. Deasupra unui promontoriu se ri
dică munţi înalţi bogaţi în păşune. In regiunea 
dealurilor se află păduri frumoase de brad, gră
dini de pruni. Solul plaiului e bogat în minerale, 
isvoare sărate şi puţuri de pucioasă.

Teleangiecta8ia,(med.) mici angioame, dilataţii 
de vase sanguine, in piele. (Cf. şi art. Angioma.)

Telefon, aparat ce servesce a transmite sune
tele la distanţa prin electricitate. A fost inventat 
de Greham Bell. T. lui Bell se compune dintr’un 
magnet închis în un cilindru de lemn, un pol 
al acestui magnet se află pus în un mosor, 
în jurul căruia este învârtit un fir de alamă 
învelit cu matasă. Capetele firului comunică cu 
doue fire conductoare care stabilesc comunica- 
ţiune între acest T. şi alt aparat cu totul analog 
cu acesta, aşezat la o mare distanţă. In faţa po
lului şi a mosorului este o lamă de fier sub
ţire întinsă în fundul unei leice. Apropiând gura 
la leică şi pronunţând oare-care cuvinte, lama 
vibrează apropiindu-se şi îndepărtându-se de 
magnet, schimbându-i magnetismul şi dând 
nascere unui curent în mosor. Acest curent de 
inducţiune se conduce prin fire la celalalt te
lefon şi întră în mosor, modificând magnetismul 
magnetului care atrăgând sau respingând placa 
din faţa lui, aceasta vibrează producând exact 
vibraţiunile telefonului în faţa căruia vorbim, 
şi deci produce vibraţiuni aeriene cari se pot 
auzi de o persoană care ar pune urechia în faţa 
leicei acestui telefon.

Telefot, aparat destinat a fotografia oscilaţiu- 
nile unui fir metalic magnetic, care servesce a 
primi telegramele submarine transoceanice. Se 
(latcresce lui Ader.

Telefotografle, (grec.) fotografiarea obiectelor 
depărtate. In aparatele fotografice comune ima
ginea obiectelor depărtate e mică, însă dacă îna
poia obiectivei punem o lentilă (livergentă (îm- 
prăştietoare) potrivită, imaginea va fi mai mare.

Telegar, cal de teleagă, cal sprinten, folosit 
la trăsură, nededat cu poveri mari.

Telegonoe, fiul lui Odysseus şi al Kirkei. 
Mamă-sa l-a trimis să afle pe Odysseus. Fur
tuna îl mână la Itbaca, unde se luptă cu Odys
seus şi îl omoară, fără a sci cine a fost.

Telegraf deetrie, aparat care are de scop de

a transmite în scris, prin ajutorul unui curent 
electric, la distanţe fcarte mari ideile sau cu
getările noastre. Cele mai importante sisteme de 
telegrafie sunt cele ale lui Morse şi ale lui Breguet. 
T. lui Morse se compune din 4 părţi, şi anume: 
1) pila electrică, 2) manipulatorul, 3) linia tele
grafică, 4) receptorul. Pila electrică ce se în
trebuinţează este pila lui Danieli sau a lui 
Leclancbe. Polul negativ al pilei comunică cu 
pământul, polul positiv cu manipulatorul. Ma
nipulatorul se compune din un rMicător metalic, 
care se mişcă în jurul unei axe orisontale. De 
desubtul acestuia şi la una din extremităţile 
lui se află o prominenţă metalică pusă în comu
nicaţie cu polul positiv al pilei. Un resort ţine 
capul ridicătorului în sus, în mod ca să nu se 
atingă de prominenţă. Linia telegrafică se com
pune din un bun conducetor al electricităţii, 
care reunesce staţiunile între cari voim să co
municăm. Când e vorba de o linie aeriană, e 
compusă din un fir de fer galvanisat susţinut 
de nisce stâlpi prin nisce isolatori de porţelan. 
Când linia este subterană sau submarină ea se 
compune din fire de aramă învelite ou o pătură 
isolatoare de cauciuc sau gutapercă. Unui din 
capetele liniei comunică cu ridicătorul manipu
latorului. Receptorul se compune din un eleotro- 
magnet. Unul din capetele firului acestui electro- 
magnet comunică cu pământul, iar celalalt cu 
linia telegrafică. Acest electro-magnet e destinat 
a trage un ridicător, care prin un vîrf ascuţit 
face nisce semne pe o bandă de hârtie ce se 
desfăşură înaintea lui. Manipulatorul şi pila sunt 
situate la una din staţiuni, receptorul la ceea- 
laltă. Apăsând asupra manipulatorului, curentul 
pilei trece prin fir în mosorul receptorului, 
care atrage ridicătorul, care la rândul seu face 
un semn pe banda de hârtie. Semnele ce se fac 
sunt puncte sau linii după durata apăsăturii. 
Prin puncte sau linii se produc toate literile în 
modul următor:

a
b
c
d
e
f
g
h

1
k
1

m
n
o
P
q
r

Telegraful Breguet diferă de telegraful Morse 
numai pentru câtprivesce manipulatorul şi accep- 
torul, cari sunt compuse din doue roţi dinţate pe 
cari sunt semnate literile alfabetului. Roata ma
nipulatorului are un mâner, şi mişoându-se de 
un dinte întrerupe curentul (le odată, dacă se 
mişcă de mai mulţi dinţi întrerupe de atâtea ori 
curentul câţi dinţi au trecut. Receptorul se va 
mişca tot de acelaşi numer de dinţi şi va pre- 
sinta aceeaşi Uteră sub un arătător. In caşul te
legrafiei submarine la mari distanţe, receptorul 
se compune' de un ac al unui galvanometru care 
după mişcările sale indică semnul ce se trans-
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mite. Acum în urmă acest ac a fost înlocuit 
prin un fir subţire, (v. Telefot.)

„Telegraful Roman“, după >Gaz. Trans.» cel 
mai vechiu dintre (Jiarele române de a(}i din 
Trans. şi Ung., înflinţat de mitropolitul Şaguna. 
Primul numer a apărut la 1 Ian. 1853. După 
introducerea erei constituţionale în Ungaria «Tel. 
Bom.< s’a pus pe terenul legal asigurat de con
stituţie, şi a profesat politica de activitate. »T. 
R.« este organ al intereselor bisericei ort. rom. 
De present apare de 3 ori pe septemână. Cu 
puţine excepţiuni el a fost redactat tot de preoţi.

Telegrama, depeşă telegrafică, v. Telegraf.
Telekl, losif, istoric magh., n. 1790, a ocupat 

funcţiuni administrative, comite suprem, refe
rent la camera de curte, custode al coroanei şi 
dela 1842—48 ultimul guvernor al Transilvaniei. 
După 1849 a fost presidentul academiei magh. 
Scrieri principale: A Hunyadiak kora, Torteneti 
adatok. f 1855.

Telekia Bmgt, (botan.) după unii gen propriu, 
după alţii numai subgen dela Buphtalmum, de 
care diferă prin foi mari cordate şi bracteele 
involucrului late. Singura specie dela noi T. spe- 
ciosaBmgt. e cunoscută sub numirea de «brustur», 
«brusturul oii», «lăptuca oii», ş. a. [A. Pr.]

Telelog, aparat prin care se fac comunicări 
din depărtare. Sin. telegraf (v. ac.).

Telemachos, în mitol. grc. fiul lui Odysseos 
(la Romani Ulisscs) cu Penelope. Când a plecat 
tatăl seu la resboiul din Troia, a remas ca copil, 
şi când tatăl seu s’a reîntors acasă şi aci a aflat 
peţitorii muierii sale, T. i-a ajutat a-i ucide pe toţi.

Telemeteorograf, {grec.) un meteorograf ce ne 
indică din depărtare fenomenele meteorologice.

Telemetru, (grec.) aparat pentru măsurarea 
repede a unei distanţe cu ajutorul teodolitului.

Telenescl, un tîrguşor in Basarabia, j. Orbeiu, 
locuit de moldoveui, parte mazili. T. se află aşezat 
pe malul drept al rîului Ciulicul-mijlociu. Îm
prejurul lui solul e muntos şi foarte fertil. Po- 
poraţiunea e de preste 3500 loc., toţi agricultori.

Teleologia, (grec.) ca termin technic în lim- 
bagiul fllosofiei modeme designează sistema, care 
socotesce că scopul este principiul pentru Înţele
gerea şi explicarea lumei, a lucrurilor din dînsa, 
a ordinei din univers şi a mersului evenimen
telor. După natura scopurilor ca cause finale, 
se face deosebire mai ăntâiu între fisicoteleologie 
şi eticoteleologie; apoi se deosebesce teleologia 
religioso-etică de cea immanentă teoretică şi de 
cea antropologică sau utilitarişti că. In oposiţie 
cu explicarea mechanică a lucrurilor, explicarea 
teleologică a fost susţinută de filos. Plato, Ari- 
stoteles, de părinţii bisericei, apoi de şcolastici, 
de Leibnitz, ş. a.

Teleologic, (grec.) în limbagiul filosofic de
notă însuşirea caracteristică a acelor vederi şi 
acţiuni, cari caută a descoperi un anumit scop în 
toată ordinea naturală din univers şi în mersul 
evenimentelor. Op: mechanic. [PI.]

Teleor, Dumitru Gonstantinescu, publicist, 
n. 10 Maiu 1858 în comuna Atîrnaţi (j. Te
leorman). A colaborat şi colaborează la deose
bite cjiare şi a publicat: Novele, Scene şi Por
trete (1886), Flori de liliac. Durere, Icoane, 
Novele alese (1894), Schiţe umoristice, Realiste 
(1896), Aventurile unei soacre, farsă (1896). 
Alte schiţe umoristice. Epigrame, 1900. Ulti-

Enciolopedia română. Voi. IU.

mele schiţe umoristice, 1900. Tuns şi frezat, 
1901. Povestiri patriotice, 1902. Din viaţa mea 
de medic, 1903.

Teleorman, 1) T., riu în Rom., isvoresce în 
j. Argeş, trece în j. Teleorman, primesce mai 
mulţi afluenţi şi se varsă in Vedea.

2) T., judeţ, după numele rîului, ou un te- 
ritor de 4760 km2., şesos şi roditor, udat de Du
năre şi Olt şi de mulţimea văilor şi păraielor 
mai mici. T. este între primele judeţe agricole. 
Cultura cerealelor e aproape singura producţiune 
a acestui jud. Viile dau un însemnat produs. 
Industria şi comerciul se desvoaltă în oraşe, in
dustria e ceadecasă, articlii comerciali sunt brân- 
zeturile, pescele şi produsele agricole. Avântul 
comerciului îl înlesnesce portul Turnu-Măgu
rele. Tîrgurile jud. âncă sunt renumite, T. are 
şosele şi multe căi ferate. E locuit de 236,129 su
flete ce se împart pe 10 plăşi. T. e unul dintre 
cele mai bogate jud. în tradiţii şi reliovii istorice; 
e studiat sub raport istoric, aroheologic şi filo
logic de Haşdeu în «Columna lui Traian», de 
Grig. Tocilesou în «Dacia înainte de Romani» şi 
alte scrieri ale sale şi de Xeuopol în «Istoria 
Românilor». (Dicţ. Geogr.).

Teleosaurli, reptili de felul crocodililor, ajun
geau lungimea de 6 m., aveau representanţi nu
meroşi în perioda iurasică.

Teleosis, (grec) perfecţionarea organismelor 
în decursul desvoltării lumei.

Teleostel, ordin de pesci (v. ac.).
Telepathia, (grec) termin întrebuinţat astăzi 

spre a areta că anumite persoane ar pute să 
perceapă cu sensurile şi lucruri şi fapte, cari, 
fie in spaţiu, fie în timp, se află preste putinţa 
obicinuită de percepţiune. [PI.]

Teleph —, v. şi Telef —.
Telephania, (grec) vedere telegrafică, trans

punerea imaginilor cu ajutorul curentului elec
tric. Primele încercări de T. lo-a făcut Selencq 
d’Ardres la 1877.

Telephorus, (Gantharis), gen cţe insecte din 
ord. Coleopterelor, fam. Malacodermata (gândacii 
moi), cu gura şi toracele roşii-gălbui, elitrele 
albastre (femeiuşcă negre-castanii) şi pâutecele 
galben-roşoat. Lung. 13—14 mm. Trăie.sce pe 
frunzele arborilor oa frasinul, stejarul, etc., lar
vele lor ies iarna în pământ şi-s negre-catifelat. 
Are foarte multe specii ce poartă numele în ge
neral de gândăcei sau gândac de frasin, aşa: T. sau 
C. abdominalis, fusca, obscura, fulva, alpina, 
rufa, nigricans, etc., a căror coloraţiuni variază 
mult dela o specie la alta. [I. P. Voiteşti.]

Telescop, instrument optic pentru observarea 
corpurilor ceresci, construit pe principiul reflec- 
ţiunii şi refracţiunei luminei. Primul T. a fost 
construit de Newton la 1663 şi consta dintr'un 
cilindru mare de lemn deschis la un capăt, ce 
SC îndreaptă spre ceriu, cu o oglindă concavă 
la celalalt capăt. Lumina ce venea dela un astru 
se reflecta, convergându-se pe oglindă, se re
flecta totalmente pe o prismă de reflecţiune to
tală (v. ac.) spre păretele cilindrului unde forma 
o imagine în faţa unei lentile convergente. Pri
vind prin lentilă se vede imaginea virtuală mă
rită. T. a adus foarte mari servicii astronomiei. 
Observându-se corpurile ceresci, descoperindu-se 
sateliţi, planete, arte roi zi, comete, etc. Imagi- 
nele ce se obţin sunt inverse corpurilor.
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T. lui Hersehel (1795), era foarte mare şi 
aşa făcut că ee privea prin deschiderea dinaiute 
iar DU prin o anumită deschidere laterală.

T. lui Gregory e cu vedere directă printr’un 
ocular ce e pus in mijlocul fundului cu oglindă 
concavă. [G. M. M.]

Telesio Bernardino, (1509—88), filosof natu
ralist ital., n. la Cosenza, profesor de literatură 
în Neapole, unde fundă societatea filosofică Co- 
sentină. Precursor al lui Baco, e primul dintre 
moderni, care combătu aristotelismul medieval 
şi în opera sa »De rerum natura juxta propria 
principia» stabili ca temelie a sciinţei studiul 
naturei prin propria observaţiune şi experienţă.

Telestichon, v. Acrostichon.
Teletermoindicătorşi Teletermometru, aparate 

pentru a indica temperatura unui corp dela o 
distanţă oarecare.

Teleutospori, (botan.) sporii rusistenţi durabili 
de toamna până primăvara, dela Ciupercile Ure- 
dinee(v.ac.); suntuni-bi-oritri-celulari, cu mem
brană groasă, negricioasă, în interior cu proto- 
plasmă, avută în materii de reservă, oleiu, ş. a. 
şi un nucleu în flecare celulă. Primăvara ger
minează, dau un promiceliu, acesta dă sporidii 
(v. Spor), cari germinând reproduc Uredinea 
respectivă. [S. Şt. R.]

Ţelina, uumele popular al plantei Apium gra- 
veolens L. et var. rapaceum Mill. (v. ac.).

Telinca, un instrument de suflare din specia 
fluerilor, se compune dintr’o ţeve cilindrică de 
lemn de soc, de paltin, de răchită sau de teiu, 
sfredelit. Unele T. sunt legate în câteva locuri 
cu coajă de lemn de cireş, ca să nu crape. Are 
o lungime ca. de 65 cm., iar grosimea ca. de 
66 mm. Din T. cântă ciobanii la oi, suflând pe 
la un capet, iar pe la celalalt bătend cu de
getul arătător, pentru ca să dea diferite sunete, 
după cum astupă mai mplt sau mai puţin ca
pătul ei. T. este cel mai imperfect din toate 
fluerile ce le avem, prin simplicitatea construc- 
ţiunii lui el amintesce monaulul celor vechi. 
Sunetele produse sunt cam ascuţite şi lipsite 
de claritate.

Teii, 1) T., Christian, general şi bărbat po
ntic român, n. 1807 la Braşov, f 1884 la Bu- 
curesci. Intrat în armata Ţerii-Românesci dela 
reînflinţarea ei (1830), ia parte la mişcarea re
voluţionară dela 1848, semnând împreună cu 
Eliade şi St. Golescu proclamaţia dela Islaz, şi 
devine membru al guvernului provizoriu. Exilat 
după intrarea Ruşilor în ţeară, petrece 8 ani 
în Turcia primind o pensiune dela Sultan. Re
întors la Bucuresci în 1857, participă la divanul 
ad-hoc, e câteva luni (până la sfîrşitul lui Maiu 
1863) miuistru de culte sub Vodă Cuza, apoi 
iarăşi (Mart. 1871 până lan. 1874) în cabinetul 
Lascar Catargi sub domnia lui Carol I, când ela
borează şi promulgă (14 Dec. 1872) legea pentru 
alegerea mitropoliţilor şi episcopilor şi pentru 
constituirea sf. Sinod (după prototipul rusesc).

2) TeU, Alexandru, general de brigadă din 
artilerie, flul lui Christian T., n. 1846, absolvă 
şcoala militară din care iese în 1864; căpitan 
în 1871, face compania din Bulgaria în gradul de 
maior; colonel în 1889; apoi general de brigada, 
funcţiune în care exercitează comandamentul 
succesiv la Focşani, la Bucuresci (brigada arti
lerie) şi la Severin (divisia I inf.).

Teii, Wilhtdm, un erou legendar al Elveţie
nilor, despre care se povestesce că în Novembre 
1307 ar fl ucis pe Gessler, guvernatorul austriac 
din Altorf şi ar fi liberat pe compatrioţii săi de 
tirănia străină. Neautenticitatea acestei povestiri 
este astăzi însă în de ajuns dovedită. Po
pular a devenit T. în toată Europa prin celebra 
dramă, cu acelaşi nume, a lui Schiller şi apoi 
prin opera lui Rossini.

Teii el Keblr,sat îu Egiptul inf. Aci au bătut En
glezii subWolseley pe Arabi Paşa la 13 Sept. 1882.

Tellez, (pron. Teliedz) Gahriel, poet spân., 
cunoscut sub numele de Tirso de Molina, că
lugăr, n. 1585 în Madrid, f 1648, cel mai mare 
dramatic al Spaniei după Calderon şi Lope de 
Vega, care îl numesce Terenţiu al Spaniolilor. 
In »Les cigarrales de Toledo» (Livezile Toledei) 
o colecţiune de novele şi comedii, arată regu- 
lele poesiei dramatice, cari după el consistă în 
a nu prea ţine samă de regule. O ediţie com
pletă a comediilor sale a publicat Hartzenbusch 
12 voi.. Madrid 1839—42. O alegere îngrijită 
în «Biblioteca de autores espanoles» 5 voi.. Ma
drid 1850.

Tellumo, ijeul bărbat faţă de 4‘Da Tellus 
(v. ac.), ca şi Zeus Chthonios, faţă de 4ina De- 
meter (Ceres la Romani).

Tellus, (lat.) păment, sol, teren; teluric, ce să 
ţine de păment. Tellurism, magnetism animalic.

Tellus, la Romani 4ina, care personifica pă
mântul roditor şi nutritor, ca o mamă bună; 
(T. Mater), la Greci ()ma Găa. La 268 a. Chr., 
în urma unui cutremur de păment i-s’a votat 
un templu.

Teluga, limba poporului Telinga, (ca. 20 mi
lioane), locuitor în presid. Madras în Estindia.

Teluriu, un metaloid, în familie cu sulful şi 
seleniu. P. at. = 125; descoperit de Miiller de 
Reichenstein îu minele de aur ale Transilvaniei 
la Secărîmb unde e combinat cu aur, argint, etc. 
Corp solid, aspect metalic, coloare cenuşie, se 
topesce la 400° şi presintă proprietăţi analoage 
cu ale sulfului, seleniuiui, etc.

Tema, materie de tractat, tesă; ceeace să dă 
şcolarilor să traducă sau să desvoalte.

Temere, acea stare afectivă, care se nasce in 
sufletul nostru la prevederea sau la aşteptarea 
vr’unui reu real ameninţător sau numai pre
supus ca atare. T. totdeuna este însoţită şi de 
un sentiment de nelinisce, prin urmare de ne
plăcere. Ca afect se numără între afectele aste
nice sau de depresiune. [PI.]

Temeritate, cutezanţa oarbă, care desconsideră 
pedecile, ce i-se opun sau ori ce fel de pericole.

Temes, rîu, v. Timiş.
Temeevăr, oraş, v. Timişoara.
Temis, rîu în Anglia, v. Themsa.
Tempa, (magh. Ceenk), picior de munte dea

supra Braşovului (v. ac.), 994 m. In verf e aşe
zată pe un pedestal înalt statua lui Ârpâd. Dela 
acest loc se deschid privelişti încântătoare presţe 
Ţeara-Bârsei spre munţii secuiesci, spre România 
şi Ţeara-Făgăraşului.

Tempe, frumoasa vale a rîului Teneios în Te- 
salia între munţii Ossa şi Olimp, 7 km. lungă 
şi ici-colea abia 30 m. largă.

Tempea, Badu, într’un document din 18 Aug. 
1798 se întitulează: >al şcoalelor naţionaliceşti 
prin Prinţipatul Ardealului Director*. Prin edictul
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de toleranţă al lui losif II, 24 Oct. 1781 s’a dat 
drept confesiunilor de a-şi înfiinţa şcoli naţio
nale. Pentru şcolile române se institui un director 
cu'ieafă de 400 fi. din fondul de studii ardelenesc. 
Primul director cu sediul în Sibiiu a fost Dimitrie 
Evstatievioi, căruia îi urma la 1785 T. Acesta 
a învăţat la gimnasiul Saşilor din Braşov; el a 
fost înscris aici ca primul elev român gr.-or.; 
a cerut un ajutor de 100 fi. dela bis. Sf. Nicolae 
(19/8 Oct. 1786) ca să se pregătească în Buda 
pentru treapta preoţiei. La 1806 în Protocolul 
poruncilor T. se subscrie protopop al Braşovului. 
In această calitate se încurcă în certe cu cu
ratorii bis. pentru fiul seu Duţu, pe care voia să-l 
pue în postul de preot. Aceste neînţelegeri pri- 
cinuiră suspendarea protopopului întâmplată la 
1817. El a rătăcit un an prin Moldova şi se în
toarce la 1818, cerând ertare dela parochienii 
lui şi dela consistoriu. A publicat în Sibiiu la 
1797 o gramatică. (Of. Ist. şcoal. rom. din Braşov 
de A. Bârsan.) [T. S.].

Tempera, manieră de pictură, la care colorile 
se prepară cu albuşul ouelor sau ou lapte de 
capră. Se distinge prin durabilitate.

Temperament, în limbagiul filosofic; o determi
nare obicinuită a stărilor sufletesci ca tărie şi 
excitabilitate, întru cât ele se arată condiţio
nate de constituţia sistemului nervilor. T. îşi 
afiă explicaţia în aşa numita resonanţă fisiolo- 
gică, în faptul că stările sufietesci sunt în
soţite şi de anumite stări trupeşei. După gradul 
de tărie şi de excitabilitate se deosebesc patru 
forme de T.: sanguinic, coleric, flegmatic şi me
lancolic. T. aang. are sensibilitate foarte desvol- 
tată, pricepe iute, uită uşor, e mobil, vesel, 
prietinos, social dar fără statornicie; se caracte- 
risează prin superficialitate, uşurinţă, puţină con
stanţă şi puţin caracter. T. coleric dispunând 
de o mare iinpresionabilitate se caracterisează 
prin o cuprindere şi decisiune iute, voinţă fermă, 
curagiu şi resoluţie, prin mănie, îndirgire şi 
neconsiderare. T. flegmatic se caracterisează prin 
puţină impresionabilitate, prin puţină acţiune, 
dar pentru aceasta indivizii de acest T. sunt li- 
nisciţi, perseverenţi, trainici, pacienţi, fideli şi 
conscienţioşi. T. mdancolic se caracterisează 
piîn mică impresionabilitate, dar propria acţiune 
este mare. Acest T. dispune pe om ca să tră
iască pentm sine, în contemplaţiuni profunde 
şi in meditaţii religioase. Toate aceste însuşiri 
ale T. nu sunt a se lua per absolutum, de 
oarece nici unul dintre T. nu se întimpină singur 
la nici un individ, oi în amestec ou altele. [Pl.J

Temperanţa, cumpătare, disposiţia virtuoasă 
care face pe om să-şi reguleze poftele sale, să 
se ţină departe de ori ce exces şi să trăiască 
ou oumpetare îu mâncare şi beutură. Societăţi 
de T. sunt acele cari fac ca membrii sei să se 
obţină mai cu samă dela beuturi alcoolice, (v. In- 
temperanţa.) [PI.]

Temperantia, (med.) remedii ce se întrebuin
ţează pentru recorirea, moderarea căldurii cor
pului. Cataplasme şi spălături reci, băi reci, beu
turi acrii, etc. fac acest serviciu.

Temperare, potolire, liniscire, stîmperare.
Temperatura, gradul relativ de căldură al unui 

corp. T. se măsoară în grade de termometru 
(v. ac.) şi nu e decât o diferenţă de căldură, 
iar ou cantitate de căldură: când un corp are

grade în plus ca T. medie obicinuită (17° C) 
4icem că e cald, când are în minus, (jioem că 
e rece sau frig. T. arătată de termometru nu 
e decât ceva foarte relativ şi nefondat, căci 
punctul de origină (0°) de îngheţarea apei e cu 
totul arbitrar; se putea foarte bine lua alt corp 
şi atunci 0 era mai sus sau mai jos. S’a con
siderat ca 0 absolut însă acea T., nerealisată 
până acum, la care ori ce mişcare moleculară 
şi atomică încetează în corpuri; corpurile la 0° 
abs. nu mai aveau nici o energie (v. ac.). Acest 
punct ar corespunde la — 273° C, şi tempera- 
turele socotite începând dela acest punct se 4io 
absolute.

T. cea mai ridicată (preste 3000°) s’a produs 
în arcul voltaic al curenţilor electrici foarte 
puternici; T. cea mai scă4ută (cam —250) s’a 
realisat prin evaporarea aerului lichid.

T. aerului se determină lăsând termometre 
în aer, se constată că T. descresce cu înălţimea 
şi Haosul universal, din afara atmosferei, se ad
mite a fi la 0° absolut.

T. solului se determină îutroducând termo
metre în găuri făcute în pământ. Până la 10—11 m. 
T. variază cu anotimpul ca şi la suprafaţa pă
mântului; la 10—11 m. T. e aproape constantă 
şi egală cu T. medie a locului considerat. De 
aci în jos T. cresce cu adâncimea. S’a constatat 
în sondaje adânci cam pentru 30 m. un grad 
Cels. (grad geotermic). Basat pe acest fapt s’a 
dedus că părţi din centrul pământului dacă nu 
chiar tot trebue să fie âncă lichid.

T. apei mărilor variază după posiţiunea geo
grafică; cu adâncimea scade însă aşa că, la ecuator 
chiar în oceanele adânci T. apei la fund poate 
fi chiar inferioară lui 0°. Apa nu ingheaţă în 
aceste adâncimi din causa presiunei colosale ce 
exercită apa de deasupra. [G. M. M.j

Temperatura corpului, căldura unui corp ani
malic ce se poate constata prin termometru sau 
şi numai prin pipăire. (Cf. art. Căldura animalică.)

Tempestas, la Romani, 4citatea viforului.
Tempestate, sin. furtună, uragan (v. ac.) mai 

ales pe oceane.
Templari, ord cavaleresc înfiinţat de cătră 

Hugo de Payens la 1118, cu scopul ca să apere 
pe peregrinii ce mergeau la Ierusalim şi să se 
lupte în contra necredincioşilor. Regele Balduin II 
le-a dat locuinţa în palatul seu zidit pe ruinele 
templului lui Solomon, de aici numele T. Membrii 
acestui ord erau cavaleri, preoţi şi servitori, toţi 
purtau uniforma: manta albă cu cruce roşie. 
Ordul in curând se extinse şi dobândi averi co
losale în toată Europa. După căderea domina- 
ţiunii în Palestina, T. s’au retras în insula Cypru 
şi mulţi s’au respândit prin Europa. Dar averile 
şi puterea lor au slăbit disciplina şi-au dat ansă 
la multe abusuri în sinul ordului. Aceasta a în
demnai pe Filip IV cel Frumos regele Franciei 
să pornească contra lor luptă de extirpare. Cu 
causa lor s’a ocupat şi conciliu! din Viena (Francia) 
din 1311 şi papa Clemente V presionat de regele 
a hotârît desfiinţarea ordului. [Dr. 1. Radu.]

Temple, (pron. Tâmpi), faimoasă zidire in Paris; 
la început mănăstire a Templarilor, dela 1798 
temniţă de stat, unde a fost inchis şi Ludovic XVI. 
Demolată sub Napoleon III.

Templu, spaţiul ce îl desemna augurul cu băţul 
(lituus) spre ceriu şi spre pământ, ca între mar-
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ginile acelui spaţiu să observe sburatul pase
rilor. Fiind că pe locul cuprins în acest spaţiu 
se ridicau sanctuare (ţoilor, s’a numit T. ori ce 
edificiu destinat pentru serviciul divin. Creştinii 
din secolii primi numiau T. numai edificiile de
stinate pentru cultul păgân, iar cele destinate 
pentru serviciul dumnezeesc al creştinilor le 
numiau ecclesia şi basilica (v. ac.), [i—m.]

Tempo, (ital.) întrebuinţat în musică atât în 
sensul de mesură (v. ac.) cât şi de gradul de repe- 
giune a execuţiunii unei bucăţi. Gradurile princi
pale sunt; largo (larg), andante (mergând), mo
derato (potrivit), allegro (vesel), presto (repede). 
Cu timpul s’au introdus o mulţime de alţi ter
mini, având aproximativ aceleaşi semnificaţiuni 
ca: grave, lento, adagio, comodo, vivace, ş. a., 
apoi diminutive sau superlative a acestor termini.

Temporal, vremelnic, lumesc. Bona tempo- 
ralia, v. Bunuri bisericesci.

Tenacitate, statornicie, însuşirea fiinţelor şi a 
lucrurilor de a persista în mod durabil în posiţia 
şi în puterile avute. Relativ la persoane, T. se 
numesce şi aderarea cu statornicie Ia vr'o ideă 
sau părere exprimată, cri la vr’un propus oarecare.

Tenalgla, (med.) durere în tendoanele mus- 
oulaturei.

Tenantit, mineral, o varietate de tetraedrit, sul- 
foarseniură de Cu şi fier. rar, la Redruth în 
Cornwall, etc.

Tendenţa, nisuinţă în direcţiune determinată, 
spre o anumită ţintă. Tendenţios, ce corespunde 
sau servesce unor anumite consideraţiuni sau 
scopuri.

Tender, vagonul ce urmează îndată după lo
comotivă şi poartă cărbuni, lemne, apă, etc.

Tendo, (anat.) tendon, termin pentru capetele 
fibroase ale musculilor, prin care aceştia se prind 
de oase; tendoanele sunt albe şi sclipicioase.

Tendovaginita, (med.) inflamaţia învelişului 
tendoanelor.

Tenebrionide, familie de insecte din ord. Co- 
leopterelor, cu genurile: Blaps (B. mortisaga); 
Pimelia (P. distincta) şi Tenebrio (T. molitor = 
Morar, v. ac.).

Tenedoo, (turc. Boegea-Ada), insulă în Marea 
Bgeică, spre sud dela întrarea în Dardanele; 
42 km*., cu 4140 loc.; se produce vin bun.

TenerifTa,(span. Tenerife), cea mai mare dintre 
insulele canare, 2026 km*., cu 109,407 loc. (1887); 
e insulă vulcanică, muntoasă (Pico de Teyde 
3716 m. înalt); capitala Santa Cruz.

Teneam, sinonim: Seremete, sensaţiunea du
reroasă particulară, scremetul fără materie, cu 
cari sunt legate unele evacuări alvine diareice. 
El este un semn caracteristic al disenteriei. 
Analog tenesm există şi la urinare în disurii. 
El este causat de intoxicaţiunea microbiană ce 
însoţesce infiamaţiunile la nivelul slincterelor 
anale şi vesicale.

Tenia, v. Cestoda.
Tenke, staţiune balneară, v. Ţinea.
Tenneesee, 1) T., afluent pe stânga al lui Ohio 

(America nord.), 1600 km. lung. 2) T. stat în 
Uniunea nord-americană, la stânga rîului Missis
sippi, 108,910 km*., cu 1.767,518 loc. (1890); la 
est ramuri din munţii Alleghani, udat de rîul 
T. şi Cumberland, sol roditor, bogat în cărbuni 
şi metale. Clima moderată; ocupaţia principală 
a loc. agricultura (tutun, bumbac). Constituţia

din 1870. In congres trimite 2 senatori şi 10 re- 
presentanţi. Capit. NashviUe. Mai de mult forma 
parte din Carolina de nord, dela 1796 stat.

Tennis sau Lawn Tennis, (engl., pron. Lan 
T—), joc englezesc cu mai multe cotce (pile), iubit 
şi jucat mult în Englitera, âncă din seci. XVI, 
de unde s’a respândit apoi în toate părţile lumii. 
Se joacă pe un loc netezit bine, în forma oblon- 
gului, la mijlocul căruia este întins un rociu de 
aţă, înalt de 1 m. De o parte şi de alta stau 
combatanţii, cu rociuri mici în mână, având da- 
torinţa de a lovi înderept cotcele aruncate de 
contrari, pe teritoriul lor. Greşelile unei par
tide, se socotesc în favorul celeialalte.

Tennyson, Alfred, (dela 1884 Baron T. de 
AldworthJ, fiu al unui preot, n. 1809 la Somerby, 
în Lincolnshire, unul din cei mai renumiţi poeţi 
englezi. Ancă student la universitatea din Cam- 
bridge publică, împreună cu fratele seu Charles, 
o colecţiune anonimă de poesii «Poema by two 
brothers* 1826. In 1828 fu premiat cu medalia 
de aur pentru poema sa >Timbucto<. In 1830 şi 
1833 publică alte 2 voi. de poeme, întîmpinate 
de critici cu asprime. Dela 1842, după o nouă 
publicaţiune, fu recunoscut ca un poet de va
loare şi deveni poetul iubit al publicului cult 
englez. In 1850, regina Victoria îi dete titlul 
de poet laureat; la 1884 luă titlul de lord; e 
considerat de unii ca cel mai mare poet după 
Shakespeare. Cu un gust ales, simţăminte no
bile şi cugetări profunde, are însă puţină ori
ginalitate în concepţiune. Dramele sale, scrise 
mai târ()iu, sunt de mai puţină valoare. Operele 
sale, în parte ilustrate de Gustav Dore, sunt 
multe traduse în deosebite limbi. Semnalăm aici 
o colecţiune de poesii lirice-filosofice, traduse în 
limba germană de Bohieu, 1874, atingând cele 
mai adânci probleme ale vieţii. In limba rom. 
avem tradusă în versuri de cătră Haralamb G. 
Lecea, poema epică ilustrată, Enoch Arden. 
t 6 Oct. 1892 în Aldworth.

Tenor, în musica veche vocea principală a 
corului vocal, care avea misiunea de a ţine me
lodia dată. In musica modernă T. este cea mai 
acută dintre vocile bărbătesc!, având de ordinar 
un timbru clar, dulce, tiner oarecum. Exten
siunea în general e dela d ca la 1 ag, voci excep
ţionale suind âncă două sau trei grade; timbrul 
preferat e în registrul de piept; totuşi unele 
voci, prin studii, parvin a egaliza oarecum re
gistrele şi ajung a se servi de notele registrului 
de cap începând chiar de pe la d o8. Vocile do 
T. de operă se deosebesc în: 1) T. de forţă sau 
eroic, ou timbru mai puternic şi întrebuinţând 
aproape exclusiv registrul de piept. 2) T. liric 
sau uşor, cu timbrul mai clar, cu vocea în re
gistrul grav lipsită de energie, dar în schimb 
mai mlădioasă şi atăcând cu uşurinţă registrul 
acut. Se dă câte odată numirea improprie de T. 
grav unei voci cu extensiunea de T. dar cu 
timbru de bariton. In coruri vocea de T. e câte 
odată împărţită în două: T. I şi T. II, aceşti 
din urmă având timbrul de T. dar fără mare 
extensiune în sus. |T. C.j

Tenorita, mineral, oxid de cupru monoclin, 
product de sublimaţie pe lavele Vesuviului.

Tenotomia, (med.) tăierea subcutană a unui 
tendon pentru a delătura o contractură; mai 
adeseori se taie tendonul lui Achil.
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Tensiune, nisuinţa gazurilor de a-şi mări vo

lumul, îndată ce scade presiunea sub care se află.
Tensiune electrică, presiunea pe care elec

tricitatea adunată pe un corp, nisuind să pără
sească corpul, o exeroitează asupra mediului reu 
oonduoetor de care este încungiurat.

Tentacule, apendice mobile nearticulate ce 
servesc diferitelor animale ca organe de pipăit 
mai ales. La Coelenterate T. au forma unor de
gete de mănuşă şi pe suprafaţa lor presintă 
nisce organe urzicătoare numite nematoaste. La 
Melc sunt 4 T.: două mari şi două mici, numite 
popular coarnele melcului şi avend un rol tactil.

Tentaculifere, animale Trochozoare cari au 
împrejurul gurei o coroană de tentacule. Cu
prind patru clase şi anume: Sipunculizii, Bra- 
chiopozii, Bryozoarii şi Phoronidienii.

Tentamen, (lat.) încercare, ispită. »Tentamen 
criticum< încercări critice, de Laurian (v. ac.) 
sorise la 1840.

Tentaţiune, (lat.) încercare, probare, atac, 
ispită (v. ac.).

Tentativa, (dr. penal). Un fapt penal, o in
fracţiune, poate fi numai conceput, preparat, în
cercat sau săvîrşit, îndeplinit. E o T. atunci 
când există un început de executare. Posibili
tatea unei desistări voluntare, e de esenţa T.-ei; 
prin urmare, dacă te-ai oprit singur, scapi de 
pedeapsă. T. de crimă se pedepsesce totdeuna; 
T. de delict, numai în caşurile prevedute de 
lege. T. se deosebesce de crima săvîrşită dar 
neisbutită. T. nu e posibilă decât la infracţiunile 
cari presupun o intenţie culpabilă (omor, furt, 
fals, etc ). T. de conti'avenţiune nu se pedep
sesce nici odată. T. cuprinde în sine idea de 
intenţiune criminală. T. se ped. cu un grad mai 
jos decât faptul executat. [Scriban.]

Tenthredinide, subfamilie de insecte din ord. 
Hyinenopterelor, fam. Hymphytophage, un fel 
de vespi puţin mai mari ca muscele obicinuite 
şi cari se nutresc şi trăiesc pe frunzele arbo
rilor. Ca genuri sunt: Lophyrus (L. pini; ce 
trăiesce pe pini şi apare de două ori pe an în 
Maiu—Iunie, August—Septembre; Nematus (N. 
salicis, pe salcie); Athalia (A. spinarum, pe ră
sură); Tenthredo (T. scalaris-vespie verde pe 
tufişul de salcie); etc. [I. P. Voiteşti.]

Tenuto, (ităl) în musică pus deasupra unei 
note sau a mai multor, indică a le da întreaga 
lor valoare, fără a întercala cea mai mică pausă. 
E înlocuit adese printr’o mică liniuţă orizontală 
trasă deasupra notei. [T. C.]

Teo —, V. şi Iheo —.
Teoctlst I, mitropolitul Moldovei, a păstorit 

pe la 1374, şi a fost pus în scaun, cu blagoslo- 
venia Ohridei, de cătră »luga-Vodă«, care nu e 
altul decât Coriatovici (J.374—75). T. a murit 
probabil pe la 1388, când impostorul Tagara 
(v. ac.) hirotoni de mitropolit pe ieromonacnul 
Simeon (Melchisedec, 1. c. p. 47).

Teoctist II, mitropolitul Moldovei, era Bulgar 
de origine şi fusese diacon al faimosului Marc 
Efeseanul. El este lăudat pentru ^pietatea şi 
ortodoxia lui«. S’a hirotonit sub Alexandru II 
(1451—55). T. s'a făcut mitropolitul Moldovei 
in timpul celei mai cumplite reacţiuni în contra 
unirii dela soborul din Florenţa. Damian, pe 
semne predecesorul nemijlocit al lui T., aderase 
în 1440 prin procuraţiune la sinodul antiunionist

din Constantinopole. (Le Quien, Oriens chri- 
stianus. Paris 1740,1. p. 1253), şi acum trebuiau 
luate măsuri pentru stîrpirea unirii şi preve
nirea ei în viîtor. Despre T. se mai scie, că a 
luat parte la alegerea lui Ştefan cel Mare, şi 
l-a miruit domn (Urechiă ed. Kogălniceanu, 1. o. 
I. p. 152). La 3 Sept. 1471 T. a sfinţit măn. Putna 
(ibid. p. 157) şi în anul următor a început reclă
direa bisericei surpate de cutremur a mănăst. 
Neamţul (Musceleanu, Calendar pe 1863, Buc. 
p. 85). El a murit în 8 Nov. 1577 (Urechiă, 1. c. 
p. 157 şi 165).

Teoctist III, mitropolitul Moldovei, a m-mat 
în scaun dupăDavid, f 1 Apr. 1509. In ceaslovul 
măn. Neamţu se 4ice, că a fost acolo egumen, 
de aceea va fi greşeală de tipar în Lesviodax 
(Ist. bis. Buc. 1845, p. 450), care îl aduce din 
măn. Secu. T. a miruit în 1517 pe Stefan-Vodă 
cel Tiner (Ştefan al 5-lea) la Suceava, şi a murit 
în 1528, fiind îngropat în măn. Neamţu.

Teodor, v. Theodor.
Teodorescu sau Theodoreseu G. Dem., autor 

român, n. 1849 în Bucuresci, ţ 1900, a făcut 
studii de filologie clasică la Paris, unde a luat 
şi diploma de licenţiat, apoi a fost numit prof. 
de limba latină şi română la un liceu din Bu
curesci. In politică se alipise de G. Vernescu 
(v. ac.) şi cu el împreună a fost câteva luni 
ministru de culte în cabinetul generalului Flo- 
rescu dela 1891. A scris mai multe cărţi de 
şcoală şi a publicat o adunare de poesii populare, 
obiceiuri, colinde şi alte notiţe folcloriste cari 
nu sunt lipsite de oarecare valoare. S’a ocupat 
şi de scrierile lui Anton Pann.

Teodorescu, Florea, medic rom., n. 10 Apr. 
1842 în Mavrodin (j. Teleorman), a studiat în 
Bucuresci şi Turin; pe rând medic la spit. Colţea, 
Colentina şi Filantropia. Ser. asupra abscesului 
ficatului, pneumoniei, sifilisului pneumonar şi 
Cistelor hyd. pulmonare.

Teodori, luliu, medic rom., n. 7 Aug. 1834 
în Bucuresci, Dr. de Berlin, a fost medio mi
litar, înaintând până şi la gradul de insp. gen. 
al servic. sanitar al armatei. 1898 pensionat. 
Dela 1869 prof. de patologie şi terapie la fac. 
de medicină şi dela 1884 medic al casei reg. 
Ser. despre pelagra.

Teodosie, 1) T., fiul lui Neagoe-Vodă, minor 
la moartea tatălui său, (1521), fu înlocuit în 
domnie de Radu-Vodă Călugărul.

2) Teodosie, fiul lui Stoian, a lăsat fragmente 
istorice, cronici, de prin 1700. Contemporan cu 
cronicarii Constantin Căpitanul, ierodiac. Maiun 
Clocooeanul, Clucerul Dumitrache şi Pârvu Can- 
tacozino. (v. şi Theodosius.)

Teofan I ţi Teofan II, puşi ca mitropoUţi ai 
Moldovei în sinodioul mitropolitului lacob I Put- 
neanul, dar nepomeniţi în ceaslovul măn. Neamţu. 
Nu se arată, când au păstorit, nioi ce au făcut 
(Erbiceanu, Ist. mitr. Mold. Bucur. 1888, p. LV).

leofan III, mitropolitul Moldovei, amintit în 
ambele liste amintite, dar fără altă particula
ritate, decât că era »dela Putna«. (Erbiceanu,
1. c. p. LV şi LVI.)

Teofan IV, mitropolitul Moldovei (1565—72 
şi 1583—87), era «ucenicul lui Macarie», epis
copul Romanului şi fundătorul măn. Rişca. S'a 
consacrat de timpuriu episcop, «din tinereţe», 
cum qfice cronica, dar nu i-se cunoasce reşe-
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dinţa. Alexandru-Yodă Lăpuşneannl îl numi mi
tropolit al Moldovei la 22 Sept. 15C5 (Urechiă, 
ed. Eogălniceanu, Buc. 1872, I. p. 221). Preste 
dineul veni cumplita pereecuţiune a lui loan- 
Vodă cel Cumplit în 1572. Confratele seu George 
al Romanului fu ars de viu sub pretext de so
domie, iar T. scăpă cu fuga în munţi. In locul 
lui fu înaintat Atanasie al Romanului (Urechiă, 
ibid. p. 210). La 10 Ian. 1582 T. se iscălesce 
âncă: »biv (fost) mitropolit* (lorga, în Doc. priv. 
la ist. Rom., Buc. 1900, XI, p. L.), de unde se 
vede, că atunci âncă ou era reîntronat. De abia 
în 1583 figurează ca mitropolit pus de Petru- 
Vodă Şchiopul. La 10 Ian. 1586 mai era în scaun, 
dar în 1587 muri sau se retrase la măn., fiindcă 
la 20 Dec. din acest an deja se găsesce ca mi
tropolit George Movilă (Urechiă, 1. c. p. 232, 
lorga, 1. c. p. LIII).

Teofan V, mitropolitul Moldovei, între 1617 
şi 1620, în urma lui Anastasie Crimca şi urmat 
tot de dînsul. Poate că acest T. să fie ieromo
nahul din Secul amintit într’un document din 
Melchisedec, (Cron. Romanului, Buc. 1875, p. 149). 
El a luat parte la divanul domnesc din 25 Mart. 
1617, în care Radu-Yodă Mihnea închină măn. 
Galata sf. morment (Melchisedec, 1. c. p. 253 şi 
Erbiceanu, Ist. mitr. Mold., Buc. 1888 p. LVII, după 
Codrescu, Uricariul Y., Iaşi 1862 p. 215—218).

Teofil, episcop în Antioehia şi apologet creştin 
în seci. II; de origine din Siria. Dela el au remas 
trei cărţi îndreptate cătră Autolic, în cari ex
pune doctrina creştină despre Dumne4eu şi 
învierea morţilor. T. a luptat mult contra gno
sticilor (v. ac.). I-se mai atribue lui T. comen
tarii la cei 4 evangelişti. f la 181. [i—m.]

Teofil, mitropolit sau mai bine, episcop de 
Alba-lulia (Belgrad), cu numele de mir Toma 
Seremi din Teiuş (după Popea, Vechia mitro
polia, Sabiniu 1870, p. 86), fu hirotonit episcop 
în Bucuresci la 18 Sept. 1692. Aici jură pe legea 
ortodoxă, iar întors acasă, jură, ca şi antecesorii 
sei, pe cele 19 puncte faimoase în mâna super- 
intendentului calvinesc (v. Reformată, biserica); 
pe urmă fu confirmat în scaun de G. Bânffy, 
guvernatorul Ardealului în 18 Dec. 1692 (George 
Bai’iţiu, Părţi alese din ist. Trans., Sibiiu 1889, 
1, p. 156. lorga. Sate şi preoţi. Bucur. 1902, 
p. 172. NiUes, Symbolae, Oeniponte 1885, I, 
p. 153 uu. diploma). In 1693 T. face visitaţie 
şi ţine sinoade în deosebite părţi. La 1695 e în 
legături cu Sibiiul, unde tipăresce în 1696 Cias- 
lovăţul, în acelaşi timp, când apare în Sâmbăta 
Mare ântâiul catechism de propaganda catolică 
(lorga 1. c. p. 173). In adever tocmai în această 
vreme pornise în bis. greco-orientală din Un
garia, mai alea între Ruteni, un curent puternic 
de unire cu bis. apusului. Imperatul Leopold I 
prin diploma din 23 Aug. 1692 (Doc. priv. la 
ist. Rom., Buc. 1885, V1 p. 417—9) recunoscuse 
bisericilor unite aceleaşi drepturi ca şi celor ca
tolice, şi când Austriacii stăpâneau de fapt Tran
silvania în 1696, SC iviră şi aici năsuinţe se
rioase de a extinde diploma şi asupra acestei 
ţeri. lesuitul Lad. Bârânyi, în colaborare cu 
primatele Strigonului, caifiinalul EoUonich, şi 
cu câţiva nobili catolici din Transilvania, căpetă 
într’adever dela Viena promisiuni favorabile (di
ploma împărătească datează însă nu din 1696, 
după cum ()ice Şincai în Cron. Rom., Buc. 1886,

III, p. 276, ci de abia din 14 Apr. 1698. Cf. Ba- 
riţiu, 1. c. p. 162—3), şi punendu-se atunci în 
înţelegere cu T., îl decise pe acesta la adop
tarea unui plan de unire. Uneitirile acestea nu 
lipsiră de a transpira în public şi zădăriră fu
riile cele mai cumplite ale calvinilor, cari vedeau 
că le scapă din mână naţia română cea iobagă şi la 
număr covîrşitoare. T. era cât pe aci să fie de
tronat, cu atât mai vîrtos, că întrase în conflict 
şi cu guvernatorul Bânffy din causă bănească 
(Bariţiu, 1. c. p. 165). Pe de altă parte şi în Bu
curesci se ivi un compeţitor al scaunului Albei- 
lulii. Dar lucrurile luară altă înfăţişare. In Ardeal 
poruncia cu adevărat unul singur, şi acesta era 
generalul comandant Rabutin de Bussi. El pri
mise ordin dela Yiena să apere cu tărie năsuin- 
ţele unioniste, şi sub asemenea scut, T. putu 
convoca sinodul din 1697 (Bariţiu, 1. c. p. 165). 
In şedinţa ântâia T. a vorbit despre soartea Ro
mânilor, persecuţia lor din partea calvinilor, 
unicul mijloc de mântuire prin uniune cu bis. 
Romei. In şedinţa a doua s’au primit cele 4 puncte 
definite în soborul ecumenic din Florenţa, adecă 
purcederea Sf. Duch şi din Fiu, primatul papal, 
purgatorul şi validitatea consacrării în pâne ne
dospită. Tot atunci s’au pus şi condiţiunile unirii, 
adecă egala îndreptăţire a clerului unit cu cel 
latin, drepturi politice pentru Români, păstrare 
intactă a ritului. Fe basa acestor conclusiuoi s'a 
şi redactat decretul din 21 Martie 1697 semnat: 
T. şi tot clerul. Se vede, că o semnare atât de 
vagă n’a mulţămit pe cardinalul EoUonich; de 
aceea 12 protopopi, absenţi la sinodal amintit, 
au făcut un act special în sensul decretului. Pe 
când iesuitul Bârânyi căuta la Yiena aprobarea 
protocolului original al sinodului, T. muri de 
moarte subită, nu fără bănuială de a fi fost 
otrăvit (Bariţiu, 1. c. p. 171).

Teofor, v. Ignaţiu, Sf.
Teologia, (grec. sciinţa despre Dumnezeu), la 

Greci T. designa doctrina despre (}ei şi raportai 
lor cu lumea; poeţii Homer şi Hesiod, cari au 
glorificat pe (ţoi în cântecele lor, se numiau teo
logi (Aristot. Metaph. 1,3; 12, 6), asemenea şi 
filosofii, cari se ocupau cu natura Şeilor (Aristot. 
Metaph. 12, 8, 26). In filosofie sub T. se Înţe
lege aceea parte a metafisicei, care tractează 
despre Dumnetjeu, anume despre existenţa, na
tura, atributele lui Dumne(ţeu şi raportul lui ou 
lumea; ea se (ţice şi T. naturală, în oposiţie cu 
T. supranaturală, care se basează pe revelaţiunea 
divină; aceasta din urmă se numesce autouoma- 
stice Teologie. T., ca soiinţă, difere de cunoas- 
cerea vulgară a religiunii, încât nu numai pro
pune adevărurile de credinţă şi morală revelate, 
ci cearcă şi raţiunea, pe care se întemeiază ele; 
le arată natura şi nexul între sine, le probează, 
apără şi ilustrează, face conclusiuni din ele şi 
le expune frumseţa şi momentuositatea prac
tică; prin ce se deşteaptă, nutresce, susţine şi 
întăresce credinţa. Difere T. positivă şi de T. 
naturală, (care e o parte a filosofici), încât aceasta 
se razimă pe principii curat naturale, cunoscute 
cu ajutorul raţiunii, pe când T. se razimă pe 
principii cunoscute din revelaţiune cu ajutorul 
graţiei divine; T. positivă nu are de obiect numai 
adevărurile religiunii naturale, ci mai vîrtos ale 
celei supranaturale; T. servindu-se de filosofie 
arată raportul şi armonia intre religiunea natu-
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rală ei cea positivă supranaturală, între raţiune 
şi revelaţiune. Cu privire la materia, ce o trac
tează, T. se poate reduce la trei râmi principali: 
I T. sistematică, se distinge în T. dogmatică, 
care se ocupă cu adevărurile de credinţă, şi T. 
morală (v. ac.), tractează despre aplicarea ade
vărurilor religioase la modul de viaţă şi la faptele 
oamenilor. Dogmatica îmbracă formă apologe
tică, polemică ori irenică, după cum apară ade
vărurile contra atacurilor, combate pe contrari 
ori le tractează în pace fără consideraţiune la 
aceştia. II T. istorică cuprinde: 1) Istoria re- 
velaţiunii divine a Test. vechiu şi nou. Intro
ducerea în S. Ser., Ermeneutica şi Exegesa; 
2) Istoria bisericească, cu patrologia şi archeo- 
logia sacră. III T. practică o formează Dreptul 
canonic public şi privat, şi T. pastorală cu ramii 
săi Homiletica şi Catecbetica, Liturgica şi Ho- 
degetica. [Dr. Is. Marcu.]

Teologia pastorală este aceea disciplină teolo
gica, care tractează despre principiile şi normele 
referitoare la administrarea oficiului pastoral- 
bisericesc; ea propune, cum are să-şi împli
nească preotul, ca păstor sufletesc oficiul de în
văţător al poporului, de ministru al sântelor sa
cramente, de conducător al credincioşilor săi 
spre tot ce servesce la perfecţiunea morală şi 
sfinţirea vieţei, precum şi cum are păstoriul su
fletesc să se poarte în viaţa publică şi privată 
conform posiţiunei sale. (Cf. Dr. Is. Marcu, Teo
logia pastorală, voi. I. Blaş, 1902.)

Teorema, (grec.) în lnnbagiul logic, proposi- 
ţiuni sau judecăţi, cari primindu-şi certitudinea 
dela oarecari axiome, nu numai sunt capabile, 
ba chiar au trebuinţă de a fi demonstrate. T. 
ocur aproape în toate soiinţele. [Pl.j

Teoria, (grec.) în fond înseamnă observaţie, 
întuiţiune, contemplaţie în spirit a celor ce nu 
sunt obiect direct al percepţiunei sensibile. In 
limbagiul f i 1 o s o f i c T. se numesce cunoascerea, 
înţelegerea şi explicarea fenomenelor din legile 
lor universale. In asemănare cu praxa, T. se 
numesce complexul de cunoscinţe, pe cari le are 
cineva fără ca eă aibă şi intenţiunea de a le pune 
în practică. Sub acest raport poate să fie ceva 
adevărat în T., dar în praxă să nu se poată 
adeveri. In filosofie mai are T. şi înţelesul de 
a face studii singur numai pentru interesul şi 
valoarea lor intrinsecă, până când praxa are în 
vedere aplicarea acelora, apoi determinarea şi 
dejudecarea lucrurilor după valoarea ce au. Sub 
acest raport se face deosebire între Blosofia teo
retică şi practică, soiinţe teor. şi practice. [PI.]

Teos, odinioară oraş înfloritor în louia, locul 
natal al lui Anacreon.

Tepache, (pron. Tepace) sau Pulque, beutură 
alcoolică ce se fabrică în Mexico din sucul Aga- 
velor (v. ac.).

Tepal, (botan.) frunzele perigonului (v. ac.).
Ţepeluş-Vodă, v. Basaraba-Laiot.
Ţepeş, porecla lui Vlad IV (v. ac.), domnul 

Munteniei.
Tepic, teritoriu în Mexico lângă Pacific, 

29,211 km*., cu 148,776 loc. (1895). Capitala T. 
are 16,226 loc.

Tepidarium, un despărţământ al scaldelor ro
mane, care se încălijia moderat şi servia ca in
troducere; T. servia şi ca loc pentru masagiu 
(ungere cu oleiuri). (Cf. art. Balneum.)

Tepllta, colonie în Basarabia, j. Akkerman, 
creată la 1827 din colonişti germani din Wiir- 
temberg, din Bavarezi, Unguri, câteva familii de 
Francezi. T. posedă frumoase vii, sistematic lu
crate, dar cari au perit acum din causa filoxerei. 
Poporaţiunea de 1700 loc., posedă 7546 desea- 
tine pământ de arătură. Satul e construit pe 
malul drept al riului Cogâlnic, la poalele unei 
coline.

Teplitz, (T.-SchSnauJ, oraş în nordul Boemiei, 
20,262 loc. (1890); castel cu parc mare; terme 
aloali-salinice de 32—48° folositoare cu deose
bire la boale de încheieturi şi paralisii; cam 
5800 oaspeţi pe an.

T. în Ung., V. Trenoin.
Ţepoşica, numele popular al plantei Tordylium 

maximum L. (v. ac.).
Teramo, prov. ital. în Abruzzi, 2765 km*., cu 

269,659 loc. (1897). Oraşul T., lângă Tordino, 
are 8634 loc.; episcopie.

Ţerani, v. Bufani.
Terapia, (med.) medicina practică; sciinţa care 

determinează regulele pentru tratarea diferi
telor boale.

Teratogenesa, (biol.) doctrina care explică for
marea monstruosităţilor (v. ac.).

Teratologle, (grec) învăţătura mistică despre 
minuni; învăţătura despre monstruosităţile ani
malelor şi plantelor, (v. şi Phytoteratologia).

Terceira. (pron. Ters—.), insulă vulcanică 
aparţinătoare Portugaliei în grupul ins. Azore, 
421 km*., 46,000 loc. Vîrfurile mai înalte Cal- 
deira şi Santa-Barbara. Capitala Angra de He- 
roismo.

Terciu, zeama ce remâne când se scurge mă
măliga pentru ca să i-se dea grosimea potrivită.

Terebellldae, familie de vermi Chaetopozi (clasa 
Annelidelor), ord. Polychaota, cu genul Terebella 
şi speciile: T.nebulosa; T. emmalina; T.con- 
chilega şi T. figulua. Sunt animale marine, corp 
moale vermicular, inelat, cu parapode desvoltate 
mai ales la partea anterioară care e şi mai groasă, 
capul se deosebesce uşor căci poartă nisce pre
lungiri i'amificate arboiescent. Unele stau tot 
timpul închise în nisce căsuţe, altele sunt li
bere. S’au găsit mai prin toate mările Europei.

Tereben, medicament ce se presintă sub o 
formă cristalină şi se prepară dacă se tratează 
oleiul de Terebentină cu acidul sulfuric; este 
inactiv, n’are nici o influenţă asupra luminei 
polarisate.

Terebentina, v. Terpentina.
Tereblecea sau Tereblesci, com. rur. în Buc., 

o colonie nemţească din 1787, care s’a despărţit 
acum de comuna rom., parochie cu biserică fi
lială în Stârcea (Berlinţi), moşie mănăstirească 
în căpit. şi j. Şiret; ambele comune au împreună 
4316 loc. (2483 ort.-or., 789 rom.-cat. şi uniţi, 
901 protest., 143 mos.), cu câte o şcoală pri
mară; biserică rom.-cat. şi protestantă.

Teregova, com. rur. în Bănat, cott. Caraş-Se- 
verin, cu 3156 loc. rom., sediul unei preturi şi 
unei judecătorii. T. e încungiurată de locuri isto
rice. Spre sud dela staţiunea ferată e Porta 
orientalis (v. ac.), spre nord e castrul Gaganis.

Terek, rîu în (iaucasia nordică, isvoresce în 
Kasbek, se varsă în lacul Caspic prin 5 braţe; 
616 km. lung.

Teren, v. Sol.
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Terentlus, Publiua, poet romae, n. 185 a. Chr. 
ÎD Cartago în Africa, de aici s’a numit Afer; 
ca băiat sclav fii adus la Roina de Terentius 
Lucanus, care i-a dat libertatea. Ca bărbat cu 
eruditiune înaltă era în prietenie cu cei mai 
distinşi bărbaţi din Roma, ceea ce a inQuenţat 
mult activitatea sa literară. Până ce Plautus a 
scris pentru popor, T. influenţat de poeţii greci 
Menander şi Apollodorus, a scris pentru publicul 
cult. După ce a scris 6 comedii a căletorit în 
Grecia, unde a murit în 159 a. Chr. Comediile lui 
T.: Andria(fatadinAndros), Hecyra(soacra), Hau- 
tontimorumenos (care pe sine se torturează). Eu- 
nuchus, Phoiinio (părăsitul)şi Adelphoe. [T. B.]

Terlaklu, Alexandru, om politic român, n. pe 
la 1829 în Moldova, f 1893, a fost 2‘/i luni 
ministru de externe sub Stef. Golescu în 1867 
şi vr’o 9 luni ministru de interne îu cabinetul 
loau Brătianu până la 10 Apr. 1881.

Terlciu, numesc unii materia neagră sau hu
musul din păment.

Ţerile arctice, v. Arotice-ţerile.
Ţerlle de jos, v. Olanda.
Teritoriu sau ţeară, din punctul de vedere 

politic şi internaţional este o întindere de pă
mânt locuită şi bine determinată, asupra căreia 
autoritatea competentă a unui oraş, trib, popor 
sau naţiune exercitează drepturi de suverani
tate sau de autonomie. Deosebitele provincii sau 
colonii (universitas agrorum) ale unui stat con- 
stituesc un singur T., din punctul de vedere po
litic şi internaţional, cu acela al imperiului sau 
metropolei de care sunt legate sau depind. Nu 
se poate concepe stat fără un T. propriu na
ţional. Ori ce stat este considerat ca proprietar 
al pământului seu naţional; pe lângă domeniul 
public şi privat el mai are un drept superior 
asupra ţerii sale: dominium eminens. Este în 
vîrtutea acestui drept de suveranitate că statul 
poate da ori ce organisare politică, juridică, eco
nomică teritoriului seu, in care nimeni şi sub 
nici un cuvânt ou poate străbate, nici să se 
aşeze sau să se folosească de dînsul fără voia şi 
consimţemântul adeveratului proprietar şi stăpân, 
care este naţiunea. Agenţii diplomatici in vîr
tutea privilegiului exterilorialităţii (v. ac.), sunt 
scutiţi, împreună cu tot personalul legaţiunei, 
dela jurisdicţiunea legilor civile şi penale ale 
ţerii unde sunt trimişi. Dreptul de junsdicţiune 
şi de suveranitate al statului se exercitează 
nu numai asupra teritorului propriu (Jis, dar 
şi asupra riurilor, lacurilor, a mării teritoriale, 
conform usanţelor şi tractatelor internaţionale. 
In ceea ce privesce zona mării teritoriale, suve
ranitatea statului se întinde de regulă până la 
tiei miluri (15(X) sau 1800 metri), sau după unii 
până la o batere de tun. [Val. UrşianuJ

Teritoriu papal, mai corect Stat papal, v. Do
meniul temporal al papilor la art. Papat.

Term —, v. şi Therm —.
Ţorm, V. Mal.
Termin, flat.) timp ce se lasă cuiva spre a în

deplini ceva; scadenţă (v. ac.); margine, sfîrşit; 
vorbă; d'oere.

Termini technici, cuvintele, cari exprimă ideile 
proprii unei arte sau meserii, sau ale unei sciioţe. 
(v. Terminologia.)

Afaceri de termin se numesc afacerile pe 
credit, la cari sau preţul sau obiectul cumpărat,

sau amândoaue se predau la o (ji anumită după 
încheierea contractului.

Termin peremtoriu, un termin în care trebue 
validitat un drept, contrar dreptul se pierde.

Termlnalla L., (botan.) gen din fam. Combre- 
taceae, trib. Combreteae, cuprinde vr’o 90 specii 
de arbori sau arbuşti totdeuna ver4i, respândiţi 
prin regiunile tropicale ale globului. Dintre nu
meroasele specii ale acestui gen menţionăm T. 
Catappa L, ale cărei seminţe sunt comestibile, 
T. Buceras Wight., a cărei scoarţă este între
buinţată ca materie tanantă. [Z. C. P.j

Termini Imereee, oraş cu port în prov. ital. 
Palermo, pe coasta nordică a Siciliei, 22,733 loc.; 
e zidit pe locul vechiului oraş Himera. Terme 
de pucioasă (44°).

Termlnlsm, învăţătura lui I. G. Bose (f 1700), 
că Dumnezeu prin graţia sa (gratia revocans) 
chiamăpe om Ia pocăinţă, statornicind un anumit 
termin peremptoriu pentru fiecare; cel ce nu 
se întoarce până la termicul pus, devine inca
pabil de pocăinţă şi de fapte bune. Doctrina lui 
Bose a fost condamnată de cătră protestanţi.

In limbagiul filosofici şcolastice se numesce T. 
vederea acelor nominalişti, cari susţineau că no
ţiunile generice numite >universalia« nu sunt 
decât oarecari termini sau semne, fără nici o 
realitate.

Terminologia, suma terminilor technici proprii 
unei arte, meserii sau sciinţe, sau uneori ai unui 
singur autor (mai ales în filosofic). T. sciinţelor 
şi artelor frumoase, în toate limbile culte este 
împrumutată, în cea mai mare parte, din limbile 
clasice vechi, în care s’au cultivat artele şi sciin- 
ţele mai ântâiu; în jurisprudenţă şi medicină din 
limba latină, în celelalte mai mult din limba 
ehnă. Iar T. celorlalte ramuri ale activităţii ome- 
nesci e luată mai mult sau mai puţin, din lim
bile popoarelor, cari au cultivat mai ântâiu sau 
mai mult aceste ramuri. Astfel la Români T. 
agricolă e de origine latină şi mare parte de ori- 
gine slavă, pentru că Românii, retraşi în munţi 
in timpul năvălirilor barbare, şi dedaţi păstori- 
tului, cultivau mai puţin pământul, şi când se 
coborîră la şesuri, unde aflară pe Slavi, luară 
multe vorbe dela ei, precum în altele aşa şi în 
agricultură. Tot din amestecul Slavilor contopiţi 
cu Românii se explică şi T. noastră geografică 
şi T. vinicolă, pe când T. păstorească e mai în
treagă latină. T. religioasă este de asemenea 
latină amestecată cu slavonă şi greacă.

Terminus la Romani era cjeul păzitor al hota
relor. Regele Numa i-a instituit serbătoarea Ter- 
minalia, ţinută în 23 Eebr., înainte de a începe 
lucrul de câmp de primăvară, pentru că mai 
nainte de toate trebuiau controlate pietrile şi 
semnele de hotare.

Termite, insecte sociale din grupa Pseudone- 
vropterelor. Societăţile lor aşezate în cuiburi se 
compun din indivizi masculi, femeii, neutri. Mas
culii şi feinolii au capul puternic şi aripi subţiri. 
Neutrii sunt fără aripi şi pot fi de doue feluri: 
lucrătoare ou capul rotund şi mandihile scurte 
şi soldaţi cu capul alungit şi mandihilele mari. 
Pentru fiecare cuib există cel puţin o păreche 
fecundă formată din rege şi regină. Regina fe
cundată se cunoasce prin aceea că are abdo
menul destrîns şi sub el se găsesce regele. Sol
daţii au rolul de a păzi societatea. Termes Iu-
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eifugus e foarte respândit în Gasconia. Terme» 
bellieosua trăiesce în Africa meridională.

Iernate, mică insulă în Molucce, 65 km*., cu 
9000 loc.; are un vulcan de 1650 m. înalt. 
Oraţul T. e un însemnat centru comercial. Be- 
eidenţia olandeză T. cuprinde şî partea estică din 
Celebes şi cea vestică din Gninea nouă, avend 
457,383 km*., cu 341,000 loc.

Târnava mare şi mică, (magh. Nagy- ea Kia- 
KHkiillS), 1) T., doue mari rîuri ale Ardealului, 
cari isvoresc din munţii Gurgiului. Ambele se 
varsă în Mureş. T. mare percurge un vad de 
190 km., formează graniţa între cott. T. mai'e 
şi mică, primesce mai mulţi afluenţi între cari 
la Blaj şi T. mică. Aceasta în cursul seu de 
144 km. udă cott. Mnreş-Turda şi întră în cott. 
Ternavei mici.

2) T. numele a doue comitate în Trans.;
a) Cott. Târnava mare, (magh. Nagy-KuknllO 

vdrmegyej se mărginesce cu cott. T. mică, Odor- 
heiu, Treiscaune, Braşov, Făgăraş, Sibiiu şi Alba 
de jos. Teritoriul e de 3109'72 km*., lungureţ şi 
deluros. Rîurile: T. mare. Oltul, în mijloc Hârti- 
baciul. Se află şi ape sărate la Homorod, etc. 
Clima e stemperată. Are 145,138 loc. rom., germ. 
şi magh., cari se ocupă cu agricultura, prăsirea 
vitelor şi cultura viţei. Industria şi comerciul 
sunt la un grad redus. In cott. sunt 9 şcoale 
medii, şcoală de agricultură, institut pedagogic 
lut., şcoale industriale şi comerciale şi şcoale 
poporale. Din punct de vedere administrativ cott. 
e împărţit în 4 cercuri pretoriale, sunt 2 oraşe 
cu magistrat. Capitala cott. e Sighişoara (v. ac.).

b) Cott. T. mici, (magh. Kis-KîihiXlW vdrmegyej 
se mărginesce cu cott.. T. mare. Alba de jos, 
Turda-Arieş şi Mureş-Turda. Are un teritoriu de 
1645'82 km*., e muntos. Rîurile cele mai mari; 
Târnava mică, T. mare şi Mureşul. Are lacuri 
sărate folosite de băi. Clima e stemperată şi 
sănătoasă. Loc. 109,197 rom., magh. şi germ., 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor. Is- 
voare de traiu ofere cultura vitelor, care în
treţine un comerciu vioiu. Vinul produs în cott. 
e un articol însemnat comercial. Cott. e tra
versat de căi ferate şi drumuri bune de comitat 
şi de ţeară. Are un gimnasiu, mai multe şcoale 
industriale. Din punct de vedere administrativ 
e împărţit în 4 cercuri pretoriale.

Ternăveana, dans poporal românesc, jucat de 
ţeranii de pe Ternave. v. Căluşarii.

Terni, (vechiul Interamna), oraş în prov. ital. 
Terugia (Dmbria), lângă Nera, 9415 loc.; epis
copie. Locul natal al lui Tacit. In apropiere ca
taractele Veline de 143 m.

Ternova, com. mare în Ung., cott. Arad. Se 
amintesce la 1409 ca com. Are 495 oase, cu 
2596 loc. gr.-or. români. Teritoriul 5033 jug. 
cat. Se cultivă agronomia, vieritul. Sediul pre- 
torelui; staţie de cale ferată, 2 mori cu vapor.

Ternova, odinioară capitala Bulgariei, lângă 
rîul Jantra, 12,858 loc. (1893); fabricaţie de 
postav. Dieta Bulgariei se ţine tot în T.

Ternstroemiaceae Endl., (botan.) familie de 
plante dicotyledonate-polypetale, cuprimjend ar
bori sau arbuşti, uneori agăţători (scandenţi); 
au vr’o 32 de genuri ou vr’o 260 de specii, răs
pândite mai cu samă prin America tropicală şi 
prin Asia orientală. Dintre genurile acestei im
portante familii menţionăm: Caryocar L., Marţ-

gravia L., Ternatroemia L., Camellia L. (v. ac.) î 
iar ca secţiune Thea L. (v. ac.). [Z. C. P.]

Terorism, flat.J regim de teroare; se numesce 
astfel mai ales regimul Iacobinilor în Francia, 
care a durat din Maiu 1793 până în Iulie 1794.

■Ţerova, com. rur. în Banat, cott. Caraş-Se- 
verin, cu 2490 jug. cat., 834 loc. rom.

Terpandros, unul dintre cei mai renumiţi mu- 
sicanţi grecesci, n. în Antissa pe insula Lesbos 
între anii 680—650. S’a distins mai ales în citeră 
şi ca compositor. A trăit mult timp în Sparta.

Terpene, v. Camphene.
Terpentina sau Terebentina, balsamul ce se 

scurge prin incisiunile făcute pe trunchiul ar
borului Pinus silvestris (v. ac.).

Terpeziţa, com. rur. în Rom., j. Dolj, se com
pune din 3 sate cu 1457 loc.

Terpina, cristale ce se depun în cleiul de te
rebentină amestecat cu apă şi expus atmosferei.

Terpsichore, (iubitoare de danţ), una din cele 
9 muse (v. ac ), şi anume: musa danţului şi cân
tecului de cor.

Terracotta, (îtal.) în general, numirea vaselor 
arse de lut, roşii-gălbue. De obiceiu, T. se nu
mesc statuetele de lut, nesmălţuite, goale în in
tern, usitate ca ornamente la ediflcii, fiind ieftine 
şi multiplicabile. Tot T. se chiamă reliefurile, 
parcanele, apoi tablele pentru pavage, făcute din 
lut şi arse. Dela aceste a primit numirea, co
loarea roşie-gălbue, usitată în pictură. Fabrici 
mari există în principalele ţeri industriale.

Terra Mater, la Romani dina pământului; mai 
în toate e identică ou Tellus Mater. Ea repre- 
sintă sinul pământului, care primesce semenţele, 
pentru ca să le redeie oamenilor ca fructe de 
nutremânt.

Terrazzo, (ital. pron. Terracco), pavaj din pietri
cele mici, pestriţe, cari dau impresia mosaicului.

Terresina, un surogat de asfalt.
Terţa, o divisiune de timp, inferioară secundei, 

care nu se mai usitează adi; 1 sec. = 2 terţe.
Terţa, în musioă, interval format între doue 

sunete dintre cari cel superior vine ca grad al 
treilea dela cel inferior. In orgă se dă numele 
de T. la diferite jocuri dând armonica 5 a tastei 
apăsate sau T. dublei octave.

Terţet, în special composiţiune pentru trei 
voci, cu sau fără acompaniament instrumental, 
cea pentru trei instrumente concertante numin- 
du-se de preferinţă trio. [T. C.j

Terţia, flat.) a treia parte. T., litere de tipar, 
V. Caractere tipografice.

Terţlanl, ord de bărbaţi şi femei, adnexat or- 
dului monastic al Franciscanilor şi Dominica
nilor (v. ac.), ai cărui membri fără de a face 
voturi speciale se obligă a duce o viaţă cât se 
poate de creştinească, evitând luxul şi petre
cerile lumesci sgomotoase şi făcând fapte bune. 
Pentru aceasta apoi se împărtăşesc de bene
ficiile spirituali ale numitelor orduri.

Terţiară, grupa, (geol.) numită şi grupa Keno- 
zoieă, este aceea în timpul căreia lumea vege
tală şi animală se apropie din ce în ce mai 
mult de cea actuală; ea se caracterisează prin 
o succesiune de strate marine, de apă dulce şi 
de apă salmastră, din causa oscilaţiunilor mereu 
repetate ale coajei globului, care forma deja la 
această epocă continente'mai întinse. Rocele din 
cari se compun stratele grupei terţiare sunt
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foarte variate; ele sunt: argile plastice, rnarge 
calcare, în general grosolane, mai rar compacte, 
năsipuri, gresii, pietrişuri, conglomerate, gipsuri, 
sare gemă şi lignite. Fauna erei terţiare e ca- 
racterisată prin marea desvoltare a mamiferelor. 
In această eră apar maimuţele, animalele cele 
mai perfecte după om. Caracterul florei terţiare 
ne indică o climă destul de caldă; în ea pre- 
domnesc dicotiledoanele angiosperme şi mono- 
cotiledoanele, asupra dicotiledoanelor gimnos- 
perme. Grupa T. se subdivide în trei sisteme, 
cari sunt, începând de jos în sus: Eocenic (v. ac.), 
Miocenic (v. ac.) şi Pliocenic (v. ac.).

Terţina, strofa constătătoare din 3 versuii; 
primul rimează cu al treilea vers, iar al doilea 
vers rimează cu primul şi al treilea vers din 
strofa următoare, ş. a. Aplicată de Dante în 
•Comedia divină», etc. [*]

Tertulllanus, Quintus Sept. Florens, unul dintre 
părinţii biser. cat., n. pe la 160 d. Chr. în Car- 
tagena din părinţi păgâni. A studiat cu mult 
succes limbile şi dreptul civil roman. In etate 
de 30 ani s’a încreştinat şi a fost sfinţit preot. 
T. prin numeroasele sale scrieri apologetice, po
lemice şi morale a fost unul din cei mai aprigi 
aperătoh ai creştinismului în contra ereticilor. 
Cătră capetul vieţii a trecut la secta Monta- 
niştilor. f pe la 220 d. Chr. Operele lui le-a pu
blicat Migne în Patrologia latină. [Dr. I. Radu.J 

Temei, prov. spân. în Aragonia, 14,818 km1., 
cu 241,865 loc. (1887). Capitala T., lângă Gua- 
dalaviar, are 9423 loc.; episcopie.

Terzerol, (itdl.) piştol mic.
Tesa, în fond ceea ce este pus sau dat. In 

urmare T. ai’ată că o proposiţiune este enun- 
ciată cu iutenţiunea şi cu reserva de a fi de
monstrată şi confirmată, T. mai înseamnă şi 
tema (v. ac.) dată pentru a fi desvoltată T. se 
numesce şi un subiect sciinţific pus ia discu- 
ţiune publică. In poetică şi musică T. denotă 
în oposiţie cu arsis (înălţare) depunerea sau 
lăsarea tonului (silabă netonioă). [PI.]

Tesalla, (Thessalia), regiune productivă la 
nordul Greciei, încungiurată de munţi înalţi 
(Ossa, Pelion, Othrys, Pind, Olimp) şi udată la 
est de Marea Egeică, în interior de riul Peneios 
(valea Tempe); odinioară erau aci republici ari
stocratice (Pbarsalos, Larissa, Herakleia, Eranon, 
Pheră, etc.); actual formează nomarchiile gre
cesc! Tiîkkala şi Larissa. In resboiul din 1897 
fu ocupată de Turci, dar cedată iarăş Greciei.

Tesalonlc (Thessalonihe,mîă de mult Thermae), 
oraş macedonean lângă sinul Thermăic, pe timpul 
Romanilor capitala Macedoniei. A(ţi Salonic.
ţăsătura, v. Ţesut.

'ăsături animale, grupuri sau asociaţiuni de 
celule (v. ac.), lipite unele de altele prin sub
stanţa intercelulară. Se deosebesc 4 Ţ. princi
pale: Ţ. epitelială, care învelesce suprafaţa ex
ternă a corpului şi se numesce Epidermă (v. ac.) 
sau căptuşesce suprafaţa internă a corpului şi 
se numesce epiteliu. Ţ. conjonctivă leagă între 
ele diferitele părţi ale corpului şi le desparte 
unele de altele. Ea formează păreţii arterilor 
şi umple locurile deşerte în corp. Ţ. musculară 
formează cainea (v. Muscul) şi este constituită 
din fibre. Ţ. nervoasă formează nervii, creerul, 
meduva spinării şi ganglionii, şi este constituită 
din fibre şi celule. [—]

Ţesături vegetale, reunire de mai multe celule 
asemeneaîn forma, composiţia, conţinutul şi func
ţiunea lor. Ţ. sunt resultatul divisiunei muncei, 
travaliului fisiologic, între celule, de unde ur
mează şi o diferenţiare în forma lor, diferenţiare 
morfologică. Ţ. normale resultă din divisiunea 
unor anume celule preexistente, alcătuind o Ţ. 
embrionară sau meristem (v. ac.). Uneori divi- 
siunea celulelor e urmată de îndepărtarea, di- 
sociarea lor, ca la Bacteriacee, formarea sporilor, 
polenului, şi Ţ. atunci e disodată (analogie, sân
gele animalelor). Se poate ca o Ţ. să provină şi 
din adunarea, juxtapunerea, celulelor cari au 
trăit câtva independente, şi atunci e o Ţ. asociată, 
ca cenobiile unor alge (Volvox, Hydrodictyon 
[v. ac.]), plasmodiul Myxomyoetelor (v. ac.). Din 
alte puncte de vedere se mai disting: Ţ. vii, cu 
rol chimic, ca absorbaţiunea (Ţ. absorbantă), asi- 
milaţiunea (Ţ. asimilatoare), secreţiunea (v. se- 
cretor); f. moarte, cu rol meohanic, pentru pro- 
teoţiune (v. epiderma, peri, suber), susţinere (v. 
colenchim, sclerenchim), conducere (v. liber, 
lemn, vase); Ţ. primare, derivate din meri- 
stemul primitiv, şi Ţ. secundare, din meristemul 
secundar (v. cambiu, periderm); Ţ. fundamen
tală sau parenchym (v. ac.) şi Ţ. fibroasă, în 
general, sau prosenchim (v. ac.). Ramura bota
nicei care studiază Ţ. se (jice Histologie vege
tală (v. ac.). [S. Şt. R.]

Tesaur, (lat.) comoară, avuţie mare.
Tesaurul statului, casa centrală a statului, 

unde se adună toate veniturile.
Teşchen, ducat în Silesia austriacă, aparţi- 

netor archiducelui Friderio, 998 km*. Capitala T., 
lângă calea ferată Eassa-Oderberg, 15,220 loc. 
(1890). Aci s’a încheiat pace între Maria Te- 
resia şi Frideric II la 13 Maiu 1779.

Teşcherea, (turc.) certificat.
Tescovina, remăşiţă din strugurii de sub teasc; 

rachiu de fructe, (v. şi Boştina.)
Teslul, rîu în Rom., isvoresoe în j. Romanaţi; 

valea lui e foarte roditoare şi e străbătută de 
2 şosele şi 2 căi ferate. Preste rîu duc mai multe 
poduri de fier. La Stoenesci se varsă în Olt.

Teşnad, (magh. Tasndd), corn. rur. în Trans., 
cott. Selagiu, are 4906 jug. cat. şi 4274 loc. 
magh. şi rom.

Tessin, (TidnoJ, canton în sudul Elveţiei, 
2918 km*., cu 126,946 loc. (1888) (98-40/0 11»: 
lieni); la nord economie alpină, la sud viti- şi 
pomicultură, industrie de mătasă, împletituri de 
paie. Constituţia din 1830 modificată 1892 şi 
1894. Capitala Bellinzona.

lessin, rîu, v. Ticino.
Ţest, cuptoraş mic de lut ars, în care se coace 

pâne, azimă şi coca. Se întrebuinţează mai cu 
samă de ţeranii din România, cari nu au cup
toare proprii, şi consumă puţină pâne.

Ţest, canapace (v. ac.).
Testacte, (engl.J lege impusă 1673 de parla

mentul englez lui Carol II, prin care funcţio
narii publici erau obligaţi să joare că nu cred 
in doctrina catolică despre transsubstanţiaţiune. 
Abrogată 1829.

Testament, actul prin care testatorul dispune, 
pentru timpul când nu va mai trăi, de tot sau 
de o parte din bunurile sale. Până când închide 
ochii, testatorul poate face alt T. şi cel mai nou 
anulează pe cel mai vechiu, dacă aşa e voinţa
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testatoralui. T. în Rom. nu poate fi decât scris, 
căci cel cu limbă de moarte, nuncupativ, nn mai e 
permis. T. poate fi: olograf, adecă scris, datat şi sub
semnat de testator; autentic, când e adeverit de 
judecătorul competent; mistic sau secret, când 
e semnat de testator, pus în plic, sigilat şi pre- 
sentat preşedintelui tribunalului, care ia act că 
acela e T. cutărei persoane, încheind, pentru 
aceasta, un prooes-verbal pe plic semnat de ju
decător. Inalfabetii nu pot face T. olograf şi 
mistic, pentru că nu pot scrie.. Minorul care 
n’are 16 ani, nu poate face T., iar cel de 16 ani 
poate dispune numai din jumătate din aceea ce 
ar pute lăsa prin T. dacă ar fi major. T. con
junctiv, adecă acel făcut de două sau mai multe 
persoane în acelaş act, nu e permis (adecă în 
acelaş context, nu scris pe aceiaş hârtie, dar 
sub individualitate distinctă). [Scriban.]

Dreptul ungar (art. de 1. XVI: 1876) admite 
şi T. oral, dacă se face în faţa a 4 martori cel 
mult 3 luni înainte de moartea testatorului. La 
T. scris, se cere presenţa a 2 martori pentru 
T. olograf, şi a 4 martori pentru alte T. sorise. 
Cel puţin jumătate a martorilor trebue să scie 
scrie; ei nu trebue să cunoască cuprinsul T.-lui, 
fiind suficient ca testatorul să declare în pre- 
senţa lor simultană, că este T. lui şi să-l sub
scrie, resp. la T. olograf să-l declare subscris 
cu mâna proprie. (Cf. Dr. V. Moldovan, Despre 
T., în Bibi. pop. a Astrei, Sibiiu.)

Testamentul veehiu fi nou, v. Biblia.
Testes, (lat.J testicnli.
Testlculi, (anat.) glandele (două) sexuale ale 

bărbatului, cari prin secreţiune produc semenţa 
virilă. Fiecare tosticul are forma unui ou cevaş 
turtit, este învăluit în o membrană fibroasă 
(Tunica albuginea) şi se împarte în mai mulţi 
lobuli. T. sunt glande tubuloase, ce se compun 
din un număr însămnat de canale. Canalele fie
cărui lobul se împreună, formând un canal mai 
puternic; toate acestea din urmă sunt învăluite 
în un strat conjunctiv şi formează epididymisul. 
Acesta e situat la marginea posterioară a testi
culului şi e mai moale decât substanţa proprie 
a T.-lor. Toate canalele epididymisului se îm
preună în fine şi formează un singur canal mai 
mare, aşa numitul vas deferens, care trece prin 
canalul inguinal în abdomen, în dosul beşicai 
de urinare se împreună cu un canal, ce vine 
dela beşica sămânţei, şi se revarsă prin duetus 
ejaeulatorius în partea prostatică a uretrei. T. 
sunt învăluiţi în o membrană seroasă duplă (v. 
art. Hydrocele) şi în o duplicatură a pielii, nu
mită scrotum. T. se inflamează uşor la bleno
ragie, tuberculoză şi sifilis. Terapia în ace.ste 
caşuri se orientează după morbul original, odichna 
însă este o condiţie de căpetenie.

Testimonium, (lat) mărturie; certificat, do
vadă, argument, probă.

Ţestoase, v. art. Broasca ţestoasă. Carapace 
şi Chelonieni.

Testudo, v. Broasca ţestoasă.
Ţăsuţ, acţiunea de a ţese. Ţ. se face cu aju

torul răsboiului (v. ac.) pe care siint întinse şi 
fixate sistematic singuraticele fire de tort, cari, 
prin ajutorul răsboiului, se străbat curmeziş cu 
alte fire, resultând ţăsătura, pânzătura, stofa. 
(Cf. şi art. Ţăsătura.)

Tetanus, în fisiologie: o contracţiune muscu

lară în care se unesc mai multe sguduiri mus
culare sub influenţa unor excitaţiuni repetate.

In ‘patologie T. este o boală infecţioasă, co
mună Ia om cu unele animale, cu solipedele în 
special; e causată de bacilul descoperit de Ni- 
colaier şi Eitasato 1884, care are forma unui 
ac cu gămălie. El se găsesce in pământ şi gu
noaie. Boala e caracterisată prin nisce contrac- 
ţiuni dureroase care de comun începe prin opi- 
stotonos (contracţiunea cefei) şi trismus (oontr. 
fălcilor) şi se termină aproape intotdeuna cu 
moarte. Serul lui Behring şi Eitasato a dat re- 
sultate frumoase, dar numai ca preventiv sigur, 
ca curativ nu; injecţiunile subcutanate şi in- 
travenoase cu soluţie de acid fenic au avut oare
care succes. Ca simptomatic se dă chloralul hy- 
drat, morphina şi alte stupefiante în dosă mare.

Teterev, afluent pe dreapta Niprului în Rusia, 
345 km. lung.

Tethys, în mitol. grec. fata lui Uranos (ceriul) 
şi a 4ineiGăa(pământul); soţia luiOceanos, mama 
Oceanidelor şi a (Jinelor rîurilor.

Teţina, muncel în Bucovina, de 539 in., la 
BVn km. dela Cernăuţ. Loc de escursiune pentru 
panorama lui frumoasă şi aerul cu miros de pini.

Tetovarea, înfrumseţarea corpului usitată la 
popoarele sălbatice din America, Africa, Au
stralia şi la Negrii din Asia, care consistă din 
brăzdările pielei în chipuri şi forme diferite şi 
colorarea aceleia; se esecută cu vîrfuri agere 
de lemn şi de fier. Podoaba aceasta să combină 
cu diferite credinţe superstiţioase. T. diferă după 
rang şi familie, reamintesc însă şi de anumite 
evenimente mari petrecute în trecut. Obiceiul 
acesta barbar e în apunere.

Tetra bonasia, pasere, v. Alun ar.
Tetrabranchiata, grupă de Cephalopode, carac

terisată pi'in presenţa a 4 branchii în organi- 
saţia lor. Cuprinde un singur gen care trăiesce 
astăzi şi anume Nautilul. In timpii geologici T. 
au fost foarte respăndiţi şi mai ales în epoca 
primară, unde sunt representaţi prin genurile 
Orthoceras, Cyrtoceras, etc.

Tetrachena, (botau.) fruct ascat, asociaţie de 
4 achene (v. ac.), ca la Boraginee, Labiate.

Tetracord, în musică, o serie de 4 sunete 
mărginite într’un interval de quartă.

Tetractys, în filosofia pitagoreică decimea (de
cada) compusă din cei dintâiu patru numeri 
simpli, pre care Pitagoreii o ţineau de lucrul cel 
mai perfect şi în urmare sfânt, fiindcă şi lumea 
sau universul are 10 sfere.

Tetradrachmon, piesă de patru dracbme, o mo- 
netă grec. de argint.

Tetrade, (botan.) reunire de 4 spori, ori 4 gră-- 
unţi de polen; astfel se şi formează ei în in
teriorul sporangilor ori anterelor, câte 4 în fie
care celulă, apoi devin independenţi. La unele 
Orchidee, Aristolochiacee polenul rămâne în T. 
şi după închiderea anterei. In special la Algele 
Floridee, în sporange se fac numai câte 4 spori, 
numiţi de aci tetraspori.

Tetradymit, mineral, sulfo-telură de bismut; 
rar, la Schemnitz, Oj aviţa în Ungaria, în Ame
rica de nord, etc.

Tetradynam, (botan.) v. Androceu.
Tetraedrit, mineral cu constituţie oomplexă, 

conţinând arsen, antimon, cupru, argint şi sulf.
Tetraedru, (grec.) corp mărginit de 4 feţe
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plane în formă de triunghiuri congruente; pi
ramidă cu trei feţe.

Tetragon, figură cu 4 unghiuri.
Tetragonia L., (botan.) gen de plante tîrîtoare 

din fam. Ficoideelor, trib. Mesembryeae cu foi 
alterne groase, florile fără petale, fructul o drupă. 
Cuprinde vr’o 20 specii preponderant dela Cap, 
dintre care T. expansa Ait. din Seelanda Nouă se 
folosesce ca salată. [â. Pr.]

Tetragonolobus Scop., (botan.) mic subgen dela 
Lotus (v. ac.), după alţii gen propriu, cuprinde 
4 specii dintre care T. purpureus Much. »dun- 
găţeauai e cultivată ca plantă decorativă rustică.

Tetrahydroparachinanisol, (ThălUna), e o pul- 
vere de coloare gălbue, întrebuinţată in terapie 
ca antipiretică şi antiseptică. Se prepară dacă 
se încăldesce cu hidroxid de potasiu Para-nitro- 
phenolul şi productul redus prin Staniu.

Tetrajodpyrol, lodol, e o pul vere de coloare 
cenuşie ce so întrebuinţează în medicină ca 
antiseptic; se obţine dacă unei soluţiuni alcoolice 
de Pyrrol se adaugă o soluţie alcoolică de Iod.

Tetraklshexaedm, formă de cristal a siste
mului teseral, cu 24 feţe plane.

Tetralema, (grec.) în limbagiul logic acela 
dintre silogismii dilematici, în care premisa ma
jora hipotetică disjunctivă conţine o quadruplă 
disjuncţiune. (Cf. dilema, trilema, etc.) [Pl.J

Tetralogia se numia la Elini un întreg de 
4 drame, din care de obiceiu 3 tragedii, numite 
Trilogie, şi o dramă satirică, unite intre ele 
prin identitatea subiectului, a unei persoane prin
cipale, sau cel puţin a formei. Cel mai însemnat 
autor de T. este Aeschil, (v. ac.), dela care a 
remas: »Oresteia<, care avea ca subiect legenda 
lui Creste şi era compusă din trai tragedii: »Aga- 
memnoni, »Choeforii« şi »Eumenidele«; »Proteus« 
drama satirică a acestei T. s’a pierdut. Sophocles 
ancă representa câte trei tragedii şi c dramă 
satirică, însă fără legătură între ele. Alţii urmau 
exemplul lui Aeschil.

Tetramethylendiamln, id. cu Putresciu (v. ac.).
Tetrametru, v. Dimetru.
Tetrao medius, găinuţă, pasere din ord. Galli- 

naceaelor, specie produsă prin împărecherea Co
coşului mare de pădure cu Găinuşa mică de pă
dure. E de o mărime intermediară între acestea, 
de coloare neagră şi se găsesce rar, numai unde 
se află şi celelalte două. [I. P. Voiteşti.]

Tetrapod, (grec.) măsuţă cu patru picioare 
aşezată in naia bisericei în apropierea scaunului 
ariţhieresc, pe care stă icoana chramului sau a 
proconicului ori Sf. evangelie.

Tetrarch, (grec) iu vechime unul din patru 
stăpânitori ai unei ţari.

Tetravanghel, cele patru evangelii ale legii 
noue scrise de cătră apostoli şi evangelişti.

Tetrax, gen de pasere din ord. Charadrior- 
nithelor. Un fel de dropie mică, ce se găsesce 
prin Ungaria, Spania, Germania, etc. unde pe
trece timpul verei. iar iarna emigrează spre sud. 
Se găsesc foarte rar şi ca specii se cunosc T. 
campestris şi Olis tetrax. [I. P. Voiteşti.]

Tetronal, un corp organic sohd ce se ubţine 
din Diethilceton cu ethyl mercaptan; e o pul- 
vere cristalină albă, cu proprietăţi hypnotice, 
solubilă în apă.

Tetschen, oraş în nordul Boemiei pe malul 
drept al Elbei, preste care duce un frumos pod

la Bodenbach; 7299 loc. (1890); castelul con
telui Thun cu frumoase colecţiuni; navigaţie 
pe Elba.

Tetuan, (TetaoînJ, oraş în Maroc, aproape de 
Mediterana, 2.o,000 loc. La 4 Febr. şi 23 Mart. 
1860 aci au învins Spaniolii pe Marocani.

Tetzel, loan, călugăr dominican şi teolog germ., 
n. 1460. t 1519. Papa Leo X spre a termina 
biserica sf. Petru din Roma, a dat indulgenţă 
(v. ac.) acelor credincioşi, cari au contribuit în 
scopul amintit. Predicând T. în archidiecesa de 
Magdeburg, alergau la el mulţime de credincioşi 
din toate părţile. Aceasta a dat ansă lui Luther 
(la 31 Oct. 1.517) să afişeze pe biserica din 
Wittenberg cele 95 ţese referitoare la indul
genţe. T. a susţinut mai multe dispute cu con
trarii indulgenţelor.

Teucrlum L., (botan.) mare gen din familia 
Labiatae, tribul Ajugoideae, cuprinde plante er
bacee subfrutescente sau frutescente cu portul 
variabil. Acest gen are vr’o 100 de specii, res- 
pândite prin regiunile temperate şi calde ale glo
bului. In părţile noastre cresc mai multe specii 
dintre care menţionăm: T. Chamaedrys L. numită 
popular Dumbeţ, Jugărel, T. ScordiumL. 
vulgar Iarbă usturoasă. [Z. C. P.]

Teucros, (TeucerJ, fiul (joului Skamandros şi 
nimfei Idaea; primul rege al Troiei. Ue aici Tro- 
ianii au fost numiţi şi Teucri.

Teulescu, P., scriitor rom., a publicat mai 
multe traduceri din franţuzeşte, apoi: Congresul 
din Paris, protocoalele şi tractatul de pace (după 
Monitorul frances), Bucuresci, 1856 (în cola- 
boraţie cu G. Baronzi). Archiva română: Docu
mente istorice, 1860. Revoluţia şi Revoluţionarii, 
2 voi. 1878, 1882.

Teutoburg, pădurea, munţi păduroşi (până la 
înălţime de 468 m.) în nordvestul Germaniei, 
se întind in lungime de 115 km. până la Ems. 
Pădurea T. e renumită prin lupta dată aci la 
anul 9 d. Chr., în care Armin (Hermann) cu 
Germanii sei nimici oastea romană condusă de 
VaruB.

Teutona, măciucă, numită în Spania Teutona, 
căci fusese adusă în seci. V de Goţi. A fost arma 
naţională a pedestrimei germane, armă de aruncat. 
Mai târziu se ţintuia la cap.

Teutonic, ordin de cavaleri. La asediul cetăţii 
Acea, în a treia cruciată, negustorii germani, 
originari din Liibeck şi Brema, făcură, sub con
ducerea unuia Siegebrand, un fel de spital din 
pânzele corăbiilor, spre a îngriji de oamenii bol
navi. Această instituţie acceptă forma monastică 
şi se asimila ordinului loaniţilor, al căror ina- 
gistru supraveghia şi instituţia germană. La în
toarcere, negusterii predeteră instituţia lor nu
mită spitalul st. Maria, lui Frederic de Suabia, 
care o recomandă fratelui seu Henric VI, prin 
a cărui recomandare papa o aprobă în 6 Febr. 
1191. Darurile începură a curge, şi prinţii ger
mani, care se găsiau în Acea pentru cruciată, 
instituiră, cu învoirea celorlalte 2 ordine, ordinul 
de cavaleri al spitalului sfintei Marii în 5 Martie 
1198, Ca semn extern aveau manta albă cu cruce 
neagră. Averile şi însemnătatea i-se măriră. Cap 
era un mare magistru, ajutat de mari demni
tari, care îngrijiau de resboiu (cetăţi, castele, 
cai, arme), sau de bolnavi sau de finanţe. Cei 
mici erau fraţi cavaleri sau fraţi preoţi şi pentru
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serviciul în spitale se primiau femei semisurori. 
Spre a încuraja daniile se permitea chiar lai
cilor, însuraţi sau neînsuraţi, să poarte semnele 
fără a eşî din starea lor. Papa le acorda privi
legii mari mai ales în ţerile ce le-ar lua dela 
păgâni. In lupta dintre papă şi împerat marele 
magistru Hermann de Salza era pe partea îm
păratului, dar şi la Borna era bine vo(}ut. In 
1211 regele Ungariei Andrei dărui cavalerilor 
ţeara Burza din Transilvania ca s’o apere contra 
Cumanilor, dar le-o luă înapoi şi deşf le-o re- 
dete în urma stăruinţelor papii, le-o reluă defi
nitiv în 1225. Ducele polon Konrad de Eujavia 
şi Masovia, adese ori expus la atacurile Pruşilor 
păgâni, îi chiemă şi le promise nu numai ţeara 
Kulm ci ori cât pământ vor pute cuceri dela 
Pruşi. Insă marele magistru instruit prin expe
rienţa cu Ungaria nu primi propunerea până 
când împăratul nu-i garantă posesiunea. In Martie 
1226 Frederic II dărui lui Hermann de Salza 
Kulm şi Prusia, ca feude ale imperiului, dacă 
le va ocupa. De atunci marele magistru luă dem
nitatea de prinţ al imperiului.

La început succesele ordinului fură repezi. 
Pământul Pruşilor fu ocupat jumătate şi Pruşii 
cerură ajutor la Lituani, iar Polonii, geloşi de 
succesele ordinului, începură a ave teamă de el. 
Totul fu pierdut afară de 3 puncte, dar lupta fu 
reîncepută iarăşi. In 53 de ani, ordinal câştigă 
cu ajutorul cruciaţilor germani pământul dela 
Vistula inferioară până la Niemen. Colonisaţia 
fu încurajată, se da celor ce veniau pământ, scu
tiri. Se întemeiară oraşe, sate. Puterea ordinului 
crescu şi mai mult când se contopi cu ordinal 
călugărilor purtători de sabie şi-şi întinse acti
vitatea şi în ţerile ocupate de aceştia Curlanda, 
Semgallen şi Livonia. Ordinul începu apoi lupta 
cu Lituania, care prin unirea cu Polonia (1386) 
şi prin creştinarea lor deveniră inimici cu mult 
mai puternici. Posesiunile ordinului erau în toată 
lumea: în Livonia, Prusia, Germania, Austria, 
Apulia, Sicilia, Spania, România (imperiul de re- 
sărit). Armenia, Palestina. Din Palestina se re
traseră, când Acea, cel din urmă loc creştin în 
Falestin^ fu pierdută, capitala ordinului se mută 
la Veneţia, celelalte posesiuni se pierdură iarăşi 
afară de căle dintâiu 4.

Marele magistru Siegfried de Feuchtwangen 
mută capitala ordinului în Prusia la Marienburg
a. Ordinul cumpără dela marcgraful de 

enburg, care era în ceartă de posesiune 
cu regii polonezi, ducatul Pomerellen cu locali
tăţile Danzig, Dirschau şi Schwetz, ca regii po
loni sa nu le taie comunicaţia cu Germania (1308). 
După creştinarea Lituanilor, se ridicară plângeri 
la papă contra năvălirilor ordinului. Marele ma
gistru Ulrich de Tungingen declară resboiu şi 
în lupta dela Tannenberg (15 Iulie 1410) pierdu 
viaţa, ordinul era să-şi piardă existenţa. Redus 
în putere, părăsind scopul de convertire, având 
armată de mercenari, apăsând pe supuşi cu dări 
şi momind pe alţii din Germania să vie, vaza 
lui căzu cu totul. Partea vestică se revoltă şi 
trecu sub Poloni, care acordau tot felul de pri
vilegii, pentru partea estică marele magistru 
trebui să depue jurământul de fidelitate regilor 
polonezi. Cel din urmă mare magistru Albert 
de Brandenburg-Ansbach primi ou plăcere ideile 
lui Luther de a ieşi din ordin, a se însura şi a

face Prusia un stat laic. Regele polon din con
sideraţii politice, şi pentru că Albert îi era nepot 
de soră, primi, şi rn 8 Apr. 1525, Albert fu in
vestit ou statui Prusia ca o feudă, ducat ere
ditar. Papa protestă, provocă pe Albert să pără
sească posesiunea ordinului, însă fiindcă nimeni 
nu încercă să execute dorinţele papei, ele re- 
maseră fără efect. Posesiunile din celelalte ţeri 
ale ordinului s’au pierdut, deşi ordinul se con
tinuă şi a(Ji în Olanda şi Au.stria, unde desvoaltă 
o activitate vie de caritate creştinească.

Teutonii, popor germanic din lutlanda şi in
sulele danese, de unde au plecat împreună cu 
Cimbrii spre sud. După mai multe lupte, în cari 
au învins pe Romani, au fost distruşi de Marius 
la Aquae Sextiae în 102 a. Chr.

Teutsch, Gheorghe Daniil, episcop evang. să
sesc în Transilvania, n. 1817 în Sighişoara, t în 
Sibiiu 1893, a studiat la univ. din Viena şi Berlin, 
teologia şi filosofia. 1842, prof. în Sighişoara. 
1863, paroch în Sîngătin. 1867, ales episcop, s’a 
mutat la Sibiiu.. A tipărit documente referitoare 
la istoria Transilvaniei, şi a bisericei evang. din 
Transilvania. A promovat interesele şi cultura 
Saşilor şi a luat parte activă la toate mişcările 
politice mai însemnate. Membru în casa mag
naţilor, cetăţean de onoare al Sibiiului, membru 
al Academiei din Bavaria, etc. Urmaşii recunos
cători i-au ridicat statuă în Sibiiu, (1899), prin 
colectă publică. Ser. princ. Istoria Saşilor din 
Trs., (ed. 2, 1874.) Fiul seu Friderie, n. 1852 
în Sighişoara, fost director la semin. evang. în 
Sibiiu, apoi vicar epp., i-a publicat biografia şi 
a editat şi el diferite scrieri, mai ales de in
teres şcolar şi istoric.

Tewflk Paşa, Mdiemed, chediv de Egipt, n. 
1852, instituit după detronarea tatălui seu Is- 
mail Paşa (1879). t 7 Ian. 1892.

Texas, stat al Uniunii nordamericane, lângă 
golful Mexicului, 688,340 km*., cu 2.235,523 loc. 
(1890). La ţerm şes, în interior colinos spre 
nordvest muntos; rîuri: Rio Grande del Norto, 
Rio Colorado, Red River, etc. Climă admirabilă. 
Ocupaţie principală agricultura (bumbac, tutun, 
zahăr, porumb, grâu); mine de aur, cărbuni, 
fier. Constituţia din 1869. La congres trimite 
2 senatori şi 13 representanţi. Capitala Austin. 
T. a fost colonisat 1719 de Spanioli, 1835 se de
clară stat independent, 1845 întră în Uniune.

Texas, febră de T., periculoasă pentru vite, 
mai ales în Statele Unite. Grasează vara şi toamna. 
Vitele inficiate pier la 7—8 cjile. Se arată prin fer- 
binţeli şi urină sângeroasă. Un fel de T. se ivesce 
şi în Italia, şi în părţile mlăştinoase ale României.

Text, (lat.) ţesătură, legătură, conţinut; cu
prinsul din vorbă în vorbă al unui document; 
contract; în homiletică: citatul biblic, din care 
purcede predicatorul; in musică, vorbele ce se 
cântă de pe notele musicale. (Litere T., v. Ca
ractere tipogr.).

Textil, ce privesce ţesătoria (v. şi art. Fibre 
textile). Industria textilă, numire colectivă a in
dustriilor cari se ocupă cu confecţionarea arti
colelor de ţesătorie, etc.

Textor, gen de pasere din ord. Coracorni- 
thelor, mai mare ca o vrabie, cu penele negre, 
ciocul scurt gros şi ascuţit; trăiesce prin nordul 
Africei. Ca specii se cunosc: T. alhirostris, T. 
aleeto, etc. [I. P. V.]
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Textura, (lat.) ţesătură; legătură.
Tha —, V. şi Ta.
Thackeray, William Makepeace, umorist şi 

romancier renumit englez, n. 1811 în Calcutta, 
educat în Anglia, călători prin Francia, Italia, 
Germania; studiă pictura la Roma. Din Paris 
trimitea (ţiarului >Constitutionel« al părintelui 
seu ingenioase desemnuri şi articole umoristice, 
publicate în 1840 în un volum. Asemenea pu
blică în »Frazer’s Magazine» mulţime de critice 
şi novele, scoase pe urmă în 2 volume sub nu
mele de Michel-Ange Titmarch, cu titlul de 
•Miscellaneies», 1855—1858; într’o altă foaie, 
>Punch<, scoase alte culegeri de studii critice în 
povestiri umoristice, «Cartea snobilor», 1856. 
Dela 1847 publică sub propriul seu nume mai 
multe romane, între cari «Tirgul deşertăciunilor», 
3 voi., 1850, interesante oglindiri ale societăţii 
şi ale întemplărilor din viaţa sa.

ThaYs, renumită curtesană (v. Hetere) greacă, 
de origine ateniană, era de o frumseţă extra
ordinară. La 330 a. Chr. se află în tabăra lui 
Alexandru Macedonul, care cucerise oraşul Per- 
sepolis. T. a îndemnat pe A. să pustiască pa
latul regilor persani, ca să resbune jefuirea Atenei 
480 de cătră Perşi. După moartea lui Alexandru 
T. devine amanta lui Lagus, fiul lui Ptolumeus, 
din Egipt, şi-i nasce acestuia 3 copii, între cari 
Irina, soţia regelui Eunostos din Cipru.

Thalamiflore, (botan.) în clasiflcaţia lui Ben- 
tham şi Hooker, piima serie de Dycotiledouate 
dialipetale, caracterisate prin petale şi stamine 
libere, inserate pe receptacul sau thalamns şi 
ovarul super; cuprinde mai multe familii: Ba- 
nuuculaceele, Berbcrideele, ş. a.

Thalamus, (botan.) v. Receptacul.
Thalassa sau Thalatta, (grec.) marea.
thalassografla, (grec.) acea partea a geografiei, 

care se ocupă cu scrutarea mării, s. e. măsu
rarea afuncjimii, a curenţilor, a temperaturei, etc.

Thalassotherapla,(med.) tratarea morbilor prin 
mijlocirea climei maritime, prin băi de mare şi 
călătorii pe mare.

Thales, filosof grec, unul din cei şepte înţe
lepţi ai Greciei, întemeietorul şcoalei ionice 
(v. ac.), n. pe la 640 a. Chr. în Milet. După în
delungate călătorii prin Creta şi prin Egipt se 
stabili în Milet, unde se ocupă cu filosofia şi cu 
cercetări astronomice şi muri pe la 540. Pentru 
T. principiul primordial, din care derivă toate exi
stenţele, este umiditatea, adecă apa, care ca prin
cipiu material şi pasiv a fost pusă în mişcare 
de un alt principiu activ, de raţiune. T. a pre
vestit cea dintâiu eclipsă totală a soarelui dela 
28 Maiu 585 a. Chr.; el este inventatorul mai 
multor figuri şi probleme geometrice. [PI.]

Thalia,(infloritoarea), l)T.,unadin cele9muse, 
mai târziu musa comediei; se represintă ţinend 
în mâna stângă o mască comică. 2) T., una din 
cele trei Graţii (Charite).

Thallu, un metal de coloare grie albăstrue ce 
se găsesce într'un minereu Crookesit care conţin 
afară de Thaliu ancă şi Cupru, Argint şi Selen. 8e 
compoartă în combinaţiuni ca monovalent.

Thallln, sinon. Tetrahidroparachinanisol. (v. ac.)
Thallo, o 4>nă, una dintre Hore (v. ac.).
Thallophyte, în oposiţie cu Cormophyte (v. Cor- 

mofite) sunt plantele cari au ca aparat vegetativ 
un thailus (v. ac.), ca Myxomycetele (v. ac.), Schi-

zophytele (v. ac.). Ciupercile (v. ac.). Algele (v. ac.)i 
Lichenii (v. ac.), parte din Hepatice (v. ac.) şi 
chiar unele Fanerogame (ca Lemna).

Thailus (botan.) thall, termin creat ăntâia oară 
de Acharius pentru Licheni, extins apoi la alte 
plante (v. Thallophyte); arată un aparat vege
tativ a cărui axă nu e subdivisată în tulpină 
şi frunze. Semănând de multeori cu o frunză, 
ca şi ea fiind turtit, T. lat să mai fiice impropriu 
frons, frondă. Dar T. ca constituie e foarte di
ferit : redus la o celulă, ori la un şir de celule, 
lame de un singur strat de celule ori de mai 
multe strate, ş. a. [S Şt. R.]

Thames, (engl.J Thansa, v. Tamisa.
Thamnolla Achar., (botan.) gen de Licheni cu 

thal simplu, mai rar ramificat, alb şi moale, cu 
o specie T. vermicularis Achar. (= Cladonia 
vermieularis Swarz) din regiunile reci şi de pe 
vîrfurile înalte ale munţilor (regiunea alpină, 
nivală), oarecum caracteristică acestor locuri.

[S. Şt. R.]
Thamyrls, (Thamyras), în mitol. grec. un 

cântăreţ din Thracia, fiul lui Philammon cu nimfa 
Argiope. Incercându-se să întreacă Musele în 
cântece, aceste i-au răpit glasul şi vederea.

Thanatologia, sciinţa despre moarte.
Thanatos, la Greci (Mors la Romani), perso- 

nificaţiunea morţii, fratele lui Hypnos (somnul), 
fiul Nopţii.

Thapsakos, (antic) oraş comercial la cursul 
inferior al Eufratului.

Thapsos, oraş la ţermurul nordic al Africei, 
spre sud-est dela Caithago. Aci a învins Caesar 
pe pompeiani la 46 a. Chr.

Thasos, insulă turc. în Egeica lângă coasta 
tracică, sub administraţie egipteană, 393 km1., 
cu 12,104 loc.; muntoasă, dar roditoare, se pro
duce oleu şi miere; odinioară renumite mine 
de aur.

Thaumatologle, sciinţa despre minuni.
Thaumatrop, (grec.) disc cu tablouri pictate 

pe ambele laturi, cari se presintă ochiului în 
confluenţă dacă discul rotează în jurul diame- 

’trului seu.
Thaumaturg, făcător de minuni, atributul mai 

multor sfinţi, s. e. Sf. Grigorie, Sf. Niculae, etc.
The —, V. şi Te —.
Thea L., (botan.) după unii botanişti secţiune 

din genul GamelMa L. (v. ac.); iar după alţii 
gen deosebit cu mai multe specii dintre care 
menţionăm: T. chinensis Sims., arbust originar 
din păiţile continentale sau insulare din ex
tremul orient al Asiei şi mult cultivat în Ame
rica. Productul vegetal preparat din frunzele 
acestui arbust este cunoscut sub numirea de 
«Ceaiu» (v. ac.). ' [Z. C. P.]

Theacee,sin. Temstroemiaceae pro parte (v. ac.).
Theanthrop, (grec.) Dumnefieu-omul; numire 

dată lui Is. Christos, care prin unirea firei dum- 
nefieesci şi omenesci, este Dumnefieu adevărat 
şi om adevărat.

Theatinl, sau canonici regulari ai congrega- 
ţiunei laterane, ord călugăresc înfiinţat la 1524 
de cătră Caietan de Thyene şi loan Petru Ca- 
raffa, mai târfiiu Papa Paul IV. Se ocupă mai 
ales cu îngrijirea bolnavilor şi cu misiunile.

Theatre francais, numirea celui mai de samă 
teatru subvenţionat din Paris, cunoscut şi sub 
numele de Comedia Franceaă, unde se repre-
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Bintă mai cu samă repertoriul clasic atât frauccs 
cât şi straiD.

Theba, oraş grec. în Beoţia, fundat, după tra
diţie,de Cadmos. In legende renumită prin soartea 
regelui Oedip, prin expediţia celor şepte contra 
T.-ei şi prin expediţia epigonilor. T. nisuia să 
câştige hegemonia în întreagă Beoţia, ale cărei 
oraşe cerca să le unească în o conîederaţiune, 
pentru aceasta ajunse în ceartă cu Atena, a 
cărei contrară a fost în resboaiele persice şi în 
cel peloponnesiac; în luptele cu Sparta sub Epa- 
minondas şi Pelopidas câştigă pe scurt timp 
(371—362) hegemonia în Grecia, la Chaeronea 
(338) îşi pierdu independenţa, 335 fu dărîmată 
de Alexandru cel Mare. 315 a. Chr. se rezidi 
dar remase fără importanţă. A(ţi Thivae, cu 
3228 loc., ruinată de cutremure la 1853 şi 1893.

T. oraş în Egipt, v. Tbebaida.
Thebalda, (Theba, Thebais, propriu Titpe), 

oraş străvechiu în Egiptul superior lângă Nil, 
în repeţite rânduri capitala imperiului egiptean 
(24(X)—2000 şi 1660—1090 a. Chr.), fii dărî- 
inată 84 a. Chr. din causa unei revolte. Intre 
ruinele ei de dimensiuni uriaşe se aOă ai)i lo
calităţile Earnak, Luksor şi Medinet Habu.

Thebaina, (chim.) substanţă alcaloidă ce se 
găsesce în opiu; în efectele sale se asamenă cu 
stryehnina (v. ac.).

Theca, v. Calmar.
Thelner, Augustin, istoric şi canonist, o. 1804 

în Breslau; a studiat la început teologia, apoi 
iilosofia şi jurisprudeuţa. Dela 1833 la Roma, 
profesor la Propaganda. La 1855 prefect la ar- 
chivul Vaticanului. A editat T. o mulţime de 
opere de valoare neperitoare. Pe timpul conci
liului Vatican (1870) suspiţionat, că abusează 
de oficiul seu, T. fu absolvat dela prefectura 
archivului. In 1872 a publicat Monumenta spec- 
tantia ad unionem Ecclesiae graecae et Bomanae 
(Vindobonae, 1872). -j- 10 Aug. 1874. [i—m.]

Theiopegae, (lat.) isvoare cu apă sulfuroasă.
Theism, în oposiţie cu deismul (v. ac.) sistem 

teologic-filosofic, caro recunoasce existenţa unui 
Dumnezeu personal, mai pe sus de lume, ca 
creator, susţinător şi guvernator al lumii. Re- 
hgiunile şi sistemele filosofice, cari recunosc un 
Dijeu personal distins de lume, în oposiţie cu 
panteismul (v. ac.), se numesc theistice. T. se 
()ice şi monoteism în oposiţie cu politeismul şi 
Dualismul (v. ac.). [i—m.]

Thelemarken, (Tdemarken), regiune în cottul 
norvegian Bratsberg, cu renumite frumseţi ale na
turii (cataractulRjukan, muntele Gausta 1884 m.).

Themia, în mitei. grec. o titanidă, fata lui 
Uranos (ceriul) cu Găa (pământul). Un timp a 
fost stăpâna oracolului din Delphi, pe care mai 
târejiu l-a predat lui Apollon. Când Zeus şi-a 
ales-o de a doua soţiă, T. i-a născut Horele şi 
Moirele (Parcele). T. e personificaţiunea ordinei 
legale şi e 4ioa dreptăţii (la Romani lustitia).

Themistocle, celebru comandant şi bărbat de 
stat atenian, (535—470 a. Chr.). S’a distins prin 
spiritul seu înfocat şi prin genialitatea sa. S’a 
nisuit, ca din Atena se facă primul oraş al 
Greciei, a şi ridicat Atena la mare putere. Fu 
ales de prim arehon faţă cu Aristeides, ca atare 
clădi 200 corăbii şi făcu din Pireus un mare 
şi bine întărit port. învinse flotila puternică a 
lui Xerxes la Salamis (479). Fiind încurcat de

cătră Spartani în procesul lui Pausanias, fu exilat 
prin ostracism, şi scăpând la Perşi aceştia îi 
cerură se conducă o flotilă în contra patriei 
sale, el însă a preferit să se sinucidă; unii 
(}io, că dorul de patrie l-ar fi oinorît. [T. B.]

Thetnsa, v. Tamisa.
Thânard, Louis Jacques, chimist francez, n. 

1777 în Louptiere, f 1857 în Paris. Prof. de 
chimie la univ. din Paris. Scrutător zelos, îm
preună cu Gay Lussac (v. ac.) a colaborat la sta
bilirea mai multor legi chimice, a lucrat cu Gay 
Lussac opul: Recherches phisico-chimiques sur 
la pile, etc. A mai scris »Traite de chimie elemen- 
taire, theorique et pratique« (4 voi. 1813—16).

Thenardit, mineral, sulfat de sodiu, rombic, 
formează zăcăminte pe Rio verde în Arizona, 
apoi la Atacama, etc.

Theo —, V. şi Teo —.
Theobroma L., (botan.) gen de plante lem

noase din fam. Sterculiaceae, trib. Buettnerieae, 
ou foi simple şi flori 5-mere. Cuprinde vr’o 
6 specii tropical-americane, dintre cari cităm ca 
mai importantă: T. Cacao L. «arborele de C a c a o« 
(v. ac.).

Theobromina, un alcaloid ce se găsesce în se
minţele de Theobroma cacao; are aproape ace
leaşi proprietăţi therapeutice ca Cafeina, şi se 
presintă sub forma unei pulberi cristaline albă 
inodoră, solubilă în apă şi alcool.

Theooraţla, formă de guvernare în care însuşi 
D()eu se consideră de supremul regent şi legis
lator, iar în locul lui domnesc, aplică şi execută 
legile preoţii. Acest nume s’a dat domniei preo
ţilor poporului ovreiesc, îuainte de epoca regilor.

Theocrit, renumit poet idilic grec, din seci. III 
a. Chr., întemeietorul poesiei bucolice, n. în Si- 
racusa; studia în insula Cos, la poetul şi filo
logul Philetas, conşcolar şi amic al lui Ptolomeu 
Filadelful, care, ajuns rege, chiamă la curtea sa 
pe poeţii şi erudiţii, foşti colegi de studiu ai sei. 
T. âncă trăi câtva timp la Alexandria, apoi se 
reîntoarse la Siraousa sub Hierone II. Au remas 
dela el 31 de idile în hexametru, cari sunt 
scrise într’un stil elegant, simplu şi natural; în
făţişează icoane adevărate din viaţa de toate (filele 
a poporului sicilian şi a păstorilor; unele au su
biecte mitologice, 22 epigrame, scurte inscrip- 
ţiuni pentru anumite scopuri; o poemă mai lungă 
»Syrinx«, care serbătoresce închinarea fluierului 
păstoresc lui Pan; şi o poemă panegerică: »Be- 
renice», în glorioasa amintire a mamei lui Pto
lomeu Filadelful. Ediţ. mai nouă: Ahrens, cu 
scholii, 2 voi. Leipzig, 1855 şi 1859; Meinecke, 
Bol., 1856; Fritzsche cu comentar germ., a 2-a ed. 
Leipzig, 1869; Hiller cu comentar latin, a 2-a ed. 
Leipzig, 1870; Firmin Didot, Text şi traducere 
latină. Trad. germ. de Moricke şi F. Notter, 1855, 
şi de Zimmermann, 1856.

Theodat, rege ostrogot luat de Amalasunda ca 
coregent, (lupă moartea fiului ei Atalaric (534). 
T. omoară pe Amalasunda în baie (535), căci 
era despreţuit de ea, şi poartă resboiu cu slă
biciune, când este atacat de Belisar. Ca să scape 
oferi-se supunere lui Belisar, dar a fost omorît 
de un Got (536).

Theodelinda, soţia regilor longobar4i Authari 
şi Agilulf, fica principelui bavarez Garibald. 
Unicul seu fiu Adelbald din a doua căsătorie la 
îndemnul religioasei sale mame s’a creştinat. T.



1088 Theoderich — Theophania.

a înfiinţat în Monza o biserică frumoasă, în care 
s’a păstrat în cursul secolilor coroana de fier, 
simbolul Italiei unitare.

Theoderich, 1) T., rege (419—451) al Visir 
goţilor, urmaş al lui Talia, şi-a stabilit scaunul 
la Tolosa şi s’a luptat sub Aetius contra lui 
Attila. t la Catalaunuro.

2) Theoderich cel Mare, regele Ostrogoţilor, 
fiul lui Teodemir, crescut ca ostatic la Constan- 
tinopole, rege în 475. Primi voie dela Zenon să 
cucerească Italia dela Odoacru. In 489 învinge 
pe Odoacru la Isonzo şi la Yerona, 490 la Adda, 
493 îl constringe să se predea in Ravena, apoi 
îl ucide cu propria lui mână. Întinse stăpânirea 
sa asupra Sicihei, Provencei, asupra ţerilor din 
Alpi, căuta să păstreze pacea între statele ger
manice, cari îl luau ca arbitru. In lăuntni ad
ministraţia lui era foarte bună. Lăsă Italicilor 
legile romane, împodobia oraşele, lăsa în mânile 
Romanilor administraţia, pe când Goţilor le da 
apărarea ţerii şi ‘/a din pământ. Dar certele reli
gioase (Ostrogoţii erau Ariani) au turburat ul
timele lui (}ile. t 526.

3) Theoderich 1, rege al Francilor, un fiu al 
lui Clovis, a domnit între anii 511—534. Theo- 
deric II, fiul lui Childebert, f 613.

Theodicee, în sistemul sciinţetor filosofice acea 
parte a metafisicei, care caută în mod specu
lativ a ajunge la cunoscinţa existenţei lui D(jeu, 
la fiinţa ddeirei. Tot T. se numesce şi nisuinţa de 
a justifica real moral ce se află în lume şi de a-1 
aduce în armonie cu bunătatea lui D4eu, încercări 
făcute de Plato, Augustiu, Campanella, ş. a. Ter- 
minul T. a fost dat de Leibnitz (v. ac.). [PI.]

Theodollt, (arab) instrument pentru măsu
rarea unghiurilor verticale şi orisontale, înti-e- 
buinţat mai ales în geodesie. (v. şi Tachymetru.)

Theodor, rege în Abesinia, ca vătav într’o 
bandă de haiduci, întră la 1848 în luptă cu stă- 
pânitorii diferitelor districte, din cari a format 
împărăţia Abesiniei, a cărei independenţă a apă
rat-o în multe lupte cu Englezii. A introdus legi 
stricte, până la 1868, şi a domnit în mod des
potic. (v. şi Abesinia.)

2) Theodor, rege în Corsica, n. 1686, f 1756. 
A ajuns rege în Corsica, pe atunci încurcată în 
resboiu cu Oenua; 1738 a fost învins şi alungat 
de pe tron.

Theodora, fica unui funcţionar de circ, Acacius 
din Cipru şi mai ântâiu actriţă, dănţuitoare, he- 
teră, iubita şi apoi soţia lui lustinian. In 527 fu 
încoronată şi ea cu lustinian şi declarată co- 
regentă. A exercitat mare putere asupra lui lu- 
stinian şi a dat probe de inteligenţă şi curaj, 
dar şi de orgoliu, ambiţie şi crucţime. In 532 
la rescoala Nica a mântuit pe lustinian, care-şi 
pierduse curajul şi voia să fugă. Avea de prie
tenă pe soţia lui Belisar, Antonina, o femeie stri
cată, şi a favorisat pe Belisar. Prin pietate ex
ternă, prin construcţii de biserici, prin ortodoxism 
şi danii căuta să-şi ispăşească păcatele. A murit 
la 548 in vîrstă de 40 ani de o boală grozavă. 
Procopios «Anecdota» a dat despre ea o imagine 
exagerată.

Theodorenl, mănăstire în Rom., j. Botoşani, 
zidită de Simion Movilă la 1587. Se află o in
scripţie cu literele C. W. 1587 şi marca Moldovei.

Theodorlan, loan, n. 1837 în Craiova, unde 
părintele său servia în armată ca parucik (prim-

locotenent) ancă dela reînfiinţarea armatei per
manente de cătră Eisseleff. După terminarea 
studiilor universitare întră în administraţie, de
vine prefect al poliţiei oraşului Craiova, apoi 
director de prefectură şi prefect interimar al 
judeţului Dolj. La 1869 părăsesce cariera admi
nistrativă şi la 1871 înfiinţează împreună cu 
Gheorghe Chiţu primul institut tipografic român, 
unde editează ijianil «Oltenia» al cărui director 
este T. până la încetarea apariţiunii sale 1876. 
A mai scris la diarul «Alegătorul Independent», 
t 1880.

Theodorlnl, Elena, cântăreaţă de opere, n. 
25 Mart. 1860 în Craiova, debută dela 1879 în 
Cuneo, apoi cântă la Milan, Barcelona, Paris, 
Madrid, America sudică, în Brescia şi alte oraşe 
europene; câte odată a dat representaţii şi în 
România. Roluri princ.: Evreica, Hughenoţii, 
Faust, Gioconda, etc. T. este o primadonă de 
reputaţiune universală.

Theodosia, (Feodosia, Kaffa), oraş cu port 
în guvernam, rus. Tauria, în sud-estul Crimeei, 
27,238 loc. (1897); citadelă; archiepiscop; băi 
de mare. In seci. XIII centrul comerciului ge- 
novez, dela 1475 sub Turci (numit Stambulul 
nou, cu 100,000 loc.), 1771 cucerit de Ruşi.

Theodosiu, 1) Theodosiu ed Mare, împărat 
roman, n. 346 d. Chr. dintr’un general spaniol 
Flavius Theodosius. După moai-tea lui Valens în 
lupta dela Adrianopole (378) cu Visigoţii, îm
păratul Gratianus din apus 11 cbiema ca împărat 
al resăritului contra năvălitorilor (379). Prin 
lupte mici şi prin tratări isbuti să împace pe 
Tisigoţi şi-i aşeză în Moesia şi în Tracia. Când 
Maximus, după ce resturnă pe Gratianus, voia 
să restoarne pe Yalentinian II, Theodosiu merse 
(388) contra lui (Siscia), apoi în 394 merse contra 
lui Arbogastes, care, după omorîrea lui Yalen
tinian II pusese împărat pe Eugeniu. Arbogastes 
fu învins la Aquileia şi muri, iar T. remase 
singur împărat, cel din urmă împărat al apu
sului şi resăritului. In lăuntru a persecutat cu 
cruzime pe Ariani şi pe închinătorii vechilor 
religii. 381 în conciliul din Constantinopole a 
declarat numai simbolul nioean ca valabil, 392 
intercjise cultul vechilor deităţi. f 395 în Milan.

2) Theodosiu, fiul lui Arcadius şi nepotul lui 
Th. I, n. 401, urma tatălui său 408, mai ântâiu 
sub epitropie apoi fără nici o grije de afacerile 
statului, pe care le conducea sora sa Puloheria, 
El se ocupa cu vînătoarea şi cu caligrafia. In 
afară plătia tribut lui Attila, în lăuntru se ocupa 
cu discuţiunUe religioase (Nestoriu, Ciril, Eu- 
tyches). A strîns Codex Iheodosianus. f 450.

Theognosla, (grec.) cunoscinţa despre (Jei.
Theogonla, (grec.) doctrina despre originea 

(jeilor păgâni.
Theophanes, Confessor, istoric bizantin, n. 758 

în Constantinopole, unde fu abate într’un claustru. 
Aparţinând partidei iconoclaştilor, fu exilat de 
împăratul Leo III în insula Samotrake; f 817. 
A scris istoria ce poartă titlul: «Chronographia».

Theophania, împărăteasă în Bizanţ, n. 943, 
fica unui birtaş. 975, nevasta împăratului Ro- 
manos II, pe care l-a instigat să otrăvească pe 
tatăl său, Const. TII Porphyrogenitul. Pe urmă 
şi-a otrăvit şi bărbatul. A fost regentă câteva 
luni, apoi s’a cununat cu Nicheforos Phocas, pe 
care iarăşi l-a ucis pentru amantul ei, Tzimisches,
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care ajunse pe tron, cu numele loan I, şi exila 
pe periculoasa femeie. Fica ei, Theophania, or
fana îinperatului Romanos II, s’a maritat după 
Otto II, imperatul german.

Theophania, la Grecii vecbi apariţiunea sau 
arătarea unei (jeităţi. La creştini se numesce: 
Epiphania.

Theophraotos, filosof grec, n. pe la 372 a. Chr. 
în -Eresos pe insula Lesbos. A ascultat mai ântăiu, 
pe Plato apoi pe Aristoteles, care apoi l-a lăsat 
ca următor şi conducător al şcoalei sale peripa
tetice, în fruntea căreia a stat 35 ani până la 
moartea sa în 287 a. Chr. Filosof de renume 
foarte mare, a compus un însemnat număr de 
scrieri de conţinut fisic, metafisic, dialectic şi 
moral. Cea mai cunoscută însă din câte au remas 
este scrierea asupra caracterelor morale. Scrierile 
remase au fost publicate laolaltă de cătrăSchneider 
la Leipzig 1818—21 în 5 tom. [PI.]

Theopneustia, (grec.) inspiratiune dumne-

Theopompos, istogriograf grec, n. la 380 a. Clir. 
pe insula Chios, discipolul lui Isoorates. S’a di
stins ca orator şi istoriograf. A pribegit prin 
Egipt, unde şi-a sfîrşit viaţa. A scris: »Hellenica« 
în 12 cărţi, o continuare a istoriei lui Ihucydides; 
»Phillippica« în 58 cărţi, în care expune istoria 
statelor grecesc! din timpul domniei lui Filip 11 
din Macedonia.

Theosofla, (grec) cunoscinţa intuitivă de Dijeu 
şi a lucrurilor divine. Se numesce apoi T. şi 
doctrina unor filosofi mistici, cari pretind a fi 
cu Dtjeu în directă şi intuitivă comunicaţie, pri
mind astfel dela dînsul lumina unor cunoscinţe 
speciale. Atari theosoB au fosfWeigel, Iac. Bohme, 
Schwendenborg, Baader, ş. a. [PI.]

Theralit, rocă eruptivă formată în special de 
plagioclas, nefelin şi augit.

Therapeuţi, (doftori, vindecători), secta jido
vească aproape identică cu cea a Essenilor. T. 
petreceau în deşerturi în post, rugăciune şi con- 
templaţiuni continue.

Theriak, (grec) antidot de consistenţa Hota
rului; a fost compus mai ântâiu de Andromacbus 
din Creta, medicul împăratului Nero, din vr'o 
70 medicamente. T.-ul şi-a păstrat renumele 
până în seci. XIX.

Theriak, rădăcina, v. Valeriana.
Thermă, of aş în Macedonia, mai târ4iu Thesaa- 

lonihe, acum Salonic, v. Tesalonic.
Therme, isvoare cu apă caldă. Ele se numesc 

T. indiferente, când conţin numai cuantităţi mici 
de substanţe solide în soluţie; când acestea se 
află în cuantităţi considerabile, T.-le se numesc, 
după substanţa ce prevalează, T. sulfuroase, 
T. saline, etc. Factorul principal al T.-lor este 
căldura şi îndeosebi influenţa ce căldura des- 
voaltă asupra nervilor pielii. Căldura T.-lor va
riază între 75 şi 22° C. Ele sunt potrivite pentru 
tratarea reumatismelor cronice, exsudate înve
chite, paralisii, ulcere şi eczeme.

Thermia, (vechia Kythnos), una din insulele 
Ciclade în Marea Egeică, 85 km8., cu 2781 loc. 
(1889). Capitala Kythnos, ou 1487 loc.; epis
copie; port.

Thermica, partea aceea a fisicei, care se ocupă 
cu căldura şi legile ei.

Thermobarometru, v. Barothermometru.
Thermoohlmia, partea chimiei care se ocupă 

Eaciolopedia romană. Yol. III.

cu toate fenomenele calorice ce însoţesc reac- 
ţiunile chimice.

Thermodynamica, teoria mechanică a căldurei.
Thermoelectrlcitate, electricitate produsă prin 

căldură (v. Pyroelectricitate )
Thermograpii, (grec) aparat pentru măsurarea 

tempei’aturei şi înregistrarea ei.
Therfflographia, (med.) representarea grafică a 

temperaturei celor ce sufer de morbi febrili.
Thermohypsometru, (grec) aparat pentru in

dicarea înâlţimei unui munte din temperatura 
de ferbere a apei. (v. şi Barothermometru.)

Thermolysa, v. Dissociaţiune.
Thermometria, (grec) folosirea thermometrului 

la măsurarea temperaturei, mai ales la boale cu 
ferbinţeli.

Thermometru, aparat pentru a măsura tem
peratura unui corp; e basat în genere pe di- 
lataţiunea corpurilor. T.-le suut de mai multe 
feluri, după natura substanţei dilatatoare: T. cu 
solide (al lui Breguet, Pyrometrul cu cadran al 
lui Brogniart, Pyrometrul cu argilă al lui Wed- 
gwood), cu lichide [T. cu merouriu, alcool sau 
acid sulfuric, etc.) şi cu gaze (aer, Hydrogen). 
Cele mai usitate sunt cele cu mercuriu, căci mer- 
curiul se poate ave cât de curat şi se bucură 
de un coeficient de dilataţiune destul de mare 
pentru a fi sensibil variaţiunilor de temperatură 
obicinuite. Aceste T. constau dintr’un tub fin, 
capilar cu un reservorde merouriu. Tubul e gradat 
luând ca puncte fixe temperatura de îngheţare a 
apei (sau de topire agheţei) (laCelsius şi Reaumur 
notat 0°, la Fahrenheit -1-32°) şi temperatura de 
ferbere a apei (la Celsius 100°, Reaumur 8U°, iar 
la Fahrenbeit 312°); distanţa între cele două 
puncte se divisează într’un număr de grade con
form scărei admise. Cele mai precise T. sunt 
cele cu gaz, căci pe lângă că coeficientul de di- 
lataţie al gazelor e unul şi acelaş, mult mai mare 
ca la lichide, dar e şi aproape constant la ori ce 
temperatură; aceste T., deşi mai greu manuabile, 
sunt cele ce se useazâ (al lui Jolly) pentru de
terminarea temperaturilor externe. Ele constau 
dintr'un reservor mare plin cu gaz (Hydrogen) ce 
comunică cu un manometru cu mercuriu. O eoua- 
ţiune simplă ne dă temperatura după variaţiunea 
ce o arată manometrul când se incâlcjesce gazul.

T. maxim sau minim, sunt T. cu merouriu sau 
ou alcool, sau chiar metalice, cari arată prin în
treruperea mercuriului sau un indice mişcător, 
temperatura maximă sau minimă în decursul 
unui timp oarecare. Sunt T. ce arată pe acelaş 
aparat şi temperatura maximă şi pe cea mi
nimă (T. Six şi Belini). T. înregistrător e un 
termometru basat tot pe dilataţiunea metalelor,

I dar partea ce se dilată mişcă o pârghie ce are 
o peniţă anumită cu cerneală şi care se ridică 
sau se scoboară, ca şi temperatura, trăgând pe 
o hârtie, cilindric mobilă, o linie continuă cu 
maxime şi minime după cum a variat tempe
ratura. Hârtia e mişcară printr’un mecanism de 
ceasornicărie, fiind însemnate pe ea prin verti
cale 4iltile sau orele pe o septemână sau o 4i, 
aşa. că se pot sci mai precis în relaţiune cu 
timpul variaţiunile temperaturei. [G.M. M.]

Thermomultiplicator, (grec.) columna thermo- 
electrică (s. e. a lui Mellon! sau Nobili), îm
preunată cu galvanometru simţitor.

Thermophonia sau radiophonia, (grec) pro-
69
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cedura de a produce sunet cu ajutorul razelor 
de lumină intermitentă.

Thermophonul lui Traveylan, aparat ilsical 
pentru producerea unui sunet regulat.

Thermopyle, 1 > Poarta fermelor <), pas în Grecia, 
format de munţii Geta şi sinul Malic; prin el se 
trece din Tesalia la Hellas; renumit prin moartea 
eroică a lui Leonidas cu cei 3UO Spartani ai sei 
şi cu 700 Thespiani la 400 a. Chr. La 191 au 
învins aci Romanii pe Antioch din Siria.

Thermoregulator, (grec.) aparat cu ajutorul 
căruia facem ca temperatura cutărui spaţiu să ou 
se schimbe un anumit timp. Lucrul acesta se 
poale ajunge, dacă spaţiului îi dăm mai multă 
căldură, dar aplicăm un aparat care să departă 
căldura îutrecătoare, ori apoi că punem apa
ratul să nu lase spaţiului decât căldura de lipsă.

Thermosoop, ori ce aparat, cai'e indică schim
barea temperaturei unui corp.

Thermostat, (grec.) aparat pentru regularea 
automatică a temperaturei cu ocasiunea încăl(Jirei 
unui corp, s. e. când mercuriul thermometrului 
a ajuns Ia temperatura respectivă, se închide 
un curent electric şi dă signal, ori apoi regulează 
ieşirea gazului, dacă corpul îl încăiejim cu gaz.

Theromorphla, termin pentru ori ce forma
ţiune monstruoasă la om, ce are asemenare cu 
vr’un animal.

Theropode, fosili Dinosauri Carnivori, mergând 
numai pe picioarele dinderept şi avend o coadă 
foarte desvoltată. Unii ajungeau până la lun
gimea de 7 metri.

Thersites, cel mai urît şi mai de potcă bărbat 
în tabăra Grecilor din faţa Tioiei, care fu grav 
ameninţat de Odyseu pentru că a calumoiat pe 
comandantul Agamemnon. Tradiţia ne spune, că 
ar fl fost ucis de Achile, pentru că a atăcat pe 
Fentbesileia.

Theseus, unul dintre cei mai principali heroes 
(v. ac.) în mitologia grecă, eroul naţional al 
Atticei. Părinţii lui: Aigeus (după alţii: Po- 
seidon) şi Aithra, flea regelui Pittheus. A crescut 
la moşul seu, dar crescând mare, a plecat la 
tatăl seu. Pe drum a făcut mai multe bravuri, 
a ucis câţiva hoţi renumiţi. Reîntors la Atena, 
a ucis taurul marathonic şi apoi Minotaurul (v. ac.) 
prin ajutorul Ariadnei. A bătut armata Amasoa- 
nelor (v. ac.) şi a luat de nevastă pe regina lor, 
Antiopa. A luat parte la expediţia Argonauţilor 
(v. ac.), apoi s’a coborît şi in infern-să fure pe 
Persephona, nevasta lui Hades (v. ac.). Uin pe
deapsă, dcii l-au reţinut acolo, până ce n’a venit 
Heracles, de l-a mântuit. Personajul lui e întru 
multe asemenător cu al lui Heracles (v. ac.) şi 
ca motiv în arta grecă e de mare însemnătate.

[V. E. M.]
Thesis, în versificaţiunea antică silabele ne

tonice ale versului, (v. Arsis.)
Theslum L., (botan.) gen din familia Santa- 

laceae, tribul Thesieae, cuprinde plante erbacee 
adesea frutescente la basă, uneori părăsite. Are 
vr’o 100 specii, respândite prin regiunile tem
perate şi tropieme ale globului. In părţile noastre 
cresc mai multe specii, dintre cari menţionăm: T. 
alpinum L., T. ramosum Hayne, etc. [Z. C. P.j

Thesmophorla, la Grecii vechi o serbătoare 
misterioasă, care se serba la începutul lui No
vembre întru venerarea (Jinei Demeter (Ceres 
la Romani), fondatoarea agrioulturei.

Thesplae, oraş vechiu în Beoţia, spre vest 
dela Tbeba. Din locuitorii acestui oraş au că4ut 
700 soldaţi laTermopile. Xerxes a pustiit oraşul; 
la 372 a. Chr. a fost de nou pustiit de Tbebani. 
Locul nasoerii lui Praxiteles (v. ac.), înfloritor 
chiar şi pe timpul Romanilor.

Thespis, atenian, n. pe la anul 540 a. Cbr., 
contemporan cu Solon şi Pisistrat, se crede a 
li inventatorul tragediei, introducând un monolog 
în corul serbătorilor lui Dyonisos (Bacehus), 
spus de un actor, care representa mai multe 
persoane. Ancă din timpul lui Platoue nu mai 
existau monologurile lui. Se crede că nici u’aii 
fost scrise, (v. Aeschylos şi Tragedia.)

Thessalia, v. Tesalia.
Thessalonike, v. Tesalonic.
Thetis, în mitol. grec. fata lui Nereos cuDoris, 

şi în contra voinţei sale soţia lui Peleos; mama 
lui Achilles. (v. şi art. Calmar.)

Theurgla, (grec.) pretinsa artă magică, de a 
se pute pune în legătură cu deii şi cu spiritele, 
spre a le cere descoperiri sau ajutoare.

Theurlet, Andre, scriitor franc., n. 1833 în 
Marly-le-Roi. Publică primele poesii în »Revue 
de Paris« şi în »Revue des deux Mondes«. A scris 
pentru teatru »Jean-Marie«, dramă în versuri 
într’un act, care a remas în repertoriu. Dela 
el mai avem »le Bleu et le Noir«, poema vieţii 
reale, încoronată de acad. 1873. Apoi romanele: 
»M-lle Guignon», »Le Mariage de Gerard», »La 
fortune d’Angele». A colaborat la »Correspon- 
dant« şi la «Musee uuiverseU. T. ocupă un loc 
distins printre scriitorii epocei actuale.

Thevetia L., (botan.) gen din fam. Apocyiia- 
ceelor. T. nereifoKa, arbore în America de sud 
şi India vestică Simburele conţine un glycosid 
foarte veninos (Thevetin), care se folosesce ca 
leac contra muşcăturii de şerpi.

Thiaki, numirea turc. a ins. Itbaka (v. ac.).
Thibaut, (pron. tibo). Anton Fred. lustus, ce- 

lebni profesor al dreptului roman, representant 
al metodului filosofic, n. 4 Ian. 1772 în Ham- 
moln; 1799 prof. în Kiel, 1802 în lena, 1800 
în Heidelberg. f 28 Martie 1840. Ser. princ.: 
Sistemul Pandectelor, 1803, ed. 9, 1846.

Thierry, Augustin, istoric franc., n. 1795 în 
Blois, 1830 membru al Academiei, f 1856. Fra
tele seu Amedi T., n. 1797,1860 senator, f 1873, 
de asemenea istoriograf. Fiul acestuia Gilbert T., 
n. 1843, scriitor franc., a scris mai multe ro
mane ist. (Le capitain Sans-Faşon, 1882) şi ocul- 
tiste (Le masque, ser. princ., 1894).

Thiers, Louis A., om de stat şi istoric franc., 
n. 15 Apr. 1797 în Marsilia, (f 3 Sept. 1877). 
Făcu bune studii în oraşul natal. Urmă cur
surile de drept la Aix şi fu primit advocat la 
1819. La această epocă se împreteni cu Mignet, 
legătură ce dură până la sfîrşit. Câştigă primul 
premiu cu «Elogiul lui Vauvenargues», pusă la 
concurs de acad. dela Aix. Veni la Paris, unde 
în curând câştigă o posiţiune distinsă prin munca 
sa încăpăţinată, vorbirea spirituală şi meritul seu 
real. T. fu acusat de a nu ave în istorie ca şi 
în politică alt cult decât succesul. întreprinse 
«Istoria revoluţiei» ântâi în colaboraţie ou Felix 
Bodin. Pentru combaterea cabinetului Polignac 
fundă cu Armând Carrel şi cu Mignet (jiarul «Le 
National» (1830). Fu promovatorul revoluţiei în 
favoarea ducelui de Orleans. Ca recompensă
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pentru serviciile sale fu numit consilier de stat. 
In 1832 fu chiemat la ministeriul de interne în 
cabinetul presidat de mareşalul Soult. După ce 
a votat alegerea lui Bonaparte la presidenţie, el 
se asocia la toate mesurile de reacţiune, cari pre
parau imperiul pe care îl detestă. Astfel de con
tradicţii se găsesc multe in cariera sa. Exilat 
din Francia, el rovine în 1852 şi se consacră 
scrierii »Hist. du Consulat et de TEmpire». In 
13 Februarie 1871 adunarea naţională primind 
demisia guvernului Apărării naţionale», T. fu 
ales şef al puterii executive. Afară de nume- 
joase articole în 4>are şi opera sus numită, T. 
a mai scris: »Law et son systeme de finauces», 
>La Monarchie de 1830», »Du droit du pro- 
priete», eto.

Thiol, (MereapianiJ, alcooli sulfuraţi. Eihan- 
thiol (Ethan-Mercaptan) se prepară dacă se tra
tează chlorurul de etyl cu sulfhidratul acid de 
potasiu.

Thionin, o substanţă organică ce se formează 
prin oxidaţia Para-Phenylendiamină în presenţa 
liydrogenului sulfurat. Este materia primă din 
care se prepară albastrul de metyl.

Thiooxydiphenylamina, (Sulfaminol), o sub
stanţă organică ce se presintă sub forma unei 
pulvere galbene insolubile în apă, întrebuin
ţată în medicină ca antiseptică.

Thiophen, o bydrocarbură ciclică sulfurată care 
se obţine prin distilaţia gudronului de huilă. E un 
lichid insolubil in apă cu mirosul benziuului.

Thiosapol, săpunuri in a căror composiţic 
intră sulful.

Thlosulfate, sărurile acidului Thiosulfuric (Di- 
thionic); se formează dacă se flerhe o soluţie a 
unui sullit oarecare cu sulfu.

Thisted, comitatdancz la nord-vestulJutlandei, 
1093 km8., cu 09,407 loc. (1890). Capitala T. 
5421. loc.

Thlaspi L., (botan.) gen de plante din fam. 
Cruciferelor, trib. Thîaspideae cu cotyledoanele 
acumbente, florile albe rosee sau palid-purpurii, 
sihcula emarginată lateral compresă, cu valvele 
carinate sau alate. Cuprinde până la 30 specii 
preponderent temperat-boreale, dintre cari cităm 
T. arvense L., «buruiana viermelui» o 
plantă ruderală indigenă. [A. Pr.]

Thocomer, tatăl lui Basarab, domnul Ţerii- 
Eomânesci, care a avut resboiu cu Carol Eobeit, 
regele Ungariei, la 1330. Despre T., menţionat 
ca tată al lui Basarab iutr’un document al lui 
Carol Eobeit din 1332, se atlă numai această 
singură menţiune. Tradiţia dela Câmpulung, unde 
se află mormentul lui Alexandru, fiul lui Ba- 
sarab, cu inscripţia ce-1 numesce »lo. Nicola Ale
xandru Voevod, fiul lui marelui Basarab Voevod», 
a identificat pe tatăl lui Basarab (al cănii nume 
nu mai era cunoscut) ou Negni-Vodă, legen
darul fundator al statului, căruia se atribuia 
descălecatul oraşului Câmpulung şi fundaţiunea 
bisericei de acolo. Această tradiţie, constatată 
într’un chrisov al lui Gavril Moghilă din 1618 
pentru mănăstirea dela Câmpulung, era cunos
cută şi Hagusanului Luocari (1605), care nu- 
mesce pe Negru-Voevod ca tată al domnului 
Ţerii-Eomânesci dela 1330 (= Basarab). După 
toată probabilitatea, T. a fost domn, transmi- 
ţend fiului seu Basarab dreptul de succesiune 
la tron, reservat numai fiilor de domni. El pare

să fie «domnul Valachiei», menţionat de croni
carul stirian Ottokar (1310) ca aliat al voevo- 
dului Transilvan Ladislau A por contra lui Otto 
de Bavaria, ales rege al Ungariei, care, fiind 
prins de Ladislau, a fost trimis în închisoare la 
«domnul Valachiei preste munţi» (1307). Domnia 
lui ar coincide deci aproximativ cu cea atribuită 
de cronicele Ţerii-Românesci descălecătorului 
Negru-Vodă, pusă la 1290—1314. (D. Onciul, 
Originile Principatelor Române, Bucur. 1899; 
Titlul lui Mircea cel Bătrân, în Convorbiri Li
terare 1903.) [D. On.]

Tholos, (archit.) la Grecii vechi o construc- 
ţiune rotundă cu cupolă; în Athena localităţile 
oHc. Prytanilor.

Thomas, v. Toma.
Thomson, (pron. toms’n), James, poet engl., 

n. 11 8ept. 1700 în Ednam (Scoţia), t 27 Aug. 
1748. Scriere princ. poema Anotimpurilor (The 
seasons), 1726, şi tragedii în stil francez. Au
torul imnului poporal «Rule Britannia».

Thonet, Michail, mare industriaş, n. 1796 în 
Boppard, fabricant de mobile în Viena, f 1871. 
A inventat un procedeu pentru încoveiarea lem
nului cu ajutorul aburului.

Thor, în mitol. nord-germană un (jeu, identic 
cu Docar şi Thunar, 4eul tunetelor. (

Thoracocenthesis, fmed.) delăturarea prin ope
raţiune a exudatelor lichide din cavitatea toracică.

Thoracometru, (med.) aparat pentru măsurarea 
dimen.siunilor toracelui.

Thoraoostraca, ordin de crustacei cu ochii 
pedunculaţi, cuprinde Cumacede, Stomatopodele, 
Schizopodele şi Decapodele.

Thorax, flat.J torace, atâta cât piept (v. ac.).
Thorgllsson, (Ari Th.J, părintele literaturei 

islandeze, n. 1067, f 1148; a fost primul care 
a scris note istorice în limba islandeză. S’a pă
strat scrierea sa «Islendingabok», (numităLibellus 
Islandorum), caro cuprinde istoria Islandei dela 
870—1120. (Ediţ. W. Golther. Halle, 1892.)

Thorit, mineral, siiicat de Thoriu, foarte rar.
Thoriu, corp simplu, se găsesce în Thorit, 

Monazit, Aschynit, Samarskit; oxidul seu, se 
prepară din Monazit (v. ac.) şi se întrebuinţează 
pectm fabricaţiunea pânzelor dela lăm)iile Auer.

Thorn, oraş şi fortăreaţă în Prusia, lângă Vi
stula, cu 27,000 loc. Statua lui Copernicus, care 
s'a născut aici. 1411 şi 1466 s’a încheiat aici 
pace între Ord. teutonic şi Poloni. Mare comerciu 
cu lemne şi bucate. Punct însemnat de navi- 
gaţiune fiuvială.

Thorwaidsen, Alhert, renumit sculptor dauez, 
n. 1770 (pe mare). Elev al acad. de arte din 
Copenhaga, dela 1796—1838 în Roma, f 1844 
în Copenhaga. A creat multe opere ideale in 
spiritul artei clasice grecesci, mai ales din do
meniul mitologiei antice, adunate în originale 
şi copii în Museul Th. din Copenhaga. Biogr. 
de Thiele.

Thoth, (Tehui), un (}eu egiptean, i}eu al lunei. 
Inventatorul scrisoare!. Se aseamănă cu Hermes 
Trismegisos al Grecilor.

Thouvenel, (pron. Tuvnel), Eduard Antoine, 
om de stat franc., n. 1818 la Veitlun, f 1E66 
în Paris. A călătorit în Orient, şi a scria cartea 
prietinoasă României «La Hongrie et la Valachie» 
(Paris 1840). A fost ântâiu secretar la consulat 
în Bruxella apoi consul la Athena, pe urmă, 1855

69*
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ambasador la Constantinopole, unde a susţinut 
o luptă diplomatică foarte energică în favorul 
unirei principatelor române. 1859 senator, 1860 
ministru de externe la Paris.

Thraoi, popor din familia arică, ramura eu
ropeană, care în anticitate ocupă partea nord- 
estică a Peninsulei balcanice, hotărindu-se spre 
apus ou lllyrii şi cu Macedonii. Ei erau divisaţi 
în mai multe neamuri, din cari cele mai în
semnate erau Satrii, Bessii şi Odrysii la miază-(}i 
de muntele Hemului, Triballii, Myaii şi Geţii 
la miază-noapte. Un neam thracic erau şi Dacii 
din nordul Dunării, pe cari cei vechi ii arată 
ca fiind »omogloţi« (=de aceeaşi limbă) cu T. 
Din cele mai vechi timpuri T., după cum arată 
religiunea lor şi mitul lui Orpheus (originar din 
Thracia), au atins un grad de cultură mai îna
intată; ei erau foarte resboinici, dar fără apli
care pentru agricultură şi viaţă aşezată, şi in
capabili de a forma state în ordine. Faimoşi prin 
necumpetarea lor în beutură şi prin moravurile 
lor orgiace, ei n’au fost capabili să resiste, cu 
toate calităţile lor resboinice, cuceririlor străine. 
Supuşi de Perşi, apoi de Macedoneni, ei au ajuns 
în fine sub stăpânire romană, sub care dispă
rură cudesăvîrşire. Mai lung s'a menţinut neamul 
Bessiler, al căror nume s’a întins în urmă şi 
asupra celorlalte resturi thracice din sudul Du
nării. In timpul dominatiunii romane, începând 
din seci. I_ka. Chr., T. au fost în mare parte ro- 
manisati. Ancă în seci. XI Românii din impe
riul bizantin treceau de urmaşi ai Bessilor. (Ee- 
kavmenos (jice despre Vlahi: >Ei sunt aşa numiţii 
Daci şi Bessit.) Numele Basarabilor sau Be- 
sarabilor, pe cari tradiţia naţională îi presintă 
ca fiind originari din sudul Dunării şi veniţi 
>multă vremea înainte de întemeierea principa
tului Ţerii-Eomânesci, pare să aibă oarecare le
gătură cu numele Bessilor, însemnând mai ântâi 
Români transdanubieni (Bessi romanisati), din caii 
s’a format clasa conducătoare, apoi dinastia Ţerii- 
Românesci. (Diefenbach, Volkerkunde Osteu- 
ropas, Darmstadt, 1880; Tomaschek, Die alten 
Thraker, in Sitzungsberiohte d. k. Akademie d. 
'W'iss. Wien, 1893—94.) [D. On.]

Thracia, se numia în anticitate teara la miază-(}i 
de Dunăre, între Marea Neagră, Propontida, 
Marea Egeică, rîul Mesta (Nestus) şi rîul Morava 
(Margus), locuită de neamurile thracice, hotărîn- 
du-se spre apus cu lllyria şi cu Macedonia. După 
cucerirea romană, numai partea dela miază-di 
de muntele Hemului (=Balcan), organisată ca 
provincie la 46 d. Chr., a păstrat numele T., pe 
când partea de miază-noapte, organisată ca pro
vincie la 12 d. Chr., s’a numit Moesia. După 
divisiunea dată imperiului sub Constantin M., 
diooesa T., partea europeană a prefecturei Orien
tului, cuprindea fostele provincii T. (la miază-di 
de Hem) şi Moesia inferioară (ta resărit de rîul 
Vid). In acest înţeles, numele T. s’a menţinut 
până la aşezarea Bulgarilor în Moesia (079), re- 
strîngendu-se apoi numai la partea remasă im
periului bizantin; în înţelesul din urmă el s’a 
păstrat şi după cucerirea turcească, pe lângă 
numele Rumili sau Butnelia (derivat din Ho
rn ania, numele imperiului bizantin). După se
pararea Rumeliei orientale ca provincie auto
nomă (1878), numele T. a remas părţii meri
dionale.

Thraaybulos, general atenian, care la 411 a. 
Chr. restoarnă împreună cu Thrasyllos oligar- 
chia celor 400, liberează Athena la 403 a. Chr. 
de domnia celor 30. Omorît 389 la Aspendos.

Threnodia sau Trenos, (grec.) cântecele acom
paniate de aulos ce însoţiau funeraliile. Pare 
că erau mai multe feluri de astfel de bocete 
(v. ac.); olofirmos se cânta la casa mortului, ia- 
lemos la îngropare, ş. a. [T. C!.]

Thromhosa, astuparea spontaneă a vaselor san
guine prin un chiag de sânge numit Thrombus. 
T. e causată de alteraţiunea sângelui sau a en- 
doteliului vascular, în cele mai multe caşuri ea 
este formată în jurul unui fragment de vege- 
taţiuni ce se desvoaltă în endocarditele infec- 
ţioase la valvulele vaselor mari şi ale cordului. 
T. vasculară poate da fenomene grave şi chiar 
moartea, când ea se petrece în creeri sau alţi 
centri nervoşi. La extremităţi provoacă gangre- 
nele spontanee, d'86 impropriu senile.

Thrombus, chiag sanguin, v. Thrombosa.
Thug .sau Thag, sectă care s’a desvoltat din 

adorarea deului Siva, căruia T. îi jertfesc oameni 
pe cari îi sugrumă; de aceea se mai numesc şi 
sugrumători. Guvernul englez s’a încercat cu 
mijloace energice să stîrpească acea sectă, dar 
nu i-a succes deplin, ea există şi adi în India.

Thugut, Francisc Maria, baron, om de stat 
austr., n. 1739 în Linz, 1771 internunţiu la Con
stantinopole, 1780 ambasador la Varşovia, 1787 
în Neapole, după moartea lui Kaunitz ministru 
de exierne. t 1818.

Thuja L., (botan.) gen de plante lemnoase din 
fam. Coniferelor, tribul Cupressineae, înrudit 
foarte cu Cupressus (ambele în antitesă cu Ju- 
niperus au eoni lemnoşi), însă la T. sunt de re
gulă 2—3, la C. numeroase seminţe sub squămă. 
Cuprinde vr’o 12 specii temperate, parte boreal- 
americane, parte oriental-asiatice, doue din ele; 
T. (Biota) orientalis L. şi T. occidentalis L. 
se cultivă adese prin parcuri. [A. Pr.j

Thukldides, v. Tucidide.
Thule, insulă fabuloasă la margiuea extremă 

nord'vestică a Europei.
Thun, oraş în cantonul elveţian Bern, Ia ie

şirea lui Aare din lacul T.; 5509 loc.; şcoală 
militară; primul arsenal al Elveţiei.

Thun, lacul, lac în cantonul elveţian Bern, 
prin el curge rîul Aare; situat la 560 m. preste 
nivelul măi'ii, 48 km9., afund până la 217 m.

Thun und Hochenstein, familie veche de conţi, 
originară din Tirol, cu un ram în Boemia şi 
altul în Tirol. Leo T., fratele lui Priderio T., 
n. 1811. Dela 1848—60 ministru de instrucţie. 
A reorganisat înveţămentul în sens centralistic. 
In luptele politice de preste Laitha a jucat adese 
rol deoiejetor. (Cf. Telegr. Rom. nr. 126 din 1898.) 
Francisc Anton T., conte, n. 1847, 1889—95 
guvernator în Boemia, apoi ministru-president 
in Austria. Frideric T., n. 1810, f 1881, dela 
1850 ministru al Austriei la Berlin, apoi la St. 
Petersburg.

Thunar, în mitol. nord-germană 4eul tine
telor şi trăsnetelor, identic cu Donar şi cu Thor. 
La Romani lupiter Tonans.

Thunbergia L., (botan.) gen din familia Acan- 
thaceae, trib.Thunbergieae, cuprinde vr’o 30specii 
de magnifice plante erbacee volubile sau mici şi 
suberecte, anuale sau perene, respândite prin
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roginnile tropicale ale Africei australe, prin Ma
dagascar şi prin ţerile calde ale Asiei. Unele 
specii din acest gen sunt foarte mult cultivate, 
mai cu samă prin florării, ca plante decorative; 
astfel sunt: T. alata Boj., T. capenais Retz., 
T. eoccinea Wall., etc. [Z. C. P.]

Thiînmaim, lohann, erudit german, profesor 
dc Closofie şi eloquenţă la universitatea din Ealle, 
în seci. XVIII s’a ocupat cel dintâiu cu istoria 
Românilor din Macedonia şi a Albanezilor, arătând 
însemnătatea lor pentru istoria Europei ca cele 
mai vechi popoare. învăţând limba română prin 
mijlocirea unui student macedonean, în diserta- 
tiunea sa «Untersuchungen viber die Geschichte 
dor ostlichon europăischen V6lker«, Leipzig, 1774, 
vorbind despre Albanezi şi Români, pag. 171 şi 
urm., reproduce »Protopiria* lui Cavallioti (v. ac.), 
pag. 181—283, şi constată că Macedo-Românii 
vorbesc aceeaşi limbă ca şi frafii lor din stânga 
Dunării, amestecată însă cu mai multe elemente 
grecesoi. După origine, crede pe Români a fi ur
maşii Tracilor, amestecaţi cu alte popoare, dela 
cari au luat multe elemente în limba lor, aproape 
Vî latină. (Cf. Xenopol, «Teoria lui Rosler«, p. 9; 
Şăineanu, »Ist. filologiei române», p. 23, 29—30; 
Hahn, «Albanesische Studien»), [M. S.]

Thurgau, canton în nordul Elveţiei lângă Rin 
şi lacul de Constanţa, 1005 km*., cu 105,121 loc. 
(1888); rîu principal Thur, sol roditor (cereale, 
poame, vin); industrie de bumbac; pescuit. Bud
getul din 1897 arată un plus de 21,249 franci. 
Constituţie dela 1869. T. s’a format din prov. 
T. luată 1460 dela Austriac!.

Thuringia, (Turingia, germ. Thiiringen), ţinut 
în Germania între Werra, Elsterul alb, Harz şi 
pădurea T.-ei, pe la începutul seci. V locuit do 
Thuringi sub regi proprii, mai apoi măr de ceartă 
între Franconi şi Saxoni, stăpânit de landgrafi 
mai în urmă ca vasali ai împ. germ.; 1294 T. 
fu vândută regelui de Nassau, dar urmaşii ace
stuia nu o putură lua în posesiune, 1445 ajunse 
în posesiunea liniei emestine a cenţilor de Saxa.

Pădurea Thuringiei, munţi cam în centrul 
Germaniei, bogaţi în păduri; prin văi industrie 
înfloritoare; numeroase locuri de cură.

Thurn und Taxis, familie nobiliară veche ger
mană ; de present au rangul de principi. De ori
gine italiană, s’a mutat însă în Germania, unde 
a înfiinţat instituţiunea poştei (1451). De pre
sent, casa T. are mari proprietăţi în ţerile ger-» 
mane. Capul familiei lor e a(ji principele Albert 
Thurn, n. 1867.

Thusnelda, soţia lui Arminius sau Hermann, 
principele Cheruscilor, care a nimicit legiunile 
lui Varrus, pe timpul lui August.

Thuya, (botan.) v. Thuja.
Thyade, in mitol. grec. Bachantinele sau Mă- 

nadele.
Thyestes, fratele lui Atreus (v. ac.).
Thymallua, (zool.) gen de pesci din ord. Sal- 

monidae. Th. vulgaris, Lipan, până la 60 cm. 
lung şi 1’5 kgr. greu, trăiesoe în rîuri şi păraie 
în Europa centrală şi estică şi în America nor
dică. Are carne gustoasă, mai ales iarna.

Thymelaea Endl., (botan.) gen de plante de 
regulă perene din fam. T.-aceae, cu foi mici 
auguste, flori hermafrodite sau unisexuale, pe- 
rigonul inaparent, persistent, acopere nuca. Cu
prinde vr’o 20 specii preponderant mediterane, |

dintre cari cităm ca singura indigenă la noi; 
T. arvensis Lam. (Paasorina annua Wikstr.) 
«Limba vrăbiei», o plantă anuală destul de 
frequentă în Dobrogea. [A. Pr.]

Thymelaeaceae, (botan.) familie de plante di- 
cotyle monochlamydeae, ou foi alterne întregi, 
flori regulare îndecomun 4-mere. Cuprinde vr’o 
300 specii preponderant lemnoase, respândite pe 
întreagă suprafaţa globului şi distribuite în mai 
multe triburi. La tribul Eutymelaceae, cu ovarul 
uuilocular aparţin cele mai însemnate genuri: 
Papline şi Thymelaea. [A. Pr.]

Thymol, cristale incolore ce fac parte din 
oleiul de Thymus (v. ac.) şi alte oleiuri eterice, 
cu gust aromatic, se disolvă uşor în alcool şi 
eter. Se întrebuinţează pentru conservarea căr- 
nurilor, ca apă de gură şi în locul acidului car
bonic în chirurgie.

Thymus, (anat.) mică glandulă aşezată în me- 
diastinul anterior, în dosul părţii superioare a 
sternului. T. este mai mare la copiii de 2 ani; 
până la etatea de 20 ani dispare. Ea are o con
strucţie ce seamenă cu cea a glandelor limfatice. 
Funcţiunea T.-ului nu e cunoscută.

Thymus L., (botan.) gen din familia Labiatae, 
tribul Satureineae, cuprinde vr’o 40 speoii de 
mici arbusci, subarbusci sau uneori plante sub- 
fnitescente, ce cresc prin Europa, Asia tempe
rată, Africa boreală şi insulele Canarice. In păr
ţile noastre cresc mai multe specii, dintre cari 
menţionăm: Th. Chamaedrya Fries., Th. Mar- 
schaUianus Willd., Th. SerpyUum Fries. etc., cu
noscute poporului nostru sub numirile de: Cim
brişor, Cimbru de câmp, Serpun, etc. 
Din aceste plante se extrage oleiul aromatic de 
Th. (Thimian). [Z. C. P.]

Thyrsoidea, glandula, aşezată dinaintea tra- 
cheei şi de ambele laturi ale laryngelui, are 
forma aproximativă a unei potcoave. Funcţiunea 
T.-ei âncă nu e cunoscută; se susţine însă, că 
ar regula circulaţiunea sângelui în craniu şi ar 
infiuenţa composiţia sângelui. Oamenii, cărora 
se extirpează această glandă, devin cachectici 
şi pier. Anumite procese generative îi măresc 
volumul, formând aşa numita strumă (guşă), (v. 
art. Struma.)

Thyreotomia, (med.) tăierea în doue a glan- 
dulei thyreodee în scopul de a pute executa 
o operaţie în laringe.

Thyrsos, în mitol. grec. boţul decorat cu viţe 
de vie ce îl purta Bachos şi Bachantinele.

Thyrsus, (botan.) Urs, infiorescenţă în cior
chină foarte ramificată, spre mijloc mai umflată, 
spre vîrf mai ângustă; e un racem (v. ac.) 
compus sau paniculă (v. ac.); s. e. la Liliac, 
Veronică, Aglică.

Thysanure, subord. de insecte din ord. Or- 
thopterelor, caracterisate prin aceea, că n’au aripi, 
au ochii simpli şi cu apendice la extremitatea 
posterioară. Ele se pot uşor confunda cu miria
podele, şi sunt cele mai inferioare şi totodată şi 
cele mai vechi dintre insecte. Cuprinde fam. 
Lepiamatidaelor (Lepisma saceharina) şi Poduri- 
daelor (Podura nivalis, P. plum bea). [1. P. V.]

Tianşan, (Tienşan, «Munţii ceresci»), munţi 
în Asia centrală; piscul cel mai înalt e Chan- 
tengri 7320 m., spre est dela el e pasul Musart 
(3900 m.); în partea nordestică e grupa Bogdo-ola 
cu valea de pucioasă Urumtsi.
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Tiara, mitră, ornat sacra episcopesc pentru 
acoperirea capului; diadema regilor în Persia; 
ea e simbolul puterii. T. în special se 4<ce co
roana întreită (triregnum) a papilor din Roma; 
T. papală are trei inele coronale, representând 
preoţia regească a papei în biserica militantă (pe 
pământ), triumfantă (în ceriu) şi pacientă (în 
purgatoriu [v. ac.]). [i—m.]

TIarantus, numele vechiu (la Herodot) al rîului 
Şiret (v ac.), după alţii Teleormanul (v. ac.).

Ţlbăul, rîuleţ care desparte Bucovina de Mara
mureş şi se revarsă în stânga Bistriţei. Ţ., un 
cătun la corn. rur. Cârlibaba, are acelaş nume.

TIbbu, (Tehu, ledaj, popor in estul Saharei, 
de coloare brună până la arămie, mohamedani, 
ţin vite şi fac negoţ. Localităţi principale Ti- 
besti şi Borku.

Ţibenll, comună rur. în Bucovina, lângă rîul 
Suceava, ocupată 1777 de o colonie de Maghiari, 
cari i-au dat numele şi de Istensegits, parochie 
rom.-cat., moşie mănăstirească in căpit. şi j. 
Şiret, are 2562 loc. (15 ort.-or., 2329 rom.-cat., 
139 protest., 79 mos.), 1 şcoală primară.

Tiberlanus lunlus, rudenie cu împăratul Au- 
relian, îndemnă pe Flavius Vopiscus să scrie 
istoria retragerii Romanilor din Dacia, la care 
a scris epopea domniei lui Aurelian.

Tiberlas, (TiberiadaJ, oraş in Palestina lângă 
lacul Genezaret (marea TiberiadeiJ, pe timpul 
lui Isus era residenţa tetrarchului, mai târcjiu 
avea renumită academie judaică. Acum un orăşel 
sărăcăcios numit Tabarîe, cu 3600 loc.

Tlberlnus, 4eul riului Tiber, ce curge lângă 
Roma; s’a numit şi Deus T. şi Pater T., precum 
şi T. Rumon (nutritoriu). In 8 Dec. i-se aducea 
sacriSciu pe insula rîului.

Tlberlus, Olaudius Nero, împărat roman după 
August, care îl adoptă ca fiu. Fiul lui T. Clau- 
dius Nero, n. 42 a. Chr., şi al Liviei Drusilla, 
căsătorită (38) cu August, el împreună cu fratele 
seu Drusus a supus (16—15) Vindelicia şi Raetia, 
între 12—10 potolî rescoalele în Panonia şi Dal
maţia, în 8 făcu o expediţie în Germania. Că
sătorit cu lulia, fata lui August, din pricina obi
ceiurilor ei şi a gelosiei lui contra nepoţilor lui 
August s’a exilat la Rodos. La moartea nepoţilor 
revenf şi fu adoptat de August. A făcut uoue 
expediţiuni până la 14, când a urmat lui August. 
In primii ani s’a stăpânit, în vederea meritelor 
lui Germanicus, fiul lui Drusus. Dar după moartea 
acestuia şi după ce a dat toată încrederea sa lui 
Seianus, prefectul Pretorienilor, cari fură aşe
zaţi lângă Roma, ca să fio la îndemână faţă de 
vr’o revoltă, începură pârile contra celor bă
nuiţi, că sunt vrăjmaşi lui Tiberiu. Seianus po- 
văţuia pe T. să piardă pe cei bănuiţi. El a pierdut 
pe Drusus, fiul lui T., şi pe urmaşii lui Germa
nicus, dar mai pe urmă fu dovedit şi el şi ucis 
de T. Împăratul se retrăsese la Capreae, de unde 
trimitea ordine de moarte, până a fost însuşi 
înăbuşit în perine de Macro, succesorul lui Se
ianus în favoarea împărătească.

Tibet, ţeară constituantă a imperiului chinez, 
1.200,0(X) km", cu vr'o l-5 milioane loc.; un 
platou imens la altitudine dela 4000 m. în sus, 
încadrat de munţii Himalaia, Karakorum şi 
Euenlun; riuri mai mari sunt la est cursul su
perior al lui Brahmaputra (Sangpo), la vest Indus 
şi Satleci. Dela Brahmaputra spre nord se ridică

platoul munţilor Gangri la înălţime de 7000 m. 
In partea sudică numeroase lacuri, între cari 
Tengri-Nor la altitudine de 4630 m. Clima e con
tinentală (ierni lungi şi aspre, veri călduroase), 
solul numai în văile mai afunde e roditor; pro
ducte: aur, pietri scumpe, borax, sare, salitru, 
puţine cereale, orez, rhabarber, vin şi poame; 
economie de vite (jak, cai, capre, oi); ceva in
dustrie de lână şi metal; comerciu viu cu India, 
China şi Asia centrală. T. e un> fel de stat bi
sericesc al budhiştilor cu o ierarchie, în fruntea 
căreia stă Dalai Lama ca vasal chinez. Nume
roşi preoţi (lama), călugări şi călugăriţe. Capi
tala Lhassa.

Tibet, blană de oaie de T., cu lână lungă şi 
creaţă. Stofă ţesută din lâna acestei oi.

Tibia, (anat.) osul fluerului, cel mai mare 
dintre cele două oase, cari compun gamba pi
ciorului. .

TIbicInes, la Romani trimbiţaşii cari la sacri
ficii şi alte ceremonii sfinte făceau musică.

Tibiscum, oraş roman în Dacia, numit în o 
inscripţie municipium TibfiseensiumJ, pe rîul 
Timiş (Tibiscus), la gura Bistrei, aproape de Ca
ransebeş.

Ţibleş, munte în Maramureş, 1842 m.
Ţibroc, numire ce se dă pe la Vatra-Dornei 

unei paseri, mică ca o raţă, cu pene negre ca 
corbul, cu 2 pene albe în aripi şi ou coada câr- 
ligată. Trăiesce pe munte nutrindu-se ou iarbă 
şi cetină. Omit. Marian, II 405.

Tibru, (ital. Tevere, lat. TiberisJ, rîu în Italia 
de mijloc, isvoresce în Apeninii etrusci în Monte 
Fumajolo, curge prin Campagna romană şi prin 
Roma (75 m. lat), la Ostia se varsă în Marea 
Toscană prin două braţe (Fiumicino şi Fiumara), 
cari formează delta T.-lui (Isola sacra); 393 km. 
lung, din Campagna în jos e navigabil; afluenţi; 
pe-dreapta Paglia cu Chiana (canal spre Arno), 
pe stânga Nera şi Teverone.

TIbullus, Albius, poet elegie roman, n. 54 a. 
Chr., 119- A scris Carmina sau Elegiae în 4cărţi. 
T. a fost cel mai celebru poet elegie roman. 
Amorul înflăcărat, blândeţa, veselia şi puţină me
lancolie formează caracteristica poesiei lui T. Are 
un limbagiu uşor şi predare naturală. [T. B ]

Tibur, oraş antic în Latium lângă Anio, 335 
municipiu roman cu numeroase vile ale elitei 
romane (vila lui Adrian); acum Tivolî (v. ac.).

Tio, o contracţiime bruscă, convulsivă siste
matică, inconscientă sau iresistibilă, care adese 
exagerează o mişcare fisiologică. El se deosebesce 
de gest prin frequenţa cu oare se repetă şi ne
potrivirea lui, putând fi numit de o boală a ge
stului sau o ehorea a obicinuinţei (Ehrlich). Toate 
T.-urile, chiar şi cele mai inocente, sunt cause de 
degenerescenţă, cari îmbracă un uşor văl de 
morbiditate ce duce spre obsesiuno. Căuşele tre- 
buesc căutate în ereditate.

Tic convulsiv, poate fi de formele cele mai 
bizare; el interesează mai ales muşchii buzelor, 
ai feţei, a da din umeri, din cap, a sgăria, etc. 
El se repetă prin acces, şi voinţa îl poate sus
penda. Caracteristicul este sentimentul particular 
la rău, când el nu mai voiesce a satisface ne- 

; cesitatea ticului. Nevralgia trigemenului este o 
causă cate provoacă T. c. al feţei.

Ticul psychastenic se acompaniază deja de 
imagini mentale aberante : o contractară falsă a
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fălcilor în momentul de a începe să vorbească, 
scrîşnirea dinţilor fără a fi vr’o contractară 
propriu c|isă tetanică.

Ticulhyateric are forme diferite; rîsul, plânsul, 
sughiţul şi alto stigmate ale hystericelor.

Tic douloureux, v. Piosopalgia.
Ţichindeal, Bimitrie, fabulist rom., contim

poran cu Petru Maior, n. 1775 în Becicherecul 
mare, f 1818. A studiat teologia în Timişoara 
şi a funcţionat ca înveţător, preot militar şi pro
fesor la institutul pedagogic din Arad. Aici a 
scris fabulele sale apărute în Buda la 1814 sub 
titlul: FilosoBcesci şi politicesci prin Fabule mo- 
ralnice înveţături, imitaţie traduse după Fabulele 
lui Aesop de şerbul Dositei Obradovici. Ierarchia 
sârbească pentru tendinţele prea naţionaliste ale 
cărţii a alungat pe Ţ. dela catedră, şi retras în 
comuna sa natală a slujit altarului până la moarte. 
El a mai scris: Sfaturile a înţelegerii cei sănă
toase (1802), Adunarea de lumini moralicesci 
(1806) şi Epitomeul (1808). Deşi într’o limbă 
ţeapănă şi rudimentară scrierile lui, îndeosebi 
Fabulele mult lăţite în popor, le-a scris sub do- 
goreala unui curat şi nobil sentiment naţional.

Ticino, (Tessin), afluent pe stânga Fadului, 
isvoresce la St. Gotthard, curge prin frumoasa 
vale Divina şi prin Lago Maggiore, se revarsă 
din jos de Pa via; 248 km. lung. Lângă rîul Ti- 
cinus a bătut Hannibal pe Romani la 218 a. Cbr.

TIcinum, v. Pavia.
Ţiclete, Piţigoi, v. Paridae.
ŢIclon, Ciocârleţ (v. ac.) în Banat.
Ticvaniu mare, (Nagy-Tikvdny), comună ru

rală în Banat, cott. Caraş-Severin, cu teritoriu 
5242 jug. cat. şi 1832 toc. rom.

Tidva sau Tigva, numiri populare ale plantei 
_ cultivate Cucurbita Lagenaria L., sin. Lagenaria 
’ vulgaris Ser. (v. ac.).

Tieck, Dtttfovfc, renumit poet germ., n. 1773 în 
Berlin, f 18n3, un ul din întemeietorii şi capii şcoal. 
romantice în Germania. După terminarea stu
diilor, publică cu Wilhelm şi Freder. Scblegel; 
«AthenaeuuH, care cuprindea programa şcoalei 
romantice. Călători în Italia, de unde trecu apoi 
la Paris şi Londra. Activitatea sa literară se 
poate împărţi în 3 perioade. Începuse a scrie 
novele, romane şi drame după regalele litera- 
turei clasice şi cu puţine exagerări romantice. 
In a doua epocă, sub influenţa lui Wackenroder 
şi a celor 2 Scblegel, lăsă puternicei sale ima- 
ginaţiuni avântul fără frâu al romantismului. In 
a treia epocă se vede tendinţa de a representa 
în artă, asemenea lui Goethe, însăşi realitatea 
lucrurilor şi a vieţii. A scris mai in toate ge
nurile literare, Poesiile lirice ţin mai ales de 
periodul romantic. Cele mai însemnate din dra
mele sale sunt: «Genevieva de BrabanU (1799), 
«Imperatorul Octaviu» (1804), «Furtuna» (1815j; 
din genul narativ «împăcarea» (Die Versohnung) 
(1794),«Abdalah»(1795),»WilliamLovellt etPeter 
Lebrecht» (1796); «Poveşti poporane» (Volks- 
mârchen) 1797; şi mai ales «Călătoriile lui Franc. 
Sternbald» (1798), traduse în mai multe limbi, 
şi «Phantasus», urma poveştilor poporane (1812 
până 1817) din periodul romantic. Novelele sale 
sunt superioare atât prin stilul cât şi prin fondul 
lor mai corespun4ător realităţii; cele mai bune 
sunt; «Castelul fermecat» (Das Zauberschloss); 
«Tinărul tâmplar» (Der junge Tischlermeister);

«Revolte în Ceveni»; «Viaţa unui poet» (Shakes- 
peare); «Moartea unui poet» (Camoens), ş. a. 
Traduceri; «Don Quichotte»; «Shakespeare» în
ceput de Scblegel; «Predecesorii lui Shakes
peare», ş. a. Ed. generală: Tieck, Schriften, 
19 voi.. Berlin 1828—44. Ed. speciale: Novele, 
12 voi. a 2 ediţ. 1852; Poesii, 3 voi. Dresdă 
1821—23.

Tieck Sophie (1775—1836), sora lui Ludovic 
T., a publicat poesii, romane şi novele.

Tieck, Christian Priedr. (1776—1851), fra
tele celor precedenţi, renumit sculptor, autorul 
mai multor busturi şi statue de autori celebri; 
membru al academiei din Berlin.

Tiemanit, mineral, seleniură de mercuriu, 
foarte rar.

Tiencin, port convenţional chinez în prov. 
Pecili, lângă Peiho, la gura Canalului imperial, 
e portul capitalei Peking, 950,000 loc.; comerciu 
însemnat. Aici s’a încheiat la 1860 convenţiunea, 
în urma căreia China a deschis porturile salo 
străinilor. 50 km. mai în jos la gura rîului Peiho 
sunt forturile Taku.

Tienşan, v. Tianşan.
Tierna sau Taierna, colonie romană în Dacia 

(colonia Zernensium şi statio IsiernensisJ, în
fiinţată de Traian la gura Cernei lângă Orşova.

Tiflis, guvern, rusesc în Caucasia, 44,607 km*., 
cu 1.040,943 loc. (1897). Capitala T., lângă rîul 
Kura, fortăreaţă, reşedinţa guvernatorului ge
neral al Caucasiei şi a unui archiepiscop armean, 
160,645 loc. (1897); biserici, moschee, sinagoge, 
numeroase bazare şi caravanseraiuri; fabrici de 
pielării şi de tutun; centrul comerciului între 
Europa şi Asia, mai ales spre Persia. Terme 
de pucioasă. In evul mediu era reşedinţa regilor 
Georgiei.

Tifos, (Tifus), V..Febra tifoidă.
Ţigaie, oaie românească ce se găsesce mai cu 

samă în România, Turcia şi Bulgaria, cu lâna 
mai scurtă şi mai deasă decât a ţurcanei, având 
numai un singur fel de ştim.

ŢIgănescI, numirea mai multor corn. rur. în 
Rom., în j. Ilfov cu 1274, în j. Muscel cu 1206, 
în j.Teleorman cu 2645 loc. (în apropriere urmele 
unei cetăţi), în j. Tecuciu cu 4040 loc.

Ţigănesei, mănăstire de călugăriţe, în j. Ilfov, 
una din chinoviile cele mai mari ale ţerii, zidită 
la 1812, la început locuită de mouachi, apoi de 
călugăriţe aduse dela mănăstirea Turbaţi.

Ţigani, (spân. Gitanos, grec. Gypbtoi, engl. 
Gipsies, franc. Bohemiens), popor nomad de ori
gine din India, care trăiesce în Asia, Africa şi Eu
ropa in cea mai mare parte fără locuinţe stabile. 
Numărul lor în Europa e de circa 9()0,000, în 
celelalte continente de ca. 2 mii. Ţ. sunt zlătari, 
rudari, ursari, etc. şi au un deosebit talent pentru 
musică. Se numesc Ţ. după secta eretică bizan
tină a Aţinganilor. Ei înşi-şi se numesc Romi. 
Limba lor se apropiazăde limbile arice din India.

In România Ţiganii au întrat în seci. XIV 
dinspre sud. Ştefan Duşan regele Sârbiei îu 1348 
îndatoresce pe nisce Ţigani fierari să dea unei 
mănăstiri câte 40 de potcoave de cai pe fiecare 
an. Mircea cel Mare în 1387 dăruesce mănăstirii 
Tismana 40 de familii de Aţigani. Alexandru cel 
Bun dăruesce mănăstirii Bistriţa (în 1428) 31 şatre 
de Ţigani. La început nu erau toţi robi ci unii 
erau liberi: în 1612 Dumitru se vinde negu-
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storului Stan pentru un cal, pentru 20 de oca 
>hier< ca să-şi facă ciocane... In secolele urmă
toare au că(jut cu totul în robie şi abia la în
ceputul seci. XIX soartea lor atrage antenţia 
spiritelor mai deştepte. Bibescu în Muntenia şi 
Mihail Sturdza în Moldova, au început liberarea 
Ţiganilor, mai ântâiu pe Ţiganii statului, apoi pe 
ai mănăstirilor.

Ţ., în Ung. ca şi în Bomfinia sunt de 2 feluri: 
stabili şi nomazi. Cei dintâiu, sunt zlătari, aurari, 
lingurari, ursari, şi din ei ies tarafurile vestite 
de lăutari. Cei noma4i se numesc: lăefi şi lae^i.

Ţiganisme tn limba română. Ţerile române 
fiind din cele dintâiu în cari au locuit Ţiganii 
după intrarea lor în Europa, ei au primit în 
limba lor o mulţime de elemente din limba 
română, pe cari le-au dus apoi în toate ţerile 
Europei, prin cari au colindat, împreună cu 
multe basme şi cântece românesci şi cu numele 
de Romi. Dela ei âncă au trecut în limba ro
mână câteva vorbe, însă mult mai puţine decât 
credeau unii, ca Bataillard în art. seu >Les 
derniers travaux relatifs aux Bobemiens dans 
l’Europe orientale» în »Revue critique» 1870 II, 
191—218; şi Baronzi în «Limba Română şi fra- 
diţiunile ei< p. 21. Astfel sunt: ciordesc = fur, 
aplicat mai ales Ţiganilor, dela ciorao, part. 
ciordo = a fura; benga = drac, danciu şi pu- 
radeu = copil de ţigan ; gagiu = stăpân, baros = 
ciocan mare şi greu, din adj. baro = mare; călău 
= găde, din adj. kal6 = negru; şandrama = şo
pron, baracă, casă ruinată; tanauă = joc ţigănesc. 
(Cf. Şaineanu L., »Istoria filologiei române», Bu- 
curesci 1892, p. 278—283; Miklosich Fr., »Uber 
die Mundarten und die Wanderungen der Zi- 
geuner», Wien, 1872—78, p. 42 şi urm.; Con
stant inescu Barbu, >Literatura ţigănească». Buc.)

Ţlgărar, insectă din ord. Coleopterelor fam. 
Curculionidelor, genul Rbynchites (v. ac.).

Tigela, (botan.) eaulicul, partea axei embrio
nului (v. ac.) cupriusă între basa radicalei şi 
locul de inserţie al cotiledoanelor. La incolţirea 
seminţei din T. se formează tulpina hipocodlee.

Tigheciu, numele unui părău şi sat în Basarabia, 
j. Cahul, şi a unui codru dincolo de Prut, a cărui 
locuitori erau vestiţi ca ostaşi buni, şi aveau pri
vilegii âncă sub Bogdan I (1348—65).

Tighina, v. Bender.
j Ţigla, material ce se folosesce la acopereminte 
de case, etc. se prepară din lutul ordinar, ame
stecat cu năsip, var, cari ii dau o coloare gal
benă, roşie sau cenuşie, (sin. Olane.)

TIglat Pilesar, (numirea originală, în limba 
assiră: Tticulti-pal-esara), numele a trei regi 
assirieni.

1) T. I, a domnit prin anii 1120—1100 a. Chr.
2) T II, tatăl lui Aaurdan II, a domnit prin 

anii 930—911 a. Chr. Se scrie că ar fi murit 
muşcat de şerpe.

3) I. III, intemeietorul mărirei şi puterii 
assiriene. A urmat pe tron lui Asurniraris II, 
şi a domnit dela 745—727 a. Chr. A cucerit 
toate ţerile dela Marea Persică până în Media, 
dela Marea Estică până la Egipt. Primul dom
nitor străin, care a îndrăznit să între în Israil. 
La 732 a cucerit Damascul şi a răpit o bună 
parte de ţeară dela Israeliteni. 731 a năvălit 
asupra Babilonului. Cucerind, alungă dinastia 
veche şi se puse însuşi domnitor.

ŢIglău, Ţiglean, Piţigoi, v. Paridae.
Tlgranes, numele a 7 regi din Armenia. Im

portant în istorie este T. II cel Mare, (95—60 
a. Chr.) regele Armeniei. A împreunat sub sceptrul 
lui multele seminţii Armene, a bătut pe Părţi, 
a răpit o parte din Siria, a înfiinţat oraşul Ti- 
granokerta şi l-a colouisat ou Greci. Fiind ru
denie cu Mithridates, a ajuns în resboiu neno- 
rocos ou Romanii. Bătut de Pompeiu şi Lucullus, 
a primit supremaţia romană. >

TIgris, (Şatt), rîu în Asia anterioară, isvo- 
resce în Curdistan din doue isvoare şi curge 
spre sud-est, la Moşul (250 m. altitudine) devine 
navigabil, dela Bagdad în jos e legat prin ca
nale cu Eufratul, cu care, după curs de 1500 km., 
se împreună la Eorna, formând Şatt-el-Arab. 
V. Eufrat.

Tigru, mamifer carnivor din grupa Felidelor, 
are blaua gălbue cu dungi transversale brune. 
Trăiesce în Asia prin locurile băltoase din zona 
tropicală, prin păduri şi crânguri. Se poate sui 
pe arbori şi înoată cu multă uşurinţă. Atacă 
toate animalele mari şi cătră bătrâneţe îi place 
în special carnea de om. (v. şi art. Leopard.)

Tigurini, una dintre cele 4 seminţii celtice ale 
Helveţienilor. Apare în istorie în legătură cu 
expediţia Cimbrilor şi Teutonilor, (v. Elveţia.)

Tiia mare, com. rur. în Rom., j. Romanaţi, 
se compune din 2 sate cu 1041 loc. In apro
piere s’au descoperit ruine de cetăţi vechi.

Ţikal, pond de monedă birmană şi siameză.
Tllanus, Jan Willem Beinier, medic olandez, 

n. 1823 în Arnhem, 1867 prof. în Amsterdam. 
A publicat mai multe scrieri despre amputaţiuni, 
litotomii, tracheotomie şi laparotomie. A înte
meiat revistele «Nederlandsch "Weekblad voor 
Geneeskunde» şi »Nederlandsch Tydschrift voor 
Geneeskunde».

Tllburg, oraş în Olanda, prov. Brabant Nr. 1, 
cu 38.599 loc. (1897); mari fabrici de bumbăcărie.

Tilgner, Victor, sculptor austr., n. 1844 în 
Pressburg, prof. la academia de arte în 'Viena; 
se distinge prin busturi realistice (Rubens, Mo- 
zart, etc.) şi plastică decorativă (opera din Viena, 
fântâna din Volksgarten, etc.).

Tilia L., (botan.) gen de plante lemnoase din 
fam. Tiliaceelor cu foi adese oblic cordate, pe- 
duncul aripat (concrescut până ca. la mijloc 
cu bractea), florile 5-mere, stamine numeroase 
polyadelfe, fruct globos 1—2 sperm. Cuprinde 
vr’o 8 specii boreal-temperate, a căror lemn uşor 
se întrebuinţează cu deosebire la confecţionarea 
chibriturilor, florile în medicină. Ca specie 
deosebit de ornamentală cităm T. argentea 
Desf. «teiul alb», atât de respândit în pădurile 
noastre. [A. Pr.]

Tiliaceae, (botan.) fam. de plante dicotyle 
polypetale, de regulă arborescente cu foi simple 
şi fiori regulare, fructul o capsulă prin abort 
monospermă. Cuprinde preste 300 specii respâii- 
dite (cu excepţia regiunilor arctice) pe întreagă 
suprafaţa globului, cu deosebire în tropi. Dintre 
genurile de importanţă forestieră, horticolă, in
dustrială sau medicinală cităm: Sparmannia, 
Corehorus, Tilta şi Aristotdia. [A. Pr.]

Tilişca, (germ. TelischenJ, com. rur. înTrans., 
cott. Sibiiu, cu 2011 loc. rom. agricultori.

Tilişca sau Tdifcă, numiri populare ale plantei 
Circaea lutetiana L. (v. ac.).
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TIU, (geol.) este format din argilă şi pietri ră

spândite în desordine. Pietrile sunt unghiulare, 
şi cele mai multe lustruite şi striate, astfel că 
origina glaciară a lor este incontestabilă.

Tillandsla L„ (botan.) gen din familia Bro- 
meliaceae, tribul Tillandsieae, cuprinde vr’o 120 
specii de frumoase plante erbacee epipbytice pe 
arbori sau saxicole, foarte rar terestre, glabre 
sau mai mult sau mai puţin lepidoto-furfuracee, 
ce cresc prin America tropicală şi boreală. Dintre 
numeroasele specii ale acestui gen menţionăm 
câteva cultivate prin florării ca plante decora
tive precum: T. angustifolia Swartz., T Caput- 
Medusae E. Morren., T. Idndeni E. Morren., 
T. Beginae Vell. etc. Din planta T. usneoides L. 
care formează pe arbori tufe dense, ce atîmă în jos, 
cunoscute sub numirea vulgară de: >Muschiu 
de Louisianai se fac perini. [Z. C. P.]

Tlllemont, Ludovic Sebastian, Le Nain de, 
istoric bis., n. 3 Nov. 1637 în Paris; a scris 
celebra operă >Histoire des empereurs et autres 
princes, qui ont regne dans Ies six premiers 
siecles de rEglise«, care cuprinde (în 5 voi.) 
istoria bisericei şi a imperiului roman până în 
seci. VI. Ser. principală este >Memoires pour 
servir â l’histoire ecclesiastique des six premiers 
siecles. (Paris, 1693—1712, voi. 1—5.) f 10 Ia
nuarie 1698. [i. m.]

Tilletia Tul., (botan.) gen de ciuperci din fa
milia Tilletiaceae cu mai multe specii, părăsite 
pe graminee, la cari atacă ovarul distrugând ovulul 
şi deci semânţa. Sporii ocupă tot ovarul; germi
nând dau un pomicel pe cari se fac la vîrf 
alţi spori în formă de H; aceştia împrăştiindu-se 
atacă alte plante noue. T. Tritiei Wint. atacă 
grâul, dând boala numită Măi ura; T. levis 
Kuhn. pe grâul de vară; T. Secalis Kiihn. pe 
secară; T. striiformia Wint. pe alte graminee.

[S. Şt. R.]
TMIy, Johann Tsirklaes, conte de, mare ge

neral în resboiul de 30 ani, n. 1559 în Brabant, 
crescut de lesuiţi, a servit în armata spaniolă 
sub Alexandru de Parma, s’a luptat în Ungaria 
şi în alte locuri, până când în 1610 primi dela 
Maximilian I de Bavaria însărcinarea de a re- 
organisa armata bavareză. Numit general şef al 
ligei catolice în resboiul de 30 de ani, învinse 
(8 Nov. 1620) pe Boemi la Weisser Berg, învins 
(1622) la Wieslech, dar câştiga victoriile dela 
Wimpfen şi Hochst pe Marn şi apoi la Stadtlohn 
(1623). In 1626 învinse laLutter pe Christian IV 
regele Danemarcei şi împreună cu Wallenstein 
ocupă Schleswig-Holstein şi lutlanda. Regele în
cheie pacea dela Liibeck (1629). In 1630 numit 
generalisimul armatelor catolice şi imperiale, în
cepu execuţiunea edictului de restituţiune şi asediâ 
Magdeburgul. Nu putu împiedeca debarcarea Sve- 
dezilor, dar cuceri Magdeburgul (20 Maiu 1631). 
Cetatea fu transformată în cenuşe. La Breiten- 
feld (1631 Sept. 17) fu învins de Gustav Adolf 
şi rănit. Aperând Bavaria contra Suedezilor la 
rîul Lech (5 Apr. 1632) avu şoldul sfărîmat şi 
muri la 20 Apr. la Ingolstadt. Era slab, de sta
tură mijlocie, trăsuri pronunţate, ochii vii sub 
sprâncene stufoase trădau severitatea caracte
rului seu. Ura parada şi enorurile, nu suferea 
îmbogăţirea din prada resboiului, ţinea disciplină 
severă în armată şi purta resboiul din zel religios. 
Distrugerea eresiei era pentru el cas de conştiinţă.

T|l8|t; oraş în guvernam, prus. Gumhinnen, 
lângă nul Memel, 28,217 lec. (1895); gimnasiu 
clasic şi real, seminariu de învăţătoare; flliala 
băncii imper.; fabrici de maşine, mori cu vapor; 
comerciu şi navigaţie. Aci s’a încheiat la 7 Iulie 
1807 pace între Francia şi Rusia, la 9 Iulie cu 
Prusia.

Tilu Buhoglindă, v. Buhoglindă.
Ţimbala,. instrument musical de origine foarte 

veche, care a contribuit în parte la crearea pia
nului modern. Ţ. constă dintr’o ladă de reso- 
nanţă de formă trapezoidală, de mărimi deosebite, 
în care sunt întinse cearde ce produc sunetul 
prin lovire. Ţ. se găsesce deja la arabo-persani 
feanonj, în anticitatea greacă şi latină (psalte- 
rium), în evul mediu sub diferite nume (tym- 
panon, duldmer, salterio, ş. a.). Coardele produc 
sunetul lovite fiind prin doue ciccănele de lemn, 
învelite cu postav moale. Numărul coardelor va
riază. A(Ji e usitat aproape exclusiv în Ungaria. 
O mptodă de Ţ. a scris profesorul V. J. Schunda 
din Budapesta (1876). [T. C.]

Timbru, unealtă cu care se însemnează ceva, 
precum şi semnul însuşi, făcut cu scopul de a 
preveni schimbări sau falsificări, de a fixa e 
dată sau de a dovedi o revisuire, eto. In eco
nomia de stat T. servesoe ca mijloc pentru în
casarea taxeler şi competinţelor (impesite) im
puse de stat pentru diferite acte şi servicii. 
Astfel trebuesc timbrate in general documentele 
despre afaceri de drept, etc. Tot pe această cale 
se încasează şi taxele pentru serviciile de trans
port ale poştelor, etc. T. ori se imprimă pe coaie 
de hârtie, cari sunt a se folesi la redigiarea 
documentelor, (coală timbrată) ori apoi se fac 
separat pe hârtii de fermat mic, cari se lipesc 
pe diferitele acte, expediţiuni poştale (mărci po
ştale), etc. Taxele de T. sunt ori fixe, impuse 
in o sumă anumită pentru un anumit act, ori 
se încasează după valoarea ebiectului transac- 
ţiunii. (Cf. şi art. Marca.)

Timbru în musică, proprietatea prin care un 
acelaş sunet, produs în aceleaşi condiţiuni şi 
aceiaş intensitate âncă de deuă sau mai multe 
instrumente sau voci, sună la fiecare într un 
mod particular, proprietate ce ne tace a deosebi 
un instrument de altul, o voce de alta, prin 
simpla au4ire a unui s.unet. Sunetele armenice 
împreună cu combinaţiunile multiple de sunete 
resultante diferenţiale sau adiţionale ce însoţesc 
un sunet dat, formează principalul element al 
propiietăţii sunetului pe care o numim T.

Timbuktu, renumită piaţă comercială în Su
danul francez (Africa), la 10 km. spre nord dela 
rîul Niger; centrul caravaneler din Sudan şi 
Maroc; articli de comerciu: aur, sare, nuci kola, 
gumi, fildeş. T. a fost fundat pe la 1100 de se
minţia Tuareg, a fost cercetat 1828 de Caillie, 
1853—1854 de Barth, 1880 de Lenz, 1893 fu 
ocupat de Francezi.

„Times11, cel mai de frunte organ al presei 
engleze. A fost pornit de John. Walter în 13 Ian. 
1783 sub numele «Londen daily universal Re- 
gister», dela 1788 sub titlul de a(}i. Organ po
litic, care a(ji represintă principiile unioniştilor 
liberali. Are un tiragiu de preste 75,000 exem
plare şi stă sub redacţia lui Geerge Carie Buckles.

Timiş, (Temeţ), strîmtoare în Transilvania 
între fruntarie şi satul Dârste, prin care trece
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şoseaua şi calea ferată Bucuresci-Predeal. Valea 
Timişului este strîusă aci între Cristianul mare 
şi Piatra mare din grupul munţilor Bârsei. La 
originea văilor Temeşului şi Prahovei se află 
Predealul, unde trece fruntaria, în lungul căreia 
şi spre vestul şoselei Braşovului se află un întreg 
sistem de baterii şi şanţuri cari urcă muntele; 
iar în partea de resărit a şoselei există un uvragiu 
cleştat cu frontul spre gară. Cătră mijlocul strîm- 
toarei, monumentul honve4ilor şi urme de ba
terii indică, ca şi uvragele dela fruntarie, locul 
unde a apărat Bem în 1848—49 defileul Te
rn eşul ui.

Timiş, riu în Banat, afluent al Dunării, isvo- 
resce din partea vestică a Semenicului, munte 
în cott. Caraş-Severin, la Lugoj întră în şe.s, 
trece prin cott. Timiş şi Torontal, prin afluenţii 
săi comunică cu Bega şi cu Dunărea. La Pan- 
ciova se varsă în Dunăre.

Timiţ, comitat în Banat, e despărţit de cott. 
Arad prin Murăş, de Serbia prin Dunăre, se 
mărginesce cu cott. Caraş-Severiu, Torontal. Te
ritoriul lui, de 7110'56 km*., spre vest e şesos 
şi mocirlos, la est e muntos. In partea aceasta 
se extind ramificaţiile munţilor din părţile ar
delene. Rîurile principale sunt Dunărea şi Tisa, 
în care se varsă Bega. Cott. are isvoare mi
nerale, între cari mai însemnate sunt cele dela 
Buziaş. Clima la şes e caldă, la munte tem
perată. Solul e roditor, produce calitate exce
lentă de grâu, viţa de vie se cultivă la sud. 
Animalele de casă sunt din rasele cele mai bune 
ou deosebire în părţile muntoase. Populaţiunea 
numeră preste 460,000 suflete (1898), germ., 
rom. (aproape 180,000), magh. şi slavi, cari se 
ocupă cu economia de vite şi de pământ; indu
stria şi comerciul se concentrează în oraşe. 
Cott. T. are 388 şcoale poporale, 1 şcoală agro
nomică de stat, şcoale industriale, comerciale (18), 
şcoale reale (2) şi gimnasii (3). Centre cultu
rale sunt: Timişoara, Biserica albă şi Verşeţul. 
Comunicaţia fluv. se face pe Dunăre, Mureş şi 
Bega. Căile ferate se întind pe o linie de 548 km. 
Drumurile comitaten.se şi de ţeară au o întin
dere de 998 km. Din punct de vedere admini
strativ cott. T. e împărţit în 11 cercuri pretoriale. 
Capitala e Timişoara, care precum şi oraşul Verşeţ 
are câte un deputat, cott. întreg trimite în dieta 
ţerii 9 representanţi. Cott. T. are 2 oraşe cu 
drept municipal, 2 corn. urbane, 86 corn. mari 
şi 136 corn. mici, cu aproape 100 inst. de bani 
(capital 9 mii.). Pentru istoria cott. T. v. art. 
Timişana şi Banat.

Tlmlşana, Ţeara Timişului, după numele rîului, 
care o străbate. Terminologia oficială a acceptat 
numirea politică; Banat (v. ac.), ancă prin 
seci. XVI. T. cu Oltenia şi cu Ţeara Haţegului 
represintă o continuitate neintreruptăgeografico- 
istorică a neamului românesc, un cuib de unde 
se ronianisară treptat ţerile cătră sfinţit, miază-(}i 
şi resărit, ba chiar şi cele de preste Dunăre, 
cuibul mereu descurcându-şi prisosul, dar re.mâ- 
nend totdeunaplin. Romanii mai ântâi au cuprins 
acest teritoriu, şi numai întăriţi în stăpânirea lui 
au putut păstra puterea preste întreagă Dacia. 
Teritoriul acesta a fost mai apropiat de Italia şi 
mai depărtat de barbarii Orientului. Migraţiuni 
dela Olt spre Timiş şi viceversa, întâmplate de 
mai multe ori, au format specii de poporaţiune

românească (Bufanii şi Frătuţii), cari pe basa 
individualităţii teritoriale se caracterisează prin- 
tr’un pronunţat conservatism dialectal, (v. art. 
Banat.) (Cf. Haşdeu, Magnum Etymol. Romaniae 
t. III, pag. 3102.)

„Timişiana“, institut rom. de credit şi de eco
nomii. societate pe acţiuni în Timişoara, fondat 
la 1885. Capital social 560,000 cor., reserve 
84,348 cor., profit net 30,779 cor. (1902).

Timişoara, (Temesvăr), oraş* lib. reg. şi ca
pitala cott. Timiş, lângă canalul Bega, mai de 
mult oraş fortificat, centru al liniilor căilor fe
rate Bpesta—Orşova, Arad—T. şi T.—Buziaş, 
şi al mai multor căi fer. vicinale. Sediul auto
rităţilor comitatense, al unei Table reg. şi tribunal, 
al unui episcop rom.-cat. şi gr.-or. sârb., şi al 
comandamentului corpului de armată Nr. 7. 
Numerul Ioc. trece preste 40,000 (între cari 
ca. 4000 Rom.), în cea mai mare parte Germ. 
T. are lumină şi tramvai electric, parcuri fru
moase, un teatru pompos, gimnasiu, şcoală reală, 
şcoală comercială, seminar rom.-cat., şcoală de 
cădeţi şi alte numeroase inst. de înveţăment. 
I ndustria: fabrici de posţav, hârtie, spirt, mătasă, 
bere, pălării, ghete; apoi mori şi ferestrae mari. 
Comerciu viu cu bucate, ceară, miere, rachiu, etc. 
(sediul camerei comerc. pentru Banat). Tîrguri 
mari de cai.

Istoria: T. e cunoscută din seci. XIII, a fost 
pustiită 1242 de Tătari, a fost fortificată de Carol 
Robeit; aici a fost bătut şi ars de viu George 
Dozsa 1514. La 1552 ocupată de Beglerbegul 
Achmed după apărare vitejască sub Losonczy, 
şi liberată de sub Turci abia 1716 de Eugeniu 
de Savoya, când apoi oraşul şi fortif. au fost re
staurate. 1849—60 T. a fost capitala Voivodinei 
şi Banatului.

T. e sediul unui protopopiat gr.-or. român 
(diec. Arad) cu 37 corn. şi al unui protopopiat 
gr.-cat. rom. (diec. Lugoj) cu 7 corn. şi 5069 suflete.

Timocraţla, domnia averii; la Grecii vechi 
formă de stat, în care drepturile şi datorinţele 
cetăţenilor se determină după averea lor. Con
stituţia lui Solon (v. ac.).

Timofelev, German, v. Iernak.
Timok, afluent pe dreapta Dunării în Serbia, 

în cursul seu inferior formează frontiera spre 
Bulgaria, se varsă în Dunăre din sus de Vidin.

Timoleon, general grec, n. 411 a. Chr. în Ko- 
rinth, t 337; era un partisan atât de înflăcărat 
al democraţiei, încât însnşi a luat parte la uci
derea fratelui seu Timophanes, care se nisuia 
ca să îutemeieze tirănia îu Xorinth. A alungat 
pe tiranul Dionysios din Siracusa (Sicilia) şi i-a 
derimat cetatea, apoi a adus acolo colonii din 
Korinth. E mult lăudat de Plutarchus şi de Cor- 
nelius Nepos.

Timomachos, celebru pictor bizantin; îndeo
sebi două tablouri de ale lui T. au fost mult 
admirate: unul represintă pe Ajax înfuriatul, 
al doilea pe Medea, cum se gătesce să-şi ucidă 
pruncii. Se d'ce, că Caesar (unii spun că An- 
tonius) le-ar fi plătit cu 80 talanţi (450,000 cor.).

Timon, numele unui bărbat atenian, oare ajunse 
să fie vestit pentru ura nedumerită ce avea faţă 
de oameni, de aici s’a şi numit Misanthropos. 
Locuia într’o casă în formă de turn, unde nime 
n’avea voie să între. In mod impetuos era atăcat 
de cătră scriitorii de comedii şi satire.
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Timor, cea mai mare şi mai estică dintre in

sulele Sunda. 30,923 km*., cu 600,000 loc. Pa- 
puani, Malaiezi, Chinezi, Europeni. Partea nord- 
estică dimpreună cu insula Kamiinq tormează. 
colonia portug. T., 16,300 km1., cu 300,000 loc. 
(capitala Dili); partea sud-vesticâ dimpreună cu 
celelalte Sunde mici (Sumba, Floris, etc.) for
mează residenţia olandeză T., 46,056 km*., cu 
760.000 loc. (capitala Eupang).

Timotheos, general atenian, institui a doua 
alianţă marină sub egemonia Athenei şi îuvin- 
gend flotila Spartei a câştigat pentru Athena 
alianţa celor din Acarnania şi Bpir. In 372 trecu 
în serviciul Perşilor, dar chiemat de compatrioţii 
sei s'a reîntors şi ocupând insula Samos a insti
tuit prepotenţa Athenei preste Helespont. Fiind 
dat în judecată pentim lupta pierdută lângă in
sula Xios, fu pedepsit cu 100 talanţi, la ce mâhnit 
s’a retras în Ealkis, unde a remas până la moarte. 
Biografia i-a soris-o Cornelin Nepos.

TImotheus (Sf.), elevul şi coadjutorul St. Pavel 
apostolul, n. în Licaomia. prolDabil în Listra. 
După tradiţiune a fost episcop în Efes, şi în 
97 când păgânii prăznuiau serbătoarea Eatagogia 
păşind energic in contra idololatriei, fu ucis 
cu pietri.

Timp, o noţiune abstractă, flsică, ce ne dă me- 
sură de durata fenomenelor. T. nu are început 
nici stîrşit; dar scurgerea de timp se poate so
coti prin ajutorul unui fenomen periodic sau o 
mişcare uniformă luată ca tip, aşa bună oară 
revenirea iernei, resărirea soarelui, mişcarea 
pendulei, etc. Ca uuitate de timp în flsică este 
secunda, în viaţa comună şi în istorie anul şi 
(}iua. După data dela care începe socotirea tim
pului avem diferite ere; era creştină, începe 
dela nascerea lui Christos, etc. (v. Era.) T. ade- 
virat, cel socotit prin mişcarea reală a pămen- 
tului; T. mijlociu, cel socotit prin vitesa mij
locie a pămentului. Timp sideral, timpul so
cotit în (jile siderale (v. ac.). Timp solar, timpul 
socotit în 4'le solare (v. ac.). Timp solar mij
lociu e cel socotit în (Jile solare mijlocii, ceea 
ce e deosebit de ambele precedente. Ecuaţiunea 
timpului e cantitatea ce ti-ebue să o adăogăm 
sau să o scădem din timpul solar adevărat pentru 
a ave timpul solar mijlociu.

Timpana, tipul instrumentelor musicale for
mate dintr’o membrană cu intonaţiune hotărîtă. 
T. a fost introdusă în Europa prin invasiunea Mau
rilor, cari o numeau Nahara. T. constă dintr’o 
specie de caldare emisferică pe care e întinsă o 
membrană, ce se lovesce cu un maiu.

Tîmplă, (anat.l regiunea capului ce se află între 
frunte, ureche, arcul zygomatic şi unghiul ex
tern al ochiului. Osul craniului (osul temporal), 
corespun()etor acestei regiuni, e subţire şi fiagil. 
Loviturile în această regiune sunt periculoase.

„Timpul*1, d'ar cotidian, organ al partidului 
conservator din România, îşi începe apariţia la 
1876, sub direcţia lui Alex. N. Lahovari şi Gr. 
Peucescu; apoi a numărat printre redactorii săi 
pe Mihail Eminescu, loan Slavici, Luca Cara- 
giale, D. Rocco, etc. La 1884 fusionează cu 
• Binele Public», sub titlul de »România<, şi de
vine organul oposiţiei-unite, (conservatorii cu li
beralii Dim. Brătianu, M. Cogălniceanu, G. Ver- 
nescu, Nic. Eleva, G. Palade, etc., ieşiţi din majo
ritatea lib. a lui loan Brătianu). La 1889, după

căderea lui Brătianu, T. reapare sub direcţia lui 
Mih. Paloologu, iar dela 1890. .sub a lui Alex. 
Ciurcu (v. ac.). La 1901, junimiştii fusionând cu 
conservatorii sub şefia lui George Gr. Cantacuzino, 
(jiarul jun. »Constituţionalul« s’a contopit cu T. 
sub titlul de ^Conservatorul^, (direct. Angh. Di- 
mitrescu şi lacob Negruzi), care a remas (Jiarul 
oficios al partidului conservator, numărând printre 
redactorii săi pe Grig. Ventura, G. Rădulescu, 
loan Ru.su Abrudeanu, foşti redactori şi la T. 
şi C. Bacalbaşa. Direcţia lui politică este încre
dinţată gen. George Mânu, Take lonescu şi loan 
N. Lahovari. [I. R. Abrudeanu.]

Tlmur-Lenk sau Tamerlan, mare domnitor 
rnongol, n. 1333. în Keciu (Samarcand), 1 1405. 
Ântâiu a cucerit Persia şi Georgia, (1380—86). 
A năvălit în Rusia, până la Moscva, a cucerit 
Hindostanul. A bătut pe Turci în mai multe 
rânduri, a bătut pe sultanul din Egipt, a cuprins 
Damascul. Venind sultanul Baiazed cu armată 
enormă în potriva lui, a fost bătut de cătră T. 
lângă Angora şi a că(Jut în captivitate. T. a fost 
tiran şi neîndurător, dar în timp de pace s’a 
dovedit de bun ocârmuitor.

Timus, hatmanul Cazacilor, ginerele lui Vasile 
Lupu-Vodă, dela care a primit acest din urmă 
adeseori ajutoare în potriva Turcilor şi Polonilor, 
(v. şi Hmielniţki.)

TImuş, Gherasim, episcop de Argeş, n. 14 Aug. 
1849 în Iaşi. După terminarea seminarului de 
7 clase, s'a înscris la facultatea din Iaşi; dar 
deja în anul următor a fost numit archidiacon la 
mitropolia din Bucuresci. Călugărindu-se apoi la 
Cernica, merse la Cernăuţ, de unde se întoarse 
ca doctor în teologie. Acum urmară anii săi de 
onoruri şi activitate. Hirotonit preot, a fost numit 
profesor la facultatea de teologie din Bucur, şi 
ridicat la rangul de archimandrit. In 1886 a fost 
ales .şi hirotonit archiereu cu titlul de Piteţteanul. 
Intr’aceea continuă şi funcţionează ca director 
al internatului de teologie, ca decan al facul
tăţii, ca profesor universitar. La 14 Mart. 1894 
fu ales episcop al eparchiei Argeşului, pe care 
de atunci şi până a(Ji o păstoresce în mod blajin, 
părintesc şi demn. Nu mai puţin rodnică a fost 
munca acestui bărbat pe teren bisericesc literar. 
El a tradus Teologia dogmatică a lui Maoarie, 
mitropolitul Moscvei, în 3 voi, şi ist. dreptului 
roman de Zaharia. A editat Tetravanghelul lui 
Coresi şi oatechismol lui Damaschin Rîmoiceanul. 
A scris în fine 3 voi. de meditaţiuni asupra psal
milor, Călătorie la locurile sfinte şi uh dicţionar 
aghiografic.

Tlnca, (magh. Tenke), oomiyjă rur. în Ung., 
cott. Bihor, cu 3570 loc. maghiari şi români (350); 
pretură, judecătorie ccrcuală, peroeptorat, mic 
stabiliment balnear cu isvoare de apă alcalină- 
muriatică. Sediu al unui protopopiat gr.-or. rom. 
cu 33 comune.

Tlncal, mineral, (sinonim BoraxJ, borat de 
sodiu hidratat, cristalisează în sistemul mono- 
clinic. Se formează pe marginile lacurilor borate 
din California, Nevada, Tibet.

Tincovici, loan B., pedagog şi scriitor rom., 
n. lângă Lugoş, pe la începutul seci. XIX; a 
fost învăţător în Sânmiclăuşul mare, iar mai 
apoi cantor al bicericei grecesci din Pesla, f în 
Parţa lângă Timişoara. Scrieri: Cântări d(Jeiesci 
la prasnicele Măntuitoriului nostru Isus Christos
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şi ale Născătoarei de D(}eu şi ale altor sfioţi ce 
se prăsDuiesc, întocmite de D. loan T. şi acum 
ântăia oară la tipar intru acest chip date la Buda 
în crăiască tipografie a universităţii unguresci, 
1815; înţelepte învăţături sau regule pentru în
dreptarea năravurilor spre folosul pruncilor în
tocmite de D. loan T. şi acum ântâia oară la 
tipar întru acest chip date la Buda în crăiască 
tipografie a universităţii unguresci, 1815, dela 
pag. 44 sunt »Filde şi învăţături filosoficesci*; 
Versuri despre cele şepte păcate de moarte.

Tinctura, (med.) formă de medicament ce se 
prepară prin disoluţie, s. e. în alcool, prin ma- 
ceraţie în timp de mai multe 4ile şi filtraţie.

TIncu, Vtlea Nicolae corect Petru, scriitor 
rom., n. 1 Nov. 1814 în Ticvaniul mare, cott. 
Caraş, a fost adoptat şi crescut de vestitul în
văţător poporal George Velea. f 4/16 Maiu 1867 
în Verşeţ, şi s’a înmormântat în cimiterul sârb. 
de acolo. A fost profesor la secţia română dela 
teologia din Verşeţ, iar după despărţirea ierar- 
chică preot în Secaş şi Ia urmă protopresbiterul 
Vei'şeţului. A scris şi publicat în >Gazeta şi foaia 
pentru minte şi literatură» dese articole în ma
terie politică naţională; cea mai valoroasă operă 
a sa este cartea «Istoria bisericească politico- 
naţională», tipărită la Sibiiu 1865 în tipografia 
archid., care cuprinde foarte preţios material 
istoric îndeosebi în ce privesce trecutul Bomâ- 
nilor din Banat. T. a cunoscut bine limba sârbă 
şi veche slavă, a fost maro orator şi predicator, 
distins ceremonier şi cântăreţ biser., iar mai 
presus de toate înflăcărat naţionalist.

ŢIncu, Nic., autor dramatic rom., n. 1846 în 
Tuinu-Severin, a colaborat la mai multe foi li
terare publicând traduceri în versuri: comedii 
şi monolpguri, etc., iar pentru teatru: Ântâi 
Aprilie, Antâi Maiu, Mărţişorul, Recunoscinţa, 
luda. Două mame, D-na Chiajna, comedii şi 
drame istorice în colaboraţie cu Rădulescu 
Niger.
fincu pămentului, v. Şuiţ. 

inea, insect, v. Molia.
Ţinea favosa, (med.) atâta cât Favus (v. ac.). 

(Cf. şi art. Achorion.)
Tinel, Edgar, pianist şi compositor belgian, n. 

la Sinay 1854, a studiat la conserv, din Bruxela, 
şi în 1877 obţinu marele premiu de composi- 
ţiune cu cantata ea Elokke Roeland. A scris mo
fete şi alte bucăţi de musică religioasă pentru 
piano, mai multe bucăţi pentru solo, cor şi or
chestră, un Te Deum, oratoriul Franciscus, ş. a.

Tinereţa, juneţă, perioda vîrstei omenesci între 
copilărie (v. ac.) şi bărbăţie (v. ac. şi art. Etate).

Tinichea, o lamă subţire de fier acoperită de 
strat de zinc sau staniu, spre a-1 face mai greu 
oxidabil.

Tinne, Alexine, renumită călătoare africană, 
n. 1839 în Haag; dela 1856 a făcut mai multe 
călătorii de explorare în Africa. Omorîtă 1869 
de escorta ei pe drumul dela Mursue la Ghat.

TInos, (TenosJ, insulă grec. în Ciclade, spre 
sud dela Andros, 204 km*., cu 11,442 loc. (1889). 
Capitala T., 2400 loc.

Ţînţar, (lat. Culex), insectă din ord, Dipte- 
relor, fam. Culicidaelor, cu genul unic Culex 
(v. ac.). Ca specii sunt: C. pipiens (Ţinţarul 
obicinuit), cap mic, rotund; abdomen lung; an
tene la femeiuşcă în formă de fir, la bărbătuş

păroase; 2 aripi înguste şi picioare subţiri şi 
lungi. Bărbătuşii se nutresc cu materii vegetale 
pe când femeiuşcă prin înţepături suge sângele 
mamiferelor. Ouăle şi-le depun în mlaştini, din 
ele ies larve mici cu capul mare şi cu două or
cane mici de respirat la extremit. poster. Ele 
înoată cu capul în jos şi îşi caută hrana vânând 
animale mici. C. anulatus, ce trăiesce în Europa; 
şi Ţinţarii moschiţi ca: C. molestus, C trifur- 
catus şi C. pulicaris ce trăiesc în ţerile calde 
şi ale căror muşcături sunt aşa de periculoase 
că causează uneori moartea. Unii ţînţari în lo
curile mlăştinoase ajută în prima linie la lăţirea 
frigurilor palustre, (v. Malaria.) [I. P. V.]

Ţinţărenl, com. rur. in Rom., j. Dolj, pe un 
mic platou, are 1056 loc. cari fac negoţ cu pesce. 
La Ţ. şi-a aşezat Tudor Vladimirescu tabăra îna
inte de a pleca la Bucuresci.

ŢinţarI, (magh. Szunyogazek), com. rur. in 
Trans., cott. Făgăraş; are 11,577 jug. cat. şi 
2059 loc. rom. agricultori.

ŢinţarI, o specie de Cintez (v. ac.), cu un raă- 
nunchiu de pene roşii pe frunte. Penele pe pân
tece la bărbătuş sunt alburii, la femeiuşcă albe, 
pe spate Ia amândoi cala vrabie; iar pieptul la 
femeiuşcă e roşcat. [I. P. V.]

ŢinţarI, numirea dată Arămânilor (v. ac.), 
după pronunţarea lor ascuţită, (s. e. «ţinţi» în 
loc de «cinci»).

Ţintăura, numirea poporală a plantei Ery- 
thraea Centaurium Pers. (v. ac.).

Ţîntlla, Vasile, calendarist rom., n. pe la 1782 
în Şiret, 1867 a terminat în Cernăuţ şcoala cle
ricală, (unde îl găsim înscris: Waaily Scintilla, 
Wassilie Szintilla, 'Wassile Zintilla, în matricula 
din Şiret Ţăntilă); nu s'a preoţit, fiindcă nu 
erau parochii cu carte, ci s’a făcut cântăreţ bis. 
şi învăţător sătesc în Tereblecea, era «iubitor 
de sciinţele matematice» şi a publicat sub acest 
calificativ din 1811—20 câte un «Calendar de 
casă», în anul dintâi numai cu partea curat ca
lendaristică, iar după aceea şi cu felurite învă
ţături, ca «Adevărate mijlociri împotriva unor 
boale ale vitelor»; «Cum pământul se mişcă şi 
nu soarele, după cum socotesc cei mai mulţi» 
(1814). A mai publicat 1814, pe o coală mare 
şi groasă, şi un «Calendar, în care se află toate 
serbă\orile cele mari ale bisericii resăritului, al
cătuit cu ajutorul lui D4eu după mâna lui Da- 
maschin de un iubitor de această sciinţă, nu pe 
un an, o sută sau o miie de ani, ci dela început 
şi până la sfîrşitul lumii, numai iubitul cetitor 
să scie ce slovă a Păscăliei slujesce pe anul 
acela ce vrea să caute. Mai la urmă s’au dat şi 
Pascile catolice pe 80 de ani înainte.» f pe la 1840.

(Dr. I. G. Sbiera.]
Ţintirim, cimiter (v. ac.).
Ţintizoi, Ţinţizoi, pasere, v. Cintez.
Ţinto, (Rio Ţinto), după mărime al doilea rîu 

în provincia spaniolă Huelva. Isvoresce 60 km. 
departe de Sevilla, din Siera de Araoena, şi se 
varsă în golful Cadiz.

Tintoretto, Robusti Jaeopo, pictor italian, n. 
1519 în Veneţia, f tot acolo 1594. Ântâiu disci
polul lui Tizian, apoi a studiat arta lui Michel 
Angelo. S’a influenţat de şcoala din Roma, pă
strând însă dela Tizian, părţile eminente ale 
şcoalei veneţiene. Din multele tablouri ale lui T. 
mai renumite sunt cele păstrate în Veneţia,
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uriaşele tablouri ce represiută Idololatria şi Ju
decata din urmă. Tablourile lui au, în prepon- 
deranţă, subiect biblic, religios, şi se păstrează 
in toate museele de tablouri mai de samă. Fiul 
seu, Domenieo RobuMi şi fica sa Mariette, şi-au 
făcut asemenea renume în pictură.

Tip, (grec.) în fond formă, imagine, icoană, 
model; apoi cea mai simplă formă, în care poate 
fi representată o anumită lege de structură sau 
de composiţiune; se mai numesce T. şi acea 
formă, în care însuşirile unui şir de forme în
rudite sunt representate în modul cel mai per
fect şi mai pronundat; T. denotă şi totalitatea 
caracterelor distinctive ale unei clase de fiinţe 
organice, ale unei rase.

Tipar, presă tipografică; arta tipografiei (v. ac.).
Ţipar, pesce, v. Hei.
Tipărituri, reproducţiuni confecţionate pe cale 

tipografică, (v. art. Presa şi Tipografia.)
Tiparoase, Tuherose, sau Ghiparoaae, numi

rile populare ale plantei cultivate Polianthes 
tuberosa L. (v. ac.)

Ţiperig, numele popular al Clorhidratului de 
amoniu (AzH4Cl); se obţine dacă se tratează 
amoniacul cu acidul clorhidric, se presintă sub 
o formă cristalină albă foarte solubilă în apă. 
E întrebuinţat în unele pile electrice.

Tiphisas, numele vechiu al Timişului la Priscus.
Tipic, însuşirea de a putea caracterisa un tip 

(v. ac.); însuşirea de a servi ca model şi de a 
putea representa o anumită clasă de fiinţe sau 
o rasă. Tipie se numesce şi o carte bisericească, 
oare conţine ordinea serviciului divin. [PI.]

Tipografia, artaimprimăriei, multiplicarea unei 
scrieri prin compunerea (culegerea) de tipuri 
(V. Cai’actere tipogrflce) şi imprimarea textului 
cules cu ajutorul unui teasc. T. a fost pregătită 
prin tablele tipografice, table de lemn în cari 
se tăia textul (în Cbina 581 d. Cbr., în Europa 
în seci. XIII). Cel dintâiu care a întrebuinţat 
tipuri m o b i 1 e, a fost Gutenberg (v. ac.), care îm
preună cu Fust a înfiinţat primul atelier tipo
grafic în Mainz, unde a apărut 1450 prima carte 
tipărită (biblia). Invenţiunea a fost perfecţionată 
prin ginerele lui Fust, Peter Schoft'er (turnarea 
tipurilor). Cea mai veche carte român, cunoscută 
este liturgia slavonă a sf. loan Cbrisostomul, ti
părită la 1507 (probabil în Veneţia) de monachul 
Macarie din ordinul lui Micbnea Voevod, şi 
descoperită de A. Odobescu la 1861 în mănăst. 
Bistriţa. Probabil tot acolo s’a tipărit din po
runca lui Neagoe Basarab la 1512 Tetravanghelul 
descoperit în Moscova. Cea dintâiu tipografie în 
România, cunoscută cu siguranţă, este cea din 
Govora, înfiinţată 1634 de Mateiu Basarab. Prima 
carte tipărită aici a ieşit la 1639 (Cazania dela 
Dum. Vameşului). La 1642 T. fu instalată la 
Câmpulung, la 1664 la măn. Dealu, iar la 1652 
în Tîrgovişte (v. şi art. Presa).

Tipograful, (zool.) gândac, v. Bostricbidae.
Tlpperary, comitat in prov. irland. Munster, 

4296 km», cu 173,188 loc. (1891). Oraşul T. 
are 6391 loc.

TIppu Sahlb, sultan în Mysore, (India ant.), 
n. 1751, j- la asediarea Sringapatam-ului (1799). 
A luptat cu noroc şi vitejie în potriva Engle
zilor, cari, în sensul păcii legate cu T., au fost 
siliţi să părăsească statul Mysore. T. a luat atunci 
titlul de padişah, nisuindu-se a se impune astfel

celoralalţi şefi din India. 1789, resboiul începe 
de nou între T. şi Englezi, cari se aliază cu se
minţiile vecine, şi după o resboire de trei ani, 
asediază capitala Sringapatam, silindu-l pe T. 
la încheierea unei păci ruşinoase. T. aprins de 
resbunare, se aliază cu Francezii, Anglia il pre
vine însă, şi la noul asediu a Sringapatam-ului, 
T. cade în luptă.

Tippu-TIp, (Tippo- Tip), adevăratul nume însă: 
Hamed hin Mohamed, mare neguţător, de origine 
arab. A însoţit pe Stanley în călătoriile sale în 
Africa centrală şi cu oamenii săi l-a ajutat mult 
la îndeplinirea misiunei sale. 1887 guvernor al 
statului Congo la Congo superior.

TIpularll, familie de ţînţari (v. ac.) cu antene 
lungi (Nematocera), din ord. Dipterelor, cu ge
nurile: Tipula şi Ctenophora, ce pot fi clasaţi 
printre ţînţarii cei mai mari ce bâjbăe pe câmpii 
şi prin arbori; ei nu pot înţepa din causă că au 
trompa scurtă şi moale.

Tir, oraş în Fenioia, v. Tyros.Tir> pesce, V. Scumbria.
Tiraboschi, Girolamo, istoric italian, n. 1731 

la Bergamo, f 1794. A studiat teologia şi filo- 
sofia, şi a fost profesor de retorică în Milano. 
Opul lui principal e renumita: »Storia della let- 
teratura italiana» (13 voi. Modena, 1772—81). 
A mai scris o mulţime de cărţi de istorie.

Tirada, frase banale enunţate în ton declamator.
Tiragiu, numărul total al reproducţiunilor fă

cute pe cale tipografică după aceeaş matrice; 
ediţiune înoită a unei tipărituri.

Tlralior (franc, tirailleur), soldat ce luptă in 
şiruri desfăcute.

Tiran, în Grecia un rege care ajungea rege 
nu prin ereditate ci prin resturnarea ordinei le
gale, care însă putea fi un om distins şi să facă 
opere mari. T. au fost în seci. VII şi VI în mai 
toate oraşele greoesoi, ei au servit ca trecere 
dela regimul aristocratic la cel democratic. Cei 
mai însemnaţi au fost Peisistratos io Atlieoa, 
Gelon şi Hieron II in Siracusa, Periandros în 
Corint, Cleisthenes în Sioiona. Urmaşii lor pre
tutindeni s’au făcut nesuferiţi şi au fost re- 
sturnaţi. Cu numele T. mai târ4iu se legă idea 
de guvern rău, abusiv şi de bun plac. Astfel a 
fost guvernul de 30 de cetăţeni pus de Lisandros 
in Athena 404 (cei 30 de T.) şi care prin con- 
fişcări şi ucideri a constrins pe mulţi cetăţeni 
să fugă la Teba; astfel au fost împăraţii romani 
ridicaţi la imperiu de armată în timpul anarchiei 
militare sub Gallienus până la 260 (cei 30 de 
tirani erau 18 în realitate).

Tlras, numele vechiu al Nistrului, la Herodot.
Tiresias, (Teiresias), ghicitor antic, a trăit pe 

timpul resboaielor tebane. T. şi după moarte a 
avut parte de autoritate divină; era unicul, care 
şi în cealaltă lume şi-a păstrat sciinţa ce o avea 
pe păment.

Tîrg, loc public unde se vend cele trebuin
cioase pentru nevoile vieţii; învoială asupra pre
ţului unui lucru făcut de ven()are; oraş sau sat 
în care se ţine tîrg. (V. şi art. Bâlciu şi Moşi.)

T. de fete, v. Găina.
Tîrgovişte, oraş în România, j. Dîmboviţa, 

cu 7811 loc. E aşezată la şes în dreapta lalo- 
miţei şi ocolită de ziduri vechi din vremea lui 
Mateiu Basarab. Are şcoale de fete, băieţi şi un 
gimnasiu, 24 bis. dintre cari: Mitropolia, Bise-



1102 Tîrgu Frumos — Tîrgu-Jiu.

rica Curtea-Domnească, Chindia, Biserica Stelea- 
Veche, Bis. Sf. Nicolae şi Bis. Sf. Vineri, ridi
cate prin seci. XVI—XVII de milostivii domni 
ai Ţerii. In cumul vremurilor, templele erau pre
făcute în citadele fortificate. T. datează din vremea 
descălecatului Ţerii muntenesoi. A fost capitala 
Ţerii până la Ghica Vodă (ltl59—dO), caro din 
porunca sultanului mută reşedinţa domnească la 
Bucuresci. Cu strămutarea domnitorului, I. a 
fost îngropat în ruine şi cenuşe de cătră vizirul 
Cuprili. A fost în curând reinoită. Fii T. sunt: 
poeţii Văcăresci, loan Eliade-Rădulescu, Grigorie 
Alexandrescu şi Vasile Cârlovă.

Tirguvi^te, fosta mitropolie. T. deveni capi
tala Munteniei cam pe la 1430, şi va fi fost 
atunci reşedinţa mitropolitului. Nu este însă cu
noscut, care biserică să fi servit de catedrală. 
De abia în 1510 Neagoe Basarab începe clă
direa mitropoliei, care se vede şi astăzi. Neagoe

5937 ortodoxi, 616 catolici şi protestanţi, 69 mo- 
saici, 9 mahomedani, 3 armeni. Numirea o are 
dela riul Jiu, pe ale cărui ambe maluri e 
aşezat. T.-J. a fost probabil mansiune romană, 
staţiune comercială la Jiu, unde se încrucişau 
drumurile romane dela Drobeta iTurnu-Severin) 
la Pons-Alutae (Rimnicul-Vâlcii) şi dela Sarmi- 
segetusa pe Jiu în jos până la Dunăre. T.-J. fu 
vechea reşedinţă a voevoiţilor Ţerii-Jiului, ce se 
întindea pe ambele maluri ale, Jiului, cuprin- 
(|end şi Haţegul. T.-J. pe la 1604 era proprietate 
a fraţilof Buzesci. Aci s’a dat lupta la 1631 între 
Aga Mateiu (Mateiu-Vodă) şi Leon-Vodă pentru 
domnio, precum şi la 1716 între miliţiile olte
nesc! favorabile anexării Olteniei la Austria şi 
între Nicolae-Vodă Mavrocordat. Aci s’au adunat 
la 1719 şeseijeci şi şese de boieri amici ai di
plomaţiei austriece şi au denunţat pe Băleanu 
şi Ştirbeiu de fideli politicei turcesc!. Aci s’a dat

Primăria Tîrgu-Jiu.

nu isbuti să o termine, ci de abia Petru-Vodă 
dela Argeş în 1535 sub mitropolitul Varlaam. 
Ambii domni au dotat şi mitropolia cu proprie
tăţi imobiliare. Mateiu Basarab acoperi din nou 
biserica cu plumb, după cum fusese şi mai nainle; 
iar mitropolitul Teodosie a zugrăvit-o în 1707. 
In lăuntrul bisericii sunt mai însemnate 2 mor
minte; unul al mitropolitului Ştefan, vestitul ti
pograf, care a murit în 1668; altul al domniţei 
Bălaşa Cantacuzen, soţia lui Ştefan, al doilea 
fiu ai lui Constantin Brâucoveanu. Pe păreţii 
catedralei se zugrăviră, pe semne sub mitropo
litul Teodosie, o mulţime de domni şi mitropoliţi. 
Alţi biserica este cu totul restaurată, după ce 
fusese aproape redusă la ruină, din causa ete- 
riştilor din 1821, cari îşi turnaseră gloanţe din 
plumbul acoperişului. (Cf. St. Bilciurescu, Măn. 
şi bis. din România. Bucur., 1890, pag. 245—248; 
Xenopol, Ist. Rom. II. Iaşi, 1889, pag. 29.)

Tîrgu Frumos, oraş în Rom., j. Iaşi, situat 
între dealuri, are 4585 loc., 3 biserici otodoxe; 
1 biserică lipovană; 1 şcoală mixtă; spital ju
deţean. Staţiune a căii ferate laşi-Păşoani.

Tîrgu-JIu, (cu 3 ilustr.) capitala j. Gorj (Ro
mânia), oraş cu 6634 loc. (1900), dintre cari

lupta la 1788 între Turci şi Austriaci sub Ma- 
vrogbeni-Vodă generalisimul (seraskierul) tru
pelor turco-române. Aci s’au desfăşurat groaz
nicele măceluri, părjoale şi jefuiri ale Pasvan- 
giilor şi Cârjaliilor între 1800 şi 1821. Aci s’au 
dat luptele pandurilor lui Tudor Vladimirescu 
cu cătanele ispravnicatului, şi tot de aci a pornit 
T. Vladimirescu în seara iţilei de 21 Ian. 1821 la 
mănăstirea Tismana (v. ac.), de unde a dat sem
nalul renascerii române. T.-J. este resadniţa boie
rimii oltenesoi, precum: Buzescii, Brăiloii, Ben- 
gescii, Cantacuzinescii, Ştirbeii, Obedenii, Bibescii, 
Glogovenii. In T.-J. se află biserica Sf. Apostoli 
dela 1747 şi bis. catedrală dela 1748. Celelalte 
biserici sunt posterioare. La 1854 s’a Înfiinţat 
în T.-J. o şcoală pentru fete, la 1870 o şcoală 
reală, transformată 1872 în şcoală normală pentru 
pregătirea înveţătorilor dela sate. La 1890 s’a 
înfiinţat gimnasiul real (în 1902 cu o popula- 
ţiune de 211 şcolari şi 12 profesori). La 1898 
s’a terminat monumeutala clădire a gimnasiului. 
Tot pe lângă gironasiu e alăturată o şcoală ce
ramică, înfiinţată 1900 din iniţiativa directorului 
gimn. I. Moisilu şi a inginerului şef al jude
ţului Gorj Aur. Diaoonovici (în 1903 cu 44 şcolari,
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4 măiestri şi 8 profesori). Tot înj]localul gim- 
nasiului se află şi >Museul Gorjului<, înfiinţat în 
Iunie 1894 cu oolecţiuni de hrisoave, anticităţi, 
numismatică, minerale, pietritacte, plante, foto
grafii, diferite unelte din epoca de piatră, bronz, 
fier, oue incondeiate, ceramică, ş. a. T.-J. fiind 
capitală de judeţ are prefectură, tribunal, jude
cătorie, etc. In T.-J. s'a ridicat o statuă lui T. 
Vladimirescu (v. ilustr.). Dintre zidiri remarcăm 
primăria (v. ilustr.), biserica catedrală cu picturi, 
gimnasiul T. Vladimirescu (v. ilustr.), palatul ad
ministrativ, banca naţională, cercul clubului mi
litar, spitalul judeţean, casarma de ai tilerie (reg. 
nr. 5), casarma de infanterie (reg. nr. 18), grădina 
publică, una din cele mai frumoase din ţeară. In 
oraş e şi o fabrică de sobe de teracotă. T.-J. e 
ultima staţiune de drum de fier venind dela Fi- 
liaşi. (Cf. Încercări asupra istoriei T.-Jiului de 
Alexandru Ştefulescu, 8° XX, 290 pag., 1899,

servesce la săpat în pămenturile compacte, la 
scos rădăcini şi pietri, etc.

Tirnau, oraş în Ung., cott. Pojon, cu 10,800 loc. 
Mare iustitut de invalizi. Comerciu viu cu vip.

Tîrnava, v. Târnava.
Tîrnova, corn. rur. în Banat, cott. Caraş-Se- 

verin, cu 1055 jug. cat. şi 3269 loc. rom., are 
mine de cărbuni de piatră, exploatate de socie
tatea austro-ungară a căilor ferate.

Tîrnova, v. Ternova.
Tirol, una din ţerile de coroană ale monar.austr. 

(T. şi Vorarlberg), 29,288 km*., cu 928,769 Ioc. 
(1891) (singur T. 812,696 loc.). Germani (58'4°/o) 
şi Komani (Italieni, Ladini). Aci se ridică cei mai 
înalţi munţi ai Austriei; prin T. se întind Alpii 
caloaroşi de nord (Alpii Algau), Alpii centrali în 
trei şiruri (Răticon, Alpii T.-lui şi grupa Ortler, 
cu 2 pasui'i: Resclienscheideck şi Breuner) şi 
Alpii calcaroşi de sud. Rîuri: 111, Lech, Isar, Inn

Wl

Gimnasinl din Tîrga-Jin.

tip. Socec, Bucuresci.) [Al. Ştefulescu.]
Tirgul MurSşului, v. Mureş-Oşorheiu.
Tirgul-Ocna, v. Ocnele mari.
Tîrgul Secuilor, (Kâzdi- Vdsdrhdy), v. Chezdi- 

Oşorheiu.
Tîrgu-Trotuş, corn, i-ur. în Rom., j. Băcău, 

în valea Slănicului, a fost capitala ţinutului 
Trotuş la 1653, aiji are 2812 loc.

TIrIghina, v. Gherghina. 
a Tlrlmia mare, (magh. Nagy-Teremi), corn. rur. 
în Trans., cott. Târnava mică, cu 3496 jug. cat. 
şi 1225 loc. rom.

Urla, aşezare provisorie pe o moşie străină, 
fie pentru a face plugărie, fie pentru a văra cu 
oile călătoare.

Ttrlaşi, muncitori agricoli ambulanţi, cari iau 
de pe la proprietari şi arândaşi pământ de muncit 
în parte şi în dijmă, şi locuiesc în bordeie, dar 
îşi schimbă des stăpânii. Ei se găsesc mai des 
pe vastele moşii şi domenii ale României în 
partea câmpului, în special în stepa Bărăga
nului, lipsită de braţe.

Tirnăcop sau gheunoiu, instrument de fier în 
formă de ciocan, la un capet ascuţit în formă 
de cuiu, la celalalt lat în formă de lingură, care

şi Drava, Etsoh, Sarea şi Brenta. 5-2% ale so
lului sunt agri şi grădini, 37-7°/0 păduri, 6-70/o 
fânaţe şi 3130/o păşuni. La sud mulţi pomi şi 
vii; însemnată economie de vite şi cultura vier
milor de mătasă. Mine de fier, zinc, aramă, plumb, 
lignit şi sare. Industrie de bumbac, maşini, hârtie 
(în Vorarlberg), piei, fier, metale, mănuşi, ţeseturi 
(în T. german), mătasă (în T. sudic, cu deosebire 
Ia Rovereto, Mori, Borgo, etc.). Oraşe principale: 
Innsbruck, Bozen, Feldkirch, Trient, Rovereto, 
Riva. T. şi Vorarlberg are 1707 şooale poporale, 
10 gimnasii, 4 şcoale reale, 2 şcoale industriale, 
4 şcoale comerciale, 1 universitate (Innsbruck). 
In senatul imperial trimite 25 deputaţi; dieta 
provincială se compune din 68 membri; Vorarl
berg are dietă prov. proprie de 20 membri. Ca
pitala Innsbruck. T. în vechime a fost locuit de 
Răti, sub August a fost cucerit de Romani (Raţia), 
pe Ia 500 de Ostrogoţi, mai tânjiu stăpânit de 
Longobanji în fine de Bavari. Din seci. IX se 
ridică conţii, mai apoi ducii de Meran; de prin 
seci. XII se ridică conţii de T. a căror urmaşă 
Margareta Maultasch dete 1363 T. Austriei. 1805 T. 
fu dat Bavariei, ceeace provocă resboiul de eli
berare din 1809, 1814 veni iarăş la Austria.
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TIrollana, arie de dane al locuitorilor din Tirol; 
e o specie de vals în •/i, de o mişcare mode
rată, avend în ritm bătaia a treia optime punc
tată şi Vie- E caracteristic mai cu samă prin 
final, pe care tirolienii îl agrementează cu efecte 
aşa numite ^lodler*. [T. C.J

Tironiane, note, v. Stenografia.
Tira, disposiţiunea florilor în formă de pira

midă; V. Thyrsus.
Tiraoaca sau Tîrsoagă, numiri populare ale 

plantei Polygonum aviculare L. (v. ac.).
Tlraolţ, corn. mică în partea nordică a Ţerei 

Oaşului, cu hotarul între Cămerzana şi Bicsad, are 
1780 loc., diutre cari 120 ovrei, ceialalţi Români. 
Trăiesc din economie şi avend grădini mari, în 
acele au mulţi pomi. Poporul c în stare bună.

Tlryna, în antichitate 
oraş in Ârgolis, cu zi
duri ciclopice, reşedinţa 
lui Perseus, locul natal 
al lui Heracles. 468 a 
Chr. fu distrus de Ar- 
gos; acropolea mai există 
şi acum.

Tisa, numirea româ
nească a frumosului ar
bore Taxus baccata L.
(v. ac.).

Tisa, cel mai mare 
rîu, ce obârseşte pe pă- 
inentul Ungariei, e rîu 
navigabil. Se compune 
din T. Neagră şi T. Albă, 
în cott. Maramureş. La 
Răhău se împreună şi 
formează matcaJT, ali
mentată cu o mulţime 
de rîuri mari şi mici 
de ambele părţi, mai 
însemnate: Mureşul,

Crişurile şi Someşul.
Cursul ei e sgoinotos; 
înainte de canalisare 
esunda pieste câmpii şi 
oraşe pricinuind daune 
mari. Canalisarea s’a 
ef ectuit de stat şi »Tisza- 
volgyi târsulat». In apele
ei se află mult pesce, valea T. e fecundă.

Tisana (Piisana), beutură obţinută prin fier
berea vreunei substanţe farmaceutice.

TIsău, corn. rur. în Rom., j. Buzeu, pe ma
lurile Nişcovului; se compune din 10 căt., cu 
2650 loc., cari se ocupă cu exploatarea pădu
rilor şi cu fabricaţia de ţuică. Comuna e veche, 
căutată pentru frumseţa posiţiei şi bogăţia is- 
voarelor minerale sulfuroase.

Tlşăuţ, corn. rur. în Bucov., moşie mănăsti
rească în căpit. şi j. Sucevii, are 904 locuitori 
(861 ort.-or., 12 rom.-cat., 31 mos.), 1 şcoală 
primară, un cabinet de lectură «Călăuzul Fet- 
Frumos».

Tisohendorf, LobegoU Friedrich Constantin de, 
unul dintre cei mai distinşi critici ai cărţilor 
noului Testament, n. 1815, t 1874. A studiat 
în Leipzig teologia protestantă şi fllosofia, ocu- 
pându-se în deosebi ou limbile vechi. In 1840 
a întreprins prima călătorie în străinătate visi- 
tând cele mai renumite bibliotece europene şi

t'mwm

statua lui Tudor Yladimlrescu în Tîrgu-Jin.

petrecând timp mai îndelungat în Orient. FI 
a descoperit în mănăstirea de pe muntele Sinai 
codicele Sinaitic, cel mai vechiu manuscript 
biblic. Ser.: Monumenta sacra inedita (Leipzig, 
1846), etc. [i—mj.

Tismana, mănăstirea, (p\i ilustr.), datează din 
timpul lui Vladislav Basarab (1364—72), sub 
care a fost întemeiată de S. Nicodim cu o bi
serică de tisă. Biserica de zid însă se termină 
de abia în 1387, după ce clădiseră la dinsa 
voevo(}ii Radu-Negru, Dan şi Mircea. Neagoe- 
Vodă (1512—21) o acoperi în urmă cu plumb. 
In 1541 biserica pare a fi fost rezidită în total, 
dar în proporţiunile cele vechi; Matei-Vodă 
(1633—54) o repară şi o înzestră cu clopote; 
era însă reservat timpurilor moderne (1855) să 

o restaureze astfel, în- 
căt să dispară mai toată 
urma istorică. Numai 
pietrile şi odoarele ră
mase mai povestesc des
pre pietatea şi faptele 
strămoşilor. IHăn. T. a 
fost şi ea o şcoală. 
Prin munca tăcută a 
călugărilor ni-s’au pă
strat multe cărţi, po
melnice şi hrisoave în 
transcriere. Dintre căr
turari se numesce mai 

ales ieromonachul 
Leonte pe la 1746, şi 
Vasile Diaconul, acesta 
diu urmă şi vestit pictor. 
In jurul mân. era ce
tatea T. cu poartă de 
fier, 7 tunuri mari şi 24 
mici. Cetatea fu dărî- 
mată, iar măn. aprinsă 
de Turci îu 1788. Cu 
vr’o 4ooe ani mai în 
urmă s’au transportat 
şi moaştele ef. Nicodim 
în Serhia la Ipek, ră
mânând la T. numai un 
deget al lui. (Cf. Mono
grafia escelentă a lui 
Al. Ştefulescu, Mănă

stirea Tismana, ed. II. Buouresci, 1903, unde 
e citată şi toată literatura relativă la subiect. 
Gr. G. Tooiloscu, Rap. asupra câtorva măn., în 
Analele Acad. Române. Seria II, tom. VIII’, 
Bucuresci, 1888, pag. 207—24).

Tissaphernes, general celebru al regelui per
san Artaxerxes II, învinse pe fratele acestuia, 
pe Cyrus în lupta dela Eunaxa (401 a. Chr.). 
Artaxerxes în semn de recunoscinţă îi dede pe 
fiica sa de soţie şi-l puse de şatrap preste Lydia, 
Karia şi lonia; fu bătut de Spartani în Lydia 
şi lipsit de domnie. La îndemnul mamei lui 
Artaxerxes Panysatis, care-1 duşmănia mult, fu 
ucis în Phrygia.

Tissier, aliagiul, v. Aliagiu.
Tissot, Victor, publicist franc., n. în Fribourg 

(Elveţia) la 1845. A păşit de tinăr pe cariera 
jurnalistică. A călătorit mult prin statele din 
Europa, mai ales prin Ungaria, şi a publicat o 
sumedenie de impresii şi descrieri de călătorie, 
cari au avut multă trecere.
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Tisza delBorosjenS (şi Confi ‘de B. ţi Se- 

ghedinj, veche familie nobiliară magh. Proto- 
părintele familiei a fost George Diacul T., care 
a primit la 1636 dela 6. Băkoczi mai multe 
moşii in cott. Arad, Cenad şi Timiş.

1) Tisza, Coloman, om de stat magh., n. lODec. 
1830 in Geszt, şi-a făcut studiile la casa părin
tească, şi la 1848 a intrat în serviciul guvern, 
revoluţionar. Dela 1855 se distinge în luptele 
biser. protestante, la 1861 ales deputat în Do- 
briţin şi în dietă vice-president al camerei, de
vine şeful centrului stâng; după descompunerea 
part. Deakist a înfiinţat partidul liberal şi ca şef 
al acestuia a fost_ministru-president 1875—90.

întreprinderi financ. şi industriale. In Nov. 1903 
a fost numit ministru-president.

Tlsza-Eszlâr, corn. rur. în Ung., cott. Szabolcs, 
cu 10,361 jug. cat. şi 3260 loc. Magh. Devenită 
celebră prin un proces de pretins omor ritual 
în 1883, în care acusaţii au fost absoivaţi., T>t“. (anat.) termin poporal pentru mamma 
(v. ac.).

Titan, (Ti, greut. atomică = 50) metal foarte 
rar ce nu se găsesce liber in natură ci ame
stecat cu fier, cu calce, etc. Liber se presintă 
sub forma unei pulvere grie, care încălzită în 
contact cu aerul arde producând scântei. El se 
comportă în combinaţiuni ca tetravalent.

Mănăstirea Tismana.

Sub T. guvernul Ungariei şi-a schimbat cu 
totul politica de naţionalitate profesată de Deâk 
şi Eotvos şi a început curentul întemeiării sta
tului naţional maghiar, f 23 Martie 1902. Fra
tele seu

21 Tisza, Ludovic, om de stat, n. 1832 în 
Orade, aderent al lui Deâk, 1871—73 jninistru 
de oomunicaţiune în cabinetul Andrâssy, 1879 
după catastrofa dela Seghedin (v. ac.) a func
ţionat aici ca comisar regal şi pentru activitatea 
desvoltată în această calitate, a fost ridicat 1883 
la rangul de Conte. 1892—94 ministru la curtea 
reg. în cabin. "Wekerle. f 26 Ian. 1898.

3) Tisza, Ştefan, Conte, om politic, n. 22 Apr. 
1861 în Budapesta, a studiat la univ. din Berlin, 
Heidelberg şi Budapesta, unde a fost promovat 
Dr. în soiinţ. politice; dela 1886 deputat; s’a 
ocupat mult cu chestiuni economice, a scris 
despre politica agrară magh. şi a condus diferite 

Enoiclopadia română. Voi. 111.

Titani, în mitol. grec. fiii şi fetele lui Urauos 
(ceriul) cu Găa (pământul); se numesc al treilea 
rând de 4ei- Când Uranos pe fiii săi Hekatoncherii 
(cu o sută de mâni) şi pe Cyclopi (v. ac.) i-a 
aruncat în Tartarus, T. aţîţaţi de Găa s’au re- 
sculat asupra tatălui lor, l-au demembrat şi au 
dat domnia lui Kronos. Dar Zeus a început luptă 
cu T. şi învingându-i i-a băgat în Tartarus.

Titanita, v. Sfen.
Ţitera, (germ. Zither), instrument musical cu 

coarde de pişcat, întinse pe o ladă de resonanţă de 
forme variate, care la execuţiune se aşează pe 
o masă. Derivată din vechiul psdltirion, a fost 
mai cu samă în favoare în Austria şi Bavaria, 
dar numai în a doua jumătate a seci. XVIII a fost 
mai serios modificată şi perfecţionată. Caracterul 
dulce al timbrului o face proprie pentru musioa 
de salon. O varietate de Ţ. sunt aşa numite Streich- 
Zither, instrumente cu arcuş. [T. C.]

70
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Ţltescl, corn. rur în Rom., j. Muscel, cu 
1155 loc. agricultori. Biserica corn. s’a zidit 
la 1534.

Tithonos, fiul Iui Laomedon din Troia, iubit de 
Eos, care i-a cerut dela Zeus imortalitatea, dar 
a uitat să-i ceară şi tineretă eternă. Ca moşneag 
a fost prefăcut într’un greer. Eos i-a născut 
pe Memnon.

Titicaca, lac sărat între Peru şi Bolivia (America 
de sud) la 3920 m. preste nivelul mării, 8330 km2., 
avend o afun(jime până la 218 m., se-scurge prin 
Desaguadero. In lac se aQă insula T., cu gran
dioase resturi de zidiri vechi peruane.

Titlu, (lat.) 1) inscriptiune la statue, case, 
morminte; inscripţiunea sau numele unei cărţi, 
ori lucru spre a-1 distinge de alte lucruri; În
sori pţiunea unei părţi din un op ori din vr’o lege 
sau colecţiune de legi (corpus juris). 2) Onoare, 
dignitate, rang; adresa sau titulatura cuvenită 
cuiva după posiţia socială, oficiul ori dignitatea, 
de care se bucură. 3) Causă, temeiu legal pe 
care se basează proprietatea outărui obiect ori 
cutare drept. [i—m.]

Titlu, (franc. Titre)., raportul de amestec la 
metale (v. Fineţa).

Titluri de rentă, acele scrisuri cari represintă 
datoria unui stat, datorie contractată pe cale de 
împrumut. Renta (titlurile de rentă) este per
petuă (consolidată) când statul plătesce dobânda, 
iar nu capitalul. Adeseori titlurile de rentă sunt 
garantate prin vr’un imposit sau prin valori imo
biliare. Dacă statul are mijloace, el cumpără la 
bursă titluri de rentă, pe cari scoţendu-le din cir- 
culaţiune le distruge. Astfel se reduce treptat 
datoria statului pe cale de amortisment.

TItu, corn. rur. în Rom., j. Dîmboviţa, pe o 
câmpie întinsă, lângă şoseaua naţ. Bucuresci- 
Pitesci. Se compune din 8 oăt., cu 1606 loc. In 
T. e un mic tîrg cu prăvălii şi case de comerciu.

Tltulescl, corn. rur. în Rom., j. Olt, se com
pune din 2 căt. cu 989 loc.

Tlturel, un erou al legendei Sf. Grai, strămoşul 
lui Parsival (v. ac.); cântat de "Wolfram von 
Eschenbach.

Tltus, Flavius Veapasianus, împărat roman, 
n. 41, t 81. Antâiu s’a distins în luptele contra 
Germanilor, apoi, în luptele tatălui său, Vespa- 
sian (v. ac.) contra Britanilor şi Iudeilor, iar în 
70, a cuprins Ierusalimul. A venit apoi în Italia 
şi a domnit împreună cu tatăl său, până la 79, 
când a remas singur domnitor. Domnia lui a fost 
pacinică şi plină de binefaceri. Graţia pe duş
manii săi şi socotea de pierdută (}iua în care n’a 
făcut vr’o binefacere. Pe timpul lui a bântuit 
în Roma ciuma, pe urmă a ars oraşul. Fratole 
său, Domiţian, i-a pricinuit multe rele.

TItyos, fiul Gaeei, un urieş pe Euboea; s’a 
apropiat de Lato, din care causă a fost aruncat 
în lumea de jos, unde zăcea lungit şi doi vul
turi îi mâncau ficatul.
„ TIV' corn. rur. în Rom., j. Dolj, situată pe coasta 
Perilor, o colina frumoasă, are 1085 loc. cari 
cultivă pometurile.

Tlur, (magh. TiirJ, corn. rur. în Trans., cott. Alba 
inf. cu 1588 loc. Rom. şi Magh. Isvoare cu apă 
amară.

ŢIuvIic, numire dată în Bucovina paserei 
Na^ţ (v. ac.).

TIvoli (vechiul Tibur), oraş în prov. ital. Roma,

lângă Teverone (cu admirabil cataract), 9730 loc.; 
episcopie; numeroase resturi de vile, temple, etc. 
antice.

Tizlano, Vecellio da Cadore, pictor italian, 
n. 1477 în Pieve di Cadore, 11576 în Veneţia. 
Cel mai distins şi mai strălucit represeiitant 
al şcoalei veneţiene. In etate do 10 ani a venit 
la Veneţia, unde a fost discipolul lui Zuccato, 
pe urmă a întrat în atelierul lui Gentile Bel- 
lini, apoi la Giovanni Bellini. Deşi geniul seu 
creator n’a slăbit nici la bătrâneţe, operele lui 
renumite şi de valoare nepreţuită, le-a creat 
în tinereţa lui. Palatul Dogilor, monumentele, 
templele maiestoase din acele vremuri, se mân
dresc şi aeji ou tablourile lui, neîntrecute în 
plasticitate, concepţie şi idealism, tablouri ce re
presintă scene biblice, religioase. Papa Paul III 
precum şi împăratul Carol V l-au distins de 
nenumărate ori. Productivitatea lui extraordinară, 
gustul neîntrecut la alegerea şi întrebuinţarea 
colorilor, ce se manifestă in tablourile lui sfinte, 
«Christos, pătimind», «învierea», «înălţarea Prea
curatei», «îngroparea lui Christ», «Noii me tan- 
gere», etc., etc., apoi nenumăratele tablouri cu 
subiecte din mitologia romană, i-au făcut un 
nume nemuritor în istoria picturei, în jurul 
căruia s’a născut o bogată literatură, care îl 
laudă şi preamăresce.

Tjumen, oraş în Siberia, guvernam. Tobolsk, 
lângă Tura, staţiunea finală a căii ferate Ickate- 
rinburg—T., 29,588 loc. (1897); industrie de 
piei, comerciu de transit.

Tlaxcala, stat în interiorul Mexicului (America 
centrală), 3898 kms., ou 166,803 loc. (1895). Ca
pitala T., odinioară cu 100,000 loc., acum are 
2874 loc.

Tmesa, (grec.) despărţirea unui cuvent compus 
prin intercalarea altui cuvent. (Des în Homer.)

Toaca, o tablă de lemn ori de metal care se bale 
spre a anunţa începerea serviciului public divin.

Toader, Sf., se ţine Sâmbătă din septămâna 
I a Paresemilor. In aceea (}i credincioşii duc la 
biserică grâu fiert întru amintirea minunei fă
cute pe timpul lui Iulian apostatul. Acest ne
credincios împărat ca să spurce pe creştini a 
pus să se vândă în tîrg bucate jertfite idolilor; 
aceasta i-s’a spus Sf. Teodor Tejron de cătră 
ânger în vis şi el a îndemnat pe popor să nu 
cumpere bucate din tîrg ci să se nutrească cu 
semenţă fiartă.

Toaleta, masă cu oglindă pe care se păstrează 
toate luci’urile necesare pentru curăţenia cor
pului; îmbrăcăminte completă.

Toamna, anotimp, ce conţine timpul ce se 
scurge dela trecerea soarelui la echinooţiul de 
toamnă, punctul nodal al balanţei, şi până la ajun
gerea soarelui la solstiţiul de iarnă (periheliu). 
Durata T. e de 89 z 18 h începând la 9/22 Sep- 
tembre şi finind la 9/21 Decembre.

Toast, (engl., pron. tost), felie de pane pră
jită; flg. discurs rostit la masă ou propunerea 
de a bea în sănătatea cuiva.

Tobago, (TahagoJ, insulă brit. în Antilele 
mici, 295 km1., cu 20,039 loc. (1895); capitala 
Scarborough. T. a fost colonie olandeză, dela 
1677 a Francezilor, 1814 cedată Angliei.

Tobia, tatăl şi fiul, eroii unui roman al Iu
deilor vechi, care a fost încorporat cărţilor ca
nonice ale Testam, veohiu.
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Tobias, Amos, protopop român, n. 1793 în 

Abrud, ţ 1 Apr. 1871; de numele lui sunt le
gate mai multe amintiri istorice din revoluţia 
anului 1848/9. La casa lui au fost adăpostiţi 
mulţi refugiaţi din România, apoi prefecţii şi tri
bunii după catastrofa Abrudului şi în fine o mul
ţime de Maghiari, femei şi copii, cari au scăpat 
de lancea «Moţilor». Lui i-a succes a îmblâncji 
ferocitatea lui Hatvani, ca să nu se ar(jă bise- 
licile românesci. In casa dînsului a scris Ma- 
iorescu raportul, dictat de lancu, cătră împă
ratul. A fost decorat ou crucea de aur Fr. I. I. 
(Cf. biogr. lui lancu şi Dragoş.) [I. St. Ş.]

Tobler, Adolf, celebru romanist, membru on. 
al Acad. rom., n. 24 Maiu (st. n.) 1835 la Hirzel 
(cantonul Ziirich) în Elveţia, dela 1867 prof. în 
Berlin, 1881 membru al Acad. germ. de sciinţe. 
Afară de studiile publicate prin diverse reviste, 
T. a mai dat la lumină: Mittheilungen aus alt- 
franzbsischen Handschriften: 1 Aus der Chanson 
de geste von Auberi, Leipzig, 1870. Li dis don 
vrai aniel, 1871. Vermisohte Beitrăge zur fran- 
ziisischen Grammatik, 1886.

Tobolsk, guvernament în Siberia vestică, 
1.397,692 km*., cu 1.438,484 loc. (1897). Capi
tala T., la gura rîului Tobol, 20,427 loc. (1893); 
archiepiscop; tăbăcării, fabricaţie de săpun.

Tocana, mâncare făcută din bucăţele de carne 
de bou, de porc sau de berbece, la care se adaug 
adeseori şi cartofi.

Tocantins, fluviu în Brasilia, isvoresce în statal 
Goyaz, curge spre nord, primesce din stânga pe 
Araguaya, se varsă în Atlantic din jos de Para 
sub numele de Rio Para; prin Tajipuru stă în 
legătură cu Amazonas. 2610 km. lung.

Toccata, (ital.) în musică numele ce s’a dat 
în prima faşă a musicei instrumentale bucăţilor 
destinate a fi executate pe instrumente cu cla
viatură (toccarej, prin oposiţie cu sonata, dat 
celor destinate a fi executate pe alte instru
mente (suanarej, ambele în .oposiţiune cu can
tata, dat bucăţilor vocale. [T. C.]

Tocila, cute, gresie, piatră făcută în formă de 
roată, la care prin învîrtire se ascut diferitele 
utensilii de tăiat.

Tocllescu, Grig. G., istoriograf şi epigrafist 
român, n. 1845, şi-a făcut studiile ântâiu in Ro
mânia şi le-a completat apoi în Praga şi Yîena. 
Boia l881 este prof. de istoria antică şi de epi- 
grafie la univ. din Bucuresci, a fost alos membru 
al Acad. rom. şi este şi director al museului de 
anticităţi din Bucuresci. Printre numeroasele sale 
scrieri şi multele conferinţe cetite în şedinţele 
publice ale Academiei, sunt de însemnat: Dacia 
înainte'de Romani (publ. la 1880, Cf. despre 
aceasta Maioresou, Critice, voi. III, pag. 45—47); 
Monografia despre biserica episcopală dela Curtea 
de Argeş (1886) şi mai ales Monumentul dela 
Adam Klissi. Cărţile sale de şcoală despre istorie 
în parte au devenit învechite de când cu înte
meierea istoriografiei rom. prin nouii prof. ai 
univ. din Bucuresci Onciul, lorga şi Bogdau. Lu
crările sale pe terenul archeologiei au fost însă 
apreţiate în Europa întreagă. T. a fost unul 
dintre directorii marelui Dicţ. geogr. al Româ
niei. T. s’a ocupat şi de pohtică şi a fost de câ
teva ori ales în senatele conservatoare.

Tocmeli agricole, v. Invoieh agricole.
Tocogonia sau generaţiune parentală (gene-

ratio parentalis) este generaţiunea propria 4isă, 
adecă prin părinţi, în oposiţie cu generaţiunea 
spontaneă sau archigonia, actul de producţiune 
fără părinţi.

Tocquevllle, Alexia Charles Henri, publicist 
franc., n. 1805; 1839 deputat, combate 1848 
doctrinele socialiste. 1849 ministru de externe, 
t 1859.

Tocsoff, comună rur. în Rom., j. Tulcea, cu 
2010 loc.

Toda, popor, Dravidi. (v. ac. şi Tipuri asiatice.)
Toddy, V. Borassus.
Todea "Willd., (botan.) gen de Ferige din fa

milia Osmundacee; specia T. iarbara Moore 
cresce prin Africa sudică. Australia, Seelanda 
nouă; are tulpina arborescentă înaltă de l m. 
şi tot pe atât de groasă; se cultivă uneori în 
florării calde. [S. Şt. R.]

Toderescii sau Teodorescii, corn. rur. în Bucov., 
cătunul Pietroasa, moşie boierească în căpit. şi 
j.Suceava, cull311oc. (1030ort.-or., 35 rom.-cat. 
şi uniţi, 14 protest., 52 raos.), 1 şcoală primară, 
staţiune de cale ferată locală.

TfidI, munte în Alpi, Elveţia, 3623 m.
Todlrenl, com. rur. in Rom., j. Botoşani, com

pusă din 3 căt., cu 1878 loc. Teritoriul com. e 
deluros, dar de bună calitate şi e străbătut de 
calea ferată Dorohoiu-Iaşi.

Todmorden, oraş în Anglia, comitatul York, 
25,000 loc. Industrie, fabrici de ţesut, turnă
torie de fier. Posiţiune pitorească.

Todoran, Atanaae, fruntaş român din Bi- 
chigiu, în Trans., lângă Năsoud; de numele lui 
se leagă primele evenimente din istoria regi
mentului II grăniţeresc. T. cu St. Cutean din 
Feldra au alergat în repeţite rânduri la Viena 
să exopereze concesiunea a se forma la frun- 
tării regimente compuse din Români. Ca să scape 
de iobăgie poporul alerga cu grabă să se înscrie 
la miliţie. Jurămentul militar însă pretindea şi 
trecerea la unire. Gen. bar. Bucccv, în preve
derea turburării popomlui pe motive confesio
nale, a adus cu sine la Salva în 10 Maia 1763 
şi pe episcopul Petru Paul Aron, cre4end că 
prin asistenţa acestuia poporul va purcede fără 
sgomot la depunerea jurămentului. Poporul, la 
sfatul lui T. şi al altora, care i-a atras aten
ţiunea asupra condiţiilor arbitrare, îndeosebi 
însă asupra formulei »pe uscat şi pe mare» cu
prinse în jurământ, a aruncat armele şi a alungat 
pe generalul şi pe episcopul. Acest episod a fost 
considerat în Viena ca resvrătire militară; s'a 
instituit de grabă o comisie, ca să caute pe ma
tadori. In Nov. acelaş an T. a fost frânt pe roată, 
alţi soţi ai săi au pierit în ţeapă şi de ştreang, 
(v. Maria Theresia.) (Cf. Bariţiu, Părţi alese din 
Istoria Trans., voi. I.) [T. S.]

Toga, haina distinctivă şi oficială a cetăţeanului 
roman. Coloarea ei era albă, candidaţii în vr’o 
funcţiune purtau T. candida, magistraţii aveau 
T. brodată pe margini cu purpur (1. praetexta), 
care o purtau şi băieţii până să îmbrace Toga 
virilis. Postavul era de lână fină mai ales produsă 
în Apuha şi Tarent. T. de mătasă, sub ideea de 
lux, era îndatină numai la împăratul. Cu gene- 
ralisarea culturii eline în Roma, datinile stră- 
moşesci se răresc, şi deşi Augustus a dispus ca 
în adunările poporului, cetăţenii să se presinte 
în T. ca haina naţională, aceştia p au înlocuit

70*
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până la stingerea imperiului ou alte vestminte 
ca; lacema, un pardesiu foarte luxos, etc.

Toggenburg, fost comiţiat în Elveţia, dela 1798 
aparţine cantonului St. Gallen. Oraş principal 
Wattwyl.

Togo, colonie germ. pe litoralul sclavilor în 
Guinea (Africa), 82,330 km*., cu 2 milioane loc. 
Negri. Reşedinţa regimului e Lome.

Tohan, doue corn. rur. în Trans., cott. Făgăraş. 
T. nou (magh. TÎj-Tohăn), cu 879 loc. Rom., 
refugiaţi din pricini religioase după 1700 din 
T. vechiu (magh. 6-Tohdn), cu 1632 loc. Rom., 
staţiune de oale ferată.

Tohu-wabohu, (ebr.) gălăgie, încurcătură chao- 
tioă. (I Moise, 1, 2.)

Ţol, V. Ciocârleţ.
Toiag, V. Cârja.
Tolse, (fro. pron. toaz), stînjen frc., = 6 urme 

frc., = l-949 m. T. nouă = 2 m.
Tokaj, corn. mare în Ung., cott. Zemplin, cu 

6110 Ioc. Magh., cu mari podgorii la Hegyalja 
(v. ac.), cari dau un vin de renume european 
(14 soiuri, 97,500 hl. pe an). T. e sediul unei 
preturi şi judecătorii cercuale şi staţiune de 
cale ferată.

Tokes (Gros), corn. rur. în Trans., cott. Solnoo- 
Dobâca, cu 19,840 jug. cat. şi 1641 loc. Rom. 
şi Magh.

Tfike-Terebes, com. rur. în Ung., cott. Satmar, 
are 5871 jug. cat. şi 1675 loc. Rom. şi Magh.

Tokio (mai nainte ledo sau Yeddo), capitala 
laponiei şi residenţa lui Mikado, la coasta estică 
a ins. Hondo, lângă golful T., cu 1.299,941 loc. 
(1897); multe canale; universitate; însemnată 
industrie de mătasă, bumbac, porţelan, arme, 
hârtie, etc. Iluminaţie cu gaz aerian; tramcare; 
cale ferată la portul lokohama.

Tokoly, Etneric, conte, patriot maghiar, n. 1656, 
împreună cu mai mulţi tovarăşi magnaţi a pus 
la cale o conjuraţie împotriva dinastiei, s’a pus 
în fruntea protestanţilor şi a cucerit Caşovia 
(1682), unde a fost proclamat rege al Ungariei 
nordice; la 1683 a ajutat pe Turci la asaltul 
Vienei. Cu ajutor turcesc voia să ia Ardealul 
dela Habsburgi, dar fără isbândă. La 1699 se 
închină sultanului, care-i dăruesce mai multe 
proprietăţi şi titlul de principe al Vidinului. 
t 1705 la Ismid în Asia mică.

Tola, măsură de greutate în Estindia brit., = 
11-664 g.

Toldy, (Sehedel), Frandsc, scriitor maghiar, 
n. 1805 în Budapesta,- a studiat filosofia şi me
dicina. A redactat prima revistă medicinală în 
limba maghiară. La 1841 president al soc. >Eis- 
faludy», iar 1849 prof. ord. de istoria literaturii 
maghiare la univ. din Budapesta, f 1875. Ser.: 
Chronicon Hungarorum; Mărci chronica de 
gestis Hungarorum, etc. In limba germ.: Die 
ungarisohe hist. Dichtung vor Zrinyi; Kulturzu- 
stănde der Ungarn vor der Annahme des Christen- 
thums, etc.

Toledo, 1) T., provincie în regatul spân. Ca
stilia nouă, 15,257 km*., ou 359,562 loc. (1887). 
Capitala T., lângă Tajo, 20,837 (în seci. XIV 
200,000) loc.; reşedinţa archiepiscopului-primat. 
Catedrală gotică, Alkazar (ars 1887), renumită 
fabricaţie de arme, industrie de mătasă. Până 
la 711 capitala imperiului Visigoţilor, apoi a 
emirilor arabi, în fine a regilor mauri. 2) T.,

ora^ în Ohio (America nord.), aproape de lacul 
Erie, 81,434 loc. (1890); comerciu cu cereale; port.

ŢolentJno,oraşînprov. ital. Macerata, 4114 loc. 
Aci s’a încheiat pace între papa şi Francia la 
19 Febr. 1797; la 2 şi 3 Maiu 1815 acf au bătut 
Austriacii pe Murat, care prin aceasta pierdu 
tronul Neapolei.

Toleranţa, în genere indulgenţă faţă de alte 
vederi şi faţă de alte convingeri decum sunt ale 
noastre. In materie religioasă T. denotă respec
tarea şi a acelor convingeri religioase şi de cre
dinţă, cari difer de ale noastre. Tot T. reli
gioasă se numesce şi permisiunea ce guvernul 
unei ţeri acoardă ca să se poată practica şi alte 
forme de cult religios în afară de cele recu
noscute de cătră stat. [PI.]

Tolima, departament în republica sudameri- 
cană Columbia, 47,750 km*., cu 353,000 loc. 
(1892). Capitala Ibagne.

Pic de T., piscînCordileriile Columbiei 5584 m. 
Toina, 1) T., comitat în Ung., dincolo de Du

năre, se mărginescecu cottele: Yeszprem, Feher, 
Somogy, Baranya, Pest-Pilis-Solt-Kiskun şi 
Bâcs-Bodrog. Teritoriul e de 3643 23 km*, şesos, 
ridicăturile nu trec preste 300 m. Dunărea e 
rîul principal, pe lângă care se întind mlaştine 
întinse, cari în timpul din urmă s’au sventat 
prin calanisări. Clima e călduroasă, adeseori 
stricăcioasă sănătăţii. Pământul e cultivat cu tot 
felul de cereale caracteristice climei din patrie. 
Locuitorii în numer de 253,182, Magh. şi Germ., 
se ocupă cu agricultura, cultura viţei şi economia 
de vite, în parte şi cu bâieşitul. Comunicaţia 
se face pe Dunăre şi pe liniile ferate, cari au 
o lungime de 184 km. Starea culturală e pe o 
treaptă înfloritoare, cottul are 2 gimnasii, şcoale 
de pomărit şi de viticultură, şcoale comerciale, 
industriale, etc.

2) T; oraş în cottul Toina în Ungaria pe 
marginea Dunării, are 8510 loc., Magh. şi Germ. 
Aici s’au strîns boierii ţerii înainte de desastrul 
dela Mohâcs. T. a avut un colegiu renumit al 
reformaţilor.

Tolnai (recte Hagymăai), Ludovic, poet magh., 
n. 1837 în Gyorkony, dela 1860 prof. de gim- 
nasiu în Budapesta. A publicat balade, apoi ro
mane şi novele de direcţiune realistică.

T o1osa, nume vecbiu al oraşuluiToulouse. (v. ac.) 
Tolova, odinioară Vornieenii, comună rur. în 

Bucov., ocupată în 1786 de o colonie maghiară 
căreia îi deteră unii numele de Jâzseffalva, alţii de 
Tagadisten, parochie rom.-cat., moşie boierească 
şi mănăstirească în căp. şi j. Gura Homorului; are 
1088 loc. (422 ort.-or., 592 rom.-cat., 17 protest., 
56 mos.), o şcoală primară.

Tolstoj e numele unei vechi şi numeroase 
familii în Rusia, ridicată la rangul de nobleţă 
de prin seci. XV. Cei mai însemnaţi represen- 
tanţi ai ei sunt Alexoi şi mai ales Leo T. T. 
Alexei Constantinovid, renumit poet rus, 1818 
până 1875, n. în Petersburg, studia în Moscova, 
trăi mult în Asia mică, luă parte ca ofiţer 
în resboiul Crimeei, la 1853, după care se re
trase la moşia sa Krasnyi Roj, în guvernamentul 
Cernigow. A scris poesii lirice, naraţiuni epice, 
«Balaurul», «Principele Serebrjanyi», roman istoric. 
Opera sa principală e trilogia «Moartea lui Ivan 
cel cumplit», «Ţarul Feodor Ivanovioi» şi «Ţarul 
Boris». Opere complete, 14 voi. Petersburg, 1886.
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Tolsţoj Leo Nicolaevici, numit de Turgenjew 

cel mai mare poet al Rusiei, n. la moşia pă
rintească lasnajaPoIjana, iuguvernamentulTula; 
fu educat iu casa părintească, ascultă 3 ani la 
universitatea din Eazan, după care făcu o că
lătorie prin Germania, Italia şi Francia. In 1851 
întră in serviciul militar în Caucas; luă parte 
la resboiul din 1853, după terminarea căruia se 
intoarse la patrimoniul seu dela lasnaja Foljana. 
începe cariera de scriitor prin un fel de auto
biografie: «Copilăria^, >Adolescenţa<, >Juneţa< şi 
«Cazacii», «Tablouri resboinice<, «SevastopoU, su
venir! din viaţa militărească din Caucas şi din 
resboiul Crimeei; pentru că, iubitor al naturei 
şi realităţii, nimic nu cunoscea mai bine şi nu 
putea scrie cu colori mai adevărate decât viaţa 
trăită şi întâmplările ve4ute. Pe la 1872—77 
apărură marile sale romane «Resboiu şi pace< din 
timpul oxpediţiunii lui Napoleon I în Rusia, 4 voi.; 
«Anna Karenina*, 3 voi.; «Sonata Kreuzer», ş. a., 
icoane din viaţa modernă a înaltei societăţi ru- 
sesci, căreia îi opune viaţa simplă, adânc mo
rală şi plină de resignaţiune a poporului rusesc 
dela ţeară. Mai târziu urmează o serie de no
vele şi legende morale, scrise pentru educaţiunea 
claselor de jos ale poporului; iar sfîrşitul carierei 
sale este închinat apostolatului religios, cu scop 
de a reda creştinismului adevăratul său spirit, 
aşa cum îl înţelege T. De aci ţin: «Mărturisirea», 
care numai afară din Rusia s’a putut tipări sub 
titlul: «Worin besteht mein Glaube?», trad. de 
Sophie Behr în Leipzig 1884, în limba franceză, 
«Ma religion»; apoi «Scurtă explicare a evange- 
liilor»; «Despre viaţă»; «Căutarea fericirii»; «Spi
ritul creştin şi patriotismul». Paris, 1894; «Mân
tuirea este în voi». Paris, 1893; «Moartea», vr’o 
3 novele despre deosebite feluri de moarte; 
«Principele Nekhlindow sau Reînvierea», roman; 
«Puterea întunerecului», dramă; ş. a. Autodidact 
şi spirit puternic, entusiast admirator al naturei, 
tipul ţeranului din Rusia, cu bunătatea şi resigna- 
t iun ea, lui caracteristică, T, despreţuind sciinţa 
şi toată civiUsaţiunea Europei apusene, predică 
reîntoarcerea la viaţa simplă, cu puţine tre
buinţe, a ţeranului, în sinul naturei, singură în 
care se poate găsi fericirea dorită. El însuşi tră- 
iesce în satul său, îmbrăcat ţerănesce, o viaţă 
de muncă şi de binefaceri. Maximele sale de a 
nu lupta în contra răului, de a întoarce şi cela
lalt obraz când iţi dă cineva o palmă, de a des
preţul banul şi aşezămintele financiare ca mij
loace de înşelăciune, de a nu face nimic prin 
alţii ce poţi face tu însuţi, ş. a., contrare prin
cipiilor sciinţei moderne, arată puţina sa cultură 
sciinţifică. De aci şi aplecarea sa la misticism 
şi antipatia pentru lumina raţiunii. Opere com
plete 12 voi.; multe traduse în deosebite limbi. 
Cf. Vogue, «Le roman russe». Paris, 1886; G. 
Dumas, «Tolstoy et Ia philosophie de l’amour». 
Paris, 1893, explicarea operelor lui scrisă după 
informaţiunile date de însuşi T. şi de fiica sa, 
d-ra Taţiana T. [M. Strajanu.]

Tolu, Balsamul de, o massă gălbuie transpa
rentă semi-fluidă ou miros plăcut ce se extrage 
din arborele Myroxylon toluiferum. Este foarte 
solubilă în alcohol.

Toluca, capitala stat. Mexico, cu 23,150 loc. 
In apropiere vulcanul stins Nevadc de T., 4570 m.

Toluidin, V. Toluol.

Toluffera L., (botan.) sin. Myroxylon L. (v. ac.).
Toluol (Meihylhenzol), un lichid ce se ob

ţine la destilaţia reşinei de Tolu în presenţa 
calcei. Servă în industrie la prepararea toluidinei, 
care se întrebuinţează la prepararea mai multor 
substanţe colorante, uleiuri aromatice, etc.

Tolvadia, corn. rur. în Banat, cott. Torontal, 
cu 1854 loc. Rom., Sârbi şi Maghiari.

Tom, volum; partea unei cărţi.
Toma, unul dintre cei doisprezece învăţăcei 

ai lui Isus, numit şi Didymua (geamăn). T. e 
presentat ca tip al necredinţei, deci proverbial: 
T. Necredinciosul. După tradiţiile cele mai vechi 
T. a predicat în Partia sau în India. Lui i-se 
atribue «Acta Thomae» şi «Evangelium secundum 
Thomam». piua comem.: 6 Oct. precum şi prima 
Duminecă după Pasci, «Dumineca Tomii».

Toma de Aqulno, Sfânt, cel mai celebru teolog 
şi filosof şcolastic, principele şcolasticilor, n. 1225 
în Roecasecca, din familia cenţilor de Aquino. 
A studiat Ia Benedictini în Montecassino şi la 
univ. din Neapol filosofia şi filologia. In 1245 a 
intrat, preste voia părinţilor, în ordul Domini
canilor şi a terminat studiile fii. şi teol. ca elev 
al lui Albertus Magnus, apoi a fost profesor în 
Eoln, Paris, Roma şi la alte univ. din Italia. 
Şi ca autor al multor opere fii. şi teol. se pre- 
sentă ca un strălucit ingeniu, supranumit: Au- 
gustinul evului mediu. Pentru viaţa lui nepătată 
i-s’a dat titlul de: Doctor angelicus. f 7 Mart. 
1274. In 1323 a fost canonisat, iar în 1567 papa 
Piu V l-a înşirat între Doctorii Bisericei. Ope
rele luiT.au fost publicate într'o ediţie splendidă, 
în tipografia Propagandei din Roma cu cheltuiala 
papei Leo XIII. [Dr. I. Radu.]

Toma de Kempis, călugăr augustin, n. în Eempen, 
conumele i-a fost Hămmerlein (Maleolua); a lăsat 
mai multe scrieri mistice şi aschetice; între cari 
excelenta carte «De imitatione Christi», tradusă 
şi în limba română, şi publ. în trei ediţiuni, 
una la 1808 în Blaj, edată de episcopul loan 
Bob, a doua tot în Blaj la 1893, tradusă de ca
nonicul Gavril Pop şi a treia în Băcău la 1902, 
tradusă de P. N. f 1471. [i—m.]

Tomahawk, barda de luptă a Indianilor din 
America nordică. Dacă o seminţie trimitea alteia 
T., era semnul declarării de resboiu.

Tomân, (=Thoman şi Turnau), o monetă co
mercială de aur din Persia = ca. C 8’50.

Tomaschek, Wilhelm, linguist şi geograf, pro
fesor la universitatea din Gratz, la început 
în «Brumalia et Rosalia» (Sitzungsberichte der 
"Wiener Akademie 1868, pag. 402) şi în «Zeit- 
schrift fiir Oster. Gymnasien» 1872, p. 141—157 
şi 1876, p. 345, antagonist al părerii lui Rosler 
asupra venirii Românilor de presto Dunăre, apoi 
partisan al ei în «Zeitschrift fiix 0. G.» 1877, 
p. 445, şi în scrierea sa «Zur Eunde der Hămus- 
Halbinsel», Viena 1882, cu deosebire că T. vede 
în Români pe Bessii romanisaţi, cari ar fi fugit 
dinaintea Slovenilor, din partea centrală a Hă- 
mului, parte spre sud în Macedonia, parte spre 
nord în Dacia Traiană. (Cf. «Teoria lui Rosler» 
de A. D. Xenopol, p. 15 şi 64—69.)

Tomasehde Wenzel Jos., renumit compositor 
musical, 1774—1850, în Germania.

Tomaşciuc, Constantin, Dr., profesor univ., 
om politic, n. 13 Mart. 1840 în Cernăuţ, a stu
diat dreptul la univ. din Lemberg; 1861 întră
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în serviciul statului la procuratura finanţelcr;
1864 promovat la gradul de Dr. în drept, în
1865 se strămută în acela? serviciu la Sibiiu,
1870 consilier la tribunalul din Ceinăuţ. Aici 
fâ ales deputat 1871—89 atât în dieta Buco
vinei cat şi în consiliul imp. din Yiena. A par
ticipat şi la toate mişcările Românilor Bucovineni, 
f 19 Dec. 1889 în Viena. T. a fost şi profesor 
ordinar pentru dreptul civil austr., comercial şi 
cambial la univ. din Cernăuţ şi fu primul rector 
al acestei univ.şi membru al secţiunii istorice ju
ridice din Comisiunea î. r. pentru examinarea 
candidaţilor, şi membru examinător în secţiunea 
judeţială. Pentru meritele sale ca deputat fu 
numit membru onorariu de cătră mai multe so
cietăţi culturale; comunaRădăuţl-anumitîn 1874 
cive de onoare. In Cernăuţ i-s’a ridicat o statuă 
în Grădina Publică. [Dr. I. G. Sbiera.]

Tombac, v. Acioaie.
Tombola, joc de loterie, de noroc, nedespărţit 

de petrecerile orăşenesci şi câmpenesc! ale po
porului italian. Pe biletele de T. sunt sorişi nu
meri! l—90 în 3 şiruri. Câştigurile sunt ambo, 
terno, quaterno, quinterno, tombola.

Tomelan, Margareta, veduva vice-comitelui 
lacob Bibics din Arad, la 31 Dec. 1774 a lăsat 
toată averea sa de 222,653 fl. v. a. în argint pentru 
ridicarea unui gimii. împreunat cu internat sub 
conducerea ord. Piariştilor. Acest gimn. s’a ri
dicat în corn. S.-Ana, cott. Arad. La 9 Dec. 
1783 împ. losif II a dispus ca fundaţiunea să 
se întrebuinţeze pentru stipendii, iar gimn. a 
fost transpus la Timişoara (31 Iulie 1788). La 
1872 s’a zidit din această fundaţiune gimn. re
gesc din Arad ou 490,000 fl. Este de interes, că 
acest testament în original e scris românesce.

TomescI, corn. rur. în Rom., j. laşi, cu 2767 loc. 
Staţiune de cale ferată.

Torni, în anticitate oraş în Moesia inferioară, 
lângă Marea Neagră; aci a fost exilat Ovid. 
Acum Constanţa (v. ac.j.

Tomlcl, loan, prof. şi protopop rom., n. 1772 
în Varadia (Caraş-Severin), fost preot în Doc- 
necea, apoi 1798—1804 profesor de teologie în 
Verşeţ şi în fine protopop gr.-or. rom. în Ca
ransebeş. Şi-a câştigat mari merite pentru re- 
organisarea şcoalelor naţ. rom. din graniţă. De
corat cu crucea de aur pentru merite, f 18 Apr. 
1839. A publicat: »Scurte înveţături pentni cres- 
cerea şi bunăpurtarea tinerimei«. Buda, 1827; 
Cultura albinelor; Culturabombiţelor. Buda, 1823.

Tomis, episcopie, după un text al lui Sozomen 
(ed. Migne, voi. LXVII, Paris 1864, col. 1345—46), 
unica in toată Sciţia minoră. Ea a jucat un rol 
destul de important, fiindcă Dobrogea a fost pu
rurea trecetoarea dela nordul barbar spre sudul 
roman şi bizantin. De aceea a şi fost adesea vi- 
sitată de împăraţii romani, nu tocmai spre fe
ricirea ei. In Farlati (Coletus), Illyricum saorum, 
voi. VIII, Venetiis 1819, se numeră cu numele 
lor 31 de martiri. Dintre episcop! sunt cunoscuţi 
(ibid., pag. 135) următorii: Ij Evangelicus, pe 
la 290; 2) N. N., la 325; 3) Sf. Britanio, la 371; 
4) Gerontius, la 381; 5) Sf. Theotimus, pe la 390; 
6) Timotheus, la 431; 7) loannes, pe la 440; 
8) Alexander, pe la 448; 9) Theotimus II, pe 
la 455; 10) Paternus, la 519; 11) Valentinianus, 
pe la 549. Vestiţi între ei este Sf. Britanio, care 
şi-a apărat biserica în contra împăratului arian

Valens. Acesta îl exila, dar în curând fu constrîns 
de popor să-l revoaoe. Nu mai puţin se lăudă Sf. 
Teotimde cătră Sozomen (apud Farlati 1. c., p. 137) 
ca un bărbat foarte învăţat şi îmblânditor cbiar 
al Hunilor. Cunoscător profund al lui Origene, 
a şi scris mai multe opere, din nefericire toate 
pierdute. (Le Quien, Oriens ohristianus, voi. I, 
Parisiis 1740, col. 1211—16.)

Tomlsm, model de a cultiva şi aplica sciin- 
ţele filosofice şi teologice după vederile lui Toma 
de Aquino (v. ac.) şi in marginele sistemului în
tocmit de dînsul. Tomişti renumiţi au fost Vin- 
centius, Petrus Hispanus, Aegidius de Colonna, etc. 
T. e susţinut cu deosebire în Spania. [PI.]

Tommaseo,iViccoîo, scriit. ital., 1802—74, n. la 
Sebenico în Dalmaţia din o familie croată. Studia 
drepturile la Padua; întrodus de Rosmini în filo- 
sofie, trecu la Florenţa ca colaborator la >An- 
tologia»; din causa unui articol al său, revista fu 
oprită şi el trăi ca refugiat în Corsica şi Francia. 
Amnestiat la 1838 reveni în Italia, 1839 la Ve
neţia. In 1848, arestat împreună cu Manin (v. ac.), 
fu liberat cu puterea de popor şi ales membra 
în guvernul provisoriu. In 1849 se refugia dina
intea Austriacilor în Corfu până la 1854. Mai 
însemnat ca erudit decât ca romancier sau filosof, 
lusemnat şi ca poet croat publicând sub numele 
său slavic, »Nikola Tomaşic<, un volum de poesii 
patriotice.

Tomnatec, com. rur. în Trans., cott. Hune
doara, cu 1195 loc. Rom.

Tomnaticul, doi munţi în Bucov., unul de 1567m. 
spre sud-vest între rîuleţele Sărata şi lalovi- 
cioara, şi altul de 1297 m. între rîuleţele Mol
dova şi Moldoviţa.

Tompa, Mihail, poet magh., n. 1819, 1 1868, 
a fost preot protestant. A colecţionat material po
poral, şi prelucrându-1 l-a publicat sub numele: 
Nepregek, Nepmondăk (1846). Atunci apăru şi 
naraţiunea sa comică: Szuhay Mâtyâs cu care 
şi-a făcut întrare în Societatea Eisfaludy. In 
1858 e ales membru în Academie. Operele sale 
complete au apărut în Budapesta (1884).

Tomşa, Leon, fiul fostului domn al Moldovei, 
Ştefan (v. ac.) T., el însuşi domn al Munteniei 
(Oct. 1629 până Iulie 1632), cumpără cu mari sume 
de bani tronul acestei ţeri, după a doua domnie 
a lui Alex. lliaşi. Puse multe şi grele angarale 
pe ţeară şi favorisâ mare număr de Greci, pro
vocând astfel boierimea, olteană mai ales, la res- 
coală naţională şi la emigrare în Ardeal (1630). 
Aceştia întră mai apoi cu oaste în ţeară şi se 
lovesc cu L. T. aproape de Buouresci, unde sunt 
biruiţi şi măcelăriţi. Schimbând tactica, boierii 
resculaţi, prin tânguiri şi uneltiri la Poartă, fac 
ca L. T. să fie mazilit (21 Iulie 1632).

Tomsk, guvern. în Siberia vestică, 857,682 km*., 
cu 1.929,092 loc. (1897). Capitala T., lângă rîul 
Tom, 52,430 loc. (1897); univer.; comerciu viu.

Ton, sub raport fisic sunetul (v. ac.) ale cărui 
undulaţiuni sunt regulate, periodice, în tact şi 
după feliul loviturilor de pendul. In psioho- 
logie se numesce T. al aensafiunilor: plăcerea 
mai mare ori mai mică ori neplăcerea, de care 
e însoţită fiecare sensaţiune, va să dică măsura şi 
gradul de congruenţă, ce se poate constata între 
stimulul, ce a produs sensaţiunea şi între condi- 
ţiunile vieţii. In alt înţeles T. se mai numesce 
şi modul de a vorbi şi de a-şi exprima cugetarea.
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Ton, în musică are diferite seninificatiuni. 

Astfel e adese luat în sens de suuet, şi în special 
de sunet musical. T. mai e ancă valoarea di
stanţei dintre doue grade alăturate ale scării 
naturale, valoare luată ca unitate de măsură 
pentruapreciarea intervalelor. Alte semnificaţiuni 
ale cuvântului T. sunt ancă acele de timbru, 
ambitus, diapazon. Una mai importantă însă e 
aceea de sensul de gamU (v. ac.).

Tonuri aliquote sau armonice (Sunete ar
monice) se numesc în musică şi în acustică su
netele secundare ce însoţesc mai totdeuua un 
sunet dat. Unele din aceste sunete nu au o pu
ritate absolută şi întrebuinţarea lor e pe cât 
posibil evitată.

Ton conduciior, sunet care în gamă are o 
atracţiune anumită cătră un alt sunet şi îu spe
cial se 4ice despre gradul al şeptelea, a cărui 
resoluţiune tinde cătră tonică.

Tona, un butoiu mare de o anumită capacitate, 
care însă nu este egal îu toate ţoriie, T. se mai 
numesce şi un pond de 1000 kg. sau 20 măji.

Tonale, (Monte T), munte îu grupa Ortler, 
2094 m. Pasul fortificat T. (1884 m. de sus) duce 
din valea Sulzberg la Val Camonica printre Ortler 
şi Adamello.

Tonalita, (Diorita), rocă eruptivă, diorită- 
quartziferă bogată în mică neagră.

Tonalitate, în musică impresiunea satisfăcă
toare despre o gamă anumită ce simţim ascul
tând o bucată musicală sau chiar numai un frag
ment. T. e resultatul relaţiunilor melodice sau 
armonice a diferitelor sunete ce compun acel 
fragment, relaţiuni supuse unor legi stabilite fie 
prin natură, fie prin deprinderile şi educaţiune 
musicală. [T. C.]

Toneanu, Vasile, actor rom., n. 1868 în Că- 
lăiaşi. La 1888 angagiat în trupa sub direcţia 
lui Caragiali, la 1894 societar la teatrul naţional 
din Bucuresci. Se distinge în comediile lui Mo- 
lieie în rolurile Scapia, Crispin, etc.

Tonelada, numirea spân. şi portugheză a tonei.
Tonga, (ins. Amiciţiei), archipelag formând un 

regat in Polinesia, spre est dela ins. Figi, in
sule mici, scunde (cele mai mari Tongatabu şi 
Vavao), 997 km*., cu 20,917 loc. (1897) Poli- 
nesieni, posedând oarecare cultură. Dela 27 Febr. 
1893 domnesce regele George II cu reşedinţa 
îu Nucualofa pe ins. Tongatabu. T. au fost des
coperite de Tasman Ia 1643.

Tonga, ţara, teritoriu brit. în Africa sud- 
estică, 5010 km8., cu 30,000 loc. (Zulu).

Tongking, (TonMn), colonie franc. în India 
poster., făcând parte din Indo-China, 314,110 km2., 
cu 14 milioane loc. Se cultivă orez, trestie de 
zahăr, bumbac, indigo, porumb; viermi de mă- 
tasă; navigaţie. Capitala Hanoi; port principal 
Haiphong. Până la 1802 T. a fost stat indepen
dent, apoi aparţinu la Anam, 1883 fu ocupat de 
Francezi şi după lupte sângeroase prin pacea cu 
China (1885) remase a Franciei.

Tonica, (med.) medicamente întăritoare, cum 
sunt cele preparate din fier Şl scoarţa de China, etc.

Tonica, (mus.) gradul principal al unei game 
(v. ac.).

Tonit, materie explosivă preparată din pyro- 
xilin cu baryt.

Tonometru, (fis.) instrument pentru determi
narea gradului de tensiune a bulbului.

Tonoplaste, (botan.) hydroleucite; v. Suc celular.
Tonsila, (anat.) doue glande aşezate în faringe, 

între arcurile palatine; sunt lungăreţe şi de mă
rimea unei boane (circa 18 mm. lungi). Bxtir- 
paţia lor nu alterează organismul. (Cf. art. Amyg- 
dalitis.)

Tonsura, (tunderea perului) se face la botez 
în semn, că botezatul se lapedă de deşertă
ciunile lumesci, cari se simbolisează prin per. 
T. chricală, este actul, prin care biserica pe 
candidatul de preoţie îl priinesce diu statul laic 
în cel clerical. In biserica gr. T. se conferesce 
deodată cu Lectoratul (v. ac.).

Topal, corn. rur. în Rom., j. Constanţa, se 
compune din 2 căt. cu 2000 loc.

Topănfalva, v. Câmpeni.
Topârcea, (magh. Toporcsa), corn. rur. în 

Trans., cott. Sibiiu, cu 1567 loc. Rom.
Topas, mineral, Quosilicat de aluminiu, rombic, 

galben, vercjuiu sau violaceu. Se găsesce în gra
niţe, gneisuri, granulite, etc. Variet. fmmoase 
se întrebuinţează în bijuterie.

Topazolita, mineral, varietate de melanit.
Tope, (Stupă), numirea sf. monumente, con

sacrate pomenire! lui Buddha şi înveţăoeilor sei. 
Au forma conică şi cilindrică, sunt respândite 
mai ales în India şi Afganistan.

.Topelius, Zacharias, poet şi scriitor svedez 
din Finlanda, n. 1818 în Kuddnăs; profesor de 
univ. în Helsingfors. Prin poesiile sale lirice 
a devenit foarte popular, f 1898.

Ţopenii cu Piedecăuţul, corn. rur. îu Bucov., 
cu cătunul Isvorul, paroohie, moşie boierească 
în căp. şi j. Coţmanului, au împreună 1201 loc. 
(985 oit.-or., 87 rom.-cat. şi uniţi, 129 mos.), 
1 şcoală primară.

Topic, (grec.) relativ la locuri.
Topica, cuprinsul regulelor şi mijloacelor de 

a afla argumentele trebuitoare pentru obiectul 
unui discurs. Retoricii evului mediu au preferit 
numele de locuri comune. Ele se împart în 
două clase: intrinsece, cari ţin de natura însăşi 
a obiectului, şi extrinsece, cari nu stau în le
gătură directă cu obiectul discursului, dar pot 
arunca lumină asupra-i sau pot indica argumente 
necunoscute. Ca T. intrinsece sunt: definiţiunea 
reală şi nominală; divisiunea, partiţiunea şi enu- 
meraţiunea; comparaţiunea, contrarietatea şi 
contradicţiunea; causalitatea; împrejurări uşu- 
rătoare sau apăsătoare; urmările. Sub numele 
de 1. c. extrinsece se înţeleg felurite sciinţe, 
cu cari stă in vr'o legătură chestiunea de stu
diat; însă această sciinţă nu mai are acji va
loare decât ca parte a metodologiei desvoltată sub 
numele de euristică (v. ac.). In teologie T. sau 
Topologia e cuprinsul unor principii, după cari 
are să se îndrepteze teologul în tratarea che
stiunilor biblice. (Cf. Kăstner »T. oder Erfindungs- 
wissenschafU. Leipzigl816; «Principie de lite
ratură» de M. Strajan.)

topin, Marvus, istoi'ic franc., n. 25 Dec. 1838 
în Aix, nepotul lui Mignet. A ocupat funcţii de 
stat, apoi a fost jurnalist. Ser.; Le cardinal de 
Retz, L’Europe et Ies Bourbons sous Louis XIV, 
L’hoinme au masque de fer, Louis XIII et Ri- 
chelieu, etc.

Topinambur, napi porcesc!, v. Helianthus.
Topire, trecerea corpurilor din stare solidă în 

stare lichidă.
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Topleţ, corn. mr. în Banat, cott. Caraş-Severin, 
00 1748 loc. Eom.

TSpler, Augutft, fisician germ., n. 7 Sept. 1836 
în Briihl. A studiat în Berlin. A fost profesor 
de chimie la academia agron. din Poppelsdorf, 
de unde la 1864 a fost chiemat la politechnicul 
din Riga, de aici în 1868 a trecut la Graz, la 1876 
la Dresda. A construit o maşină electrostatică.

Topllta, corn. mr. în Trans., cott. Mureş-Turda, 
cu 5218 loc. Rom. şi Magh. Therme minerale.

Topllţa, peşteră cu întrare strîmtă şi pericu
loasă în Rom., j. Muscel. In T. s’a aflat o că
maşă romană de fier, săgeţi şi monede.

Topografia, descrierea onei localităţi cu ex
punerea tuturor amănuntelor conformaţiunii sale 
exterioare; representarea grafică a suprafeţii unei 
localităţi.

Topolnlţa, 1) T., râu în Rom., isvoresce din 
muntele Secul în j. Mehedinţi. In cursul seu 
întră în păment la dealul Proseacul şi iasă iar 
la lumină lângă căt. Gura-Peşterii.

2) Topolnifa, schit. în Rom., j. Mehedinţi, 
s’a înfiinţat de Lupu Buliga la 1675.

Topolog, vale în Rom., j. Argeş; totodată nu
mele unui rîu, afluent principal al Oltului (din 
stânga).

Topologia, v. Topica.
Topoloveni, com. rur. în Rom., j. Muscel se 

compune din 3 căt., cu 684 loc.; lângă calea 
ferată. Pe la T. a trecut Carol XIII al Svediei 
la 1712 oătră Pitesci.

TopolovSţul-Mare, com. rur. în Banat, cott. 
Timiş, are 1461 loc. Eom. Ferestreu; staţiune 
de cale ferată.

Toponomastloa, (Toponimia), nomenclatura 
(v. ac.) geografică, sciinţa care se ocupă cu această 
nomenclatură. T. este nu'numai de importanţă 
geografică, ci şi de însemnătate istorică şi etnică.

Toporas, numele popular al mai multor specii 
de Viola L. precum: Viola hirta L., Viola Jooi 
Janba., Viola odorata I,., Viola tricolor L. (v. ac.) 
şi al plantelor: Delphinium Ajacis L. şi Del- 
phininm Consolida L. (v. ac.)

Toporouţ, com. rur. în Bucov., moşie mănăsti
rească în căp. Cernăuţ şi j. Sadagura, are 5732 loc. 
(5035 ort.-or., 229 rom.-cat. şi uniţi, 2 protest., 
466 mos.), o şcoală primară; biserica zidită de 
ereflii lui Miron Movila de Bîmova după 1633.

Toprac-KIopru, lao în Rom., j.Tulcea, acoperit 
în parte cu stufi, bogat în pesce.

Toptangerla, negoţ cu ridicata, en gros (»cu 
toptanul»).

Topuz, un fel de buzdugan, măciucă scurtă 
cu un nod la capet; o pedeapsă înfricoşată 
(bătaie la tălpi) în timpul Fanarioţilor.

Torac, 2 com. rur. în Banat, cott. Torontal.
1) T. mie are 5163 jug. cat. şi 2941 loc. Rom.
2) T. mare 9099 jug. cat. şi 3549 loc. Rom. 
T. se numesce şi o sărbătoare băbească.

Torace, partea mijlocie a corpului Insectelor. 
E format din 3 inele; protorace, mesotorace şi 
metaioraee, fiecare inel purtând o părecbe de 
picioare iar pe faţa dorsală a meso- şi metato- 
racelui de obicei sunt fixate aripile, (v. şi Piept.)

Torăcenll sau Torachi, com. rur. în Bucov., 
moşie boierească în căp. şi j. Futilei, are 883 loc. 
(732 ort.-or., 40 rom.-cat. şi uniţi, 5 protest., 
106 mos.), o şcoală primară.

Torda, v. Turda.

Tordasl, MihaU, mitropolitul Ardealului; îm
preună cu Ştefan Herce preot în Caveran Şebes, 
Efrem Zăcan dascăl în Şebes, Moisă Pestişel 
paroch în Lngoş şi Achirie protopopul Hune
doarei au lucrat »Pălia, adecă vechia scriptură 
tipărită la Orăştie la 1582 şi tradusă din linibele 
judaică, grecă şi serba.» V. art. Turdaşi.

Tordyllum L., (botan.) gen de plante anuale 
păroase din fam. Umbeliferelor, tribul Peuce- 
daneae cu marginea fructului îngroşată, petalele 
albe sau purpurii adese radiante. Cuprinde vr’o 
12 specii temperate din emisfera estică dintre 
cari cităm T. maximum L., o plantă indigenă 
la noi. [A. Pr.]

Toreadores, (Toreroa), la luptele de tau ri (v. ac.) 
călăreţii înarmaţi cu lănci, cari au chiemarea de 
a irita şi obosf taurii.

Torell), 1) T., Giuseppe, celebru violinist. n. 
pe la 1650 în Verona, f 1708. Compos.: «Con
certe grosso» completat ulterior de Corelli. 2) T., 
Achille, autor dram. ital., n. 1844 în Napole. 
Ser. pr.: Cbi muore, giace(1861); Le missione 
della Donna (1865) şi alte vodeviluri. 3) T.-Tor- 
riani, Maria, romancieră ital. (pseud. Marchesa 
CdlomhiJ, n. în Novara, a publicat numeroase 
romane şi novele bine apreţiate.

Torent, vărsare, curgere rapidă a unui rîu.
Toreutlca, sculptura în metale, mai ales lu

crările de ciselare (v. ac.).
Torgau, oraş în guvernam, prus. Merseburg, 

lângă Elba, 11,780 loc. 11895). Acî a învins Fri- 
deric II pe Austriaci la 3 Nov. 1760.

Tories, v. Tory şi "Whig.
Torilis Hoffm.. (botan.) după unii botanişti 

gen, iar după alţii numai secţiune din genul 
Cauealis L., ce aparţine familiei UmheUiferae 
(v. ac.).

Torlno, v. Turin.
Torlonia, familie princiară romană, întemeiată 

de Giovanni T. (1754—1829), care fiind bancar 
a adunat averi colosale şi a ajuns duce de Brao- 
ciano şi principe de Civitella-Cesi. Fiul său Ales- 
sandro, principe de T. (n. 1800) înmulţi averea 
prin întreprinderi, usca lacul Fucino în Abruzzi, 
înfiinţa museul T., t 1886; moştenitor îi fu 
ginerele său, principele Giulio Borghese, care 
luă numele T. şi titlul unui duce de Ceri. Şeful 
liniei dncale e Don Leopoldo I, duce de Poli 
şi Guadagnolo, n. 1853, până 1888 a fost pri
marul Romei.

Torma, Carol, archeolog magh., n. 1829, f 1897, 
prof. de archeologie la univ. din Bpesta, şi-a 
câştigat merite înfiinţând museul anticităţilor 
dela Aquincum, şi din Dacia veche. Eesultatele 
descoperirilor sale sunt cuprinse în; Monumenta 
Hungariae aevi Romani epigraphica. T. a fost 
şi membru on. al Acad. române. Dintre scrieri 
amintim; Limes dacicus (1880), Geogr. Daciei 
şi un repertoriu al literaturei despre Dacia (1880). 
Soru-sa Sofia T., n. 1840, ţ 1899, de asemenea 
a publicat numeroase scrieri archeologico şi an
tropologice.

Tormentllla L., (botan.) după unii botanişti gen, 
iar după alţii numai secţiune din genul Poten- 
tilla L. (v. ac.) cu flori tetramere.

Tornados, (spân.) cicloni puternici, ce bântue 
mai ales spre est dela Mississippi, iar pe mare 
(Chubasco) pe lângă ţermurii vestici ai Africei 
şi Amerioei centrale.
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Tornaria, (zool.) v. Balanoglossus.
Torneâ, oraş cu port în guvernam, mso-finnic 

Uleâborg, pe o insulă a rîului T. lângă coltul 
nordic al sinului Bottnio, 1339 loc. Pe piscul 
din apropiere Avasaksa, (234 m. înalt) nu apune 
soarele între 16—30 Iunie.

Tornya, corn. rur. în Ung., cott. Cenad, ou 
2516 loc. Magh., Rom. şi Şerbi.

Tbrok-Szâkos, corn rur. în Banat, cott. Timiş, 
cu 1408 loc. Rom. şi Magh.

Torontal, comitat în Banat; are graniţe na
turale, la nord Mureşul, oare îl desparte de cott. 
Cenad, la sud Dunărea ca graniţă cătră Serbia, 
la apus Tisa despărţindu-1 de Slavonia şi cott. 
Baci-Bodrog, la est se mărginesce cu cott. Timiş. 
Teritoriul e de 952T42 km2., şesos, pe alocurea 
mlăştinos, bogat în rîuri şi străbătut de cana
turi, dintre cari unele navigabile. Clima e caldă 
la sud şi temperată la nord. Solul e roditor; 
între producţiuni excelează calitatea grâului şi 
a păpuşoiului. Viţa de vie se cultivă în exten
siune mare. Dintre animale aflăm soiurile cete 
mai bune de cai şi de oi din rasa ardeleană. 
Cultura viermilor de mătasăşi albinăritul au luat 
frumos avent. In cott. sunt 590,318 loc. germ., 
slov., magh. şi rom., cari se ocupă cu economia 
de câmp şi de vite, industria şi comerciul se des- 
voaltă în oraşe. Articolele mai remarcabile ale 
acestora sunt mătasa şi ţesăturile de casă. Co
municaţia se face prin căi ferate de 910'8 km 
lung. şi drumurile bune. Nivoul cultural al popu- 
laţiunei e âncă redus; pentru burghezime numai 
în timpul din urmă s’au ridicat şcoale industriale. 
Focarele vieţii intelectuale sunt oraşele Chichinda 
mare şi Becicherecul mare. Administraţia cott. 
e împărţită în 14 cercuri pretoriale, capitala e 
Becicherecul mare (v. ac.). In dietă cott. trimite 
11 representanţi. (Pentiu istoria cott. şi a ele
mentului seu românesc v. art. Banat şi Timişana.)

Toronto, capitala prov. Ontario în Canada, 
lângă locul Ontario, 181,220 loc. (1891); port; 
universitate, comerciu viu; archiepiscop angli
can, episcop cat.

Torpedo, v. Torpila.
Torpid, (lat.) nesimţitor; ce se agită greu.
Torpila sau Torpedo, o maşină infernală care 

face explosie sub apă sau în subterane. Pentru 
prima oară T. a fost întrebuinţată pe o scară 
întinsă în Kiel (1848) şi Kronstadt (1855) şi 
apoi în resboiul american (1861—65). Sunt T. 
fixe şi T. mobile. Astăcji sunt în domeniul expe
rienţelor vapoare T. submarine.

Torpila, (Torpedo marmorata), un pesce cu 
corpul aproape circular, coada groasă şi căr
noasă cu un aparat electric, care poate produce 
sguduituri violente.

Torpilor, vas de resboiu de o construcţie spe
cială, care prin dimensiunile sale restrînse, prin 
forma sa, prin puterea extraordinară de loco- 
moţiune, şi câte odată prin calitatea de a naviga 
.sub apă, servesce la aşezarea sau la distrugerea 
torpilelor şi a vaselor de resboiu.

Torquatus, v. Manlius.
Torquay, oraş în Anglia, situat într’o posiţie 

pitorească pe limanul Mării. E cea mai renu
mită baie marină în Anglia, clima dulce a ora
şului atrage şi iarna un mare numer de pacienţi. 
E oraş industrial, renumit pentru obiectele de 
teracotă, are (1891) 25,534 loc.

Torquemada, Toma, călugăr dominican, cel 
mai mare inquisitor spaniol, în timpul căruia 
s’au tîrît sub ghilotină preste 8000 de suflete, 
mai indesuindu-se temniţele cu alte mii de ere
tici bănuiţi ori demascaţi, şi predaţi autorităţii 
civile. T. a trăit dela 1441—98 şi e îngropat în 
claustrul din Segovia.

Torre Annunciata, oraş maritim în Italia, pro
vincia Napole, sub Vesuv, cu 22,000 loc., isvoare 
minerale, mai multe fabrici de macaroane, de 
arme, etc.; port cercetat.

Torre del Greco, oraş în Italia, prov. Neapole, 
la poalele Vesuvului, 27,562 loc. A suferit 1794 
şi 1872 de explosiile vulcanului, multe case zac 
şi alţi sub lavă. Şanţier, pescării de corale.

Torrefactlo, (lat) dogorire, mai ales a mi
nereurilor.

Torrens, lac sărat în Austi'alia meridională, 
la depărtare de 50 km. dela Golful Spencer, cu 
o întindere de 200 km. In anotimpul ploios se 
umple de apă, în secetă consistă din mocirle.

Torree, strîmtoarea, strîmtoare de mare între 
Australia şi Guinea nouă, numită după spaniolul 
Torres, care a descoperit-o la 1606.

Torres Vedras, oraş în districtul portug. Lis- 
sabon, 6079 loc. Aci s’a susţinut WeUington 
1810—11 în contra lui Massena.

Torrloelll, Evangelista, fisician ital., n. 15 Oct. 
1608 în Piancaldoli, f 25 Oct. 1647 în Firenze. 
Invenţiunea lui cea mai interesantă a fost aflarea 
şi mesurarea presiune! aerului (v. Barometru).

Tors, lucrarea prin care se preface lâna, câ
nepa şi bumbacul în fir subţire. T. se face sau 
cu mâna cu ajutorul furcei şi a fusului, sau cu 
roata de tors şi cu alte maşini speciale.

Torsiune, (lat) sucire.
Torso, (lat) trunchiul unei statue, fragment.
Tort, o cantitate de fire toarse.
Tortlcollls, (med.) atâta cât Caput obstipum 

(v. ac.).
Tortosa, oraş în Spania, prov. Tarrajona, lângă 

Ebro, cu 25,000 loc. Comerciu viu. Sediul unui 
episcop.

Tortrlclnile, familie de fluturi microlepidopteri 
(mici), cu speciile: Tortrix viridana (molia frun
zelor de stejar), cu aripile dinainte verijui şi 
cele dinapoi cenuşiu-deschise; T. sau Retina 
Buoliana (molia lăstarilor de pin), cu aripile 
dinainte argintii cu dungi galben-roşcate, şi cele 
dinapoi cenuşii; şi genul GraphoUtha cu mai 
multe specii, ale căror omide trăiesc mai mult 
pe fructe.

Tortura, suferinţe fisice. Vechile legiuiri pre
vedeau T. sau cazna, ca mijloc de instrucţiune 
pentru descoperirea adevărului. Ideile umani
tare au înlăturat acest procedeu barbar, aşa că 
instrucţiunea se face fără întrebuinţare de mij
loace corporale.

Torus, (lat) pat, aşternut, culcuş, pat nupţial.
Tory şl Whig, (engl., plur. Tories şi Whigs), 

cele doue partide politice în Anglia, cari de pe 
timpul lui Carol II se certau pentiu • putere; 
originar erau numiri de batjocură ce şi le-au 
dat reciproc cele doue partide de pe la 1680. 
Tories erau representanţii legitimităţii, Whigs 
profesau principii mai liberale. High-tories, cei 
mai mari contrari ai ori cărei inovaţiuni. Dela 
reforma parlamentară din 1867 s’a făcut o nouă 
grupare de partide în conservatori şi liberali.
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TSrzburg, v. Braa.
Tosa, (Toeej, rîu în Italia super., formează 

un renumit cataract de 100 m. înalt, 24 m. lat, 
curge prin văile dela Formozza şi Ossola, se 
varsă în Lago Maggiore; 76 km. lung.

Toscana, ţinut in Italia de mijloc, până la 1859 
mare ducat independ.,24,104 km", cu 2.324,999 loc. 
(1897). icum e împărţit în 8 prov.; firenze, 
Lucea, Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno 
şi Massa-Carrara.

Istoria. In antichitate Tyrrhenia, Etruria şi 
Tusda, în evul mediu sub duci şi margravi, 
1115 după moartea margravei Matilda, ţeara se 
desfăcu în mai multe comunităţi cetăţenesci, cari 
se desbinară în partidele guelfilor şi gibellinilor. 
In Florenza se ridicară în seci. XV Medicii la 
putere princiară şi cu timpul îşi lăţiiă puterea 
asupra întregei T. La 1763 T. devine secundo- 
genitură austriacă. Pe timpul resboaielor napo- 
leonide îşi schimbă stăpânii, 1815 ajunse iarâş 
sub influenţa austriacă; fiind T. bine guvernată, 
ea nu participă la revoluţiile ital. 1820/21 şi 1831. 
Când fu suspendată constituţiunea, Leopold trebui 
să fugă, T. decretă alipirea la Sardinia, oeeace 
deveni fapt la 1860 în urma unui plebiscit.

Total, însuşirea fiinţelor şi a lucrurilor de a 
fl întregi, depline şi fără scădere ca un resultat 
din- reunirea păiţilor resp. notelor. In logică, 
în oposiţie cu parţial, T. denotă universalitatea 
judecăţilor, adecă că predicatul unei judecăţi 
se potrivesce la complexul tuturor indivizilor, 
cari se ţin de aceeaş specie, resp. de acelaş gen. 
' Totallsator, prinsori la alergări de cai. Se 
deosebesce de Book-maker (v. ac.) prin aceea, 
că suma câştigului nu se scie înainte ci numai 
după ce se ounoasce învingătorul, şi depinde dela 
proporţiunea dintre sumele prinsorilor pentru 
calul învingător deoparte şi a prinsorilor pentru 
alţi cai de altă parte.

Totem, signaturalndianilor nordamericani, care 
înlocuiesoe subscrierea. Totemism,- la aceiaşi 
Indiani cultul fiinţelor ce omul le poate observa 
cu sensurile, dar asupra căror nu are putere 
(s. e. stelele).

Toth, 1) T. Coloman, poet niagh., n. 1831 în 
Baja, 1860 membru al societăţii Kisfaludy,iarl861 
al academiei. A stat sub impresia sciieiilor lui 
Petofl. A scris poesii patriotice, cari i-au de
terminat renumele. »Nok az alkotmânyban» a 
avut un succes strălucit pe scenă (1871). A fost 
întemeietorul foaiei umoristice »Bolond Miska». 
t 1881.

2) Toth, Eduard, actor şi poet dramatic magh., 
n. 1844. A avut succese cu tradncei'i din autori 
dramatici străini, apoi cu piese orig. din viaţa 
popor., între cari au fost premiate; »Falu rossza«, 
primită cu entusiasm, »Tcloncz«, etc. f 1876.

3) Toth, Yilmos, ora de stat magh., n. 1832, 
din părinţi sărmani, a lucrat cu Deâk, la 1871 
ministru de interne, la 1879 preşedinte al înaltei 
curţi comune de compturi în Viena, iar 1896 
preşedinte al casei magnaţilor, f 1898.

Totilas, rege al Ostrogoţilor în timpul marei 
lupte cu imperiul de răsărit. El reuşesce în 541 să 
recucerească Italia şi în 546 chiar Roma, pe oare 
o pierde în anul următor faţă de Belisar. Cu
prinde iar Roma în 549, o face capitala sa, mai 
cuceresce Sicilia, Sardinia şi Corsica, dar în 552 
este bătut la Tagina de Narses şi cade în luptă.

Totleben (Todleben), Eduard lanoviei, Conte, 
general ras, n. 20 Maiu 1818 în Mitau, conduse 
1854—55 apărarea Sebastopolei, 1877 asediul 
Plevnei; 1878 comandantul trupelor rusesci în 
Turcia, 1874 guvernor în Odessa. 1 Iulie 1884. 
Ser. «Defense de Sewastopol«. Biogr. de Schilder.

Totvaradla, (magh. Totvdrad), com. mare în 
Ung., cott. Arad, cu 1142 loc. Rom. şi Magh.

Toul, fortăreaţă în depărtăm, franc. Meurthe- 
et-Moselle, lângă Mosel şi canalul Marne-Rin, 
11,862 loc. (1896); catedrală; 11 forturi.

Toulon, cetate fortifleată în depărtăm, franc. 
Var, lângă un sin al Mediteranei, 90,734 loc. 
(1896); numeroase forturi, port militar şi co
mercial, sediul flotilei franc, mediteraneane, ar
senale cu grandioase magazine, topitorii, funării, 
şantiere şi bagno (fundat 1682); şcoală de arti
lerie marină, şcoală idrografică; museude marină, 
grădină botanică; pescuit şi oomerciu maritim.

Toulouse, odinioară capitala prov. franc. Lan- 
guedoc, acum a depărtăm. Garonne super., lângă 
Garonne şi canalul du Midi, 133,922 loc. (1896); 
archiepiscopie; bis. vechi de prin seci. XI—XIV, 
universitate, universitate liberă catolică, museu 
de arte şi de anticităţi, museu industrial; ape
duct grandios; mai multe academii, observatoriu 
astronomic, grădină botanică; ateliere de arti
lerie; fabrici de maşine, trăsuri, sticlării, chi- 
micalii; comerciu însemnat. In vechime Tolosa, 
deja în seci. II era centrul comerciului din vestul 
Europei, 419 devine capitala imperiului Visigo- 
ţilor; mai tâi'Ziu comitat independent, ajunge 
1271 la Francia.

Touraine, ţinut în Francia, formând actualul 
depart. Indre-et-Loire cu capitala Tours.

Tourcoing, oraş industrial în depart franc. 
Nord, 56,349 loc. (1896); numeroase ţesătorii de 
lână şi bumbac, fabrici de maşini; comerciu.

Tournal, (vlam. Boornich), fostă fortăreaţă în 
prov. belg. Hennegau, lângă Şelda, 36,214 loc. 
(1897); episcopie; însemnată industrie de co
voare, materii de lână şi bumbac, ciorapi, fa
ianţe; comerciu viu. Pe timpul Romanilor se 
numia Turris Nerviorum sau Tornaeum, în 
seci. V era residenţa regilor merovingiani.

Tournefort, Joseph Pitton de, botanist ce
lebru, n. 1658 în Aix (Provence), decedat ca 
prof. la grădina regală din Paris la 1708. Ca 
scrieri principale cifâm: Elements de botanique, 
Paris 1694, Histoire des plantes 1698 şi mai 
ales Institutiones rei herbariae, 3 voi. 1700. Prin 
această scriere dintre antecesorii lui Linne, T. a 
contribuit mai mult decât ori care alt botanist 
la stabilirea genurilor de plante. [A. Pr.]

Tournefortla L., (botan.) mare gen din familia 
Borragineae, tribul Heliotropieae, cuprinde vr'o 
100 specii de arbori, arbusoi uneori sarmeiitoşi 
sau volubili, rar plante subfrutescente, foarte mult 
respândite prin regiunile calde ale globului. T. 
Arguzia Roem. et Schult. sin. T. sibirica L., 
este singura specie europeană, care cresce şi pe 
la noi în Dobrogea la Constanţa, pe malul mării. 
Unele specii de Tournefortia sunt cultivate ca 
plante ornamentale, precum: T. cordifolia E. 
Andre şi T. heliotropioides Hook. [Z. C. I’-]

Turnesol, sin. cu Lacmus (v. ac.).
Tourniquet, (franc., lat. tornaculum), instru

ment, ce întrebuinţează chirurgii pentru a com-
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piima o arteră. El se compune din un brîu 
(chingă) şi o pelotă acoperită cu piele.

Tours, capitala depart. franc. Indre-et-Loire, 
lângă Loire, 63,267 loc. (1896); archiepiscop; 
catedrală gotică, museu, grădină botanică; in
dustrie de fier şi oţel, maşine, etc.; comerciu 
viu. 11 Sept. până 10 Dec. 1870 reşedinţa gu
vernului francez.

Toussalnt, Charles, linguist, -f- 1877 în Berlin, 
împreună cu Langenscheidt (v. ac.) întemeie
torul unei metode none pentru învăţarea limbilor 
pe cale autodidactică. Se basează pe metoda lui 
James Hamilton (v. ac.).

Toutri, corn. rur. în Bucov., moşie boierească 
în căpit. Coţman, j. Zastavna, are 2243 loc. 
(2109 ort.-or., 33 rom.-cat. şi uniţi, 101 mos.), 
o şcoală primară.

Tovărăşia, o înmănunchiare de forţe indivi
duale, sau Întrunirea mai multor persoane pentru 
atingerea unui scop determinat. T. sau asocia- 
ţiunea (v. ac.) fiind aplicaţiunea cu totul spe
cială a principiului de sociabilitate, este prin 
urmare, unul din mijloacele cele mai puternice 
pentru a spori forţa productivă a omului.

TovarcI, mai de mult în Rusia şi Polonia sol
daţi recrutaţi din nobilimea mică. 1800 s’a dat 
acest nume unui regiment de lănceri călăreţi 
poloni în Prusia, transformaţi apoi în Ulani.

Tovlo, V, Tobia.
Tower, (engl., pron. tauer), citadelă veche în 

Londra (v. ac.), ridicată 1078 de Wllhelm Cu
ceritorul. La început palat regal, apoi temniţă 
de stat, acum museu.

Town, (engl., pron. tăun), oraş.
Toxalbumine, albumine produse de bacterii, 

cari causează morburi.
Toxaris, un heros grec, venerat în Athena 

ca medic.
Toxic, otrăvicios, veninos.
Toxichaemla, (med.) intoxicaţiune prin întrarea 

de rnatehi putrede în sânge.
Toxicologia, soiinţa care tratează despre otră

vuri (veninuri).
Toxicozoare, animale cari produc venin: unii 

şerpi, arachnide, scolopendre, himenoptere, scor
pioni, etc.

Toxine, cf. art. Bacteriacee.
Toxonosa, (med.) termin pentru îmbolnăvirile 

provocate de otrăvuri.
Trabant, lună, satelit, planete secundare ale 

sistemului solar, cari se mişcă în jurul plane
telor principale şi cu ele în jurul soarelui: 1 lună 
a pământului, 2 ale lui Marş, 5 ale lui lupiter, 
8 ale lui Saturn, 4 ale lui Uran şi 1 a lui Neptun.

Trabant, gardist pedestru.
Trabea, flat.J haina de paradă a cavalerilor 

şi a augurilor în Roma. In timpul imperiului se 
numia T. şi toga brodată cu purpur.

Trachea, (anat.) popular berigata, o parte a 
aparatului respirator; tub ce se continuă din 
laringe, are o lungime de 9—12 cm., e compus 
din vr’o 16—20 inele cartilaginoa.se, între cari 
se afiă tot atâtea inele membranoase. Inelele 
cardlaginoase în partea lor posterioară ou sunt 
închise, aşadară au forma unui c. Interiorul T.-ei 
este acoperit de o mucoasă, sub care se găsesce 
un strat fibros. La înălţimea vertebrei pector ale 
a treia T. se bifurcă, formând cei doi bronchi 
(v. ac.), oari se îndreaptă unul cătră plumâna

stângă şi celalalt cătră plumâna dreaptă. In dosul 
T.-ei e aşezat esofagul, (v. ilustr. Laringe.)
Trachea(Striga sair Buha depinij, 

fluture de noapte, din ord. Lepidopterelor, fam. 
Buhelor, de mărime mijlocie, apare Ia finele lui 
Martie, şi are omida cu dungi longitudinale mai 
deschise pe spate. Trăiesce pe ramurile tinere 
de pini.

Tracheate, (zool.) arthropodaiele cari respiră 
prin trachee: insecte, arahnide, myriapode şi 
anycophore.

Trachee, aparatul de respiraţie al Insec
telor Myriapodelor şi Arachnidelor. E un tuh 
ramificat împrejurul viscerelor, şi în dmmul lui 
tubul poate preseuta dilatări. La exterior T. se 
deschid prin stigmate, oriflcii aşezate în pă- 
rechi pe fiecare inel. Pe dinlăuntru tubul T. e 
căptuşit cu un fir chitinos învîrtit în spirală 
pentru ca să ţie trachea totdeuna deschisă.

Trachee (botan.) şi tracbeide, v. Vase de lemn.
Tracheitis, tracheită, infiamaţia mucoasei tra- 

cheei. In cele mai multe caşuri asociată in- 
flamaţiei bronchilor mari (Tracheobronchită) sau 
cu laringită. Se disting mai multe forme de T. 
catarală: acută, cronică, circumscriptă şi difusă. 
T. sifilitică, T. crupoasă.

Tracheobronchitis, v. Tracheitis, Bronchita.
Tracheoscopia, procedeu de examen al inte

riorului tracheei.
Tracheostenoea, strimtarea tracheei. Consecu

tivă diferitelor boale ale tracheei; crup, sifilis, 
prin cicatrice viţioase. T. prin compresiunea tra
cheei : în anevrisme ale aortei, în tumori ale 
esofagului sau ale mediastinului, priu ganglioni 
limfatici. T. foarte pronunţată poate conduce la 
moarte prin asfixie.

Tracheotomla, incisiune făcută la partea su
perioară a tracheei sau deasupra istmului cor
pului tiroid sau dedesubtul acestuia. In primul 
cas SC secţionează şi cartilagiul cricoid al la- 
ringelui (cricotracheotomia, tracheotomia supe- 
rioaiă). T. se execută ori de câte ori aerul nu 
poate trece în cantitate suficientă pe căile na
turale, adecă prin laringe; în crup, .în stenose 
ale laringelui de diferită natură, uneori la ex
tragere de corp străin din laringe. T. servă şi 
de operaţiune preliminară îniutervenţiunile mari 
făcute pe laringe, ca in extirparea completă a 
acestuia (laringotomia).

Trachidolerlta, numire veche pentru roce in
termediare între dolerite şi trahite.

Trachit, rocă eruptivă efusivă neovulcanică, 
formată principal de sanidin asociat cu amfi- 
bolui'i, piroxene şi mica, uneori ou quarţ. T. 
sunt foarte respâudite in Ungaria, Transilvania, 
pe Rhin, în România în j. Suceava, etc.

Trachoitia, (Conjunctivita granuloasă, Of- 
talmia militară sau egvpiianăj, numirea veche 
însemnează «asperităţi», adecă granule pe faţa 
internă a pleopelor, ridicături năsipoase său mai 
mari, până şi ca bobul de cânepă. Sediul gra
nulelor (ce sunt un infiltrat celular) este stratul 
adenoid al conjunctivelor. Sciinţa admite că oausa 
boalei este un microb ancă nedescoperit. Pro
pagarea se face prin contact, trecând secreţiuue 
din ochiu bolnav la ochiu sănătos, fie prin uzarea 
aceluiaş ştergar, batistă, fie prin durmit pe acelaş 
căpătâiu, etc. Dintre toate naţiunile Ovreii, cari 
trăiesc aglomeraţi şi in necurăţenie, sufer cei
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mai mulţi de T. In armata română au fost gra- 
uuloşi in deceniul premergetor 2—3 mii, iar 
acum sunt 3—4 sute. Ungaria are unele ţinu
turi copleşite de granuloşi, de aceea s’a şi le
giferat aci ăntniu modul de a combate T.

Tratamentul durează luni şi ani. Cel chirur
gical, ca tăierea, arderea sau perierea granu- 
laţiunilor este mai expeditiv; soluţia de nitrat, 
de argint sau creionul de sulfat de cupru (piatra 
vinătă) lucrează mai incet, dar mai sigur. Mul
ţimea altor medicamente este mai puţin eficace. 
Babele sciutoare rad pleopele până sângerează, 
dar fără a inţelege ce fac, ce complicaţii pot 
provoca. Ferirea de boală stă în scoaterea bol
navilor dintre sănătoşi. Literatura: scrieri de 
Dr. Crainiceanu, Manolescu, Petrescu, Hanulescu, 
Dăscălescu, Corvin, Constantinescu, Miclescu şi 
Gavrilescu.

Trachycarpus Wendl., (botan.) gen de plante 
lemnoase din fam. Palmierilor, trib. Coiypheae, 
înrudit cu Chamaeroj^, (v. ac.) de care diferă 
prin periant valvat. Cuprinde vr’o 4 specii sud- 
est-asiatice dintre cari una: T. (Qiamaerops) ex
celau» Wendl. se cultivă la noi adeseori împreună 
cu Chamaeropa excelau L., cu care se aseamănă 
foarte mult. [A. Pr.]

Traci, Truda, v. Thraci, Thracia.
Tractat, studiu; oonvenţiune.
Tractatele internaţionale sunt nisce acte sau 

pacte internaţionale intre doue sau mai multe 
naţiuni; ele obligă moralminte statele ai căror 
plenipotenţiari le-au subscris şi ale căror auto
rităţi competente le-au ratificat. T. nu obligă 
statul, în numele căruia au fost negoţiate şi 
subscrise, chiar dacă plenipotenţiarii s’ar fi con
format strict instrucţiunilor avute dela guvernul 
seu, decât numai după ce tractatul a fost rati
ficat de autoritatea competentă, care în repu
blici şi in statele constituţionale este puterea 
legiuitoare. De aici resultă, că puterea legiui
toare poate să refuze de a ratifica T. încheiat 
de guvern, fără ca prin aceasta să calce usan- 
ţele şi dreptul internaţional public. Când dispo- 
siţiunile T.-lui crează drepturi şi datorii pentru 
supuşii statelor respective, ele uu devin obliga
torii pentru particulari decât numai după ce 
tractatul a fost promulgat întocmai ca şi o lege. 
Tractatele internaţionale sunt varii şi multiple; 
ele se pot clasifica în trei mari categorii, 1) T. 
politice, după cum ar fi T. de alianţa defensivă 
sau ofensivă; T. de federaţiune, T. de asistenţă 
sau protecţiune, etc. 2) T. de eomerdu, cum 
sunt T. consulare, de liberă navigaţiune, de 
uniuni vamale, etc. 3) T. administrative (aceords, 
arrangesments, cartels) cum ar fi cele relative 
la proprietatea sciinţiflcă, literară şi artistică, 
cele relative la uniunile poştale şi telegrafice, 
la uniunea monetară, la juncţiunea şi taxele de 
transport pe căile ferate şi altele de felul acestora. 
Din punctul de vedere al timpului putem îm
părţi T. tranaitorii (cari au de obiect o afa
cere determinată, putendu-se îndeplini printr’un 
singur act s. e. anexiunea de teritorii) şi per
manente, cari durează un timp îndelungat şi se 
pot perpetua la iufinit, (s. e. T. de neutralitate 
perpetuă). [Val. Urşianu.]

Tracţiune, acţiunea uuei forţe ce trage un 
corp mobil; la căile ferate serviciul mişcării.

Tradare, faptul de a înşela ţeara sau capul

statului. Astfel, e un trădător acel care ia armele 
în contra ţerii sale (în Rom. se pedepsesce cu 
muncă silnică pe toată viaţa). In aceeaşi cate
gorie întră acela care predă cu T. inamicului 
oraşe, porturi, locuri întărite, case publice, ar- 
senaluri, magasii de arme; acei cari comunică 
inamicului planurile de operaţiuni militare sau 
planurile cetăţilor, ori vor fi servit ca spioni ina
micului, etc. Atentatele în contra vieţii capului 
statului sau în contra persoanei «ale, se pedep
sesc tot cu munca silnică po toată viaţa (art. 76, 
cod. pen.). Codul justiţiei militare pedepsesce 
cu moarte pe românul care ridică armele în 
contra ţerii sale (art. 197). Tot cu moarte se 
pedepsesce acel care predă inamioului ,o tmpă. 
Condamnaţii la moarte se împuşcă (art. 180). 
Pedeapsa cu moarte nu se dă decât in cas de 
resboiu.

Trade Dollar, v. Dollar.
Trade marks, (engl., pron. tred-), insignii co

merciale, semne simbolice cu care proved fa
bricanţii şi angrosiştii mărfurile furnisate de 
dînşii, spre a arăta provenienţa lor. T. m. stau 
aproape în toate statele sub scutul legii.

Tradescantla L, (botan.) gen din fam. Com- 
melinaceae, trib. Tradescantieae, cuprinde vr’o 
32 specii de plante erbacee perene, ce cresc în 
regiunile calde ale Americei boreale şi în re
giunile tropicale ale Americei de sud. Se cul
tivă prin florării şi grădini ca plante decorative: 
T. multiflora Swartz., T. Reginae Lind. et Rod., 
T. roşea Vent., T. veVutina Kunth. şi T. vir- 
giniana L. etc. [Z. C. P.]

Trades’ Unions, (engl., pron. tredz iuniens), 
uniuni corporative de lucrători, de prin 1850 in- 
stituţiuni de asistenţă şi de prevedere, (la origine, 
încep. seci. XIX, în Anglia erau: mici societăţi de 
ajutor mutual). Progresele acestor uniuni datează 
din 1850; au acum preste 1.500,000 membri, dis
ciplinaţi ca şi o armată şi dispun de un venit 
de preste 50.000,000 franci, precum şi de un 
fond de reservă, tot atât de considerabil. T. U. 
au ameliorat condiţiunile de existenţă a munci
torilor oneşti şi laborioşi şi au făcut să dis
pară antagonismul intereselor dintre patroni şi 
muncitori.

Tradiţionalism, teoria, care susţine că trebue 
ţinut la tradiţiuni şi la vechile obiceiuri. In filo- 
sofia franc, se numesce T. modul de a filosofa 
în direcţia şi după vederile susţinute de biserică 
din timpuri străvechi. (Chateauhriand, Maistre, 
de Bonald.) [PI.]

Tradiţiune, în istorie cunoscinţa vremurilor 
trecute, ajunsă la noi pe cale orală. Ea nu poate 
ave siguranţa cunoscinţei venite pe cale scrisă, 
şi numai o critică serioasă poate scoate din ea 
couclusiuni sigure. In special T. însemnează în
văţăturile judaice şi creştine, ce nu se găsesc 
în sfânta scriptură ci s’au păstrat oral în bi
serică şi în sinagogă. Autoritatea T.-ei au ata
cat-o bisericile reformate, susţinând că ea este 
infeiioară autorităţii bibliei, pe când biserica ro
mană declară în conoiliul dela Trident că amân
două sunt de o potrivă. Tot ca biserica romană 
crede şi biserica orientală.

Traduceri. Scopul şi principala condiţiune a 
unei bune traduceri, este de a traduce cuge
tările şi, pe cât se poate calităţile de stil ale 
autorului întocmai, eu toate nuanţele lor, şi in
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acelaş timp a respecta geniul şi calităţile limbei 
în care se traduce. Pentru o T. bună se cere 
deplina cunoascere a obiectului şi a limbei din 
care şi a limbei în care se traduce, şi talentul 
de a scrie. [M. Strajan.]

Traducianism, hipotesa relativă la originea su
fletului individual, care susţine că sufletul trece 
dela părinţi la fii prin generaţie mediată şi anumit 
în momentul de concepţiune. T. a fost susţinut 
ancă de cătră Stoici, apoi de cătră Tertulian şi 
într’o formă mai modificată de cătră Leibnitz. 
(v. şi Creaţianism, Generaţianism, Praeexisten- 
ţianism.) [PI.]

Trafalgar, promontoriu în Spania la Oceanul 
Atlantic spre sud-est dela Cadiz. Aci a căcjut 
Nelson învingend flotila franceză-spaniolă la 
21 Oct. 1805.

Trafic (ital. Traffico), negoţ, comerciu. In 
Austro-Ungaria sin. cu tutungerie.

Tragant, (botan.)tragacant,gumă. v. Adraganta.
Tragedia, representarea unei întemplări sau 

fapte destul de însemnate, ca să captiveze lu
area aminte, şi destul de periculoasă ca să ne 
deştepte spaima, compătimirea şi admiraţiunea 
pentru eroul ei, şi în acelaş timp ura şi indig- 
naţiuneaîn contra adversarului. Ca o întâmplare 
sau acţiune să fie tragică şi să poata fi obiect 
al T.-ei, trebue să se nască din un puternic 
conti'ast între tendinţele eroului de o parte, şi 
între alte tendinţe omenesci sau între puterea 
ursitei, adecă a împrejurărilor, de altă parte; 
şi din acest contrast să urmeze apoi în mod 
fatal o resistenţă şi o luptă, care se termină cu 
nefericirea sau nimicirea fisică a eroului, fără 
însă ca el să capituleze. Triumful moral al vo
inţei eroului e o condiţiune principală a T.-ei; 
pentru că numai prin aceasta acţiunea devine 
sublimă, şi după ce ne-a umplut de groază şi in- 
dignaţiune pentru unii şi de milă pentru alţii, 
ne insuflă un simţement de demnitate şi măreţie. 
Nota distinctivă a T. şi în general a dramei mo
derne, este pasiunea, cum se vede mai ales în 
dramele lui Shakespeare; pe când în T. antică, po
trivit cu credinţa acelor timpuri, rolul principal 
il avea ursita sau fatalitatea, prevestită adeseori 
prin oracole. Pe când drama ne înfăţişază viaţa 
de toate (ţilele şi comedia partea ridicolă a vieţii, 
T. ne dă icoana părţii celei mai dureroase şi 
celei mai serbătoresci sau mai sublime a vieţii. 
Pentru aceea T. e cea mai însemnată şi cea 
mai interesantă, dar şi cea mai grea din toate 
genurile poesiei. (Cf. Poetica de M. Strajan.)

Tragic, o specie a sublimului (v. ac.). Numim T. 
faptele şi întâmplările omenesci, în cari voinţa 
Be află în luptă cu puteri inimice superioare, însă 
fără a se supune lor; precum şi simţemiutele de 
groază, de compătimire şi admiraţiune, ce ne 
deşteaptă priveliştea acestei lupte. [M.S.]

TragiGomedla, v. Comedia.
Tragopan, (Ueratornis aatyra L.), pasere din 

ord. Alectoridornithelor, fam. Păunilor, de mă
rimea unui curcan, cu 2 corniţe pe cap, cu 
umerii aripelor negre, ceafa şi puţin din spate 
roşu-carmin, restul corpului roşcat şi cu ochiuri 
ca penele păunului. Trăiesce în vestul munţilor 
Himalaia din Asia.

Tragopogon L., (botan.) gen de plante biene 
sau perenele din fam. Compositelor, trib. Cicho- 
riaceeae, cuprinde vr’o 40 specii boreale din

emisfera estică; dintre cele indigene şi frecuente 
la noi cităm: T. major Jacq., orientalis L. şi 
pratensis L., cunoscute sub numirile de >barba 
caprei», »ţîţa caprei», «iarbă dulce», ş. a.

Tragulldae, rumegătoare având 4 degete la 
picioare, stomacul cu trei compartimente; n’au 
coarne, s. e. Moscul (v. ac.) care trăiesce în 
munţii înalţi ai Asiei centrale.

Tragus, (med.) numirea uneia dintre micile ri- 
dicături ale pavilionului urechii, v. art. Urechea.

Tragus Hali., (botan.) gen monotipic din fam. 
Gramineae, trib. Zoysieae. Unica specie Ţ. ra- 
eemosus Hali. este o plantă anuală cu frunzele 
ânguste, plane şi fiaccide, foarte mult respân- 
dită prin regiunile tropicale şi temperate ale glo
bului. T. racemosus Hali. cresce şi în părţile 
noastre prin locuri năsipoase şi pe lângă dru
muri' şi este cunoscută de popor sub numele 
de larbă-scăioasă. [Z. C. P.]

Tralanus, Marcua Vlpius, împărat roman, din 
pricina adopţiunei de cătră Nerva numit şi Nerva 
T., era originar din Italica (aproape de Sevilla) 
din Spania, n. cam pela 56 d. Chr., 91 consul, 
comanda armatele din Germania, când fu adoptat 
de Nerva (97). In 98 luă puterea şi se distinse 
prin activitatea sa de a înălţa gloria imperiului. 
Grijca, blândeţea, dreptatea şi priceperea lui se 
văd din scrisorile lui Plinius cel tinăr, guver
natorul Bitiniei (111—113). In Roma şi în Italia 
a luat măsuri pentru orescerea copiilor sărmani, 
in Roma şi în imperiu a făcut o mulţime de 
construcţii. Podul de preste Dunăre, ale cărui 
ruini se văd la Turnu-Severin, forul din Roma 
cu vestita lui columnă (39 m.), lărgirea circului 
maxim, cunstruirea unui Odeum, a unui gim- 
nasiu... Activitatea sa resboinică a fost tot atât 
de mare. In urma celor două resboaie cu Dacii 
(101—102 şi 105—106) transformă Dacia în pro
vincie romană şi aduse în ea mulţime de colo
nişti romani, din care ne tragem noi Românii 
de aeji în număr de 12 milioane pe o suprafaţă 
de aproape 300,000 km2. Dacă Mihaiu Viteazul 
este eroul poporului nostru, Traian este eroul 
nostru eponim şi ne vom mândri cu numele lui, 
cu toate încercările de ridiculisare ale adver
sarilor noştri. In 113 întreprinse o mare expedi- 
ţiune în Asia contra Părţilor şi făcu provincii 
romane Armenia, Mesopotamia, pătrunse până la 
Ktesifon, pe când un general ad lui făcea pro
vincie Arabia. f 117 la Selinus în Cilicia. Sub 
el imperiul roman a atins culmea măririi cu 
150.000,000 loc. Senatul i-a dat atributul de 
optimus, iar împăraţii următori erau felicitaţi 
«să fi mai norocos decât August şi mai bun ca 
Traian».

In mai multe locuri din România se găsesc 
numiri de loc. cu numele lui Traian sau Troian; 
«Masa lui Traian, pratul lui Traian, calea, şanţul 
lui Traian, Troianului sau Troianul.» Aceste nu
miri sunt vechi, se găsesc în autori străini de 
prin seci. XVII, când nu era vorbă de «iscodi
rile erudiţiei române» cum (Jic unii istorici străini. 
Dar, dacă, şi cât se pot explica din legiln filo
logice ale limbei noastre, cf. Histoire de la langue 
roumaine par Ovide Densusianu voi. 1, pag. 266 
şi urm. Paris, 1902.

Trăilă, llie, scriitor şi advocat rom., n. 1845 în 
Ciundanoviţa, în Bănat. Şi-a făcut studiile la 
gimn. în Lugoş, Beiuş şi Oradea mare, unde a
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terminat şi academia de. drept ajutat cu sti
pendiu de G. Mocsonyi. Ancă ca student şi co
laborator la «Amvonul» lui Popfiu, a dat însuşi 
stipendiu pentru un amic al seu care studia în 
străinătate. A scris articole, poesii şi novele 
prin d'm'cle din Trans. Ser.: Vulturul măchnit 
(1874); Poesii (180(3); Pica lui Menumorut, no
velă istorică; Strigoiul, poveste (1874); Tractat 
despre ortografie (1897). Toeria emigrărei şi în- 
crucişărei (1900). Dela 1896 director la inst. 
de credit «Oraviţeana».

Traista ciobanului, una din numirile populare 
ale plantei Capsella Burca pastoris Moench. 
(V, ac.).

Trajectum, oraş, v. Utreoht.
Trama, bătătura ce se întrebuinţează la ţe

serea pânzei.
Trambulina, scândură înaltă, de pe cate se 

sare la înotat.
Tramcar, trăsură în formă de vagon de cale 

ferată, care însă ou circulează pe şine.
Trametes Fr., (botan.) gen de Ciuperci din 

familia Polyporaceae, cu mai multe specii, dintre 
cari Tr. Pini Fr., trăiesce pe trunchiuri bătrâne 
vătămându-i; Tr. suaveolens Fr. pe trunchiuri 
bătrâne de Sălcii, etc.

Tramin, sat în Tirolul sudic în valea Btsch-ului, 
1854 loc. (1890); renumit vin.

Tramway, cale ferată de stradă care mijlo- 
cesce comunicaţiunea locală; tracţiunea se face 
de obiceiu prin cai sau electricitate, şi anume 
fără a împiedeca circulaţiunea trăsurilor preste 
şine ca la c. ferate normale.

Trandafiloff, Alex., antreprenor rus. a cărui 
concesiune pentru exploatarea minelor în princ. 
române, a devenit celebră la 1843. In regula
mentul organic art. 179, se spune că Domnul 
va da timp de 18 luni proprietarului, pe a cărui 
moşie se va afla vr’o mină, ca să înceapă ex
ploatarea, iar dacă după 18 luni n’a început 
proprietarul exploatarea. Domnul împreună cu 
adunarea vor chibzuî asupra mijloacelor de alucra 
acea mină dând stăpânului '/lo din câştig. Basat 
pe acest articol, T. făcu o cerere, în 1843 în 
numele unei societăţi, ca să trimeată geologi în 
Carpaţi şi găsindu-se metale, cari n'ar pute fi 
exploatate de proprietari, să se dea societăţii 
dreptul de a le exploata după contractele în
cheiate cu proprietarii pe termin de cel puţin 
12 ani. Bibescu aprobă cererea recomandată şi 
de consulul rus în 21 Oct. 1843. T. răspândi 
în ţeară un model de contract după care ar vrea 
şă exploateze minele ce s’ar găsi. Proprietarii 
însă simţiră că proprietatea lor este în pericol 
din partea acelei societăţi susţinută de puternica 
Rusie. Adunarea obştească cer'u desfiinţarea apro
bării date lui T. Domnul respunde adunării că 
a trecut preste atribuţiile ei şi preste regulele 
bunei cuviinţe. Închide adunarea şi îndemnat de 
Rusia obţine dela Poartă disolvarea ei. Bibescu 
însă n’avu curajul să susţină aprobarea dată 
lui T., ci rebpinge propunerea societăţii rusesci. 
Din punct de vedere economic acea concesiune 
ar fi avut poate urmări bune, din punct de ve
dere politic ar fi o nenorocire. (Un studiu în 
cestiunea concesiunii minelor unei societăţi ru
sesc! representată prin T., însoţit de actele sfa
tului administrativ, de adresele adunării obştesci, 
de ofisele Domnului, de fabula lui Heliade «Mă

ceşul şi Florile» s’a publicat în Revista Nouă 
anul I. Bucuresci 15 Iunie 1888, p. 241—259 
de D. A. Sturdza.)

Trandafir, numele vulgar al mai multor specii 
din genul Roşa L. (v. ac.). T. alb = Roşa. alba L. 
T. de dulceaţă = Roşa centifolia L. T. de hină = 
Roşa damascena L. T. de munte = Roşa adeno- 
phora Kit. T. galbin = Roşa Iuţea Mill. T. sSl- 
baiic = Roşa canina L. (v. ac.).

Trandafirul de mare, sau rosd de mare, (zool.) 
nume dat acteniilor (v. ac.).

Trânji, numire populară a larvelor de Oestrus 
equi (v. Larva). T. se numesc şi Haemorrhoidele 
(V. ac,).

Tranquillo, (ital.) liniştit, termen de expre- 
siune în musică.

Trans, (lat.) dincolo, pe dincolo, preste.
Transacţlune, pertractare, pact, înţelegere; 

întreprindere comercială.
Transalpina, nume dat prin seci. XV şi XVI 

Munteniei în isvoarele latine.
Transatlantic, situat dincolo deOceanul Atlantic.
Transbalkalia, (SabaihalJ, prov.‘ rus. în gu

vernam. gen. estsibiric Amur, la sudul şi estul 
lacului Baikal, 613,475 km*., cu 664,071 loc. - 
(1897); ţeară muntoasă, bogată în metale (aur, 
argint, plumb, aramă, cositor, cărbuni, asfalt, 
sare). Partea sud-estică mai nainto purta numirea 
de Dauria.

Transbordare, trecerea mărfurilor sau per
soanelor dintr’o corabie în alta.

Transcaspic, teritoriul, prov. rus. în Asia cen
trală, între lacul Caspic şi Arai, 554,860 km’., 
cu 372,193 loc. (1897); prin ea trece drumul de 
fier transcaspic (dela Caspic prin Mero la Sa- 
markand). Capitala Aşabad.

Transcendent, ce trece preste marginile ex
perienţei, şi este afirmat că există numai prin 
raţionament.

Transdanubian, ceea ce e situat dincolo de 
Dunăre. In Ung. partea ţerii dela dreapta Dunării.

Transemail, smalţ transparent.
Transept, (lat) partea unei zidiri, care iasă 

din corpul longitudinal al construcţiunei şi for
mează o aripă curmezişă; îndeosebi se numesce 
T. partea bisericii care desparte nava de cor.

Transferare, acţiunea de a trece ceva dintr’un 
loc în altul; cesiune; transmitere.

Transfigurare, (teol.) starea în care vor trece 
corpurile oamenilor drepţi la capătul lumei după 
învierea generală, (v. şi Schimbarea la faţă.)

Transformism, hipotesa biologică susţinută de 
Darwin, că speciile vii în seria fiinţelor biolo
gice derivă unele din altele prin transformaţiuni 
succesive provenite din pricina luptei pentru 
existenţă. (Teoria Descendentei.) [PI.]

Transfusiune de sânge, conducerea de sânge 
direct din vasele sanguine ale unui animal sau 
om la alt om, spre a înlocui la acesta din urmă 
lipsa de sânge. In anemiile cronice idiopatice 
s’au obţinut resultate satisfăcătoare în mai multe 
caşuri. Sângele se ia din vinele braţului ale unui 
individ şi se injectează tot în vinele braţului la 
alt individ.

Transgresiune, infracţiune, abatere (v. ac.).
Translgent, (lat) cel ce se împacă cu situaţia, 

face concesiuni.
Transilvania, numirea geografică-istorică a pla

toului format de Carpaţii sud-estici, ce se ridică
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între basinnl Dunării de mijloc şi de jos, o ade- 
verată cetate formată de natură, împrejmuită 
de şesurile Dunării şi al Prutului, despărţită de 
aceste şesuri prin munţi înalţi şi iarăşi legată 
cu ele prin văile lîurilcr, cari şi-au tăiat cale 
de-a curmezişul şirurilor de munţi spre a ieşi 
la lai-g. T.cuprinde un teritoriu de ca. 59,400 km*.. 
Cele 10 comitate ungare, cari fcrmau cdinioai-ă 
T. (colt. Alba infer., Bistriţa-Năseud, Braşov, 
Ciuc, Cluj, Făgăraş, Hunedoara, Mureş-Turda, 
Odorheiu, Selagiu, Sibiiu, Solnoc-Dobâca, Târ
nava mare. Târnava mică, Treiscaune şi Turda- 
Arieş), după statistica dela 1900 au suprafaţă 
de 10.610,890 jug. cat. şi în total 2.084,291 loc. 
şi anume 1.522,733 Români, 891,440 Maghiari, 
234,513 Germani şi 35,605 de alte neamuri. Din 
punct de vedere confesional, loc. se împart în 
812,440 gr.-căt., 756,830 gr.-or., 420,656 reform., 
344,442 rom.-cat., 223,032 luterani, 64,686 uni
tari, 61,952 mosaici şi 371 de alte conf. De
scrierea oro- şi hidrografică a se vede la art. 
Ungaria.

In urma posiţiunii sale gecgraflce T. a stat în 
continuă legătură cu basinurile Dunării, având 
rol important în istoria acelora.

Istoria. Prima amintire istorică despre locui
torii ţinutului T.-ei se face la Herodot, care spune, 
că pe lângă rîul Maris (Mureş) locuiau Agathirşii. 
Mai târijiu se face amintire de Geţi şi Daci îm
preună, până ce ceşti din urmă păşesc pe primul 
plan ca stăpâni în Dacia (v. ac.). Romanii frâng 
puterea Dacilor, le cuceresc ţeara prefăcându-o 
în provincie romană. Vechia Dacie însă după 
170 ani îşi schimbă stăpânii. Romanii o cedează 
Goţilor (271); vine potopul migraţiunii popoa
relor perândându-se Hunii (v. ac.) Gepi(}ii (453 
până 560) precedaţi de Vandali. Secoli de-a rândul 
urmaşii Daco-Romanilor se adăpostesc între fru
moşii munţi ai T.-ei, pe când barbarii mătură 
de pe văile ei ori ce urmă de civilisaţie. După 
Avari, sau poate şi înaintea lor, se strecoară pe 
plaiurile T.-ei Slavii, cari au lăsat urme în limba 
română de traiul lor împreună cu Românii, pe 
când ei înşişi au dispărut de pe aceste plaiuri.

In seci. IX Maghiarii descălecând în Panonia, 
de acolo se întinseră spre T., unde Tuhutum 
fundase dinastia luliilor (Gyula), pe al căror des
cendent luliu jun. l-a supus nepotul de soră, 
St. Ştefan, regele Ungariei (1002) din cause 
parte religioase, parte dinastice. Următorii regi 
ai Ungariei ocupară şi părţile resăritene prin 
Secui (V. ac.) şi cele meridionale prin coloni- 
sarea Saşilor (v. ac.) pe timpul cruciatelor. T. se 
guvernă prin voevo(ji, de regulă comiţi ai Sol- 
nocului, sau prin duci din familia regală până 
la desastrul dela Mohaoiu 1520. Secuii şi Saşii 
posedau multe privilegii şi îşi aveau comiţii lor 
proprii, aproape independenţi de voevodul ţerii; 
iar Românii se grupează pe lângă knezii (v. ac.) 
lor, cari nu aveau independenţa comiţilor secui ori 
saşi. Naţiunile privilegiate. Maghiarii, Secuii şi 
Saşii, aservesc pe Români şi oaută a împiedeca 
desvoltarea şi organisarea lor. Nemulţămirea cu 
stările sale de o parte, de altă parte puterea de 
expansiune a poporului român, îl împinge pe 
acesta să se lăţească preste bastionul Carpaţilor 
şi-l mână să întemeieze la Dunărea de jos şi în 
şesul Pmtului câte o ţeără nouă la adăpostul 
Carpaţilor; astfel se nasc principatele române.

cari şi mai departe au primit sucrescenţă, şi 
uneori ajutor, dar şi asuprire, din ţeara-mamă. 
Importanţa T.-ei, mai ales după invasiunea Cu
manilor şi a Mongolilor, oresoe, şi regii suve
rani ai Ungariei încep a se întitula principial 
T.-ei (Ştefan V). Nisuinţa regilor ungari de a 
contopi T. cu Ungaria precum şi teama de ţe- 
ranii asupriţi provoacă uniunea celor trei na
ţiuni — anume a Ungurilor, Secuilor şi Saşilor, — 
pentru apărarea privilegiilor şi autonomiei lor 
(1437); poporul iobăgit e pus la discreţia dom
nilor de pământ şi nemulţămirea Românilor arde
leni se manifestă în înverşunarea, cu care sunt 
respinse încercările Anjovinilor de a cuceri prin
cipatele române, precum şi în repeţite rescoale 
ale iobagilor. Când urmară atacurile tot mai dese 
şi mai pei'iouloase ale Turcilor, T. dete ţerii şi 
creştinătăţii pe eroii principali (loan Corvin, re
gele Mateiu).

Cu scăderea puterii regale sub lageloni, cresce 
puterea voevo4ilor T -ei, şi când Ungaria îşi 
pierde regele şi lupta dela Mohâcs (1520), voe
vodul T.-ei loan Szapolyai se proclamă rege al 
Ungariei. După lupte de 30 ani independenţa 
T.-ei e asigurată. De aci încolo (1556—1091) 
principatul T. joacă rol principal în evenimen
tele politice, având să ţină echilibrul între Habs- 
burgi şi semilună. Teritorial i-se lărgesce prin 
încorporarea câtorva comitate din Ungaria «păr
ţile anexe». Dietele ardelene reînoesc şi întă
resc uniunea celor trei naţiuni, aduc şi codifică 
legi (Aprobate şi Compilate). Pe tronul princi
pilor T.-ei şe(}u după loan Szapolyai fiul acestuia 
loan Sigismund (1559—1571), Ştefan Băthori 
(1571—70), Cristofor Bâthori (1576—81), Sigis
mund Băthori (1581—98), Andreiu Bâthori, Mi- 
haiu Viteazul (1599—1600), Basta, Moise Sze- 
kely (1003), Ştefan Bocskay (1605—06) scapă 
T. de Basta şi-i redă independenţa; după mcartea 
lui certe de pretendenţi, urmează apoi Gavrilă 
Bâthori (1608—13), Gavrilă Bethlen (1613—29) 
încheie alianţă cu domnitori europeni. După 
interimul Catarinei de Brandenburg şi al lui 
Ştefan Bethlen urmează George Râkoozi I (1629 
până 1648), George Râkoczi 11 (1648—60) pro
voacă invasiunea Turcilor, cari pun şi depun 
pe principi (Francisc Rhedei, Acaţiu Barcsai, 
loan Kemeny) până ce se statomicesce pe tron 
Mihail Apafti (1602—90) sub care se începe 
trecerea T.-ei la Habsburgi. Diploma Leopol- 
dinum (v. ac.) pune capăt independenţei T.-ei 
şi Mihail Apaffi II numai titlul unui principe 
îl moştenesce dela tatăl seu. In fruntea T.-ei 
se pune guvernator şi un guvern, care primia 
instrucţii dela cancelaria curţii din Viena, dieta 
ţerii se ţinea în presenţa comisarului imperial, 
a comandantului militar din T. Autonomia ţerii 
era conservată, numai dreptul alegerii princi
pelui nu-1 mai avea. Faţă de protestantismul, 
ce se întărise în T. sub principi, se începe 
acum reacţiunea bisericei catolice, care caută 
întărire şi între Români. Maghiarii ardeleni, in
stigaţi şi de cei din Ungaria, mai încearcă a-şi 
alege (1704) un principe independent, dar mi
şcarea e suprimată. Sub Maria Theresia se înfiin
ţează confiniul militai' şi în T., unde Românii 
formară 2 regimente de graniţă. Maria Theresia 
ridică T. la rangul de mare principat.

Sub losif II Românii, părăsiţi de mult de knezii
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lor deveniţi nobili şi trecuţi în tabera asuprito
rilor, prind arma (v. Horia) pentru a scutura 
jugul insuportabil al iobăgie! sau cel puţin pentru 
a obţine o tratare mai omenoasă a iobagilor. 
Pentru a-şi întări elementul lor pe viitor în T., 
Maghiarii cer deja în dieta din 1790/91 uniunea 
T.-ei cu Ungaria, care la 1848 s’a şi decretat 
contra voinţei marei majorităţi a locuitorilor 
T-ei. După absolutismul, ce urmă revoluţiei din 
1848, T. se mai bucură câtva timp do auto
nomie, aceasta fu îngropată definitiv la 1867, 
când T. fu unită ou Ungaria, remânendu-i amin
tirea de mare principat numai în titlul domni
torului.

Despre Românii din T., v. şi art. Ungaria.
Liter.; A. Papiu-llarian, Istoria Românilor 

din Dacia superioară; D. Onciul, Originile prin
cipatelor române; G. Bariţiu, Părţi alese din 
istoria T.-ei; Supplex libellus Valachorum, Ma
gazin fiir Geschichte... Siebenburgens, heraus- 
gegeben von Anton Kurz; Archiv des Vereins fiir 
sieo. Landeskunde; Memorial compus şi publicat 
din însărcinarea conferinţei generale a represen- 
tanţilor alegetorilor români adunaţi la Sibiiu în 
(jilele din 12, 13 şi 14 Maiu st. n. 1881, prin co
mitetul seu esmis cu acea ocasiune. Ed. 11. Sibiiu 
1883; Teutsch, Geschichte dersieb.Sachsen 1881; 
Gr. Teleki Jozsef, A Hunyadiak kora; Alvinczi P., 
Diplomatarium 1685—88, Nilles, Symbolae. (Cf. 
şi art. la cari s’a făcut trimitere în text.) [p.]

„Transilvania", revistă literară, organul >Aso- 
ciaţiunii (v. ac.) pentru literatura rom. şi cultura 
poporului român», apare în Sibiiu dela 1868 (cu 
întrerupere de 2 ani) şi întră la 1904 în anul 35 
al existenţei sale. Este una dintre cele mai vechi 
reviste ale Rom. din Trans. şi a fost redigeată în 
totdeuna de I-secretarii Asociaţiunii (1868—89 
G. Bariţiu, 1890—91 loan Popescu, 1892—95 
Z. Boiu, 1896—1903 Dr. C. Diaconovioh), şi mai 
ales sub conducerea lui G. Bariţiu (v. ac.), a pu- 
plicat un material istoric foarte bogat. In T. (dela 
1902 în anexul ei «Anale») se publică toate 
actele oficiale ale numitei Asociaţiuni. La 1896 
redacţiunea a editat un Indice alfabetic al pu- 
bUcaţiunilor T.-ei din anii 1868—95.

Transit, transportul de mărfuri preste teri- 
torul unui stat în alt stat. Tot T. se numesce şi 
totalitatea mărfurilor importate şi apoi reexpor
tate. Statele europene îşi recunosc reciproc facul
tatea de a-şi transporta mărfurile pe teritoriile 
ţerilor prin cari trec, spre a merge la locul de desti- 
naţiune, fără a plăti drepturi de vamă, ci numai 
o mică taxă anumită de transit, al cărei total e 
adesea considerabil.

Transiţiune, în composiţia stilară, trecerea dela 
o idee la alta, ce se cere să fie naturală, ne
forţată. Sau trecerea dela o parte a composiţiei 
la alta, s. e. dela introducere la desvoltare, eto. 
între cari se cere legătură, unitate şi propor- 
ţiune. [*]

T. în mu si că, e sin. cu modulaţia (v. ac.), 
trecerea dintr’o gamă în alta.

Epoca de Transiţiune, (geol.) cele 5 periode 
ale formaţiunii primare sau paleozoice, numită de 
vechi autori Ep. de T. din causa naturei depo- 
sitelor cari o compun, căci fiind adesea crista
line, stabilesc un fel de trecere intre rocele 
primitive, de şisturi cristaline şi formaţiunile 
sedimentare normale.

Transitiv, (gram.) verb, (sau verb actiej, verb 
a căror acţiune trece asupra obiectului.

Translaltania, v. Cislaitania.
Translaţiune, (lat.J strămutare, trecere, tra

ducere. Translator, tălmaciu, dragoman.
Translucid, străveziu, dar numai în pături 

foarte subţiri.
Transmigraţiune, trecerea dintr’o ţeară în alta. 

T. sufletelor, v. Metempsychosa. [PI.]
Transmisiune, trecere, trimitere, cesiune, pro

pagare ; aparat prin care se transmite mişcarea 
dela un motor la o maşină. In dreptul civil, tre
cerea unei succesiuni la moştenitorul moşteni
torului adeverat.

Transmutaţiune, trecerea şi schimbarea dintr’o 
formă de existenţă în alta.

Transpadană, Republica, stat format de Bona- 
parte după lupta dela Lodi (1796) din Lombardia 
austr., după modelul republice! franceze. După 
un an însă R. T. fu unită cu republica Cispadani 
în republica Cisalpină (Iulie 1797).

Transparenţa, însuşirea unor corpuri de a lăsa 
trecere liberă razelor de lumină.

Transpiraţia, sudaţiune, asudare, diaforesă, 
este actul fisiologic al glandelor sudoripare din 
piele (V. sudori); T. poate fi normală şi provo
cată cu scop de a elimina prin această cate o 
parte din productele excremenţiale din toxinele 
sângelui prea încărcat. Din această causă sudori- 
ficele atât de reputate în vechime, nici astăzi nu pot 
fi înlocuite în multe caşuri în tratamentele intoxi- 
caţiunilor microbiene sau în autointoxicaţiunile 
mai grave, mai ales când diuresa e genată. Cele 
mai bune servicii ne dau diaforeticele (v. ac ) 
in afecţiunile acute, receli, în cari o vasodila- 
tare periferică ce acompaniază transpiraţia pro- 
fusă provoacă o scădere în tensiunea vasculară, 
o desidratare a ţesutelor şi o scădere a tempe- 
raturei aprinsă de toxinele termogene. Lucrările 
lui Arloing, şi ale altora asupra toxicităţii su
doare! pun în evidenţă că suprimarea transpi- 
raţiunei ce avem în unele boale infeoţioase, ca 
scarlatina, în nefrite, etc. este o adevărată otră
vire a sângelui. [D. Tălăşescu.J

Transpiraţiunea la plante, degagiarea de va
pori de apă prin părţile lor expuse la aer. Se 
face mai mult prin frunze, mai puţin prin tul
pină, aproape de loc prin rădăcină. Tr. asemenea 
mai mică la organele cutinisate şi la plantele 
avute în mucilagiuri, zahăruri, aci(Ji organici; 
la cele păroase şi la cele grase în general. Fac
torii cari influenţează asupra Tr. sunt aceiaş cari 
modifică evaporaţiunea: temperatura, mişcarea 
şi starea hygrometrică a atmosferei ciroumvecine. 
In plus Tr. plantelor cu clorofilă e infiuinţată 
de lumină, în special de radiaţiunile lucioase 
roşii, albastre şi violete. De aceea, plantele fără 
clorofilă (Ciuperci, etc.) au Tr. propriu (j.isă; cele 
cu clorofilă au şi pe aceasta, şiclorovapori- 
s aţi un ea, evaporarea apei datorită presenţei 
clorofilei. Se scie, că dacă o frunză fără clorofilă 
(care a crescut s. e. la întunerec), la întunerec 
transpiră 1 gr. de apă într’un timp anumit, aceeaş 
frunză la lumină în aceiaş timp transpiră 3 gr., 
iar dacă e cu clorofilă transpiră de 10—100 ori 
mai mult. Tr. asigură circulaţia şi mişcarea as
cendentă a apei în plantă; apa pierdută prin 
Tr. trebue înlocuită ou alta pe care o ia planta 
din păment ori din atmosferă. De acf se vede
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nevoia de a uda plantele, a ploilor, irigaţiilor. 
S’a calculat că un hectar de oves pe (}i pierde 
25,000 kg. apă, unul de porumb 36,000 kg., etc. 
Când presiunea internă in plantă e mare, şi când 
atmosfera înconjurătoare e incărcată cu vapori, 
atunci ea nu mai pierde apă in stare de vapori, 
ci chiar apă lichidă, care ese prin hydatode (v. ac.), 
ori prin nectare (v. ac.). Acest fenomen se (Jice 
sudafiune. Eliminarea apei in stare de vapori 
se face prin stomate (v. ac ). [S. Şt. R.]

Transplantare, sădirea un ui arbore ori arbust pe 
locul unde are să remână şi să se desvoalte definitiv.

Transport, ducerea unui lucru dintr’uu loc 
in altul. T. în producţiunea şi în schimbul pro
duselor, joacă un rol de prima ordine, dând 
nascere unei industrii speciale, numită în sciinţă 
industria locomotivă sau a cărăuşiei; ea cuprinde 
toate lucrările, cari au de obiect T. oamenilor 
şi a lucrurilor dintr’un loc într’altul sau din o 
ţeară in altele.

Transrenan, ce e situat dincolo de Rin.
Transsubstanţiare, prefacerea, prin consacrare 

in Liturgic, a substanţei pânei şi a vinului în 
adeveratnl trup şi sânge al lui Isus Christos. 
T. este dogmă de credinţă mărturisită pururea 
de sf. biserică şi în chip solemn definită de cătră 
consiliul din Trento în contra ereticilor numiţi: 
Impanatori şi Consubstanţiatori.

Transsudaţiune, în înţeles fisiologic trecerea 
lichidului din sânge prin păreţii vaselor mici în 
ţesutul ambiant. In condiţiuni patologice T. în 
ţesute se petrece uneoh in massă enormă, ceea 
ce se chiamă oedem (umflătură); sau lichidul 
seros se adună în cavităţile normale ca pleură, 
peritoneu, închieturi, pericard, canalul colebro- 
rachidian. Causa acestor filtraţiuni patologice este: 
crescerea tensiunei vasculare incapilare, altera- 
ţiunea păreţilor vaselor de toxinele morbide. 
Obstacole în circulaţiune. Astfel pleurisiile se- 
roase, ascitele, hydrocefaliile, hydrartosele sunt 
consecinţele patologice ale T.-ei.

Transvaal, v. Sudafricană, republica.
Transversala, linie dreaptă sau curbă, care 

taie de-a curmezişul un sistem de alte linii drepte 
sau curbe.

Trap, rocă, numire veche usitată în Svedia 
pentru roce compacte de coloare închisă; astăeji 
nu mai e întrebuinţată.

Trapa L., (botan.) gen de plante herbacee din 
fam. Onagrai'iaceelor, cuprinde 2—3 specii aqua- 
tice respândite din Europa centrală până în Asia 
şi Africa tropicală. Fructele comestibile dela T. 
natansL., singura specie indigenă la noi, sunt cu
noscute sub numirea de »c i u 1 i n e«. [A. Pr.]

TrapanI, prov. în vestul Siciliei, 2457 km*., 
cu 381,065 loc. (1897). Capitala T. (vechiul 
DrepanumJ, 32,020 loc.; episcopie; port; pescărit 
de ton şi de corale; însemnat comerciu cu corale.

Trapez, cadrilater plan, din care doue laturi 
sunt paralele şi inegale. T. se numesce şi un 
aparat de gimnastică, ce se compune dintr’o 
bară de lemn suspendată pe doue fringhii.

Trapeza, (grec.) masă, masă pentru prânz.
Trapeeărie, prânzitor, refectoriu, sala de mân

care în mănăstiri. In liturgică T. e masa sau 
altariul (v. ac.), pe care se săvîrşesce liturgia.

Trapezoedru, (Icositetraedru, Leucitoedru, 
LeueitoidJ, în cristalografie formă holoedrică a 
sistemului teseral cu 24 feţe plane.

£iioiclopedia română. Yol. IU.

Trapezold, cadrilater plan, la care nici o lă
ture nu e paralelă cu alta.

Trapezoidal, corp, prismatoid (v. ac.)
Trapezunt, (Trebiaonda, turc. TarabozonJ, 

vilaet turc. la nord-estul Asiei mici, 30,700 km*., 
cu 1.047,700 loc. Capitala T., lângă Marea Neagră, 
35,000 loc.; episcopie; primul emporiu comercial 
între Europa şi Asia anterioară. T. a fost fundat 
pe la 700 a. Chr. de comercianţi din Sinope, în 
evul mediu a fost capitala unui imperiu propriu 
al T.-lui, fundat 1204 de prinţul Alexiu Comnen, 
1204 fu cucerit de sultanul Mohamed II.

Trapişti, ord călugăresc înfiinţat de cătră aba
tele loan Bouthillier de Rame la 1664. T. duc 
viaţă foarte severă: sunt obligaţi la tăcere per
petuă, se nutresc numai cu legumi, dorm îm
brăcaţi, pe paie, priveghiază mult noaptea. T. 
se ocupă şi cu economia câmpului şi a vitelor. 
T. fabrică şi brânză numită Trapist.

Trapold, (Apold), com. rur. în Trans., cott. 
Târnava mare, cu 269 case şi 1187 loc. rom. şi 
saşi. Teritoriul 3541 jug. cat, foarte productiv.

Trapşia, Mihail, cav. de, general de divisie în 
armata austro-ungară, n. 1838 in Lăpuşnicel 
(Banat) din părinţi români, a intrat (1855) îu 
academia de artilerie din Yiena, unde absolvă 
cursurile cu succes strălucit. Ca sublocotenent 
a luat parte în resboiul austro-italian din 1859, 
în 1866 ca căpitan s’a distins la Custozza. La 
1883 a fost numit director de artilerie al corp. XII 
de arm.; la 1885 comandant de brigadă şi ge
neral, in care calitate a servit până în 1893. 
In acest an s’a retras din activitate cu titlul on. 
de general de divisie. Pentru meritele sale i-s’au 
conferit ord. coroanei de fier cl. III cu deco- 
raţiunea de resboiu, ord. leopoldin, eto. f 3 Maiu 
1896 în Graz, şi înmormântat în Caransebeş.

Tras, rocă, tuf vulcanic fin, alterat, de co
loare galbenă-conuşie sau brună, structură pă- 
mentoasă, compactă sau poroasă.

Trăscău, (magh. ToroezkoJ, com. rur. în Trans., 
cott. Tuida-Arieş, cu 1402 loc. magh. şi rom. 
T. e situat între munţi într’un loc frumos, căutat 
mai ales vara. Loc. se ocupă cu băieşitul. '

Traseu, (dela franc. Trace), plan; marcarea 
unei linii (unui drum, căi fer., etc.). Se numesce 
T. îndeosebi schiţa unui uvragiu de fortificaţie.

Trasimen, lac, (lacul de PerugiaJ, lac în Etruria, 
cunoscut prin învingerea lui 'Hannibal asupra 
Romanilor sub Flaminius Ia 217 a. Chr.

Trata, cambia străină (v. Cambia).
Tratament, mod de purtare cu alţii; în med. 

căutarea bolnavilor cu prescrierea celor necesare 
pentru vindecare.

T. causal, medicaţiune îndreptată în contra 
causei boalei, s. e. chinina în contra impalu- 
dismului.

1. endermatic constă în administrarea medi
camentelor prin pielea, despoiată de epiderm; 
astfel s. e. se aplică pulbere de morfină, pe pielea, 
al cărei epiderm a fost ridicat în urma unei 
vesicatorii.

T. expectativ constă în administrarea unei me- 
dicaţiuni, care are de scop de a susţine puterile 
bolnavului şi de a combate simptomele alar
mante în decursul unei maladii, lăsând vinde
carea boalei pe sama naturei. [V. I ]

Traube, Ludovic, medic german, n. 1818 în 
Ratibor în Silesia; discipol al fisiologului Miiller
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şi al chimistului Suhonlein; 1872 prof. la univ. 
din Berlin, f 1876, T. şi-a câştigat mari merite cu 
privire la diagncstică; a perfecţionat ausculta- 
ţiunea, percusiuneaşi termometria. Scrieri: tlber 
den Zusammenhang von Herz- und Nierenkrank- 
heiten, 1856; Die Symptomo der Krankheiten 
des Bespirations-undCirculationsapparates, 1867.

Trauma, (grec) lesiune (v. ac.).
Traun, afluent pe dreapta Dunării în Austria 

super., vine din Stiria, trece prin lacul Hallstătt 
şi T., se revarsă din jos de Linz; 150 km. lung. 
Frumosul lac T. (lacul Gmunden), 24-8 km*., la 
altitudine de 422 m., afund până la .191 m., e 
umblat de vapoare regulate.

Traual, popor tracic. Herodot pomenind de T. 
descrie credinţele de nietempsychosă ale popoa
relor trace.

Trautenau, oraş în nordul Boemiei, 13,209 loc. 
(1890). 17 Iunie 1866 aci au învins Austriacii pe 
Prusieni, 28 Iunie ei au fost bătuţi de aceştia.

Trautmann, Franz, scriitor germ., n. 1813,
1 1887 în Miinchen. Scrierile sale sunt schiţe şi 
3 romane istorice. Eroii lui predilecţi sunt figurile 
medievale, ale căror acţiuni se leagă cu datinele 
şi ideile timpului, expunerea e după felul croni
celor medievale. A scris poesii lirice, drame şi 
o biografie.

Trautmannsdorf, familie veche de conţi în 
Austria, apare în seci. XII; are trei ramuri 
Membrii mai însemnaţi:

1) Tr., Maximilian (1584—1650), cm de stat, 
a dirigeat destinele Austriei sub durata resbciului 
de 30 ani. A fost omul favorit şi ministrul lui 
Ferdinand III.

2) Tr., Ferdinand, n. 1825, f 1896, 1868—72 
ambasador la Vatican, 1879 president în camera 
Seniorilor şi până la moarte camerar principal.

Travankor, stat sub protectorat englez în India 
anter. (Madras), pe ţermurulMalabar, 17,430 km8., 
2.557,736 loc. (1891). Capitala Trivandram.

Trave, rîu litoral în Holstein şi Liibeck, se 
varsă în Baltica, 112 km. lung; dela Liibeck în 
jos e navigabil.

Travemiinde, oraş în statul Lubeck, la gura 
rîului Trave, 1691 loc. (1895); port, navigaţie, 
băi de mare.

Traventhal, (Travendal), odinioară castel al 
dncilor de Holstein-Plon, în Scbleswig-Holstein 
lângă Trave. 18 Aug. 1700 s’a încheiat aci pace 
între Svedia, Holstein şi Danemarca.

Traversa, şină de fier întrebuinţată la con- 
strucţiuni, ca purtătcare de ziduri, etc. Traver
sare, trecere preste o margine.

Travestia, întoarcerea în ridicul a unei opere 
serioase, dramă, epopee, etc., dând persoanelor 
un ton şi o înfăţişare burlescă. Es. Aeneida lui 
Virg. de Scarron în franc., sau de Blumauer în 
germ. (v. Parodie.)

Travlata, (Hal.) femeia rătăcită, sedusă. Titlul 
unei celebre opere de Verdi (v. ac.).

Travnik, oraş în Bosnia, în valea Laşvei, cu 
6000 loc.

Traz os Montes, (dincolo de munţi), fostă prov. 
portug., 11,116 km8., cu 418,917 loc. (1890), cu
2 districte: Villa Real şi Braganza; capitala 
Braganza.

Treasc, v. Mortiera.
Trehbla, (TrebiaJ, afluent pe dreapta Padului, 

isvoresce în Apenninii ligurici, se revarsă din

sus de Piacenza; 115 km. lung. Cunoscut prin 
învingerea lui Hannibal asupra Romanilor sub 
Sempronius Longus la 218 a. Chr.

Trebinte, oraş în Bosnia, cerc. Mostar, 1292 loc. 
(1895); episcop cat.

Trebisonda, v. Trapezunt.
Trecătoarea vânatului, locul, pe unde vânatul 

iasă noaptea din pădure spre a-şi căuta nutre- 
ment, sau pe unde îşi caută scăpare dinaintea 
gonacilor, ori a cânilor cari' îl gonesc. Vânătorul 
expert cunoâsce T. şi acolo se pune Ia pândă.

Trecentisti, nume dat artiştilor ital. din secl.Xl V 
(Treeeuto), in deosebi: Giotto, Pisano şi elevii lor.

„Trecerea Dunării11, Crucea, v. art. Medalia.
Treeratul cerealelor sau bucatelor se face prin 

călcarea şi alergatul cu vitele, prin bătaia cu 
mlaciul, apoi prin datul lor pe maşina de treerat (v. 
Batoză), unde prin învîrtire repede apucă tromba 
spicele şi le isbesce cu mare putere de nisce 
dreve puse orisontalîn coşul sau mantaua trombei 
de sar toate boabele afară din spice, sau prin 
frecare şi trecere printre nisce cuie ori piroane 
scoate boabele din spic.

Mâinile de treerat, sunt foarte mult între
buinţate în agricultură, şi ele au realisat ade
vărate minuni pe terenul agricol, reducând din 
spese şi timp şi dând o siguranţă mai mare 
agricultorului. Unde înainte vreme treerişul dura 
toată toamna şi o mare parte din iaruă, acum 
se face în câteva septămâni ori 4ile, la mica 
proprietate ţerănească chiar în câteva ore. Lu
crarea în asociaţiune la ele este foarte uşor 
de realisat. Maşinile de T. sunt de diferite mă
rimi şi poartă diferite numiri: maşini manuale 
de învîrtit cu mânile, maşini de treerat cu vi
tele şi maşini de treerat cu abur, petroleu, apă 
şi electricitate. Apoi maşini cari numai treeră, 
nu curăţă şi maşini de treerat combinate, cari 
treeră, vântură, cern şi sortează totodată pro
ductele pe calităţi.

Trefort, August, bărbatde stat magh., n. 1817 
în Homona (cott. Zemplin), după tată de origine 
franceză. T. a studiat dreptul şi s’a ocupat şi cu 
studii economice, polit. şi istorice.'La 1840 a 
redactat împreună cu bar. I. Eotvbs şi L. Szalay 
revista «Budapesti Szemle<. La 1848 a fost 
scurt timp subsecretar de stat în ministeriul de 
agricultură, industrie şi comerciu; în 1872 e 
numit ministru de culte şi instrucţiune publică. 
Sub T. s’au adus legile pentru introducerea obl. 
a limbei magh. în şocalele poporale. Dela 1871 
membru şi dela 1885 president al academiei 
magh. de sciinţe. Ser.: Emlekbeszedek s tanul- 
mdnyok (1881); Kisebb dolgozatok az irodalom, 
kozgazdasâg es politika korebol (1882); Beszedek 
es levelek (1888), etc. f 1888 în Budapesta.

Trehala, numirea ce Turcii dau coconilor (go
goşilor) de Larinus nidificans (gândac), (v. ac.), 
şi cari se aduc spre vîmjare din Asia mică.

Threhalosa sau Myeosa, un zachăr ce se gă- 
sesce în secala cornută şi în unele ciuperci 
(Fungus Sambuci); sub influinţa acizilor se des- 
doesce în două molecule de glucosă.

Trel-Crai, v. Crai.
Trel-Erarchl, mănăstire în Iaşi, întemeiată 

şi înzestrată de Vasile Lupul. Acesta ceru dela 
Petru Movilă din Kiev dascăli iscusiţi de sla
vonie şi meşteri tipografi. La 1656 aceştia au 
fost isgoniţi şi înlocuiţi prin alţii din ţeara gre-
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ceaşcă. Mănăstirea cu toate averile ei a fost 
închinată de Vasile Lupul călugărilor din mun
tele Atos.

Trelmea( Sfântă, dumnezeirea cea de o fiinţă 
nedespărţită, neamestecată a celor trei persoane 
divine; Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. T. este cea 
mai principală încheietură a credinţei creşti- 
nesci, cuprinsă în simbolul atanasian, definită în 
contra ereticilor seci. IV: Ariu şi Nestoriu în sinoa
dele ecumenice din Nioea (325) şi Constantinopol 
(381) şi îşi află expresiunea în formula botezărei. 
(Math. XXVIII, 19; loan X, 30, XIV, 16).'

Treiscaune, (magh. Hăromazek), comitat în 
Trans., se mărginesce cu cott. Ciuc, Odorhei, 
Braşov, Târnava mare şi Ţeara românească, are 
suprafaţă de 3556'29 km*., pe margini e îngrădit 
de munţi, spre centru şesos. Munţii mai insem- 
naţi sunt ai Buzeului cu piscul Ciucaşul de 1190 m. 
Rîurile mai însemnate: Oltul, Valea Neagră, 
Covasua şi Târlangul. Are multe surse cu ape 
minerale. Clima la şes temperată şi plăcută, 
la munte rece. Minerale se găsesc în munţii 
Breţcului, petroleu la Poiana sărată. Ocupaţiunea 
principală a locuitorilor e păstoritul şi agricultura. 
Are 137,261 loc. (1900) magh. şi rom. In multe 
comune din acest cott. poporul rom. vorbesce 
limba magh., consciinţa că sunt Români însă e 
trează şi viguroasă. Intre locuitori e desvoltată 
pe alocurea industria; cu brânzeturile se face 
un comerciu extins; brânza secuiască e renu
mită şi în străinătate. Comunicaţia e susţinută de 
căi ferate. Cott. T. are 2 şcoale civile şi 2 medii. 
In privinţa administraţiei e împărţit îu 4 cer
curi pretoriale. Capitala e Sepsi-Szent-UySrgy, 
în care residează un protopop gr.-cat. Proto
popiatul numeră 3744 suflete. Principii români 
îu multe rânduri au ocupat T. Petni-Vodă din 
Moldova la 1543 ocupă T., nepotul seu Ştefan 
robesoe şi şterge drepturile pămentenilor în fa
vorul populaţiunii române. Pe timp mai durabil 
a stăpânit T. Mihaiu Viteazul dela 1559 până la 
moartea sa.

Treitschke, âefnricA Gotthard, istorie german, 
n. 15 Sept. 1834 la Dresda, fiul generalului T. 
A studiat în Bonn, Leipzig, Tiibingen, Heidelberg. 
Docent privat de istorie în Leipzig (1858—63), 
profesor la Freiburg, trece la Berlin, unde ia condu
cerea revistei »Preussische Jatubiicher» (1866). 
Profesor la Kiel (1866), la Heidelberg (1867), la 
Berlin (1874). După moartea lui Ranke fu numit 
istoriograful statului prusian. A publicat: Die Ge- 
sellschaftswissenschaft, 1859; Historische und po- 
litische Aufsătze; Zehn Jahre deutscher Kămpfe 
1865—74. Berlin, 1874 şi Deutsche Geschichte 
im 19. Jahrhundert, scrisă cu pasiune patriotică 
şi cu scârbă de liberalism, ceea ce i-a causat 
multe neplăceri.

Treizeci de ani, Eesboiul de, se chiamă res- 
boiul care a pustiit Germania dela 1618—48, la 
care au luat parte Danemarca, Svedia, Frauda, 
Olanda, şi care a schimbat starea Europei. Motive 
religioase au fost aspiraţiunile lesuiţilor de a cuceri 
Germania, motiv politic a fost dorinţa casei de 
Habsburg de a uni Germania, dorinţă combătută 
de celelalte state germ. Prin pacea dela Augsburg 
(1555) nu se da toleranţă decât protestanţilor, ou 
şi celorlalţi reformaţi, şi âncă toleranţa era acor
dată statelor nu indivizilor. Prin reservatul ecle- 
siastic se interzicea apoi confişcarea averilor

eclesiastice, ceea ce protestanţii nu respeotaseră. 
Prinţii protestanţi erau îndemnaţi la resboiu de 
Henric IV de pe la 1607, încât la 1608 se făcu 
o uniune protestantă, contra căreia prinţii ca
tolici făcură in 1609 liga. Moartea lui Henric IV 
amână isbucnirea resboiului până în 1618, când 
isbucni revolta Boemiei.

Resboiul boeinic (1618—20). In 1609 Rudolf II 
dete libertate religioasă în Boemia în sensul 
păcei din Augsburg, pe când Cehii voiau să lăr
gească exerciţiul cultului lor, dar fură respinşi. 
Consilierii împărătesei din Praga (Martinitz şi 
Slavata) cu secretarul lor Fabricius fură arun
caţi pe fereastră (23 Maiu 1618), ti'upele fură 
gonite şi Cehii se aliară cu protestanţii. După 
moartea lui Matias urmă Ferdinand II în 1619, 
pe care Boemia, Moravia şi Silesia refuzară a-1 
recunoasce şi în locu-i aleseră pe capul uniunii, 
pe Frederic V, electorul de Palatinat (26 Aug.). 
Ferdinand, aliat cu Maximilian de Bavaria, isbuti 
să ţie la o parte pe electorul de Saxa, cbiemă 
în ajutor pe Spanioli şi obţinu chiar dela uniune 
ca să nu se amestece în afacerile Boemiei. Tilly 
înainta în Boemia, învinse la Weisser Berg pe 
Cehi, cari pierdură libertăţile politice şi reli
gioase, suferind confişcaţiuni şi ucideri multe 
(8 Nov. 1620). Ferdinand nemulţămit cu supu
nerea Boemiei voia ocuparea Palatinatului, re
stabilirea religiunei catolice şi mărirea puterii 
Habsbui'gilor, şi continuă resboiul.

Besboiul palatin (1621—23). Frederio fugi, 
dar causa sa fu apărată de Mansfeld, de ducele 
Cristian de Brunşvig, cari purtau resboiu între
ţinând oştirile din provinciile ocupate. Mansfeld 
învinse la Wieslooh (1622) pe Tilly, care învinse 
însă la Wimpfen şi la Hochst, ocupă Palatinatul, 
îl jefui şi pustii (1622). Maximilian primi dem
nitatea electorală (1623).

Resboiul danez. In Germania începu o epocă 
de reacţiune, multe mănăstiri fură restabilite şi 
lesuiţii se aşezară în ele. Mansfeld şi Cristian re
veniră în luptă susţinuţi de Anglia şi Olanda, dar 
Mansfeld fu învins (1626) la Dessauer BiTicke de 
armata imperială, condusă acum de Albert de 
Wallenstein. Regele Danemarcei Cristian IV 
venise în ajutorul protestanţilor, dar fu învins 
de Tilly Ia Lutter (1626) şi cei doi învingători 
ocupară toate ţinuturile de pe continent ale 
Danezilor. Cristian încheie pacea dela Liibeck 
(1629). Ferdinand dete (6 Martie 1629) edictul 
de restituire, prin care o mulţime de mănăstiri 
şi episcopate cu averile lor trebuiau să se în
toarcă la catolici, iar populaţia să se facă din 
nou catolică. Protestanţii trebuiră să continue 
resboiul, cu atât mai mult că Ferdinand con- 
cediase pe Wallenstein (1630).

Resboiul svedez. Gustav Adolf interveni în 
resboiul de 30 de ani pentru motive religioase şi 
politice. El eraameninţatdeputerealuiFerdinand 
pe mare şi de sprijinul ce-1 da Ferdinand Poloniei, 
de aceea primi ajutorul lui Richelieu spre a lupta 
contra lui Ferdinand. In 1630 debarcă împreună 
cu 13,000 de soldaţi, cari se urcară la 40,000. 
Principii protestanţi nu se uniau cu el de frică, 
pe când Tilly cuprinse Magdeburg şi-l arse. Acum 
protestanţii începură a se uni cuSvedezii. Gustav 
unit cu armata saxonă, merse contra lui Tilly, 
care cuprinsese Leipzig, îl învinse la Breitenfeld 
(1631 Sept. 17) încât ii risipi întreaga armată.

71*
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Saxonii înaintară apoi asupra Boemiei, pe când 
Svedezii se îndreptară spre Rin şi de acolo se 
coborîră pe Dunăre. Tiliy apera trecerea rîului 
Lech, dar fu rănit şi muri pe când Gustav întră 
în Miincben (1632). Situaţia desperată a lui 
Ferdinand o schimbă Wallenstein, care fu soli
citat să facă o nouă armată. 'Wallenstein alungă 
mai ântâiu pe Saxoni din Boemia, veni apoi contra 
Svedezilor, cari se întăriseră la bJiiinherg, şi 
amendoue armatele stătură faţă în faţă 3 luni, 
tăindu-şi hrana şi murind de boale mai mult decât 
în câteva lupte. In fine Wallenstein ridică lagărul 
şi plecă în Saxonia urmărit de Svedezi. LaLiitzen 
(16 Nov. 1632) Svedezii învinseră, dar Gustav 
muri în luptă. Wallenstein se retrase în Boemia. 
Cancelarul svedez Oxensiiema dispuse continu
area resboiului mai departe, însă o parte de 
Germani nu voiră să se mai lupte sub comanda 
Svedezilor, ci sub conducerea lui Bernhard de 
Saxa Weimar. Resboiul se mărginea acum la 
lupte isolate, la cuceriri şi apărări de cetăţi. 
Wallenstein ocupă Silesia, apoi căiţend în bă
nuială la curte, că are planuri ambiţioase, fu 
omorît (1634) în Eger. Armatele imperiale res
pinseră pe Svedezi din Bavaria şi învinseră pe 
Bernhard la Nordlingen (1634). Saxonia încheie 
pace (1635) şi alte state protestante urmară 
exemplul ei.

Besboiul francez. Schimbarea resboiului de
cise pe Richelieu să intervie direct în el şi de 
acum resboiul ia un caracter politic: Francia, 
care la ea combatea pe Hughenoţi, io Germania 
se lupta pentru protestanţi; o parte de protestanţi 
germani se aliaseră cu împăratul catolic. Sve
dezii sub Baner pustiesc Saxa şi înaintează spre 
Boemia, pe când Bernhard în serviciul Fraociei 
învinge la Rin, dar moartea lui (1639) lasă Fran
cezilor cuceririle sale din Alsacia. In capul Sve
dezilor dela 1641 se afla Torstenson, celebru prin 
îndrăzneala şi iuţeala operaţiunilor sale. In 1642 
el ameninţa Viena, însă trebui să se întoarcă in 
contra Danemarcei. Constrinse pe Cristian lY să 
fugă pe insule, apoi din nou inaintă în Boemia 
(1644) şi în înţelegere cu Racoţi din Transilvania 
ameninţă din nou Viena. Din pricina retragerei 
lui Racoţi şi în lipsă de brană, fu nevoit să se 
retragă apoi să părăsească armata din causa pa- 
ralisiei. Francezii suferiră o mare înfrângere la 
Tulingen (1643), câştigară o victorie apoi asupra 
Bavarezilor, cari fură constrînşi să încheie pace 
(1647). Bavarezii rupseră pacea şi Turenne înainta 
contra lor în acelaş timp cu Svedezii conduşi de 
Yrangel. Generalul svedez Konigsmark atacă pe 
de altă parte Fraga (1648), când resună vestea 
păcii vestfalice (24 Oct. 1648).

Resboiul de 30 de ani s’a comparat în resul- 
tate cu resboiul peloponesiac. Populaţiunea s’a 
redus cu 3 pătrimi, toată avuţia s’a pierdut, rolul 
de frunte în Europa l-au luat alte state în curs 
de 2 secole.

Trel-l]ecl August, sursă de apă minerală în 
Rom., j. Vâlcea. Apa e bogată în constitutive 
de sulf şi clor.

Trema, semn (• •) ce se pune asupra vocalelor 
e î şi w spre a indica că trebue rostite separat 
de vocala precedentă. T. se numesce şi Dieresa 
(V. Cesura).

Trematode, Trematozi, viermi plathelminţi, 
lipsiţi de cili vibratili. Tubul digestiv bifurcat.

fără anus, cu una sau mai multe ventuse. Se 
subimpart în: Monostomieni, cu o singură ven- 
tusă, genul Monoatomum, Distomieni, cu doue 
ventuse, genul Distoma (v. ac.) şi Polystomieni, 
cu mai multe ventuse decât doue, genurile Poly- 
stomum, Diplosoon şi Gyrodactylus.

Tremolando, (ital.) tremurând, v. Tremolo.
Tremollt, mineral, amfibol monoclinic, alb, ce

nuşiu în agregate fibroase sau în prisme pre
lungite în calcare şi dolomite. Jn România T. 
există în calcarele cristaline din j. Suceava şi 
în Munţii Făgăraşului.

Tremolo, (ital.J tremurătură, în musică repe
tarea repede a unui şi aceluiaş sunet sau alter
narea repede de întăriri şi slăbiri în intonaţiunea 
lui. Efectele cele mai frumoase de T. le dau in
strumentele de arcuş. [T. C.]

Tremor, (tremurătură), o agitaţiune repede 
şi rythmică a întregului sau a unei părţi din 
corp, cap ori membru. Există T. cari aproape 
nu se pot considera ca patologice, d. e. cele pro
vocate de oboseală, frică, frig. E cu totul diferit 
fiorul pe care îl provoacă o invasiuue de microbi 
ŞI care corespunde cu momentul absorbţiunei în 
sânge a toxinelor termogene. T. diferite ce găsim 
la diferiţi subiecţi întră în domeniul boalelor 
nervoase. Astfel sunt ticurile, T. alcoolicilor 
(delirium tremens), ale paralisiei agitante (boala 
lui Parkinson), guşa exophthalniică (Basedow), 
chorea, paralisia generală, intoxicaţiunea mercu
rială, sclerose în plăci, nicotinismul, isteria, etc.

Tremurătoare, una din numirile populare ale 
plantei Briza media L. (v. ac.).

Tren, trupe militare, cari în timp de pace 
fac serviciul transporturilor militare în garui- 
soana de reşedinţă; în timp de resboiu urinează 
coloanele de muniţiuni, făcend transportul mu- 
niţiunilor şi bagagelor armatei. Iu Rom. există 
4 escadroane de T., cari au reşedinţa la corpurile 
de armată; efectivul lor este de 2—3 oficeri cu 
80—120 soldaţi şi 100—150 cai.

Tren se numesce şi şirul de vagoane, tras de 
o locomotivă (v. Cale ferată).

Trenck, 1) T., Franc., baron, colonel de pan
duri, n. 1711 în Reggio; 1746 închis în Briinn 
(Spielberg) pentru insubordinaţiune. f 1349 aici. 
2) T., Frideric, bar., n. 1726 în Konigsberg, 
ver cu Fr. T., 1744 ofic. de ordonanţă al lui 
Frederic cel Mare, închis pentru relaţiunile sale 
de amor cu sora regelui, princ. Amalia; 1794 
ghilotinat în Paris ca pretins agent al puterilor 
străine.

Trencsen, 1) T., comitat în Ung., se margi- 
nesce cu Moravia, Silesia, Galiţia şi cott. Ărva, 
Nyitra şi Turocz. Teritoriul e 461,982 km5., e 
muntos cu excepţia văii Vâg, care desparte cott. 
în doue părţi şi are în dreapta piscurile Lo- 
penik(912 m.), lavornik (1077)şi Ossuk (1206 iii.), 
iar în stânga văii Fatra mică, ce se şirue dea- 
lungul şi la pasul Sztrecsno se îmbină cu grupa 
din dreapta. In Fatra mică sunt piscurile cele 
mai înalte din comitat, Crivanul mic are 1711 m. 
înălţime. Rîul cott. e 'Vâg. Isvoare minerale sunt 
în abundanţă. Clima e cea caracteristică părţilor 
muntoase. Păment cultivat e puţin, partea cea 
mai mare e folosit de păşunat, un mic rest ca 
grădini, liveijil în partea sudică, se cultivă la 
şes viţă, care dă un vin excelent. E desvoltat 
pomăritul, îndeosebi pninii formează păduri în-
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tregi. Loc. în numer de 287,665 sunt Slovaci, 
Germ. şi Magh., cari pe lângă economia de vite 
şi agricultură desvoaltă o industrie însemnată. 
Comunicaţia constă din linii ferate pe un fir de
187 km., drumuri de ţeară de 420 km. şi dru
muri comitatense, pe rîul Vâg comunică plute. 
Starea culturală, din causa neajunsurilor de traiu 
e pe o treaptă redusă, sunt totuşi 2 gimnasii, 
şcoale comerciale şi mai multe industriale. Cen
trele culturale sunt Trenesen şi Zaolna. In pri
vinţa administraţiei cott. e divisat în 9 cercuri 
pretoriale avend 1 oraş cu magistrat.

2) Trenesen, oraş cu magistrat, lângă Vâg, are 
7011 loc. slov. şi magh. In Geografia lui Pto- 
lemeu e numit Tritton, şi l-a apucat în fiinţă 
vremea dominaţiunei romane. In seci. XIV era 
capitala moşiilor lui Mateiu Csăk.

Trendelenburg, Frid. Adolf, filosof german, 
n. 1802, prof. în Berlin, membru al Academiei, 
t 1872. Ser. princ.: »Elementa logices Aristo- 
teleae«.

Trent, rîu în Anglia, isvoresce în Straffords- 
hire, se varsă în Humber, 240 km. lung (pe
188 km. e navigabil); prin canalul Grand-Trunk 
e legat cu Mereey.

Trente et quarante, (franc., pron. trant e ca- 
rant), joc de hazard, ca şi Rouge et noir.

Trenton, capitala statului nordamerican New 
Jersey, lângă Delaware, 57,4,58 loc. (1890). Aci 
a învins Washington asupra Englezilor la 26 Dec. 
1776.

Trepădătoare, una din numirile populare ale 
plantelor: Mercurialis annua L. şi Mercurialis 
perennis L. (v. ac.).

Trepanaţlune, (med.) resecţiunea unei părţi a 
craniului în scopul de a pute opera în interiorul 
lui. In trecut T. se face prin un instrument 
special, numit trepan. T. este indicată la tumori 
cerebrale, abscese sau emoragii în craniu şi 
crcer, fracturi ale oaselor craniului.

Trepetnic, precjiceri după clătinarea mem
brelor corpului.

Tresărire, (med.) termin popular pentru con- 
tracţiuni musculare involuntare, convulsive şi 
trecătoare; ele cuprind sau corpul întreg sau 
numai părţi anumite ale lui. (Cf.art. Convulsiune.)

Ţres faciunt collegium, (lat.) trei formează o 
societate; adecă: ca să putem forma o societate 
sunt de lipsă cel puţin trei. Sentinţă din »Di- 
gesta«.

Tresna, (magh. Orddghut), corn. rur. în Trans., 
cott. Selagiu, are 4225 jug. cat. şi 1237 loc. rom.

Tresor, (franc.) comoară, tesaur, visteria 
statului.

Trestia, numele popular al plantelor: Arundo 
Donax L. (v. ac.) şi Phragmites communis Trin. 
(v. ac.).

Trestia, trunchiurile subţiri şi înalte ale va
rietăţilor de Calamus, cari cresc în Asia estică, 
pe insulele Sunda în Moluce şi Filippine. Cres- 
căturile drepte se taie şi se curăţă prin frecarea 
cu năşip şi cu apă de coaje spinoasă. Se între
buinţează pentru bastoane, ca material de îm
pletit. etc.

T. mirositoare, v. Obligeaua.
Trestia de bambus, v. Bambusa.
Trestia, corn. rur. în Rom., j. Buzău, se com

pune din 13 căt., cu 2220 loc. Aici se ţin tîr- 
guri anuale.

Trestiana sau Dimca, corn. rur. în Bucovina, 
moşie boierească în câp. şi j. Cernăuţ, are 871 loc. 
(763 ort.-or., 63 rom.-cat. şi uniţi, 45 mos.) 
1 şcoală primară.

Trestioara, com. rur. în Rom., j. Buzău, cu 
8 căt. şi 980 loc., terenul conţine sare; In T. 
se ţin tîrguri renumite.

Treuga Del, pacea lui Dumnedeu. Biserica a 
oprit resboaiele feudale în (jilele septămânei, 
de Miercuri seara, până Luni dimineaţa, în ve
derea suferinţelor iui Christos. Le mai oprea în 
unele (Jile de serbători şi în postul Crăciunului 
şi Paştilor. Vinovaţii se pedepsiau cu amende, 
cu confişcarea averii şi chiar cu pedepse corpo
rale. Pe lângă locurile şi persoanele bisericesc! 
erau cuprinse în T. D. călătorii, femeile şi lu
crurile de agricultură. A fost opera călugărilor 
din Cluny, a început mai ântâiu în Burgundia, 
a fost aprobată de tot clerul în Francia (1041), 
de unde s’a respândit în celelalte ţeri. Urban II 
în conciliul dela Clermont (1095) a stabilit-o 
pentru tot apusul.

Trevere, v. Boştina.
Treverî, popor celtic în Gallia belgică. Capi

tala lor a fost Augusta Treverorum, devenită 
colonie romană. Relicviile istorice: Porta Nigra, 
un amfiteatni şi o basilică, dau cel mai mare 
interes istoric oraşului Trier (v. ac.), ridicat pe 
ruinele cetăţii vechi.

Treviso, prov. ital. (Veneţia), 2488 kraa., cu 
416,164 loc. (1897). Capitala T., 18,301 loc.; 
episcopie; dom din seci. XII; industrie de ma
şini şi bumbac.

Triachena, (botan.) reunire de 3 achene (v. ac.), 
ca la Nemţişorii cultivaţi sau Călţunaşi.

Triada, (grec.) grupă compusă din 3 membre; 
reunire de 3 unităţi.

Triakisoctaedru, formă de cristal al sistemului 
teseral, cu 24 feţe plane.

Triamidodiphenyltolylkarbinol, (Leukanilina), 
şi Triamidotriphenylkarbinol, (Paraleukani- 
Una), materii colorante, derivate din phcnol.

Triandafil, Grig., advocat şi bărbat politic 
român, n. 1840, şi-a început cariera prin ma
gistratură, unde a ajuns preşedinte al curţii de 
apel, apoi a devenit advocat şi ca om politic 
tnembni constant al partidului conservator. In 
această calitate s’a ales adeseori deputat şi în 
ministeriul generalului Mânu a fost 3 luni mi
nistru de justiţie până la 15 Febr. 1891.

Triangul, triungbiu. In mnsică se numesce T. 
un instrument în formă de triunghiu, din metal, 
care se bate ou un bastonaş tot din metal. Tot 
T. se numesc ancă şi două constelaţiuni, una în 
emisfera nord., între Andromeda şi Berbece, iar 
a doua în emisfera sud., in apropierea căii 
lactee, fiecare cu câte o stea de gr. 3 şi mai 
multe stele mici.

Triangulatlune, măsurare şi hotărnicie de moşii 
pe cale trigonometrică.

Trias, (grec.) trinitate; gruparea a trei lucruri 
congruente; alianţă între trei state.

Triasie, Sistemul (geol.), subdivisiune a grupei 
secundare (v. ac.), numită astfel de Alberti la 
1834. Stratele acestui sistem se compun din gresii, 
conglomerate, şisturi margoase şi calcare com
pacte, avend ca accesori gipsul şi sare gemă. 
Ele sunt slab înclinate, in Germania foarte dis
locate în Alpi şi Carpaţi şi străbătute de nume-
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roase vine metalifere (blenda, galena, zinc, cnpm). 
Perioda T. e însemnată prin apariţi unea amo- 
niţilor şi prin abundanţa pescilor ganoi(}i. Rep
tilele încep a deveni mai abundante şi mai mari. 
Flora este formată în mare parte din fanerogame 
gimnosperme. Şist. T. faciesul germanic se îm
parte în 3 etage (de unde numele), cari sunt 
(de jos în sus): gresia vărgată (sau etagiul inf.), 
Muschelkalk (et. mediu) şi Keuper (et. superior). 
Şist. Tr. există complet în Germania şi în Alpi. 
In România este bine representat (j. Tulcea şi 
Suceava).

Trib, împărţirile unui popor după filiaţie mai 
mult sau mai puţin fantastică, s. e. cele 12 tri
buri ale lui Israel. La Romani erau trei T.: 
Ramnes, care se cjicea că cuprindea pe oamenii 
din poporul lui Ronmlus; TiUes, care se pre
tindea că represintă pe Sabini şi Luceres, pe 
Etrusci. Fiecare T. avea un president numit 
tribun şi se împărţia în lOcMrit cu un mai mare 
(curionj. Aveau obiceiuri sacre comune, oferiau 
jertfe in comun.

Trib se mai numiau împărţirile teritoriale, 
circumscripţiunea, care se dioe că a fost intro
dusă în Roma de Servius TuUius, şi care cu
prindea la un loc pe patricieni şi pe plebei. Ar 
fi fost 30, după resboiul cu Parsena 20, apoi au 
crescut până la 35 (241). 4 T. erau urbane în 
care intrau cele 4 suburbii ale cetăţii, restul 
erau ţerânesci (T. rusticae). T. aveau adunarea 
lor (Comitia tributa) unde se vota de cap; avea 
dar un caracter democratic.

Tribadism, (med.), amorlesbic, manustupraţie 
mutuală între femei. (Cf. art. Onania).

Tribali, popor iliric aşezat prin Serbia de a(ji, 
mai târziu aşezat în stânga Dunărei împreună 
cu Geţii.

Trlbometru, (grec.) aparat pentru măsurarea 
frecării corpurilor.

Tribonlanus, n. în Paflagonia, se ridică până 
la prefectura pretoriului şi până la consulat sub 
lustinian. Fiind ajutat de cei mai distinşi jurişti 
a îngrijit codificarea dreptului roman între 530 
până 545 (v. Corpus juris). f 545.

Trlbord, partea dreaptă a unei corăbii, (v. 
Babord.)

Tribrachls, taote ritmite (= picioare) în ver- 
sificaţiunea antică, constătătoare din câte trei 
silabe scurte: ^ w ^

Trlbulus L., (botan.) mic gen din fam. Zygo- 
phylleae, cuprinde vr’o 15 specii de plante er
bacee lax ramificate, ce cresc prin regiunile 
calde şi temperate ale globului. T. terreatris L., 
este cunoscut poporului nostru sub numirile de: 
Colţu babei, Păducherniţă, Păduchele 
calului, etc. fZ. C. P.]

Tribuna, loc ridicat pentru oratori; catedră 
pentru profesori, sau amvonul pentru predicatori.

„Tribuna*1, ijiar politic cotidian, înfiinţat 1884 
în Sibiiu, sub direcţiunea lui I. Slavici (v. ac.) 
şi editat de societatea pe acţ. «Institut Tipografica. 
Timp îndelungat cel mai cetit ijiar rom. în Trs., 
care a contribuit mult şi la îndreptarea limbei lit. 
dincoace de Carpaţi. T., mai ales dela 1890, a 
fost organul acreditat al comitetului naţional, şi 
îndeosebi în chestiunea memorandului (v. ac.) 
a avut un rol conducător. T. a fost urmărită cu 
o lungă sorie de procese politice, fiind judecaţi 
aproape toţi redactorii ei la temniţă şi societatea

editoare la amen(}i grele. (Numai dela 1893—1903 
pedepsele dictate T.-ei represintă în total amendi 
de 40,656 cor. şi întemniţări pe timp de 17 ani!) 
Aceste procese în fine au consumat întreagă 
averea Inst. tipografic şi au avut de urmare si
starea T.-ei în 16/29 Aprile 1903.

Tribunal, scaunul unui magistrat, unui jude
cător. Jurisdicţiunea unui sau a unor magistraţi 
cari judecă împreună. Localul unde se adună 
judecătorii cari formează T. In> Rom. un T. e 
compus din un president, un judecător de şe
dinţă, un suplent şi un judecător de instrucţie. 
Pe lângă fiecare tribunal se află un parchet (v. ac.). 
In fiecare district este câte un T. Când judeţul 
e mare, T. are mai multe secţiuni, puse sub con
ducerea presidentului dela secţiunea ântâia, numit 
prim-president. Unele T.-le au şi câte un ju- 
decător-sindic special, însărcinat cu conducerea 
operaţiunilor falimentelor. In judeţele mici func
ţiunea sindicului c îndeplinesce suplentul sau 
judecătorul de şedinţă, după delegaţiunea mini
strului de justiţie. Actele de notariat, ipotecele, 
mutaţiunile de proprietate se trec în registrele 
T.-lui. T. poate fi civil, corecţional, comercial, 
militar, eclesiastic, etc., după natura afacerilor 
ce le judecă. Unele T.-le (Ilfov, Iaşi) au o sec
ţiune specială pentru notariat (vinderi, tutele, 
ipoteci, etc.).

In Ungaria T. au fost organisate prin art. de 
lege XXXII: 1871; numărul lor este 67. T. sunt 
judecătorii de prima instanţă, însă în anumite 
afaceri penale mai neînsemnate (cf. art. de 1. VI: 
1883) şi în procese sumare (of. art. 1. XVIII: 
1893) judecă în apel căuşele venite dela jude
cătoriile cercuale.

Tribunalul revoluţionar, se chiamă tribunalul 
înfiinţat în 11 Mart. 1793 după propunerea lui 
Robespierre (v. ac.), spre a pedepsi pe inimicii 
revolnţiei, la început numit »T. criminel extra- 
ordinaire», iar după căderea Girondei numit T. 
revolutionnaire, subordinat comitetului mântuirii 
publice. înaintea lui, pentru mai multă grabă, 
nu se asculta nici apărare nici martori. A trimis 
la ghilotină 2774 persoane. Desfiinţat 23 Maiu 
1795. Şi în alte oraşe franceze erau T. de aceste.

„Tribuna Poporului**, 4iar politic înfiinţat în 
Arad la 1897 sub direcţiunea lui loan Russu- 
Şirianul (v. ac.).

Tribuni, în Roma veche capii triburilor (v. ac.), 
apoi capii diferitelor secţiuni ale comunităţii, 
aşa T. celerum erau capii cavaleriei, T. miliium 
(militares) erau generalii armatei câte 6 de le
giuni; ei comandau pe rând câte 2 luni. Aceştia 
la început erau numiţi de consuli, dela 362 fură 
aleşi 6, apoi 16 dela 311 şi în fine toţi 24 fură 
aleşi de popor dela 207, iar în legiunile extra
ordinare toţi erau numiţi de consuli. T. aerarii 
stringeau banii dela anumite secţii şi plătiau din 
ei pe soldaţi. 1. militum consulari poteataie, 
adecă cu putere de consuli erau acei generali 
cari dela 445—366 au înlocuit pe consuli ca să 
se permită şi plebeilor accesul la puterea su
premă in stat. Cei mai importanţi istorioesco 
au fost T. plebis, instituiţi în 493 pentru apă
rarea plebeilor contra abusurilor consulilor pa
tricieni, în care scop erau întăriţi cu solemnitate 
religioasă şi declaraţi inviolabili (sacrosancţi). La 
început puteau numai interveni (intercessio) ple
beilor nedreptăţiţi de magistraţi, intervenire ce
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puteau exercita numai în cetate, mai pe urmă 
îşi întinseră atribuţiile şi puteau chiema îna
intea adunării tribute Ja judecată pe patricieni. 
Asistau la şedinţele senatului şi puteau împie
deca cu vorba »veto« hotărîrile lui, iar dela 449 
când plebeii obţinură dreptul de a face adunări 
tribute, cari să facă lep şi pentru patricieni, 
nu mai remase patricienilor alt mijloc de luptă 
contra T. decât să câştige pe un T., care apoi 
cu »veto« putea închide gura celoralalţi T. Când 
dispăru deosebirea înti'e patricieni şi plebei, T 
luară apărarea clasei de jos. La tribunat ajungeau 
numai plebei. La început erau numai 2 (5) T., 
dela 457 erau 10. Sulla (82—79) micşoră pu- 
terealor. Pompeius (70) o restabili. împăraţii luară 
şi pentru ei tribunicia potestas, iar Constantin cel 
Mare desfiinţa T. cu totul. In 1347 în Roma Cola 
di Rienzi se declară T. pentru scurt timp şi voi să 
restabilească republica. In Francia după desfin- 
ţarea directoratului (18 Nov. 1799), Sieyes crea o 
adunare legiuitoare de 100 membri cu numele T.. 
modificată in 1804 şi desfiinţată în 1807. In 1848 
poporul român din Ardeal, provocat fiind la arme, 
in contra partidului lui Kossuth, prin procla
maţia din 17 Oct. a comandantului general br. 
Puohner, ca representant al marelui principe 
Ferdinand, a fost împărţit în 15 legiuni, iar fie
care legiune in batalioane de o mie bărbaţi, co
mandaţi de câte un tribun.

Tribut, în sens larg şi general o dare con
venită, o dare datorită; primul imposit poate 
pe cai'e vechii Romani îl impuseseră celor trei 
triburi, tributim. In sens technic şi special, T. 
însemnează darea pe care o provincie învinsă 
trebuia să o plătească cetăţii sau statului în
vingător, poporul protegiat celui protector, va
salul Suzeranului. Nu totdeuna plata de T. din 
partea unei ţeri implica pierderea independenţei 
sale. Ţerile-Române plăteau T. imperiului otoman 
conform vechilor capitulaţiuni din seci. XV—XVI, 
deşi prin art. 1 din tractatnl încheiat de Bogdan 
cu Selira I (lEill) se (jice; »Poarta recunoasce 
pe Moldova de pământ liber şi nesupus», iar T. 
ia denumirea de peşkeş adecă »dar«; de unde 
resuită dar că plata de T. nu implică totdeuna 
vasalitatea ţerii. De regulă însă sub stat tri
butar sau ţeară tributară se înţelege o ţeară 
vasală şi care şi-ar fi pierdut independenţa şi 
suveranitatea. [Val. Ui'şianu.]

Tricala, pe arămânesce Tărcolo (.slav. = cerc) 
e centrul Arămănilor din Tesalia, reşedinţa unui 
episcop; are o garnisoană mare. Locuitorii în 
cea mai mare parte sunt Arămâni în număr de 
6000, iarna, când vin Arămânii dela Pind, nu
mărul lor se urcă până la 12,000. Mai sunt 
3—4000 Greoi, 1000 Bulgari şi Albanezi, lOOOSpa- 
nioli (Jidani) şi puţiui Turci.

Tricala, v. şi Larinus.
Triceps, cu trei capete; Musculos T., muscul 

aşezat în dosul braţului superior, este estensor 
al braţului.

Trichechidae, (zool.) v. Finnipode.
Trichiasa, (med.) morb cronic al marginei ple

oapelor, caracterisat prin desvoltarea unui număr 
mai mare de peri întorşi cătră ochi. Aceştia 
freacă bulbul şi provoacă inflamaţii şi ulcere. 
Trebuesc delăturaţi prin operaţie. (Cf. şi art. 
Distichiasa.)

Trichina, vierme părăsit, de abia visibil cu ochii

liberi. Bărbatul lung de l-4—1-6 mm., femela 
de 3—4 mm. In stare adultă trăiesce în in
testinul subţire la diferite mamifere: om, guzan, 
şoarece, porc, porc sălbatec, hipopotam, iepure, 
cobai, viţel, miel, cal, câne, urs, pisică, vulpe 
(T. spiralisj. In stare de larvă emigrează şi 
trăiesce în muşchii numitelor animale (T. mus- 
cularis). Omul se infectează în general cu carne 
de porc; iar acesta se infectează mâncând mici 
rozătoare (şoareci, guzgani, etc.). Boala deter
minată prin presenţa T.-ei este cunoscută sub 
numele de trichinosă şi se manifestă prin iri- 
taţiuni gastro-intestinale, friguri, dureri muscu
lare atroce, genă în respiraţie, aspect tiphic şi 
în urmă moartea. Rareori are loc vindecarea, 
când larvele se cretifică în muşchi. Epidemii de 
trichinosă au fost adesea observate în Germania 
şi în America. In România din fericire până 
acum nu s’au observat decât două caşuri, unul 
în 1868—69 în Bucuresci (Ia autopsia a două 
cadavre s’au găsit T. închistate în muşjshi), şi 
al doilea cas semnalat de Dr. Brândza în Iaşi, 
în 1874. [Dr. N. Leon.]

Trichlrla, Trichier, (grec.) luminări cu trei 
braţe, cu cari archiereul la anumite părţi ale 
liturgiei în forma crucei împarte binecuvântare. 
Represintă Sf. Treime şi Dichiria (v. ac.) pe 
Christos ca Dijeu şi om adevărat.

Trichite, un fel de Belonite (v. ac.).
Trlchloraldehyd, (Chloral), o substanţă sin

tetică organică ce resuită din acţiunea chiorului 
asupra aldehîdei propriu (jisă; e lichidă, ame
stecată cu apă se hidratează formându-se chloral- 
hidrat, care are proprietăţi hipnotice şi care se 
presintă sub forma unor cristale albe.

Trlchlormetan, (Chlorofarmul), un lichid ce 
servă în medicină ca anestesic, iar in industrie 
ca disolvant al cauciucului, sulfului şi se prepară 
făcând să lucreze hipochloritul de calciu asupra 
alcoolului ordinar.

Trichoblaste, (hotan.) termin puţin usitat,.ce 
se dă perilor interni scleroşi, cu rol mecanic, 
dela Nymphaeaceae, Monsteraceae, etc.

Trichocephalus, vierme neniathelmint din fa
milia Trichocefalidelor, trăiesce părăsit în in
testin la om, uneori în apendicele coecal. Băr- 
bătuşul lung de 35—45 mm., iar femela de 
35—50 mm. Partea anterioară a corpului este 
subţire; cu ea stă ascuns în mucoasele intesti
nale ; partea posterioară este cu mult mai groasă.

Trfchocişti, mici bastonaşe urzicante în corpul 
protozoarilor ciliaţi.

Trichodectes, insect apter din familia Ricini- 
delor, trăiesce părăsit pe mamifere, so deose- 
besce de pediculide fiindcă are gura conformată 
pentru masticat. T. caniş (Retzius) pe câne; T. 
subrostratus (Nitzsch) pe pisică; T. climax 
(Nitzsch) pe capră; T. scalaris (Nitzsch) pe bou; 
T. parumpilosus (Piaget) pe cal; T. vestitus pe 
cal şi măgar.

Trichoglossidae, fam. de paseri din ord. Pa
pagalilor, cu genurile: Trichoglossus, Coryllis 
şi Damicella.

Trichogyn, (botan.) partea subţire, ca un păr 
sau fir, variabilă în lungime, de deasupra oogo- 
nului ;v. ac. şi carpogoii). T. are rol de a prinde 
anterozoizii, a-i fixa şi a transporta conţinutul 
lor până la oosfera, şi astfel după ce se eăvîr- 
şesce fccundaţia T. se resoarbe.
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Trlchomanes Sm., (botan.) gen do Perige, fam. 
Hymenophyllaceae. Sunt plante în general tro
picale. T specioaum WlUd. f= T. radieans Sw.) 
uingurcresce în Irlanda. Francia sudică, Madera, 

, Canare, America nordică, etc. [S. Şt. R.]
Trlchoml, v. Peri.
Trlchomonade, protozoare flagelate, au patru 

sau cinci flagele, cuprinde genurile: Trichomona 
vaginalis, trăiesce părăsit în mucoasele vaginei; 
T. hominis, în intestine la om. [Leon.]

Trichomycosis, (med.) morb al perului, pro
vocat de ciuperci microscopice, cari înmulfin- 
du-se formează mici noduleţe. Se observă mai 
ales subsuoară.

Trichophthora, (grec.) termin pentru remediile, 
ce se întrebuinţează pentru stîrpirea pemlui.

Trichoptera, ordin de insecte, prevăzute cu 
trompă, cu aripile neegale acoperite cu solzi şi 
peri, au metamorfoza complectă. Cuprinde fa
milia Phryganidae.

Trichosis, (med.) morbi de piele provocaţi de 
anomalii în formarea perilor.

Trichosoma, vierme nemaltelmint părăsit. T. 
pitea Bud. trăiesce în beşica urinară la vulpe 
şi lup; T. tenuisaimum Dies, în intestin Ia po
rumbei; T, retuaum Raill, în coecum la găină; 
T. hrevicoUe Rud., în coecum Ia gâscă; T. aero- 
philum Creplin, în trahee la vulpe. [Leon.]

Trichotomia, divi.siunea în trei, cum e s. e. 
genul gramatical în : masculin, femenin şi neutru.

Trlchotrac!ielldae, familie de viermi părăsiţi 
din cl. Nemathelminţilor, ord. Nematodelor. cu 
genurile: Triehina (v. ac.) şi Trichoeephalua 
(v. ac.).

Triciclu, trăsură cu 3 roate.
Tricinlum, (lat) nume dat în musică prin 

seci. XVI bucăţilor musicale scrise pentru 3 voci 
sau 3 instrumente.

Trlcllnlum, la Romanii vechi locul de şecţut, 
aşternutul cu perini, pe care şedeau ori se culcau 
când mâncau la masă.

tricoceae, (botan.) sin. cu Euphorbiceae (v. ac.). 
Se întrebuinţează acest termin şi pentru alte 
plante cari au fructul compus din trei capsule 
sau coecae, ca şi Eupborbiaceele.

Tricolor, de trei colori.
Tricolorul românesc e: roşu, galben şi venăt; 

aceste colori se găsesc pe ţeseturUe, apoi pe îm- 
brăcămintele femeilor române. Colorile aceste 
sunt o moştenire din Dacia-Traiană. (Cf. Dr. I. 
Neigebauer: »Dacien aus den tlberresten des 
klassischen Alterthums, etc.«) Cu aceste colori era 
decorat şi palatul (Jeilor. (v. »Odissee« în »Neues 
Pester Journal» din 9. Febr. 1902. pag. 28.) Co
lorile Ardealului prima dată apar în scutul ţerii 
în diploma împărătesei Maria Theresia din 2 Nov. 
1765 în ordinea următoare: venăt, roşu şi galben. 
Guvernatorul principele Schwarzenberg în 1852 
le stabilise astfel: roşu, galben şi venăt. Defl- 
nitiv stabilesce ordinea colorilor decretul regesc 
din 9 Febr. 1874 aşa precum se găsesc in di
ploma împărătesei Maria Theresia. Tricolorul 
Ungariei: roşu, alb şi verde, prima dată îl stabi
lesce art. de lege XXI, din 1848. (Cf. I. St. Şuluţu, 
în Transilvania Nr. X. 1901). |S. St. Ş.]

Tricot, (pron. trico), haină tricotată sau împle
tită, cai'e se îmbracă pentru căldură.

Trieotage, (pron. tricotaj), împletitură.
Tricotat, împletirea la ciorapi.

Maţina de tricotat, maşină care înloouesce pri
mitiva şi anevoioasa lucrare de ciorăpărie, care 
se făcea cu mâna prin ajutorul de cinci undrele. 
Nu se cunoasce numele inventatorului, se Jice 
că a fost un ferar din Normandia. M. de tri
cotat se compune dintr’un şir de undrele cu 
croşete la vârfuri, partea de jos a acestor ace 
flexibile este fixată în plumb. Firul de aţă, de 
bumbac sau de lână se aplică pe aceste undrele, 
formând ochiuri, prin mişcare, Iş intervale suc
cesive, acele se îndoiesc, lasă ochiurile şi prind 
de pe firul maşinei alte noue, producând astfel 
o stofă de tricou. M. cele mai noue sunt ma- 
şinele circulare, cari permit a da o formă ro
tundă obiectului tricotat, fără să mai fie tre
buinţă de a completa ciorapii prin cusătură. 
Această industrie a luat un mare avânt în timpul 
mai nou. [M. B.j

Trlctrac, joc pe un damier cu 2 comparti
mente, se joacă cu 2 zări şi 30 dame.

Tridens, (lat) Trident, furcă cu trei coarne; 
atributul (joolui Neptun.

Tridentln, Coneilitd, convocat de cătră papa 
Paul III, Ia 1542 şi început la 13 Dec. 1545 în 
Trident (cetate în Tirol), s’a încheiat la 4 Dec. 
1563 sub Piu IV, a ţinut 25 şedinţe (sessiones), 
participând la conciliu cei mai erudiţi prelaţi şi 
teologi catolici. Erumpând în T. un morb con
tagios de friguri, conciliul şi-a ţinut ses. 9 şi 10 
în Bologna Ia 1547; din 1547—1551 s’a sus
pendat. In 1551 papa luliu 111 a redeschis con
ciliul în Trident; după ses. a 16-a, în 28 Aprile 
1552 conciliul, din causa resboiului din Germania, 
s’a suspendat pe 2 ani, s’a redeschis însă numai 
după 10 ani sub papa Piu IV, ţinendu-se ses. 
17—25. Scopul C. T. a fost: să definească punc
tele de credinţă combătute de Luther şi să stîr- 
pească abusurilo din biserică şi să reformeze disci
plina bisericească. Prin decretele de reformaţiune 
normează drepturile şi datorinţele episcopilor şi 
ale clericilor şi ia disposiţiuni cu privire la admi
nistrarea sacramentelor. Acest cogeiliu face epocă 
în istoria bisericească. (Cf. Theiner, Acta ge
nuina ss. oecumenici ConciliiTridentini abAngelo 
Massarello conscripta. Zagrabiae, 1874.)

Tridentini, Alpi, munţii spre est dcla Etsch în 
Tirol, între Fleimser şi Sugana, piscul Ciina 
d’Asta 2693 m. înalt.

Tridinita, mineral, bioxid de siliciu, pseudo- 
hexagonal pe druse în roce vulcanice acide sau 
neutre. De composiţie identică e cristohalitul, 
care se găsesce în octaedri cubici.

Triedru, corp geometric cu 3 feţe.
Trienal, ce ţine 3 ani. Triennium, interval 

de trei ani.
Trient (ital. Trento, lat. Tridentum), oraş în 

Tirol, lângă Etsch, 21,486 loc. (1890); episoop- 
principe; dom; industrie de mătasă, vii; comerciu 
viu spre Italia. Conciliul tridentin (13 Dec. 1545 
până 4 Dec. 1563), convocat pentru delăturarea 
desbinării bis. produsă prin reformaţiune şi a 
abusurilor descoperite de aceasta, susţine dogma 
de până aci şi decise în favorul puterii papale.

Trientalls L., (botan.) gen de plante perenale 
din fam. Primulaceelor, trib. Lysimachieae, cu 
tulpina gracilă solitară, foile subverticilate şi 
pedunculi filiformi. Cuprinde doue specii boreal- 
temperate, uneori cultivate, dintre cari T. euro- 
paea L., indigenă la noi. [A. Pr.]
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Trier, guvernam. în prov. renană a Prusiei, 

7183 km*., cu 708,451 loc. (1895). Capitala T., 
lângă Mosel, 40,026 loc.; episcopie; dom romanic 
din seci. VI; numeroase anticităti romane (palat 
imperial, amfiteatru, băi, Porta uigra), bibliotecă 
cu manuscripte preţioase (Codex aureus), museu, 
gimnasiu clasic şi real, seminar de preoţi şi do 
inveţătoare, institut de surdomuţi; cameră de 
comerciu. Pe timpul Romanilor Augusta Trevi- 
rorum, locul central al Galliei de nord, 451 de
vastat de Huni; în evul mediu sediul unui archi- 
episcop-elector, 1473—1797 universitate.

Triest, cel mai însemnat port al Austriei, 
lângă sinul de T., 121,816 loc. (1890). Teritoriul 
95 km1., cu 157,466 loc. (1890); oraşul are ca
racter italian; reşedinţa locţiitorului, a unui epi
scop şi a Lloyd-ului austro-ungar; academie nau
tică şi comercială, şcoală superioară de comerciu, 
institut idrografic cu observatoriu astronomic, 
bibliotecă, 2 musee pentru anticităţi, museu de 
arte şi de istoria naturală; catedrală în stil gotic, 
bursă, teatru, far, arsenal, spital; apaduct. Port 
nou (zidit 1868—83), port pentru lemne şi pentru 
petroleu; şantier, fabrică pentru curăţirea ore
zului şi cafelei, fabrici de maşini, chimicalii, 
cărţi de joc, hârtie de ţigarete, etc.; ccmerciu 
înfloritor; legături de vapoare cu toate porturile 
Însemnate ale Adriaticei şi Mediteranei estice; 
1897 au întrat în port 9592 năi de 1.934,384 
tone, au ieşit 9515 năi de 1.928,488 tone. In 1895 
a fost valoarea importului pe mare 185 mii. fl., 
pe uscat 1592 mii. fl.; a exportului pe mare 
150;6 mii. fl., pe uscat 153'8 mii. In împreju
rimile oraşului sunt numeroase vile şi casteluri, 
între cari mai vestit e Miramar. Vechiul Ter- 
geste, colonie romană, mai târdiu şi-a schimbat 
des stăpânii, dela 1295 oraş liber, dela 1382 al 
Austriei.

Trifan, mineral (sinonim spodumenj, piroxen 
monocliuic litinifer. Be găsesce pe insula Uto, 
la Norwich şi Stirling în Massachusetts.

Trifilina, mineral, fosfat de fler şi de litiu, 
verde. Se găsesce la Bodenmais, Norwich, etc.

Trifles, (engh, pron. treiflx) nimicuri, obiecte 
mici.

Trifoii!, numele românesc al mai multor specii 
din genul Trifolium L. (v. ac.). Trifoiu alb = 
Trifolium repens L. (v. ac.). Trifoiu galben = 
Trifolium procumbens L. (v. ac.). Trifoiu roţu 
= Trifolium pratense L. (v. ac.). -

Trifolium L., (botan.) mare gen din fam. Le- 
guminosae-Papilionaceae, trib. Trifolieae, cu
prinde vr’o 150 specii bine distincte de plante 
erbacee anuale sau perene, respândite cele mai 
multe prin regiunile temperate şi subtropicale 
ale emisferei boreale, unele cresc şi prin munţii 
tropicali din America şi Africa şi în America 
australă extratropicală. Frunzele cu 3 foliole 
uneori cu 5—7 foliole digitate sau mai rar pi
uate şi însoţite de stipuli concrescuţi cu peţiolul. 
Florile adesea purpurii roşii, albe sau mai rar 
galbene sunt reunite în spice sau capitule sau 
in umbele, rar sunt solitare. Dintre numeroasele 
specii de Trifolium, ce cresc prin părţile noastre 
şi cunoscute de popor sub numirea generică de 
Trifoiumenţionăm: T.alpestreL., T.arvenseL., 
numit vulgar Meluşel (Oltenia), Motocei 
sau Papanaşi (Moldova), Mîţişori (Transil
vania), etc. T. pratense L. vulgar Trifoiu roşu.

T. repens L. vulgar Trifoiu alb, T. panno- 
nicum Jacq., etc. Unele specii de Trifoiu sunt 
de mare importanţă pentru agricultură mai cu 
samă ca plante furagere, astfel sunt: T. in- 
carnatum L., T. hybridum L., T. pratense L. 
şi T. repens L. Mai toate speciile de Trifolium 
sunt şi excelente plante melifere, din care causă 
sunt mult visitate de albine. Trifoiul cu 4 foi 
este rar şi se crede, că aduce noroc celui ce-1 
găsesce. [Z. C. P.]

T. ca plantă de nutreţ este de mare impor
tanţă pentru regiunile cu clima mai temperată 
şi recoroasă, căci el se face mai totdeuna sigur 
şi se poate lua cu bun succes în rotaţiunea or
dinară. Durează şi se folosesce numai 2—3 ani. 
In al 4-lea an este deja rar de tot, de nu mai 
avem ce cosi din el. Dă pe an câte 2—3 care 
de nutreţ verde, ori pentru uscat. De păşunat 
este mai puţin potrivit şi produce meteorisaţia 
la vite, mai cu samă când este ud cu apă de 
ploae şi rouă pe el. Semenţa i-se ia în anul şi 
recolta din urmă înainte de a-1 întoarce. Afară 
de T. roşu se mai cultivă T. alb. T. repens bun 
pentru păşuni, şi trifoiul corcit, T. hybridum, mai 
productiv decât trifoiul alb, dar mai bun ceva 
decât cel roşu fiind mai puţin cocenos. Şi unul 
şi altul se întrebuinţează cu deosebire la pă
şuni şi în fenaţele artificiale şi naturale de veci 
pe terenurile joase şi ravene. La făcut fenul 
toate T. se usucă cu deosebire pe capre (pira
mide) pentru a nu-şi pierde foile şi floarea lor.

Trifon, Sfânt, a suferit martiriu sub împer. 
Diocleţian, pe la 250, în Nicea; biserica orien
tală îl serbează în 1 Febr., cea apuseană în 
10 Nov. In popor e sărbătorit ca apărător de 
locuste.

Triftong, silabă compusă din 3 sonuri, cari se 
rostesc dintr’odată.

Trigemlnus, (anat.) Nervus T., al cincilea 
nerv ce pornesoe direct din creer. Prevede cu 
fibre motorice o serie de musculi în faţă şi fa- 
ringe, cu fibre sensibile pielea capului şi a feţei, 
conjunctiva, mucoasa nasului şi a cavităţilor în
vecinate, fariugelui şi gurei, musculatura feţei 
şi bulbului.

Trigla, Trigdaus, Triglav, Terglou, la Slavi 
un (jeu cu trei capete, cari representau ceriul, 
pământul şi iadul, (v. Trimurti, Trinitate.)

Trlglochln L., (botan.) gen de plante perenale 
palustre din fam. Naiadaceelor, trib. Juncagineae, 
de port erbacen, flori mici în racem spiciform. 
Cuprinde vr’o 12 specii respândite în întreagă 
regiunea temperată, dintre cari T. palustre L., 
singura specie indigenă la noi. [A. Pr.j

Triglyphe, (archit.) ornamente ale frisei dorice, 
între cari se află metopele (v. ac.).

Trigon, (gree.J triunghiu.
Trigondodeeaedru, formă de cristal mărginită 

de 12 triunghiuri plane; hemiedrie a trapezoe- 
drului teseral.

Trigonella L., (botan.) gen din fam. Legumi- 
nosae-Papilionaceae, trib. Trifolieae, cuprinde 
vr’o 50 specii de plante erbacee anuale sau pe
rene cu un miros penetrant, respândite prin Eu
ropa, Asia şi Africa, iar T. suavissima Lindl. 
cresce în Australia. Dintre speciile acestui gen 
menţionăm: T. foenum-graecum L., cultivată din 
causa seminţelor întrebuinţate de economii de 
vite pentru îngrăşarea animalelor, mai cu samă
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a cailor. Aceste seminţe sunt întrebuinţate în 
medicină sub numirea de »Semen Foenigraeeit. 
In părţile noastre cresc următoarele 3 specii: 
T. Beaseriana Seringe. vulgar Molotru, Sui
ţi n ă. T. coerulea Seringe., numită popular M o - 
lotru albastru, Sulfină albastră, Su- 
fulfvînet, excelentă plantă meliferă, din care 
causă e.ste foarte frequentată de albine, şi T. 
monaţeliaca L., oare crosce prin locuri de cul
tură in Dobrogea. [Z. C. P.]

Trigonometria, Cgree.J parte a matematicei, 
care cupilude regulele după cari din 3 elemente 
(unghia, lăture) date ale unui triangul se de
termină prin calcul celelalte.

Trljodkresol, v. Losophan.
Trikkala, nomarchie grec., 5870 km*., cu 

176,773 loc. (1896). Capitala T., 21,149 loc.; 
archiepisoop; cultură de bumbac.

Trikupis, jSpirifton, savant şi bărbat de stat grec, 
n. 1788 în Missolunghi, f 1873. Dupărevoluţiunea 
grecă fit ministru de externe şi de culte, apoi 
consul la Paris, mai târdiu la Londra. A tipărit în 
Paris (1836) discursurile sale politice ţinute pe 
timpul revoluţiunei grecesci. A scris şi poesii, 
însă cel mai remarcabil op al lui T. e istoria re
voluţiunei grecesci, 4 voi. (Londra 1853—57).

Fiul seu Charilaos, om de stat grec, n. 1832, 
a fost mai de multe ori ministru între ami 
1867—90, iar la 1892 ministru-president.

Tril, in musică un ornament melodic, vocal 
sau instrumental, care consistă din alternarea 
repede şi egală, de mai multe ori repetată, a 
unei note reale cu brodăria ei superioară.

Lanţ de triluri, o serie de noto fiecare tri- 
lată, trecendu-se din una în alta şi numai ul
timei dandu-i o încheiere. [T. C.]

Trilateral, ce are trei laturi.
Trilema, în logică silogism dilematic, a cărui 

premisă majoră hipotetică conţine o triplă dis- 
juncţiune.

Trljlon, un milion de bilioane; a treia potenţă 
a milionului. (1 cu 18 nule.)

Trilobat, (botan.) cu 3 lobi; v. lobat.
Trllobiţl, (Trilobitae), o grupă de crustacei 

fosili.
Trilogia, (grec.) v. Tetralogia.
Trimalchio, numele unui parvenit bogat, care 

figurează în romanul social »CenaTrimalchionis«, 
scris de Petronius Arbiter, care a trăit pe timpul 
lui Nero.

Trîmbita, numire dată instrumentelor natu
rale îutrebuiuţate pentru semnale în armată, 
de forma trompetei (v. ac.) sau de forma goarnei. 
Pe unele locuri numele de T. e dat buciumului 
(v. ac.), mai cu samă când nu e încovoiat, la 
capăt. T. cu clapine e numele ce se dădea la 
noi vechilor instrumente formate din tipul goarnă, 
cromatice prin ajutorai clapelor laterale ca la 
flaute, instrumente astă(Ji ieşite din us. [T. C.J

Trimestru, (lat.J interval de 3 luni.
Trimetru, versul dialogului în drama grecă 

şi romană, su compune din 3 picioare iambice 
duble, divisate prin cesură în 2 părţi inegale. 
(V. şi Uimetru.)

Trimis, V. Legat.
Trimonoecie, (botan.) cenomonoecie, particu

laritatea unor plante de a ave pe acelaş individ 
flori ermafrodite, bărbătesci şi femeiesci. adecă 
3 felurî de flori; s. e. Saponaria oeymoidea.

Trimpoele, com. rur. în Trans., cott. Alba inf., 
cu 6255 jug. cat. şi 1045 loc. rom.

Trimurti, în mitol. indică ()eu cu trei capete, 
adecă în trei feţe, şi a format trinitatea (treimea) 
religiunii, şi anume a Şeilor Brahma, Yişnu şi 
Şiva în formă de unitate. Pe la 900 a. Chr. 
cultul lui T. era general la In(Ji.

Trinacria, (»ou trei unghiuri»), veche numire 
a Siciliei.

Trinchet, lemn de brad pentru "catarte şi plute.
Tringa, ('lat.) gen de pasere din ord. Chara- 

driornithelor (Sitarilor), ce locuiesce mlăştinile 
Europei şi Asiei. Acest gen cuprinde 82 specii, 
ca: T. alpina; T. pygmaea; etc.

Trinia Hoffm., (botan.) gen de plante pere
nele din fam. Umbelliferelor, tribul Amnineae, 
cu petalele incurve şi flori dioice. Cuprinde vr’o 
8 specii mediterane şi centralasiatice, dintre cari 
cităm ca destul de frequentă pe bărăganele noastre 
pe T. Kitaibelii MB. [A. Pr.]

Trlnldad, insulă în A utilele mici, în posesi
unea Angliei, 4544 kma., cu 240,826 loc. (1896); 
solul bine cultivat (zahăr, etc.). Capitala Port of 
Spain. Până la 1797 a fost a Spaniei.

Trinltarl, ord. călugăresc, înfiinţat la 1190 de 
cătră loan de Matha şi Felix de Valois cu me
nirea să libereze pe creştinii că4uţi în sclăvie, 
prin adunarea de elemosine, jertfirea averei şi în 
cas de lipsă a libertăţii proprie. încetând sclăvia 
în Europa, T. şi-au străpus câmpul de activitate 
în ţerile infectate de sclavagiul negrilor.

Trinitate, la Greci trei (Jd de frunte: Zeus, 
Apollon şi Athena, cari au întrunit toată pu
terea divină şi cari au representat pe toţi ceia- 
lalţi 4ei. La Romanii veohi triada capitolină se 
compunea din Jupiter, Juno şi Minerva; Jupiter 
ca creator, Juno ca Materie' şi Minerva ca spirit.

T. la creştini, v. Treime.
Trinitatea în cetatea Palmyra din Syria 

au format-o 4eii Melechbet, Aglibot şi Juhribot.
Trinitate, insulă în Antilele mici, v. Trinidad.
Trinitrin, (Trinitroglycerina), un liquid care 

se obţine din tratarea unui amestec de acid azotic 
şi acid sulfuric asupra glycerinei. Este între
buinţat iu medicină contra asthmei iar în indu
strie pentm formarea unor corpi explosibili.

Trinitrofenol, (Acidul picricj, o sub.stanţă pul- 
vemlentă galbenă ce se obţine la tratarea aci
dului fenic cu un amestec de acid azotic şi sulfuric. 
E un corp explosibil.

Trinjl, se numesce în Moldova planta Neottia 
Nidus avis Rich. (v. ac.)

Trlnkltat, oraş cu port în Africa orientală, 
lângă Marea Roşie. Aci au bătut mahdiştii pe 
Egipteni sub Baker-paşa la 4 Febr. 1884.

Trinom, cantitate algebrică compusă din 3 cifre.
Trio, (ital.J în musică composiţiune vocală 

sau instrumentală pentru 3 voci concertante; (iu 
Germania acest titlu e limitat la composiţiunile 
instrumentale, cele vocale numindu-se terzett). 
In musică de dans, în maiş şi chiar în scherzo 
se dă numele de T. părţii intermediare după 
care se reia partea ântâia. Are aceeaş formă ca 
şi partea ântâi, numai cu tema de un caracter 
contrastant. [T. C.]

TrIod, (trei cântări) (grec.) carte rituală a bi- 
sericei orientale, în care se cuprind cântările sacro 
aşezate pe timpul dela Dumineca Vameşului şi a 
Fariseului până în Sâmbăta cea mare. Se numesce
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T., pentru că pe când canoanele sau imnurile 
prescrise în alt timp al anului bisericesc con
sistă din 9 ode, în T. canoanele stau din 3 sau 
şi mai puţine ode.

Trloecle, (botan.) particularitatea unor plante 
de a ave unii indivi(ji numai cu flori bărbătesci, 
alţii numai cu flori femeiesc! şi alţii numai cu 
flori ermafrodite, s. e. Frasinul.

Triolet, poesie mică de 8 versuri, câte odată 
de 9—12 versuri iambice sau trohaice, scurte 
şi numai cu 2 rime. De origine e franceză. Pri
mele 2 versuri conţin idea fundamentală şi se 
repetă întocmai, sau cu mică modificare, la finea 
poesiei. Primul vers se repetă şi la mijlocul poe- 
siei şi dela aceasta întreită repetare .şi-a luat nu
mele T. T. formează de comun o poesie de sine. 
Pot însă mai multe T. aparţine unei poesii. Poesia 
compusă din 3 T., se numesce Rondel, care are 
şi alte forme, variate după epooe. [*J

Triolet, în musică, grup de 3 sunete de aceeaş 
valoare, socotite în evaluarea măsurii numai 
drept 2, mai rar drept 4. Dublu T. e împăre- 
cherea a două T., figură melodică ce trebue a o deo
sebi de acea numită sextolet oare provine din fi ag- 
mentarea notelor unui T. şi care astfel ia 3 accente, 
pe când ântâiul nu are decât 2. [T. C.]

Trlor, maşină de curăţit grâul şi alte cereale 
de seminţele de buruieni mărunte şi rotunde: 
neghină, măzeriche, osigă ş. a. T. se compune 
din un cilindru ceva cam înclinat ca 144 şi sub 
pâlnia sa are o sîtă schimbătoare cu găurele de 
24 XI'5 şi 24X2 mm., cari în total sunt ceva 
mai mici decât mărimea mijlocie a boabelor de 
grâu şi secară, şi lasă să treacă deci prin ele 
numai boabele incomplete sfărîmate şi cele de 
neghină, etc. Pentru ca găurile să nu se astupe, 
cilindrul are pe ambe laturile nisce perii aspre 
ori fâşii de piele, cari împing boabele înţepe
nite înapoi în cilindru. T. cele mai des usitate 
sunt Pernollet francez şi Mayer & comp. din 
Ealk lângă Colonia pe Bhin. Fiecare fabrică 
face T. în diferite dimensiuni.

Trlpartltum, Opus T. luris consuetudinarii 
Inciţi Regni Hungariae, codice publicat de 
Stef. Werbbczy în 1514 la ord. reg. Vladislav II, 
care coprinde o colecţiune sistematică a •tu
turor drepturilor, legilor şi obiceiurilor şi ordi- 
naţiunilor aprobate ale ţeni«. Acest codice a fost 
aprobat prin art. de lege LXIII: 1514 şi până 
în timpul mai nou a servit de basă pentru în
treaga jurisprudenţă a Ungariei.

Triped, (lat.) cu trei picioare.
Tripla alianţă, alianţă între 3 puteri. T. mai 

celebre: 1668 intre Englitera, Olanda şi Svedia 
contra Franciei; în timpul mai nou: între Ger
mania, Austro-Ungaria şi Italia.

Trlpllca, respuns la o duplică (v. ac.).
Triplita, fluorfosfat de fler şi mangan, cri

stalin. T. se găsesce la Limoges, Bodenmais.
• Tripoli, rocă, de colo are albă-gălbuie, năsipoasă 
fină, formată de teste silicioase de diatomee vi- 
sibile sub microscop. T. constitue uneori straturi 
puternice, s. e. în. Germania de nord. E întrebu
inţată la fabricarea dinamitei, pentru şlefuit, etc.

Tripolis, (TripoUtania), teritoriu turcesc la 
coasta nordică a Afrioei între Sirtul mare şi cel 
mic, cuprincjend ancă şi platoul Barka şi oazele 
Ghadames, Tozzan, Andşiîa, 1.033,400 km*., cu 
1 milieu loc. Mauri, Beduini arabi. Berberi şi

Negri. Producte: grâu, curmale, şofran. Co- 
merciu de caravane spre Sudan. In anticitate al 
Cartaginei apoi al Romanilor; 1599—51 al Spa
niei, apoi al Turciei şi mult timp cuib de piraţi.

Capitala T. (TarabuluaJ, lângă Mediterana, 
35,000 loc.; port întărit.

Trlpollţa, (Tripolis), capitala nomarchiei grec. 
Arcadia, 10,465 loc. (1896); archiepiscop; înainte 
de a fi fost dărîmat în resboiul de eliberare 
(1821) era oraş înfloritor cu 20,000 loc. In apro
piere ruinele dela Tegea şi Mantinela.

Tripollth, (grec.) o massă compusă din ghips, 
var şi năsip, întrebuinţată la bandage chirur- 
gice şi lucrări de stucatură.

Tripotaglu, bîrfire nedeamnă, intrigă; îndeo
sebi machinaţiuni de bursă.

Trlptolemos, în mitol. grec. fiul Iui Eeleos, 
regele din Eleusis, favoritul (}ine> Demeter, 
pentru că a lăţit agricultura.

Triptychon, (grec) tablou compus din 3 părţi; 
în evul mediu la altare, în timpul mai nou şi 
în pictura profană.

Triquetrum, lineal paralaetie, instrument al 
astronomilor vechi pentru mesurarea distanţei 
stelelor dela zenith.

Trirema, (grec) un bastiment de resboiu al 
Grecilor vechi, cu 3 bănci de lopătari aşezate 
preste olaltă.

Trlsaglu, cântarea întreit sfântă (Sf. D4eule, 
Sf. Tare, etc.) Forma T.-lui este cuprinsă în 
cântarea serafică la Isaia profetul (VI, 3).

Trişca, instrument de suflare; dela cuvântul 
slavon trostea = trestie; se compune dintr’o ţevie 
de trestie, lungă de 19 cm., avend de regulă 
şese borţi ovale, făcute cu cărbune aprins, la 
distanţă de 11 mm. una de alta. Sunetul trişcei 
e tare şi ascuţit. Ţeranii cântă cu ea pe la joc. 
V. şi Fluor.

Trlsetum Pers., (botan.) gen de plante de 
comun perenale din familia Gramineelor, tribul 
Aveneae, foarte înrudit cu A vena (considerat 
do unii numai ca subgen) de care diferă prin 
cariopsa uesulcată. Cuprinde vr'o 50 specii tem
perate dintre care cităm: T. pratense Pers., 
(Avena flavescens L., foarte răspândită la noi 
în regiunea alpină) care împreună cu altele înru
dite sunt excelente plante furagere. [A. Pr.j

Trisfetitele, numele slavon al sfinţilor Trei- 
lerarchi şi al bisericei din Iaşi consacrate lor.

Trisllabic, (gram.) cuvinte constătătoare din 
câte 3 silabe.

Trismegistos, supranumele ce Grecii dădeau 
lui Hermes.

Trismus, (med.l crampi tonici în acea parte a 
musculaturei din faţă, care strînge falca inf. de 
cea superioară. (Cf. art. Tetanus.)

Trison, nume dat în unele tratate de armonie 
acordurilor formate din trei sunete. In aoelaş 
sens era întrebuinţat în tratatele vechi cuvântul 
triadă. [T.C.]

Trissino, Giov. Giorgio (1478—1550), poet şi 
erudit ital., pe timpul lui Leon Xşi Clemente Vil, 
cari îi încredinţară mai multe misiuni politice. 
Adorator al clasicismului antic; scrise o epopee 
•Italia liberata da’ Goti«, o dramă »Sofonisba« şi 
o comedie imitată după Plaut, »I simillimi», toate 
inferioare poesiilor sale lirice.

Tristan şi Isolde, persoanele de frunte într’o 
tradiţiune celtică. T. apare în Cornwall în Anglia
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Ia curtea regelui March, care era unchiul seu. 
Rănit într’o luptă cu un viteaz, ca şi cântăreţ 
pe harfă, merge în Irlanda, unde face cunoscinţa 
Isoldei, fata regelui, reîntorcendu-se spune un
chiului de Isolde cea frumoasă. Unchiul îl trimite 
pe T. peţitor, T. aduce pe Isolde pentru unchiu, 
dar după cununie T. se amorizează de ea şi se 
încep aventurile şi patimile lor.

Tristan da Cunha, insulă brit. în sudul Ocea
nului Atlantic, 116 kma., cu 64 loc., vulcanică, 
cu înălţimi până Ia 2600 m.

Trlsteţa, stare afectiyă a sufletului, provenită 
din depresiunea sensului vital prin disposiţiuni 
nenormale ori turburări ale organismului psicho- 
fisiologic, şi însoţită de o durere internă şi de 
o neplăcere duraveră. [PI.]

Tristia, cinci cărţi poetice, scrise de Ovidiu 
(v. ac.) pe drum şi din Torni, locul exiliului, cătră 
persoane din Roma. Sunt mişcătoare epistolele 
cătră soţia sa.

Triticl, insecte, v. Anguillulidae.
Triticum L., (botan.) gen de plante anuale sau 

biene din fam. Gramineelor, trib. Hordeae, ca- 
racterisat prin spice valide spicule pauciflore. 
Cuprinde (inel. subgenul Aegilops) vr’o 10 specii 
preponderant mediterane, dintre cari relevăm 
cea mai importantă T. vulgare Vili., probabil 
de origine estmediterană, »grâul«, care afară 
de «grâul cel obicinuit» T. sativum L. se cultivă 
în numeroase varietăţi după alţii specii, s. e. 
T. durum-Beai. ghirca. T. polonicum L. g. alb. 
T. monococeum L. g. în doue muchi, T. amy- 
leum Ser., g. de munte, T. Spelta L. alacul, ş. a. 
Grâul este pentru rasa albă (precum urezul 
pentru cea galbenă) cea mai importantă cereală, 
deşi la sud porumbul, la nord secara restrîng 
arealul pânoi albe. Pe au ce merge recolta to
tală a grâului a crescut progresiv, aşa încât pe 
lângă actualele mijloace de transport nu mai 
avem să ne îngrijim ca în trecut de timpuri de 
foamete, uneori atât de teribile. Această supra- 
producţiune progresând atenuată a făcut însă 
ca preţul grâului să diminueze mereu şi să facă 
adese nerentabilă acest fel de cultură, mai ales 
în vestul denspopulat al Europei, unde numai 
prin o cultură intensivă (la taxe vamale pro
tectoare) poate de abia ţine piept concurenţei. 
Intre ţerile de cultură extensivă, singurele ce 
hotăresc astăcji preţul pieţelor, se numeră în 
Europa sudul Rusiei şi ţerile dunărene, apoi 
America de nord, iar în emisfera sudică mai 
ales Argentinia şi Australia. Nu numai spre a 
mări producţia e neapărat ca cultura grâului să 
se facă cât mai raţional, cu mijloace tot mai 
perfecţionate finaşine, etc.), mai ales în com- 
binaţiune cu cultura vitelor, folosind şi indu- 
strialisând atât productele agricole cât şi cele 
animale, etc. şi în flne prin introducerea şi res- 
pândirea canalisaţiei, combătând lipsa de umidi
tate la timp, dar numai în acest mod se pot 
evita sau diminua considerabil desastrele în ţeri, 
a cărora economie se basează in cea mai mare 
parte pe agricultură. [A.Pr.]

Triton, în mitol. grec. fiul lui Poseidon şi 
al Ampbitritei, cari Ia olaltă au locuit într’un 
palat de aur edificat pe fundul mării. EI se 
închipuia cu trupul de om însă cu coadă de 
delfin. Mai târdiu se numiau T. servitorii (jeită- 
ţilor de mare.

Triton, ampbibie cu patru membre scurte, 
coada persistentă comprimată lateral.

Triton, în musică, interval format din 3 to
nuri. Acord de T., numele dat resturnării a treia 
(cu septima la bas) a acordului de septimă do
minantă.

Tritonikon, nume dat de factorul boom Cerveny 
din Eoniggrătz în 1853 la o specie de contra- 
fagot (v. ac.) fabricat în metal. [T. C.]

Triumf, (lat.) Ia Romani primirea solemnă a 
unui general învingător (Triumphator); preste 
tot pompă de bucurie din incidentul unei victorii. 
Arc triumfal, zidire monumentală la Romani, 
în forma unei porţi pompoase; se ridicau în 
amintirea generalilor triumfători.

Triumviri, se numiau la Romani colegiile de 
3 bărbaţi, cărora le cădeau diferite însărcinări. 
Magistraturi inferioare de 3 bărbaţi erau: T. ca- 
pitales, cari aveau supraveghierea închisorilor 
şi a execuţiunilor capitale; T. monetales aveau 
supraveghierea monetăriei şi au fost instituiţi 
la 269 a. Chr.; T. nocturni supraveghiau sigu
ranţa oraşului noaptea. Cu totul de altă impor
tanţă erau T.-atele înfiinţate în ultimul secol al 
republice!, cu scopul de a exercita puterea su
premă. Cel dintâiu T. încheiat la 60 a. Chr. 
între Caesar, Pompeius şi Crassus, era o înţele
gere cu caracter privat. Cel do al doilea, încheiat 
în 43 între Octavianus, Antonius şi Lepidus fu 
întărit de popor, acei bărbaţi fiind numiţi T. 
reipublicae constituendae, adecă pentru întă
rirea statului, şi dela 38 iarăşi reîntăriţi pe 5 ani.

Triunghiu, figură geometrică cu 3 unghiuri.
Trivalea, schit în Rom., j. Argeş, susţinut de stat. 

In pădurea schitului s’a făcut un parc frumos 
pentru publicul din Piteşti.

Trivial, lucru de toate tocit, comun,
ordinar.

Trivium, (lat.) trei căi; în evul mediu nu
mire dată celor 3 sciinţe: Gramatica, Dialectica 
şi Retorica (artes verbales), cari se învăţau în 
şcoalele inf. mănăstiresc! (de aici Şcoli triviale) 
V. şi Quadrivium.

Trnovo, oraş în Bulgaria, v. Ternova.
Troagna, (med.) termin poporal pentru Coryza, 

Rbinitis (v. ac.).
Troas, Troada, v. Troia.
Trocadero, fort insular în golful Cadiz, 31 Ang. 

1823 ocupat de Francezi, cari apoi au numit T. 
colina aflătoare în Paris pe dreapta Seinei, în 
faţă cu podul lena.

Trocart, (med.) instrument, v. Paracentesis.
Trochanter, numele articolului al doilea dela 

picioarele insectelor (v. ac.).
Trocheu, în versificaţiunea antică versul, în 

care se succedau silabele: intonată cu neinto
nată, in lungime de 1—4 picioare (= tacte rit
mice), de 5, de 6 şi 7, ori de 8 picioare (= Te- 
trametiTi sau Octonar trocheic).

Trochilus, gen de paseri din ord. Clamatore.s, 
fam. Colibrilor, trâiesce prin America de sud 
(Brasilia). T. mosquitus e foarte mic şi fi'umos. 
Cuibul şi-l fac din scamă de bumbac, în oare 
depun ouăle puţin mai mari ca bobul de mazăre. 
Acest gen mai are ca la 30 de specii.

Trochu, (pron. troşi), Louis Jules, general 
franc., n. 1815 în Paris, 1841 luptă în Algeria, 
1859 general de divizie în Italia, 17 Aug. 1870 
guvernor al Parisului, 4 Sept. şeful guvernului
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aperării naţionale, a condus apărarea Parisului 
până la capitulaţiune. A scris despre armata 
franc. (în 1867 şi 1879). t 7 Oct. 1896 în Tours.

Troctes, gen de insecte din ord. Orthoptereior, 
cu speciile T. divinatorius şi T. sau Atropos 
pulsatoriua, trăiesce in Europa şi America de 
nord, prin cărţi, herbare, cutiile cu colecţiuni 
de insecte, prin unghiurile întunecoase ale ca
selor, căutând întotdeuna întunerecul şi lucru
rile prăfuite.

Trqctollt, rocă, nume dat de unii autori ga- 
brourilor olivinice serpentinisate.

Troesmis, urmă de cetate romană, astăzi Igliţa 
(v. ac.), în Rom., j. Tulcea.

Trofee, (grec.) semne de victorie; steaguri şi 
arme luate dela inimic; colecţiune decorativă 
compusă din arme.

Troglodiţi, locuitorii peşterilor; în vechime 
un popor ethiopic.

Troglodytes, gen de maimuţe cu speciile T. 
Gorilla (v. ac.).

T. niger, v. Şimpanseul.
Troglodytes cu specia T. parvus, pasere, v. 

Bourel.
Trogus Pompelus, scriitor roman din timpul 

lui August. Originar din Oalia, a scris o istorie 
universală dela facerea lumii până in timpul 
seu, numită şi «Historiae philippieae» din pricină 
că se ocupa mult cu istoria Macedoniei. Se pă
strează numai prologele cărţilor şi un extras al 
lui lustinus.

Troia, (Ilion, Hios), capitala mitică a Troie- 
uilor în Troas, aşezată la picioarele muntelui Ida 
pe rîul Scamandros (a. Menderes), încungiurată 
cu ziduri tari cu acropolea Pergamos. După cre
dinţa comună T. a fost dărîmată de Greci la 1184 
a. Chr. In 1870—82 Schliemann a întreprins să
pături la Hissarlic şi a dovedit că în acel loc 
în cursul secolilor s’au ridicat una preste alta 
7 cetăţi. A doua (7—8 m. sub suprafaţă) a fost 
cetatea lui Priam, căci şi darîmăturile sunt aco
perite cu resturi arse. S’a găsit un tesaur cu 
vase de aramă, cu găteli de aur şi argiut (lan
ţuri, brăţări, diademe) de prin a doua miie a. 
Chr. Acele obiecte se găsesc acum în museul 
din Berlin. Resboiul T.-ei s'a întâmplat din pri
cină că Paris, fiul lui Priam, călcând datorinţele 
ospitalităţii a furat pe Elena şi a dus-o în T., 
iar Priam a refusat întoarcerea ei, încât Grecii 
au hotărit să resbune furtul. Capii Grecilor erau: 
Menelau şi fratele seu Agamemnon, Odiseu, Dio- 
mede. Abile, Patrocle, Nestor, cei doi Ajax, Fi- 
loctete şi Idonieneu. Troienii aveau aliaţi pe 
Macedoneni, pe Traci, pe Asirieni, pe Etio
pieni şi viteaz pe flector, fiul cel mai mare al 
lui Priam.

Noue ani a ţinut resboiul, în al 10-lea Abile 
certându-se cu Agamemnon, se retrage în cort 
şi Greoii sufer înfrângere după înfrângere. Abile 
se întoarce în luptă, Heotor este omorît, Dio- 
mede şi Odiseu fură statua Athenei (Palladium) 
din Acropole prin care norocul le piere. Grecii 
fac apoi, după sfatul lui Odiseu, un cal mare 
de lemn şi bagă în el soldaţi aleşi, îl lasă pe 
ţerm şi se prefac că pleacă cu corăbiile. Tro
ienii introduc calul în cetate, ca amintire, dar 
preste noapte Grecii ies din el şi introduc în 
cetate pe Grecii întoi'şi lângă ziduri. Cetatea fu 
arsă şi jefuită, locuitorii ucişi. Dar şi Grecii fură

mulţi nefericiţi, unii au murit, alţii au pierdut 
tronul, Odiseu a rătăcit 10 ani. Grecii credeau 
că în adever s’a întâmplat acest resboiu, pro
babil însă că a fost o luptă între Grecii colo
nişti şi între locuitorii mai vecbi ai ţărmurilor 
asiatice prin seci. XI a. Chr.

Troia, oraş în prov. italiană Foggia (Apulia), 
6722 loc.; episcopie.

Troian, val, grămadă, massă.
Troian, oraş în Bulgaria, cercul Loveci, lângă 

Osem, 3029 loc.
Troiţa, Sfânta, Treime St. (v. ac.).
Troiţa Lavra, («mănăstirea Treimei«), cea mai 

mare şi mai bogată mănăstire din Rusia, situată 
spre nord dela Moscva, zidită 1338 de Sf. Sergiu, 
pentru care causă se mai numesce şi Troiţco- 
Sergiev.

Trollius L., (botan.) mic gen din fam. Ranun- 
culaceae, trib. Helleboreae, cuprinde vr’o 9 specii 
de plante erbacee erecte şi perene, ce cresc prin 
regiunile reci şi temperate ale emisferei boreale. 
T. europaeus L., care cresce şi în păiţile noastre 
prin păşunile din regiunea montană şi este cu
noscut poporului sub numirile de; Bâlbor, 
Bulbor, Bulbuci, Bulbucei de munte, 
Gloanţă, etc. [Z. C. P.]

Tromba, (ital.) v. Trompeta.
Trombon, (germ. Posaune), un instrument mus., 

de sudare, cu tubul de metal, lung, strimt ci
lindric în cea mai iriare parte a lungimei lui şi 
basen emisferic, condiţiuni ce-i dau un timbru 
isbucnitor, resboinic, strident chiar în forte, pa
tetic, teribil în piano. Introdus în orchestra de 
operă prin Gluck (1774) devine unul din ele
mentele indispensabile ale inusicei dramatice. 
Metode de T. au scris: Braun, Froelich, Vimeux, 
Berr-Diepvo, ş. a. In orgă se numesce T. uu 
joc grav dintre cele mai puternice, cu tuburi de 
metal, cu ancie de 8 picioare în manual, de 16 
sau chiar 32 picioare in pedalieră. [T. C.]

Trompa, trompetă, corn de vânat. Tot T. se 
numesce şi botul prelungit al elefantului, iar 
T. lui Eustaţius conductul care pune în comu
nicaţie timpauul urechii cu cavitatea posterioara 
a fosselor nasale (v. Urechea). In tine se nu
mesce T. în architectură boltit ura ce servă a 
sprijini un colţ avansat, s. e. la turnuleţe cari 
trec din patruunghiu în octogon.

Trompeta, instrument musical de sudare, cu 
tub de metal, lung, strimt şi cilindric aproape 
în întregimea lui, basen emisferic şi pavilion 
puţin desvoltat, condiţiuni de conformaţiune ce 
dau instrumentului un timbru strălucitor, pă- 
trun4etor şi în acelaş timp energic, nobil, mar
ţial, ceea ce a făcut din T. instrumentul prin 
excelenţă militar. Din adâncă anticitate usitat 
pentru semnale în armate; forma tubului mai 
mult conică decât cilindrică, le aproprie de tipul 
corn (v. ac.). Metode de T. au fost publicate de 
Altenburg (1795), le Roy (1824), D. Buhl (1820), 
Eastner, Dauvergne, ş. a. In orgă se dă numele 
de T. la jocuri de 8 picioare formate din tuburi 
analoage cu acele ale trombonului. Partea grava 
a jocului 3 în armoniu, şi una din coardele li- 
gurei âncă iau numele de T. [T.C.]

Tromso, prov. norvegiană, cuprinzând distric
tele Nordland şi Finnmarken, 111,230 km'., cu 
226,797 loc. (1891). Capitala T., situată pe o 
insulă, 6071 loc.; episcop; port; pescuit.
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Tron, scaun distins al unui domnitor, destinat 
pentru ocasiuni festive; este atributul şi sim
bolul puterii domnitoare. La Grecii vechi era 
scaun de onoare, scaunul deităţilor representate 
şe(}end. T. de obiceiu e situat într’o sală spe
cială (Sala de T.), pe un piedestal ridicat, (v. şi 
Moştenitor de T. şi Succesiunea T.-lui.)

Trona, (Urao), mineral, carbonat de sodiu 
bidratat, monoclin; se găsesce asociat cu natron 
ca deposit ale lacurilor natronate din Egipt, etc.

Tropaeolina, sarea potasică a acidului sulfon 
phenil amido azobenzol; se prapară din tratarea 
acidului diazobenzen sulfonic asupra dipbeni- 
laminei. E o materie pulverulentă galbenă aurie. 
Se întrebuinţează în industrie pentru colorarea 
mătăsurilor şi a lanei.

Tropaeolum L., (botan.) gen de plante erbacee de 
regulă volubile din fam. Geraniaceelor, trib.Pelar- 
gonieae, ou foile peltate şi cârpele nerostrate şi in- 
dehiscente. Cuprinde vr’o 35 specii sudamericane, 
între cari T.majus L., «colţunaş» şi «con
durii doamnei», plantă decorativă.

Tropaeum Trajani, monumentul triumfal ri
dicat de îrap. Traian în 108/109 şi închinat 
deului Marte resbunătorul; a fost desgropat pe 
teritoriul comunei Adam Klisi (v. ac.) de Gr. 
Tocilescu după o muncă de 4eoe ani. Are în
făţişarea unei movile de piatră cu un diametru 
de 31i m. şi o circumferinţă de 102 m.; în ve
chime a fost îmbrăcat în blocuri de piatră ale 
căror sculpturi representau scene din resboiul 
Romanilor cu Dacii. Din mijlocul acoperişului 
se ridică pe o basă sexagouală un ti'ofeu uriaş 
de 12 m. înălţime, pe al cărui pieptar era re- 
presentat Traian călare, călcând pe regele De- 
cebal. Coiful şi scutul trofeului lipsesc; doue 
grupe de câte 3 statue (4 bărbaţi şi 2 femei) se 
înălţau la picioarele trofeului.

In depărtare de 200 m. spre est de monu
mentul triumfal a descoperit Tocilescu mauso
leul înălţat de Traian în 108/109 în «onoarea şi 
memoria vitejilor bărbaţi, cari au^ murit pentru 
patrie», o construcţie de formă patrată şi înfă
ţişează bătălia între Romani şi Daci pe lângă 
valurile lui Traian din Dobrogea. La 1 km. de 
Trofeu şi Mausoleu se. află ruinele unei cetăţi 
romane, în vecbiine Municipium Tropaei, dela 
Constantin cel Mare încoace Civitas Tropae- 
eensium, în seci. VI Tropaios, e întărită cu 
ziduri şi turnuri. Săpăturile s’au început la 1890 
sub conducerea lui Gr. Tocilescu.

Tropar, (grec.) cântare biser. după o anumită 
melodie ce formează basa la melodia altor cântări.

Trophoneurosa, (med.) turburări în nutriţia ţe
suturilor corpului, ivite sub influenţa nervilor 
trofici. Astfel: atrofia musculară, de obiceiu îm
preunată ou paralisie; rarefacţia oaselor la tabes.

Trophonlos, heros grec. al arcbitecturei, fiul 
regelui Erginos din Orehomenos, fratele lui Aga- 
medes, cu care împreună clădesc regelui din 
Beoţia llyricus o casă, în care avea să-şi aşeze 
tesaurul. Fraţii devin hoţi şi răpesc tesaurul re
gelui, hoţii sunt prinşi, dar T. scapă, şi ca să 
remână necunoscuţi taie şi răpesce capul fra
telui seu. Pe T. îl înghite pământul.

Troploe, cele doue cercuri paralele cu equa- 
torul, depărtate de 23° 27' dela acesta, şi cari 
corespund cu cele doue linii ce soarele pare a 
descrie în solstiţiul de vară (T. Cancerului) şi

în solstiţiul de iarnă (T. Capricornului). T. pă
mântului mărginesc zona caldă şi trec prin punc
tele în cari soarele odată pe an stă în zenit.

Tropical, ce privesce Tropicele.
Tropicale, plante, (botan.) plantele ce cresc 

în regiunile cele mai calde ale globului (între 
tropi), perioda lor de vegetaţie este condiţionată 
de alternanţa între anotimpul ploios şi uscat. 
In general între tropi prevalează până la un 
grad plantele sempervirente şi lemnoase. Aici 
se cultivă cu totul alte plante ca la noi, aşa: 
diverşi palmieri, arborii de pâne, batalele, di
verse Cuourbitacee, bananele, bumbacul, trestia 
de zahăr ş. a. In general plantele T. sunt la noi 
plante de florărie caldă, numai puţine şi numai 
din cele anuale, precum porumbul, sisonul, ardeii, 
pătlăgelele, alunele americane, etc., cresc şi se 
cultivă şi la noi în liber. [A. Pr.]

Morhii tropicelor. Locuitorii ţerilor ou climate 
temperate şi reci, cari petrec în regiunile ecua
toriale, sunt expuşi la mai multe boale provo
cate de căldura, de umiditatea atmosferei şi de 
terenurile palustre, cari boale se manifestă 
printr’o anemie specifică, prin digestiune nere
gulată, prin forme grave ale malariei, prin con- 
gestiuni cerebrale, hepatice, outane. Se mai ob
servă în regiunile tropicale unele boale parasi- 
tare specifice acelor regiuni.

T ropii, (grec.=a schim ba), expresiuni indirecte, 
Gguiate, prin cari se schimbă înţelesul originar 
al cuvântului, înfrumseţănd stilul. .

Tropfna. încălzind atropină cu apă de barită 
sau cu acid chlorhidric, se descompune în acid 
tropic şi T. T. oristalisează în tăbliţe şi este 
uşor solubilă în apă, alcool şi eter. N’are în
trebuinţare în medicină.

Tropisme, la plante, diferite curbături de cres- 
cere şi anumite direcţiuni de crescere sub in
fluenţa gravitaţiei (v. Geotropism), luminei (v. 
Heliotropism), umidităţei (y. Hydrotropism), căl- 
durei (v. Termotropism). Când aceşti agenţi, sau 
alţii, determină o mişcare de deplasare la plantă, 
atunci se (Jice că e taetism (v. Chemotactism, 
Heliotropism).

Troppau, capitala Silesiei austriace, 22,850 loc. 
(1890); museu, bibliotecă; rafinărie de zahăr, 
fabrici de postav. T. e totodată capitala princi
patului T. al principilor Liechtenstein (2250 km*, 
împărţit între Austria şi Prusia). In T. s’a ţinut 
20 Oct. până 30 Dec. 1820 congresul monar- 
chilor în scopul susţinerei stărilor dela 1815.

Troscot, Troscofel, numiri populare ale plantei 
Polygonum aviculare L. (v. ac.).

Trotoar, cale reservată pedestrilor dealungul 
şoselelor.

Trotuş, rîu de munte în Rom., trece prin j. 
Bacău Şl Putna şi se varsă în Şiret, urmând un 
curs de 117 km.

Tro^ oraş în statul nord-american New-Tork, 
lângă Hudson, 60,055 loc. (1890); usine de fier, 
industrie de lână şi bumbac.

Troyes, fosta capit. a prov. franc. Champagne, 
acum a depart. Aube, lângă Seina, 52,614_ loc. 
(1896); episcopie; renumită catedrală; ţesătorii 
de bumbac, fabrici de ciorapi şi de maşini.

Triizene, oraş în ArgoUs (Grecia), locul natal, 
al lui Theseus.

Trubadur, numele provensal al poeţilor me
dievali din sudul Franciei, între 1100 şi 1300,
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un însemnat period al literaturei franceze. Ori
ginea şi căuşele, acestei înfloriri spontanee a 
poesiei în limba poporului, lică a latinei rustice, 
sunt a se căuta în bunăstarea socială şi politică 
sub guvernarea blândă a principilor meridionali, 
în viaţa elegantă şi fericită dela curţile prin
cipilor şi nobililor, şi parte în inQuenţa civili- 
saţiunii arabe, indirect prin Spanioli, şi direct 
prin locuinţa Saracenilor, în seci. VIU, in sudul 
Franciei, undo au lăsat urme. In unele poesii ale 
T.-lor se ved şi cunoscinţe despre Omer, Vergiliu, 
Platone, Ovidiu, Porfiriu, ş. a. T.-ii trăiau în 
onoare pe la curţile conţilor de Provenga, de 
Tulusa, a principilor spanioli de Aragonia şi Ca
stilia, a principilor ital. Bonifaccio de Montferrat, 
Azzo VIII d’Este, ş. a., ca amici ai acestora, 
dintre cari unii erau ei înşişi T.-i, precum T.-ii 
erau ei înşişi cavaleri, castelani şi uneori oa
meni bogaţi. Cântecele lor erau copiate, respân- 
dite şi cântate din oraş în oraş şi din castel in 
castel prin jongleori (v. ac.), cari umblau cu 
mandolina subsuoară şi trăiau din această pro
fesiune. Bar se vedea câte un T. luând el însuşi 
rolul jongleorului şi cântând pentru bani. Obiectul 
principal al acestor cântece era amorul şi aven- 
tuiile cavaleresci. Pe lângă cântecele amoroase, 
numite canţone, se cultivau sirvertele (dela servir), 
cântece ocasionale, politice sau religioase. Pe 
lângă formele uşoare se crează forme din ce 
în ce mai grele, ca s. e. sestina (v. ac.) şi alte 
forme cu refrenuri şi rime măiestrite. T.-ii erau 
foarte numeroşi, mai ales în seci. XIII; numărul 
lor se consideră cam la 350. Sub influenţa lor 
se născu literatura ital., mai ales în Sicilia şi 
Toscana, unde era mult studiată şi imitată poesia 
provengală. Eesboiul în contra Albigensilor dete 
lovitura de moarte aoestei literaturi. (Cf. Ray- 
nouard, »Choix des poesies originales des T,« 
6 voi. Paris, 1816—21.) [M. Strajan.]

Trufa, Trufe, numirea vulgară a ciupercei 
comestibile aromatice Tuber melanosporum Vit- 
tard. sin. Tuber cibarium Corda. (v. ac.).

Trufia, V. Fudulia.
Trul, fiul lui Choru, amintit într’un docu

ment din 1231; stăpânul unei moşii retrocedate 
contra unei sume de bani de flamandul Vydh 
de Bord, care o cumpărase dela românul Buiul 
fiul lui Stoia, proprietar în ţinutul numit mai 
târ(}iu Ducatul Făgăraşului (v. ac.).

Trunchlu, (botan.) la plantele cu tulpina lem
noasă, aeriană, erectă şi ramificată, e partea 
simplă a tulpinei aşezată sub primele ramifica- 
ţiuni. Totalitatea ramificărilor alcătuesce coroana 
(v. ao.). T. se întâlnesce la diootiledonatele arbo
rescente, la pomi şi copaci (v. Arbor). Plantele 
arborescente cu tulpina simplă în formă de co
loană, se pot considera ca avend tulpina repre- 
sentată prin T., iar coroana prin buchetul ter
minal de frunze şi inflorescenţe (v. Stip, culm).

Truşesci, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, si
tuată pe valea Jijia, are 5025 heot. şi 2079 loc. 
E străbătută de oalea ferată Dorohoi-Iaşi.

Trusou, zestrea, cu deosebire rufăria com
pletă, care se dă fetelor la căsătorie.

Trust, (.engl., pron. trost), încredere, credit. 
In timpul mai nou se numesc astfel asociările 
de industriaşi în scopul ridicării preţurilor şi a 
regulării producţiunei. Trustee (pron. trostii), 
om de încredere, tutor, director.

Trutta, pesci, v. Lostriţa.
Truverii, (Trouvers), erau în nordul Franciei 

ceea ce erau Trobadurii în sudul ei, insă în con- 
diţiuni mai puţin favorabile, cu mai puţină vază 
şi influenţă, (v. Franceză literatura.)

Trygon, pesce de 1 m. lungime, trăiesce în 
măriie europene, mai ales în Mediterana; înarmat 
cu o ţeapă, care poate produce lesiuni grave. 
Această ţeapă se folosesce ca vîrf de săgeţi.

Tryodmethan, v. lodoform.
Trypanosoma, protozoar flagelat din familia 

Cercomonadidelor., Tr. aanguinis trăiesce în 
sânge la broască; Ir. sanguinia avium în sânge 
la paseri.

Trypeta, subfamilie de insecte din fam. Mus- 
cidaelor(muscelei-), ord. Dipterelor, care îşi depun 
ouăle prin înţepături în interiorul mugurilor ti
neri ai florilor (s. e. pe scăieţi, cireşi), ca lar
vele desvoltându-se să aibă cu ce se nutri. Ca 
genuri sunt: Platyparea (P. poeciloptera) şi 
Spilographa (S. cerasi).

Tşa —, Tşe —, v. şi Cea —, Ce —.
Tşad, V. Cead.
Tşandru, eiandu, extract, ce pregătesc Chi

nezii din opiu prin fierbere; se fumează.
Tschaikowski, (prou. Ciaicovski), Petru Iliiei, 

oompositor rus, n. 25 Dec. 1840 în Wotkinsk, 
t 6 Nov. 1893 în Petersburg. Studia mai ântâi 
dreptul şi apoi musica.. A scris mai multe opere 
rusesci (Voivodul 1869, Opricinic 1874, Wacula 
1876, Eug. Onegin 1879, Fecioara din Orleans 
1881, Mazeppa 1882, Ciaravicki 1886, Ciaro- 
deika 1887, Dama de pică 1890, Volanta 1893), 
baleturi, 5 sinfonii, 4 suite, 2 liturgii pentru 
cor, ş. a., apoi un tratat de armonie. [T. C.]

Tschernalev, Mihail Grigorievici, general rus, 
n. 1828, consul gen. în Belgrad, 1876 coman
dant al armatei serbesci, bătut 29 Oct. la Ale- 
xinaţ, 1882—84 guvernorul Turkestanului. Mare 
panslavist.

Tselgu, ducele Faciuaţilor. După mărturia 
scriitoarei bizantine Ana Comnena (1013), T. în 
fruntea unei oştiri de 80,000, recrutată dintre 
Sarmaţi, Sciţi şi Maghiari conduşi de Solomon, 
trece Carpaţii şi atacă cetatea Chaiu polis. Aceste 
popoare dimpreună cu Cumanii, de curând iviţi 
în Balcani, neliniştesc împărăţia Bizanţului până 
cătră sfîrşitul seci. XI. Bizantinul Isaao An- 
ghelul sdrobesce puterea Pacinaţilor. Resturile 
lor se retrag în Transilvania, trăiesc în contact 
intim cu Românii şi sunt cunoscuţi sub numele 
de Bessi ac.). (Cf. Xenopol, Ist. Rom. I, 519.)

Tse-Tse, v. Glossina.
Tsierna, v. Tiema.
Tsinan, cap. prov. chineze Şantung 200,0(X) loc.
Teuga Carr., (botan.) gen de plante lemnoase 

din familia Coniferelor, trib. Abietineae, foarte 
înrudit cu Abiea (v. ac.), de care diferă însă 
prin squamele strobililor persistente. Cuprinde: 
2 specii estasiatice şi 3 borealamericane, de oare
care importanţă silvică şi horticolă. [A.Pr.]

Tuamotu, (Paumotu, ins. mărgăritarelor), 
grupă de insule în Folinesia, spre est dela ins. 
Societăţii, 942 km*., cu 4743 loc.; se compune 
din 80 insule mici de corale. Locuitorii în parte 
sunt creştini; staţiunea principală a misionarilor 
e Anaa. Port Rotoava pe ins. Fakarava. Insulele 
Mangareva sau Gambier (38 km*., cu 508 loc.) 
âncă se numeră la T. Toate sunt ale Francezilor.
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Tuareg, (TuarieJ, seminţie de Berberi în Sabara 
centrala, oameni puternici, perfizi şi mari boţi, 
mohamedani fanatici, nomazi, ca. 300,000 suflete.

Tub, ţeava. Tub acustic, aparat în formă de 
trunchiu de con pentru aurirea tonurilor debile. 
II folosesc medicii la auscultare.

Tub polinic, (botan.) l esultatul germinare! gră
unţelor de polen (v. ac.).

Tuburi ciuruite, (botan.) elemente esenţiale 
cari întră în constituţia liberului (v. ac.). Sunt 
ca nisce ţevi cilindrice, ori prismatice, despăr
ţite în interior din loc în loc prin păreţi des
părţitori, găui'iţi ca fundul unui ciur. Sunt ele
mente vii, cari conduc spre regiunile active ale 
plantei substanţe hrănitoare, ternare şi albumi- 
noide sau plastice, sintetisate în parenchimul 
clorofilian, în special din frunze. [S. Şt. R.|

Tuba, (anat.); T. Euatachii, trompa lui Eu- 
stach, canal ce conduce din urechia medie în 
taringe; v. art. Urechea. T. Fallopii, trompa 
lui Fallopiu sau uterină, canal ce mijlocesce co- 
municaţiunea între ovarii şi uter; v. art. Uterus.

Tuba, C^at.J la Romani un instrument de su
flare cu tubul lung şi drept. In Germania se dă 
numele de T. unor instrumente grave din fa
milia saxhornilor. [T. C.]

Tuber Mich., (botan.) gen de ciupercă Asco- 
mycetă, fam. Eutuberacee. Speciile sale trăiesc 
prin păduri năsipoase de stejar, fag, castan, carpin, 
mai cu samă în regiunea mediterană. Fructul 
lor subteran, de mărimi variabile, cât aluna sau 
cât pumnul, la suprafaţă e neregulat, sgrăbunţos, 
iar in interior e străbătut de o reţea de canale 
colorate mai deschis şi pe păreţi! cărora se aQă 
hymeniul cu sporii. Aceste fructe, colorate în 
negru, cafeniu, ori violet, la unele specii cu un 
pai'fum suav şi gust delicios, se numesc Trufe. 
Ca specii mai însemnate, obiectul unei culturi 
destul de dificilă, cităm: T. aestivum Yitt., T. 
brumale Yitt., trufa neagră; T, melanosporum 
Yitt., trufa violetă, de Perigord; T. magnatum 
Pico, trufa albă a Piemontesilor. Prin ţerile su
dice, pe unde cresc multe trufe selbatice, se dre
sează cânii şi porcii ca prin mirosul lor fin să 
descopere aceste plante, mult preţuite de ga
stronomi. [S. Şt. H.J

Tubercul, producţiune tuberculoasă, causată 
prin depunerea bacilului' lui Koch în ţeseturile 
organismului şi care există in ori ce lesiune 
tuberculoasă., T. tiner e foarte mic, abia visibil 
cu ochiul liber, şi e opalin sau galben (granula- 
ţiune grisă Laennec). Din contopirea mai multor 
astfel de granulaţiuni resultă un T. mai mare, 
galben, de mărimea unui fir de păsat (T. miliar), 
până la acea a unui ou de găină, care constitue 
conglomerate tuberculoase mari, cu deosebire în 
plămâni. T. poate să treacă prin o transformare 
fibroasă şi cretaceă, ceea ce e un semn de vin
decare, sau să se ulcereze şi să se moaie, for
mând un puroiu gros, vergin şi făcend escava- 
ţiuni în ţesut (caverne pulmonare). Din punct 
de vedere micrografle pentru T. e caracteristic 
bacilul lui Koch şi celula uriaşă. Se mai în
trebuinţează numirea de T. şi pentru alte pro- 
ducţiuni patologice mici şi rotunde, de natură 
leproasă, sifilitică. T. anatomic e un negel, ce 
se formează pe dosul mânei la cei ce fac au
topsii multe. [Imerwol.]

Tubercul în botanică, organ specialisat în ve

derea punere! în reservă a unor substanţe în 
interiorul seu. Forma T. e ovisferică, ori ovală, 
cilindro-conică, ş. a. Ca origine T. derivă din 
tulpină, T. caulinari, ori din rădăcină, T. ra
dicali. Parenchimul lor e foarte desvoltat şi plin 
cu feculă (v. ac.), inulină (v. ac.), zahăruri, îm
preună cu apă şi alte substanţe in cantităţi va
riabile. Exemple de T. sunt multe: la Cyclamen, 
unde întreagă tulpina e tuberisată; la Şofran, 
Săcerele, unde T. provin din întreg rhizomul; 
la Cartofi, Napi, Stachys tuberosa, unde provin 
din ramuri subterane; Ia Morcov, Sfeclă, Gulie, 
unde provin din o parte a tulpinei şi din ră
dăcina principală; la Orchidee, derivaţi din ră
dăcini secundare; la Dahlia, derivaţi din ră
dăcinile laterale adventive, ş. a. T. perpetuiază 
şi multiplică planta pe cale vegetativă, căci din- 
tr'un T. pot ieşi una sau mai multe plante noue. 
Ei sunt comparabili în unele privinţe cu se
minţele. [S. Şt. R.]

Tubercullna, o toxină (principiu otrăvitor) ex
trasă din culturi de bacilii tuberculosei omului, 
a fost încercată de B. Koch din Berlin pentru 
constatarea şi chiar pentru vindecarea tubercu
losei. In 1890, când R. Koch a comunicat con
gresului de medicină internă la Berlin resultatul 
experimentelor ou T. făcute la animale, s'a cre4ut 
că ea va constitui şi un remediu contra tuber
culosei omului; această speranţă nu s’a adeverit, 
şi nici purificarea T. nu i-a conferit până astăzi ca
litatea unui remediu contra tuberculosei omului. 
T. este însă un preparat de mare valoare pentru 
poliţia veterinară, pentru reounoascerea tuber
culosei, foarte respăndită între vitele bovine din 
toate ţerile. Injectăndu-se subcutan o cantitate 
mică de T. unei vite, apare la ea febre, dacă 
este afectată chiar de lesiuni tuberculoase foarte 
mici, începătoare, de focare tuberculoase neîn
semnate, de infiltrarea tuberculosă a unor glande 
mititele; iar dacă animalul este sănătos, obici
nuit T. nu produce reacţiunea caracteristică. La 
om se întrebuinţează astă4i T. în caşuri du
bioase de cheratita parenchimatosă (infiamaţia 
corneei ochiului), pentru a se face distincţiune 
între cheratita tuberculosă, la oare injecţiunea 
subcutanată de T. produce febre, şi între ohe- 
ratita sifilitică, la care nu apare nici o reacţiune. 
O metodă modificată a tuberculioisărei consistă 
in tratarea bolnavilor de tuberculosă cu injec
tarea de ser antituberculos, ser de sânge al ani
malelor în corpul cărora s’a întrodus treptat T. 
şi bacili de tuberculosă morţi; seroterapia anti- 
tuberculosă a fost încercată, deocamdată fără 
succes, de mai mulţi bacteriologişti şi patologişti. 
E. von Behring voiesee să imuniseze contra tu- 
beroulosei copîi de ţîţă, hrănindu-i cu laptele 
vacilor imunisate în acest mod. [I. Felix.] 

Tuberculosa pulmonală, boală a plămânilor, 
causată de bacilul lui Koch; e ereditară şi con
tagioasă. Ereditatea se manifestă sau prin trans
misiunea directă a bacilului (rar), sau prin trans
miterea unei debilităţi constituţionale, a unei 
resistenţe micşorate a organismului faţă de o 
contagiune ulterioară. Această debilitate se ma
nifestă câte odată în aspectul exterior: corp slab, 
piept ângust, sistem peros desvoltat, pomete roşii, 
slăbiciune, obosire uşoară, bronchite repetate. 
Contagiunea se face cea mai adeseori prin pă
trunderea în căile respiratorii a prafului, ce
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conţine germenul infectios provenit din expec- 
toraţiunile tuberculoşilor, prin căile digestive în 
urma ingerării de lapte sau carne dela animale 
tuberculoase (negat de Koch), prin o jupulitură 
a pielei, prin pătrunderea în mucoasa faringienă, 
în aparentă intactă, a unui praf bacilifer (de pe 
mucoasă bacilul trece prin căile limfatice cătră 
ganglioni şi plămâni). In lipsa unei resistente 
micşorată şi moştenită a organismului, o stare de 
receptivitate pentru contagiune e creată prin 
miserie, insuficienţă de hrană, boale debili
tante ca diabetul, alcoolismul, etc. T. p. nu cruţă 
nici o vîrstă, apare însă de preferinţă între 18 
şi 30 ani. Din punct de vedere anatomo-pato- 
logic T. e caracterisată prin apariţia granula- 
tiunilor tuberculoase (tubercule), la început foarte 
mici, cenuşii şi transpai’ente, mai apoi galbene, 
opace şi de mărimea unui fir de hemeiu (tu
bercul). Aceste granulatiuni sunt produse de ba
cilul lui Eoch şi apar în plămâni sau isolate 
(T. nodulară) sau aglomerate (infiltraţie T. sau 
pneumonie T. caseoasă). Din ramolirea produc
telor tuberculoase, prin astupări vasculare şi 
mortificarea ţesutului, resultă cavernele în plă
mâni. După modul de evoluţie T. p. se pi-esintă 
sub 3 forme:

IJ T. sau fiisie pulmonală cronică, e forma 
cea mai frequentă şi presintă trei periode:

Perioda 1 arecasimptomesubiective: anemic, 
slăbire, inapetenţă, dispepsie, palpitaţie, dispneă 
după uşoară oboseală, tuşă seacă, adesea san- 
guinolentă, hemoptisie, neuralgii intercostale, 
febră serală, sudori nocturne. La examenul piep
tului se constată: respiraţia aspră şi sacadată, 
expiraţia prelungită, cracmente uscate, subma- 
titate şi matitate, localisate la vîrful plămânilor. 
Această periodă presintă ca lesiune anatomică 
tubercule n eram oliţe âncă.

P e r i o d a 2 corespunde anatomic ramolirei tu
berculelor. Simptomeie din 1 periodă sunt mal 
accentuate: slăbiciunea, febra şi dispnea sunt mai 
mari, tulburările digestive mai pronunţate, tusa 
e mai deasă şi mai îndelungată cu expectoraţie 
muco-purulentă. Simptome obiective: matitate 
mai pronunţată, vibraţiunile toracice mărite, 
bronchiofonie şi cracmente.

Perioda 3 e caracterisată prin formare de 
caverne. Slăbirea şi consumpţiunea sunt foarte 
mari (ftisie), sputele sunt rotunde, diarea şi su
dorile profuse, picioarele umfiate. Examenul 
pieptului dă: matitate, suQu cavernos şi amforic, 
garguilemente, pectoriliquie. Diagnosticul se pune 
din simptome şi presenţa baciliior în spute, a 
căror căutare e de rigoare, fiindcă permit slăbirea 
diagnosticului mai curând şi luarea de măsuri 
profilactice şi terapeutice; căci în primul stadiu 
boala se poate vindeca prin transformarea fi
broasă şi cretaceă a tuberculelor; altfel termi- 
naţiunea e prin moarte în unul sau mai mulţi 
ani prin slăbire, hemoptisie, apariţia T.-ei în alt 
organ. Tratamentul constă în aeroterapie, repaus 
şi supralimentaţie, cum se poate practica aproape 
numai în un sanatoriu (în Germania şi lucrătorii 
se trimit în un sanatoriu); în lipsa sanatoriului 
aer de ţeară, în o regiune lipsită de curente, 
unde bolnavul stă toată (jiua la aer şi doarme 
cu ferestrUe deschise. In timpul iernei staţiune 
meridională la Nizza, Madera, etc. Tratamentul 
medicamentos e pe planul al doilea şi constă în

Enciclopedia română. Voi. IU.

untură de pesce, arsenic, creosot, guaiocol, etc. 
Medicaţiune simptomatică; a tusei cu morfină, 
a hemoptisiei cu ergotină, etc. Persoanele cu ere
ditate tuberculoasă să trăiască de asemenea de 
preferinţă la ţeară, să-şi fricţioneze corpul cu 
apă rece, pentru a deveni mai resistenţi, să se 
hrănească substanţial, să nu se obosească.

Profilaxia T.-ei, care are de scop împiedecarea 
contagiunei la persoanele, cu care bolnavul e în 
contact, e de rigoare şi se face prin obligaţiunea 
bolnavilor de a scuipa în o scuipătoare de bu
zunar căud circulează, în una de masă când stă 
în pat. In scuipătoarea de masă se pune o so
luţie antiseptică (acid fenic 50/0, creolină, etc.), 
cea de buzunar se opăresce, iar conţinutul se 
varsă în latrină. Cei ce îngrijesc un tuberculos 
nu vor mânca în camera bolnavului şi se vor 
feri a sta în faţa lui, cu deosebire când tuşesce 
şi vorbesce, pentni a împiedeca o contagiune, 
care apai'e târziu şi nu curând ca la alte ma
ladii infecţioase. După deces obiectele de cari 
s’a servit bolnavul trebue desinfeotate la etuvă 
sau prin muiare şi spălare cu soluţii antiseptice 
(acid fenic 5°/0, sublimat l°/ooi etc.) şi păreţii 
stropiţi cu o soluţie antiseptică sau văruiţi.

II) Fiisia acută sau suhacută se deosebesce 
de forma precedentă prin o evoluţie mult mai 
repede, moartea provine după câteva septemâni 
sau luni, astfel că cavernele, sau nici nu au timp 
să se formeze, sau se formează foarte repede. 
Din punct de vedere anatomic e caracterisată 
prin presenţa de infiltrate sau de focare mai 
mari cascoase, iar clinic evaluează ca o pneu
monie sau bronehopneumonie, sau ca T. cronică 
cu un decurs rapid.

III) Tubercuîosa miliară sau granuUa acută,
e o formă generalisată, în care granulaţiunile T. 
sunt foarte numeroase şi copleşesc plămânii, 
pleura, endocardul, rărunchii, articulaţiile, gan
glionii limfatici, etc. Moartea e atât de repede 
(în câteva septemâni), încât nici nu e timp ca 
ulceraţii pulmonare să se formeze, sau bolnavul 
să devină cahectic. B primitivă cu deosebire la 
tineri sau apare in decursul_T.-ei cronice. Evo
luează sub mai multe forme: ca o febră tifoidă, 
ca o meningită, ca o gripă, etc. (forma tifică, 
meningeală, gripală, sufocantă, etc.), din care 
cansă şi diagnosticul e foarte greu când e pri
mitivă. [Imerwol.]

Tubercuîosa pielii, v. Lupus.
T. pulmonară sau oftica se ivesce şi la vitele 

bovine, dar şi la oi, capre şi dela ele se poate 
transmite şi la om, cu laptele, carnea lor, etc. 
(v. Tuberculina.)

Tubicola, (Sedentaria), fam. de viermi Anne- 
li(Ji, ord. Polychaeţilor, ce trăiesc în năsipurile 
de pe lângă ţermul mărilor europene; corpul 
este învelit într’un tub gătit de dînşii,: având 
numai extremitatea anterioară liberă. Lungimea 
corpului lor ajunge până la 22 cm. şi se poate 
diviza după aspect în 3 regiuni. Ca genuri sunt: 
Arenicola (A. piscatorum); Arenia (A. fragilis) 
şi Chaetopterus (Ch. pergamentaceus).

Tubllustrlum, la Romani o serbătoare de primă
vară a (jeului Marş, care se ţinea în 23 Martie, 
când Sălii (v. ac.) mergeau în procesiune prin 
Roma şi cântau din tuburi.

Tubingen, oraş în Wiirttemberg, lângă Nockar, 
13,976 loc. (1895); castelul Hohentiibingen (ob-
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servatoriu astronomic), biserică gotică; univer
sitate renumită (fundată 1477) cu bibliotecă do 
300,000 voi.; seminar teologic, gimnasin, şcoală 
reală. Fabrici,de chimicalii şi instrumente.

Tubual, (Austral), grupă de insule in Foli- 
nesia, dela Tahiti spre sud, 211 km1., cu 884 loc. 
(1892). Ins. principale T. sunt ale Francezilor.

Tubulhana, musică milit. turcească.
Tubulua, o a doua deschicjetură a retortelor, 

deasupra balonului.
Tuoldide, v. Tukydide.
Tucuman, prov. în nord-vestul Argentiniei 

(America sud.), 23,124 km*., cu 215,742 loc. 
(1895). Capitala T., 34,305 loc.

Tudela, Beniamin, rabin călător in seci. XII. 
A călătorit în Europa sudică. Asia şi Africa. 
Călătoriile sale, descrise în limba ebraică, au 
fost publicate la Constantinopole, 1543, şi cu
prind multe date interesante asupra Ovreilor 
din aceea epocă. (Cf. Archiva ist. II, 25.)

Tudor, dinastie engleză care a condus Anglia 
dela 1485—1603. Dreptul la tron i-a venit că 
Edmund T. conte de Richmond s’a căsătorit în 
1455 cu Margareta de Beaufort, al cărei tată se 
trăgea din întemeietorul casei de Lancaster. 
Fiul Margaretei, Henric T., în urma luptei dela 
Bosworth (1485) se urcă pe tron ca Hernie VII 
(1485—1509). După el fiul său Henric VIII 
(1509—47), apoi fiii acestuia, Eduard VI (1547 
până 1553), Maria T. (1553—58) şi Elisabeta 
(1558-1603).

Tudora, 1) T., corn. rur. în Rom., ]. Botoşani 
situată pe malul Şiretului, are 2795 loc. agri
cultori şi economi de vite. 2) T., sat în Rom., 
j. Botoşani cu 2352 loc.

Tudor Vladimlrescu, corn. mr. in Rom., j. 
Braila, cu o suprafaţă de 4415 hect. şi 1875 loc. 
Staţiune a căii fer. Tecuciu-Galaţi. (v. şi Vla- 
dimirescu.)

Tuducescu, 1) T., Atanase, scriitor şi teolog 
rom., n. 1851 în Câropanii de jos (cott. Bihor); 
ţ 25 Apr. 1886 în Arad. A studiat dreptul în 
Orade, teologia în Arad. A funcţionat ca prof. 
de teologie în calitate de notar la delegaţia fon
durilor comune a dieceselor Arad-Caransebeş, 
apoi ases. consistorial. A publicat: «Românul în 
poesiet; mai multe poesii în Familie; a colaborat 
la >Albina<, «Gaz. Trans.«, «Biserica şi şcoala».

2) Tuducescu, loan, învăţător şi scriitor rom., 
director al băncii «Mureşianul», n. 1841 in corn. 
Câmpanii de jos (cott. Bihor). A studiat prepa
randia în Arad. 1857—67 învăţător în Băiţa- 
mont., 1867—97 în Lipova. Scrieri; Abcedare, 
un Legendar, Exerciţii intuitive pentru învă
ţători, Metodul de procedere la Abecedar, Limba 
română (gramatică). Economia, Socoata, Tabelele, 
măsurile şi banii. Istoria natur.. Geografia, Istoria 
Ungariei, Istoria nniversală. Abecedar german- 
român. Istoria Românilor, Micul gratulant. Cân
tările Vitleemului, învăţătură despre banii noi. 
Istoria biblică.

Tuf, rocă; 1) T. vulcanic sau T. propriu <ţis 
se numesc materiile vulcanice uşoare proiectate, 
ca cenuşa, năsip cu bombe vulc., noroiu vulc. 
T. vulc. sunt mai mult sau mai puţin cimentate, 
dar întotdeuna poroase. T. vulc. sfint T. trahitic, 
porfiric, diabasic, andesitic. Acest din urmă se 
găsesce în Moldova de nord. In formaţiunea sali- 
feră din Rom. şi Trans. se intâlnesce un T. dacitic

de coloare albă sau verde. (Muntele Verde lângă 
Slănic în Prahova, etc.). 2) Tuf, se mai numesc 
şi deposite de isvoare, s. e. T. calcar freenent 
în regiunile cu ape calcaroase, ca s. e. Borszek, 
Carlsbad. T. limonitic deposit de ape ferugi- 
noase, etc.

Tufa, numire a plantelor: Corylus AvellanaL. 
(v. ac.) şi Quercus puhescens Willd. (v. ac.).

Tufan, Tufă, Tufă albă. Tufă rîioasă, numiri 
populare ale plantei Quercus pubescens Willd. 
(v. ac.).

Tufănica se numesce în Muntenia planta cul
tivată Chrysanthemum indicum L. (v. ac.).

Tufesol, V. Ciacâru.
Tu-fu, celebru poet chinez, n. 712 în Tuling, 

magistrat şi censor, apoi expatriat, t 770.
Ţugomir Basarab, v. Thocomer şi Radu I.
Tugra, signatura Sultanului pe acte, monete, etc.
Tuhutum, unul dintre cei 7 duci ai Maghiarilor, 

veniţi cu Arpad. Despre T. şi fiul său Horea su
sţine Anonimul, că ar fi cucerit Transilvania 
după învingerea şi omorîrea lui Gelu (v. ac.) 
şi după supunerea poporului (v. Aşchileul m.). 
Istor. magh. I. Earăcsonyi a arătat în timpul 
mai nou, că Maghiarii nu ocupaseră Transilvania 
la descălecarea lor, ci abia după anul 1(X)0, şi 
chiar şi atunci nu deodată.

Ţuica, rachiu de prune obţinut la o singură 
destilare. Ţ. este totdeuna ceva mai moale decât 
rachiul de prune ordinar, care este destilat de 
două ori.

Tullerles, celebru palat istoric al regilor Fran- 
ciei, situat în Paris pe malul drept al Senei. 
Regat absolut, revolnţie franceză, imperiu, re- 
stauraţiune, regim, constituţional şi-au avut re
şedinţa aici, până la 1871, când vechiul palat fu 
incendiat de comună. Iată, pe scurt, istoricul 
Tuileriilor: îşi trage numele dela o fabrică de 
cărămizi din seci. XVI. Caterina de Medicis con
strui aici o casă de plăcere prin architeotul De- 
lorme, şi încungiurâ grădina cu un zid. Bnric IV 
completă clădirea legând prin o galerie T. cu 
Lonvre. Ludovic XIII continuă construcţia fa
ţadei principale. Palatul prosenta astfel un total 
puţin armonios. Sub Ludovic XIV pavilionul 
central fu refăcut, dându-i-se o formă pătrată şi 
acoperit cu un dom. Regele venia rar la T., căci 
reşedinţa lui de predilecţie era Versailles. După 
moartea lui, T. devine pentru prima dată reşe
dinţa regelui Ludovic XV pe timpul minorităţii, 
când insă deveni maior nu voia să renunţe Ia 
fastele palatului din Versailles. Sub regenţă, ar
mând opera, aceasta fii transferată la T. In urmă 
comedia franceză fu instalată aici. In 1778 ou 
ocasia representării piesei «Irene», Voltaire fă 
încoronat. In 1789 Ludovic părăsesce Versailles 
pentru totdeuna, şi vine la T. După «18 brumar», 
primul consul întră în T. redându-i vechia stră
lucire. Sub imperiu, sub restauraţie, sub Lu
dovic Filip şi sub al doilea imperiu, T. fu re
şedinţă permanentă. [A. Şuluţiu.]

Tuka, (lat. Rhamphastus Toco), pasere din ord. 
Coraoornithelor cu pene negre ca corbul afară 
de gât, care e alb. Trăiesce singuratic prin pă
durile Brasiliei (America de sud). O altă specie 
mai este T. Ariei (Rh. Ariei).

Tukydide, cel mai mare istoric din anticitate, 
n. pe la 470 a. Chr. în Hahmus lângă Athena ; 
după tatăl seu urmaş al unui rege al Traciei,
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după mamă-sa strănepot al lui Miltiade, prin 
căsătorie moştenitorul unor bogate mine de metal 
preţios în Tracia. Luă parte la resboiul pelopo- 
nesiac în fruntea unul esoadron, pe propria chel
tuială. Sosind însă prea târdiu, fu osândit la un 
exil de 20 ani, în care timp trăi parte la bu
nurile sale dela Skapte în Hyle în Tracia, parte 
în Pelopones. Acestei împrejurări este de a se 
mulţămî opera sa «Despre resboiul peloponesiac<. 
înainte de a-şi termina lucrarea fu ucis de un 
asasin în Tracia 402. Istoria sa fu continuată, 
după materialul adunat, de Xenofonte. T. e con
siderat ca primul istoric-fllosof, şi măiestru în 
politică şi elocuenţă.

Tuia, guvernam. în Rusia mare, 30,900 km1., cu 
1.432,743 loc. (1897); sol foarte roditor. Capitala 
î1., lângăUpa, 111,048 loc.; însemnată fabricaţie 
de arme, mărfuri de oţel şi metal; episcopie.

Tulea, comună mare în Ung., cott. Bihor, se 
amintesce la 1332. Are 473 case, cu 2737 loc. 
gr.-or. români; teritoriul 10,012 jug. cat., pro
duce tot soiul de cereale.

Tulcea, 1) T., judeţ în Rom., cu un teritoriu 
de 8453 km*., în privinţa administrativă e îm
părţit în 4 plăşi, cu 123,192 loc. Instrucţia nu- 
meră 1 gimnasiu şi mai multe şcoale urbane şi 
rur. mixte. Are 68 parochii ort. rurale şi 9 ur
bane. Pămentul e bogat în fler şi calcar, ex
ploatate de stat, şi în ape minerale. Industria 
şi comercial sunt la început, spre aventul lor 
servesc 5 porturi, dintre cari 2 sunt mai înflo
ritoare, cel dela Sulina şi T. Pe lângă Dunăre 
comorciul mai are şi căi ferate. J. T. e foarte 
bogat in monumente istorice.

2) Tulcea, corn. urb., j. T., cu 18,800 Ico., 
oraş industrial, cu port însemnat, de unde se 
exportează brâuzături, lână, cereale şi pesce. E 
situat T. pe malul drept al braţului principal al 
Dunărei la egală distanţă (7 km. în linie dreaptă) 
de cetalul Chiliei şi de bifurcaţia Sf. George, şi 
la 26° 28' longit.' est. Paris. Oraşul se află con
struit în amfiteatru pe ultimele înălţimi ale 
Dealului Mare cari se termină în Dunăre prin 
Dealul Caramidei la estul şi Dealul Tulcei la ve
stul seu. Acest din urmă înaintează ca un pro
montoriu între mlaştinele Dunărei şi este scor
monit prin numeroase urme de fortificaţiuni. Aci 
se ved: vechia cetăţue a Tulcei, urme de redute 
cari înaintează până de-asupra bălţilor. De altfel 
urmele de fortificaţiuni se mai ved împrejurul 
Tulcei ca: şanţul dela nordul şoselei Isaccei lung 
de 2 km., şi reduta dela nordul ei şi uvrajul octo- 
genal dela vestul şoselei Babadagului la cota 
109 m. care domină oraşul şi are vedere asupra 
fluviului. T. se afiă pe principala linie de pă
trundere din Ismailul Basarabiei în Dobrogea 
ocupând o posiţiune tactică tare, care comandă 
cu circulaţiunea pe Dunăre şi drumul spre Ismail. 
Sunt numeroase trecerile preste Dunăre la T.; 
in cele din urmă trecură aci Dunărea Ruşii în 
1828, 1854 şi 1877.

Tulgheş, trecătoare intre Moldova şi Trans., 
deschisă de valea Bistricioarei. De lângă frun
tarie drumul duce pe la satul T. şi prin valea 
Putnei spre sud-vest, la Miclăuş; dela T. şoseaua 
duce spre vest la Topliţa rom. prin Borsec, do 
unde altă şosea duce la Ditro-Ghergbio; toate trei 
şoselele trecând coama munţilor Ghiurghiului. 
In Moldova, drumul trecătoarei T.-lui duce sau

direct, preste Petru-Vodă la Neamţ sau ooolesoe 
la sud-est şi conduce la Piatra scoborând valea 
Bistriţei. La fruntărie există urme de fortifl- 
caţiuni pentru închiderea trecătoarei. Cetatea 
Neamţului pare a fi fost destinată în origine a 
Bupraveghia debuşeu! drumului T.-ului în Mol
dova. Trecătorile T.-lui, Ghimeşului, Uzului şi 
Oituzului fac legătură directă între Moldova şi 
Transilvania.

Tullchln, Tulichină, Tulpin, numiri populare 
ale plantei Daphne Mezereum L. (v. ac.).

Tulipa L., (botan.) gen de plante tunicat-bul- 
boase din fam. Liliaceelor, trib. Tulipeae. Cu
prinde vr’o 50 specii temperate din emisfera 
estică, multe cultivate timp îndelungat şi în nu
meroase varietăţi, aşa T. Oculus-solis St. Amm., 
T. praeeox Ten., şi cunoscute (ca şi speciile 
noastre indigene ca T. siloestris L., T. Biehor- 
steiniana R. A. Sch. tot) sub numirea de «tu
li pan< sau «laie ac. [A. Pr.]

Tulipan, Tulipani, numire populară a mai 
multor specii de Tulipa L. (v. ac.).

Tulipani de grădină = Tulipa Oculus-solis St. 
Amm. şi Tulipa praeeox Tenore. (v. ac.).

Tulipln, V. Tulichin.
Tiill, stofă foarte uşoară şi subţire, v. Gaze; 

T. englezesc, v. Bobbinet.
Tullus Hostillus, după istoria legendară al treilea 

rege al Romei (672—640), nepot al lui flostius 
Hostilius, distins în lupta contra Sabinilor. Di
struse Alba Louga şi aşeză pe locuitori pe mun
tele Caelius. Fiindcă neglija serviciul (Jeilor a 
fost trăsnit de lupiter şi a ars cu casă cu tot

Tulnic, instrument musical folosit de Românii 
din Munţii Apuseni în Transilvania.

Tulpina, (botan.) partea plantei care supoartă 
frunzele şi organele derivate din frunze. Se în- 
tâlnesce dela Muscinee înainte, iar completă e la 
plantele vasculare. Thalophytele nu au T., numai 
unele au o parte a corpului lor analoagă T.-ei. 
Originea T.-ei e parte din regiunea hypocotilee 
Cv. ac.) a embrionului, parte din gemulă (v. ac.). 
Cresce printr’un meristem terminal ce se află 
în mugurele terminal, adăpostit sau nu de frunze. 
E subdivizată în segmente numite noduri şi 
tntre-noduri, nod fiind planul determinat de in
serţia frunzei, întro-nod, distanţa între două 
noduri succesive. Poate remână simplă (v. culm, 
stip) sau se ramifică (v. ramificarea). Afară de 
inserţia ce o dă frunzelor, florilor, fructelor, 
ramurilor, T. mai are ca rol: să trauspoarte li
chidul absorbit de rădăcini în frunze, şi sub
stanţele sintetisate în parenchimul clorofilian să 
le ducă Ia organe în stare de crescere; să res
pire, transpire şi să acumuleze materii de re- 
servă. (v. şi art.: Acaulă, Arbore, Arbust, Caulis, 
Caulom, Cladode, Bulbi, Bulbili, Liane, Mugure, 
Monocarpice, Perene, Rhizom, Stolon, Tubercul, 
Volubil, ş a.). [S. Şt. R.]

Tult, veche monetă turc., în valoare de 15 pa
rale. Figur. preţ pipărat. In Banat se 4'°ea T. 
şi la ‘/a florin de bancă (ă 40 cruceri).

TulucescI, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, 
formată din 7 căt. cu 2976 loc. Pe teritorul co
munei se întinde Valul' lui Traian şi fortifica- 
ţiunile Galaţi-Nămoloasa-Focşani.

Tulumba, pompă, maşină cu ajutorul căreia se 
poate împinge un lichid în o direcţie oarecare. 
Sunt trei feliuri de pompe: aspiratoare, respin-
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getoare şi aspiratoare-respingetoare. Pompa as
piratoare se compune din un tub, la capetul 
superior închis, în care se poate mişca un piston 
prove4ut cu unul sau doue canaluri transversale; 
aceste canale sunt astupate cu supape ce se 
deschid din jos în sus. La basa tubului se alia 
un al doilea tub de un calibru mai mic, pro- 
vecjut la capetul superior cu o supapă. Acest tub 
se pune în lichid. Ridicând pistonul în sus, se 
va nasce un spaţiu gol, în care se aspiră din 
lichid; împingând pistonul în jos, supapa tubului 
al doilea se închide, iar cele ale pistonului se 
deschid şi lichidul remânedeasupra. Când pistonul 
se ridică din nou, lichidulde deasupra se va scurge 
prin un al treilea tub aşezat în partea superioară 
a păretelui tubului principal. Pompa reapingi- 
toare se compune din un tub închis, în care se 
află un piston; in fundul tubului se află o des- 
chiijetură proveijută cu o supapă. In păretele 
lateral al tubului, aproape de fund, este aşezată o 
ţeve închisă cătră tub cu o subapă. Când pistonul 
se ridică, supapa din fund se deschide şi lichidul 
întră în tub; când pistonul se împinge în jos, 
supapa din fund se închide, iar cea laterală se 
deschide, făcând loc lichidului, ca se între in 
ţeve. Pompa aspiratoare-respingltoare este o 
combinaţie a celor doue amintite. (Cf. P. Poni, 
Elemente de fisică. Iaşi 1895.)

Tumba, (lat.J groapă în pământ, mormânt.
TumbelichI, specie de timpane arabe sau tur- 

cesci, cu căldări de lemn sau de aramă, de di
ferite dimensiuni. Acest gen de dărăbani au fost 
întrebuinţate şi în Rom. în aşa numitele mehter- 
hanea şi tubulhanea a domnilor de prin secolii 
trecuţi. [T. C.]

Tumore, tumora, (med.) este o producţiune 
ipei'trofică, ce nu stă nici sub dependinţa sifi
lisului, nici a tuberculosei, nici a vr’unui agent 
virulent cunoscut; nu depinde de un proces franc 
inflamator şi nu e consecinţa diferitelor degene- 
rescenţe; în fine e în afară de obstacolele, ce se 
pot ivi în secreţiunea naturală a unor organe. 
T. dar e un produs ou totul particular, ce resultă 
dintr’o predisposiţie individuală, congenitală sau 
ereditară. Uneori poate proveni chiar dintr’o 
iritaţio cronică locală, cu timpul poate sau nu 
imprima organismului un anume mod do a fi, 
după cum va avea loc o infecţiune spcciflcă, 
lentă şi progresivă. (După Dr. I. Kiriac, Pato
logia chirurgicală, 1893.) După substanţa, diu care 
tumorile se compun în prevalenţă, ele se împart 
în T.-i cu tip epitelial: adenom, epiteliom şi car- 
cinom; T.-i cu tip vasculo-conjunctiv: sarcom, 
mixom, fibrom, lipom, eutdteliom, chondrotn, 
osteom şi limfadenom; T.-i ou tip muscular: 
miom; T.-i cu tip nervos: gliom şi neuroni; T.-i 
complexe: cyste dermoide, T.-i cystice şi T.-i 
solide. T.-ile, cari nu alterează funcţiunea orga
nismului, se 4ic benigne; cele, caii distrug vr’un 
organ special sau alterează funcţiuni speciale, 
se 4ic maligne. Tratament: numai pe oale chirur- 
gică. (Cf. şi articolele speciale.)

^Tumult, adunări sau cete tulburătoare. T. nu 
sunt permise. In acest cas autoritatea civilă le 
face trei somaţiuni, dhpă cari, dacă nu se risi
pesc, pot fi gonite cu forţa, ou ajutorul armelor 
(art. 90 cod. pen. rom.).

Tumulus, (lat.J ridicătură de pământ; movilă 
deasupra mormântului.

Tun, arma artileriei (v. ac.). T. cele mai vechi 
se fabricau din fier bătut, în seci. XIV din bronz, 
în seci. XV din fier turnat; cel dintâiu T. din 
oţel a fost fabricat 1846 de Krupp (v. ac.). In 
timpul cel mai nou T. au fost adjustate pentru 
tragere repede. Cele mai mari T. au calibru de 
40—45 cm. şi cântăre.sc 120—140 tone. La 1848 
Românii din munţii apuseni se luptau cu tunuri 
de lemn. (v. şi art. Mortiera.)

Tunari, unul dintre cele 18 forturi alo cetăţei 
Bucuresci, situat între fortul Otopeni şi Stefă- 
iiesci şi între bateriile 3—4 şi 4—5. Are în 
dosul seu pădurea Tunarilor.

Tunari, comună rurală în Rom., j. Dolj, cu 
1087 loc. şi podgorii.

Tundere, v. Tonsura.
Tundra, ghebă, haină ţerănească.
Tundra, nume dat ţinuturilor întinse, lipsite 

de arbori, din jurul oceanului polar nordic, cari 
sunt acoperite cu muşchiu sau cu licheni.

Tungusi, popor mongolic în Siberia estică, 
vânători, parte mare păgâni.

Tunica, haină purtată de vechii Romani; vest
mânt pentru uniformele de soldaţi; membrană, 
înveliş. T. Dalmatica, v. Dalmatica.

Tunicate sau Tunicieri, animale a căror coardă 
dorsală persistentă sau temporară nu este situată 
decât în regiunea codală. Datoresc numirea lor 
unui înveliş special (tunică), compus din celu- 
lo.să şi secretat de epidermă. Se subîmpart în 
3 clase: Apendieularule prove4ute cu un apen
dice codai persistent. (Oikopleura, Fritillaria); 
Aacidieni (Ascidii, v. ac.) cu corpul saciform, 
prove4ut cu doue orifioii în general apropiate unui 
de altul (Phallusia, Cionia, Cynthia, Botryllus, 
Didemnum) şi Salpreni cu corpul cilindric sau 
în formă de butoiu, cu doue orificii terminale 
şi opuse (Salpa, Doliolum).

Tunis, (TuneaiaJ, stat în nordul Africei, sub 
protectorat francez, 99,600 km.®., cu 1.896,000 loc. 
(Arabi şi Mauri, 60,000 Ovrei, 50,000 Italieni 
şi 27,000 Francezi). Se exportează cereale şi 
oleu de lemn. Dela 1575 sub suzeranitatea Tur
cilor, conform tractatului din 12 Maiu 1881 s’a 
pus sub protectorat francez; e guvernat de un 
beiu cu drept ereditar, actual Sidi Aii (dela 1882). 
Venituri (1898): 24.061,100 franci. Armata con
sistă numai din garda de onoare a beiului, în
colo garnisoane franceze de 10,144oameni (1896). 
Căi ferate 1422 km. la 1895, telegraf 3436 km. 
Capitala T., lângă golful T., 170,000 loc.; for
turi; fabrici de mătasă, piei şi arme; comerciu 
viu; portul Goletta.

Tunnel, (englj cale de comunicaţie subterană, 
oare trece sub un deal sau rîu. T. se construiau şi 
în vechime, însă mai ales numai pentru scopuri de 
canalisare; ca căi de comunicaţie sunt întroduse 
din Seci. XVII. La con.struire se întrebuinţează 
maşini de sfredelit piatra, mânate cu aer ooin- 
primat sau electricitate, precum şi materii ex- 
plosive. T. mai mari:

Simplon 19'73 km. Inng, (în proiect)
Gotthard 14'99 construit în 1872—82
Mt. Cenis 12-23 „ ,, „ „ 1868—71
Arlborg 10-26 „ „ „ „ 1880—84

Sub apă:
Severn 7-26 km. lung. construit în 1873—88
Mersey 3-20 „ „ „ „ 1880—85
Hudson 3-62 „ „ ,, „ 1879—?

Boala de T., v. Anchylostomum.



Tunusli — Turci. 1141

Tunusli, fraţii, au publicat la Viena, 1806 cu 
cheltuiala lor, o traducere grecească a unei opere 
istorice a iui Mihail Cantacuzino sub titlul de Is
toria Valahiei. Necunoscendu-se originalul, tra
ducerea grecească a fost, la rândul ei, tradusă 
în românesce de G. Sion şi publicată sub titlul 
de Istoria publică şi geografică a Ţerii-Eomânesci, 
Bucur. 1863. (Cf. loiga, Istoria literaturii rom. 
în seci. XVIII.)

Tupi, (Guarani), popor indian în America de 
aud (Paraguay, Bolivia, Brasilia), odinioară pu
ternic, acum foarte decăzut şi soă(Jut; limba lui 
se mai vorbesce în vestul Brasiliei şi estul Bo- 
liviei.

Tur, la Slavi un (Jeu identic cu Marş la Romani.
Tura, afiuent pe stânga lui Tobol, isvoresce 

pe coastele estice ale Uralului, în guvernam, 
rus. Perm, 728 km. lung.

Tura, sin. cu Tugra (v. ac.).
Turacos, (Corythaeolus), pasere din ord. Co- 

racornithelor, fam. Musophagidaclor; cu unica 
specie T. sau C. crislalus, lung de 65—75 cm. 
Trăiesce în Africa centr. dela golful Guinea până 
la munţii Kilimandjaro.

Turan, numire colectivă pentru Turkestanul 
rusesc dimpreună cu chanatele Chiva şi Bochara.

Turanice sau tatarice, limbi ţi popoare, sub 
acest nume, înlocuit acji cu cel de ural-altaice, 
se înţeleg următoarele 5 grupe, înrudite mai 
mult prin desvoltarea morfologică decât prin 
origine: 1) finică, 2) samoedică, 3) turcească, 
4) mongolă, 5) tungusică. Primele doue cuprind 
limbile uralice, celealalte trei cele altaice. (Cf. 
Winkler, »Ural-altaische Volker und Sprachen», 
Berlin 1884; şi »Das Ural-altaische und seine 
Gruppen», Berlin 1885. v. şi Ural-altaice.)

Turba, teren de origine vegetală format însă 
cu deosebire din muşchii speciilor Sphagnum şi 
Hypnum, şi trecut într’o stare de carbonisaţiune. 
T. se formează cu deosebire în mlăştini şi alte 
ape stătătoare cari nu au scurgere suficientă. 
La T. fibroasă deosebim de ordinar 3 straturi: 
unul constătător din muşchiul ancă verde, apoi 
un al doilea cenuşiu, din plantele trecute deja 
în depericiune, în care âncă se mai pot cunoasce 
şi distinge plantele cari au întrat în composiţia 
ei, şi stratul al treilea cu T. î negrită şi carbo- 
nisată cu totul. T. din stratul ântâiu şi al doilea 
se taie şi scoate cu maşinele de sub apă, se uscă 
şi întrebuinţează ca aşternut in grajd, ca mijloc 
dedesinfecţiune şi pentru împachetat, fiind uşoară 
şi moale, iar cea din stratul al treilea, neagră 
carbonisată, se taie, se uscă în forme cubice şi 
servesoe drept combustibil, care are mai mare 
forţă calorică decât lemnele, dar mai mică decât 
lignitul şi huila. In agricultură T. puţin se poate 
întrebuinţa după secarea apei, sau vara pe se
cetă i-se dă foc şi apoi în cenuşa ei se seamănă 
3—4 ani plante agricole, şi apoi se lasă să crească 
T. în 20—30 ani la loc. Insă fumul şi miasmele 
ce se degajează din mlaştine şi turbării sunt vătă
mătoare sănătăţii. De aceea este mai nimerii 
a le seca şi acoperi apoi cu un strat de năsip 
uri păment sănătos pe deasupra, în cai’e se poate 
apoi face cu bun succes plugărie ori fenaţe na
turale de veci. Pâmănturile aceste secate şi ame
liorate devin ou timpul terenuri de o mare fer
tilitate şi valoare, (v. şi Turbăria.)

Turban, ceahna, broboadă din tulpan alb, cu

care Turcii şi alte popoare orientale îşi înfă
şură capul.

Turbarea, v. Rabia.
Turbăria, sphagnet, »tinov, locul unde se for

mează combustibilul vegetal turbă (v. ac.). Apa 
din T. e încărcată cu acicji humici şi e lipsită 
de bacterii, din care causă, frunze, trunchiuri, 
animale, remăşiţe de industria omului, cari din 
întâmplare au ajuns într’o T., se păstrează fără 
a putrecji. Intr’o T. grosimea turbei poate ajunge 
3—10 m., dar după un timp îndelungat.

Turbaţi, sat în Rom., j. Ilfov, în T. a fost până 
la 1812 o mănăstire de călugăriţe, a(ji un schit.

Turbedar, v. Hoge.
TurbelariatI, ordin de viermi plathelminţi ci- 

liaţi, cu tubul digestiv lipsit de anus; se deose- 
besce î n: Dendroeeli cu cavitatea digestivă ramifi
cată (Leptoplana, Geoplana, Planaria, Gunda,etc.); 
Mabdoeeli cu cavitatea digestivă dreaptă (Mi- 
crostomum, Prostomum, Mesostomum, Opistho- 
mum, etc.) şi Aceli fără tub digestiv (Convo
luta, Proporus).

Turbina sau Roată idraulieă, roată pusă în miş- 
cai'e prin puterea mechanică a apei. T. proprie 
constă din doue roate aşezate una intr’alta con
centric. Roata din lăuntru e imobilă, cea din 
afară mobilă. Apa intră mai ântâi în roata din 
lăuntru, de aci în roata din afară, şi după ce 
şi-a dat energia mechanică, iese afară. Prin T. 
se valorează 750/0 din puterea mechanică a apei.

Turbulent, agitat, furios, violent.
Turburare oii atac, ori ce resistenţă cu vio

lenţă, prin fapt, în contra vr’unui funcţionar 
administrativ sau judecătoresc, care ar fi în lu
crarea executării legilor, ordinelor sau ordonan
ţelor autorităţii publice, a ordinelor, a mandatelor 
sau hotărîrilor judecătoresoi. (v. şi Rebeliune.)

Turburea, com. rur. în Rom., j. Gorj, com
pusă diu 2 căt., cu 1302 loc., agricultori.

Turca, (Turculeţ), nume de pasere ce se pă
strează în unele legende despre Noe la Românii 
din Ti-ansilvania şi care pasere a(ji nu mai există.

Ţurca, mască cu cap de cerb, decorată cu pan
glici, mărgele şi clopoţei, cu care umblă copiii 
la Crăciun.

Ţurtşa, căciulă mare şi lăţoasă purtată de ţe- 
rani; jucărie în formă de beţişor ascuţit pe 
ambele vîrfuri cu oare se joacă copiii repe- 
(jindu-1 de pe păment în aer.

Ţurcan, loan, Dr., preot şi om politic rom., 
n. 19 Apr. 1818 în Crişceatec (Bucov.), a studiat 
în Cernăuţ teologia şi un an la univ. din Viena; 
se preoţi in 1843. Dela 1866 consilier consist., 
în care calitate fu pensionat în 1897. Dela 
1874—80 piedicator rus. la biserica cated. din 
Cernăuţ. 1879 fu distins cu titlul de doctor theo- 
logiae honoris causa, 1880 cu dreptul de a purta 
cruce şi în 1887 cu acela de a purta mitră. Din 
1878 încoace deputat în dieta Bucovinei şi dela 
1899—1900 în camera deputaţilor a consiliului 
imp. din Viena. [Dr. I. G. Sbiera.]

Turcenll de jos, com. rur. în Rom., j. Gorj, 
se compune din 2 căt., cu 1126 loc.

Turci, popor de rasă mongolică, care, în în
ţeles larg, cuprinde afară de T. osmanici âncă 
şi lacuţii. Tătarii sibirici, Chirghizii, Uzbechii, 
’Turkmeoii, Nogaii, Caracalpachi şi Dunganii. T. 
propriu (jişi, din causa amestecării lor cu Ariani 
şi Semiţi, au conservat puţin însuşirile caracte-



1142 Turcia.

ristioe ale Mongolilor. Mai neiniluinţată a remas 
limba lor. (Cf. scrierile lui Vâinbery despre T., 
1885).

Limba turcă este un ram al familiei limbilor 
altaice, înrudită cu limba fîneză şi maghiară. Se 
deosebesc2ramuri principale, cel estic fniguric 
şi giactaio, etc.) şi cel vesti o (în deosebi Turca 
Osmanilor). Scrierea lor e cea arabică, în ma
niera Persanilor. Gramatici de Redhouse, lexicon 
de Zenker.

Literatura turcă e foarte bogată, însă lipsită 
de originalitate; e mai mult o imitaţie a scrie
rilor arabice şi persane. Fer. de înflorire sub 
Suleiman I (seci. XV). Lirica e extrem de sen- 
suală şi preste mesură panegirică. Se cunosc 
preste 2200 poeţi. Cel mai vechiu Aşic (f 1332); 
cei mai celebri: Achmadî (f 1412), Sati (f 1546), 
Lamii (f 1531), care a fost cel mai productiv. 
Iaşii (t 1563); Baki (f 1600), cel mai mare poet 
liric, Nefi (f 1635) satiric, etc. Opere princi
pale: »Humaiunnâme< colecţiune de fabule, de 
Aii abd el Wassi (t 1543); »Tutinâme«, romanul 
>Suleimannâme< de Firdusi (70 voi.). Istoriografia 
din seci. XV. încoace e mult cultivată, dar puţin 
serioasă. Istoric de frunte: Saad-eddin (f 1599).

Turcia, (imperiul osman), întreg teritoriul ce 
stă sub stăpânirea sultanului din Constantinopole, 
cuprindeud părţi din Europa, Asia şi Africa. Odi
nioară avea întindere de 6*/} milioane km1., cu 
52 milioane loc.; acum insă e de 4.049,007 km1., cu 
39.6.52,217 loc. (inclusive Bosnia, Herţegovina 
şi Cipru), din care însă numai 2.880,658 km1., 
cu 24,241,5000 loc. sunt posesiuni imediate, restul 
sunt state tributare sau stând sub administraţie 
străină. Posesiuni extraeuropene sunt în Asia: 
Asia mică, Armenia, Siria şiMesopotamia, Arabia; 
în A f r i c a: Tripolis şi Barka, Bgipet (v. aceste art.).

Tuecia europeană
cuprinde partea mijlocie a peninsulei balcanice 
dimpreună cu numeroase insule; teritoriul ne
mijlocit turcesc e de 162,550 km1., cu 5’8 mi
lioane loc.; afară de acesta se mai ţin de T., 
oel puţin după nume: Greta, 8618 km1., cu 
294,192 loc., principatul Bulgaria (cu Bumelia 
orientală) 96,660 km1., ou 3.310,713 loc., san- 
geacul Novibazar (ocupat de Austriac!). 7350 km1., 
cu 153,000 loc. şi insula egipt. Thasos 393 km1., 
cu 12,140 loc. întreg teritoriul T.-ei europene 
ar fi deci 275,571 km1., cu 9.582,345 loc.

Relieful.
T. are numeroase platouri încadrate de munţi; 

la vest e Şar-Dag (cu Liubotru 3050 m.), la sud 
mai multe şiruri de munţi mergând în direcţie 
dela nord-vest spre sud-est (Peristeri 2359 m., 
Procletea 2296 m.); munţii Rodope (până la 
2930 m. înalţi) şi paralel cu ei Perim-Dag 
(2681 m.); Balcanul (până 2376 m.) cu 30 păsuri, 
dintre cari cele mai importante, s. e. pasul Şipca, 
se afiă pe teritoriu bulgar; la nordul Rumeliei 
orientale se întind şiruri paralele mai scunde 
ale Balcanului, cari merg spre sud-vest până la 
munţii Rodope, formând aci Poarta lui Traian 
între Icbtiman şi Filipdpole. Riuri mari nu s’au 
putut forma, mai însemnate sunt: Mariţa cu 
Tungea, Struma, Vardar, cari se varsă în Marea 
Egeică, Drina în Adriatica, Kalamas în Ionica. 
Lacuri; cel dela Scutari, Ochrida şi lanina.

Clima e sănătoasă, la est ceva mai aspră din 
causa vânturilor nord-estice, mai favorabilă e 
pe la Constantinopole şi pe insule, cari au mulţi 
vulcani şi sunt cercetate de dese cutremure.

POPULAŢIONEA
se compune din Turci (elementul dominant). 
Bulgari, Greci, Arămâni, Albanezi, Cerchezi. 
După confesiune sunt mohamedani (Turcii, nu
meroşi Albanezi şi o parte din Bulgari), restul 
creştini gr.-or. stând sub patriarchul din Con
stantinopole; mai sunt şi puţini romano- şi ar- 
meano-catolici şi mosaici (Ovrei). Densitatea po- 
pulaţiunii e în termin mediu de 34 pe 1 km1. 
Cultura stă pe un grad inferior; instrucţiei ser
vesc vr’o 470 şcoale medii (ruşdich), 20 şcoale 
super., şcoală de administraţie, de drept, de sil
vicultură, de montanistică, şcoală de resboiu şi 
de marină, 2 şcoale de medicină, institut de că
deţi; mai sunt şcoale armene şi grecesci, câteva 
şcoale arămânesci, şcoale europene în oraşele 
cu port. ^

Ocupaţi CNEA.
Agricultura e puţin desvoltată; abia 40% ale 

solului e agru, 17°/0 fânaţe şi păşuni, 14°/0 pă
dure, restul neproductiv; mai roditoare e valea 
Mariţei. Producte principale: grâu, secară, orz, 
păpuşoiu, oves, păstăioase, ceapă, crastaveţi, piper 
spân., lubeniţe, pepeni, tutun, sesam, fructe su
dice, vin, poame (prune), materii colorante, mac 
(opiu); cultura viermilor de măiasă foarte în
semnată. Vite şi cai; multe oi, porci, albine 
se cultivă pe scară întinsă; însemnat pescuit. 
Mineritul e neglijat; se scoate aramă, fier (Priz- 
readi), argint, plumb (Gallipoli), cărbuni (vil. 
Salonic), cbrom, sare; se exportează numai plumb 
şi aramă. Industria e neînsemnată şi restrînsă 
aproape numai la Constantinopole; industria de 
mătasă, lână şi bumbac a decăzut, de asemenea 
fabricarea de arme şi pielării; s’a desvoltat fabri
caţia de încălţăminte (ghete). Gomereiule aproape 
exclusiv în mânile creştinilor (Greci, Arămâni şi 
Armeni) şi numai în oraşele maritime e în avânt. 
Se exportează stiniguri, mătasă, cereale, mobair, 
bumbac, opiu, drogherii, cafea, gogoaşe, etc.; se 
importează zahăr, cereale, pânză, pănuri, cafea, 
orez, piei, petroleu. Flotila comercială la 1898 
numera 1436 vase de 294,445 tone. Porturi prin
cipale: Constantinopole, Smirna, Chios, Salonic, 
Trapezunt, Samsun, lafa. Căi de comunicaţiune 
defectuoase; căi ferate la 1898in Eurcpa2011 km., 
în Asia mică 2167 km., în Siria 342 km. Re
ţeaua telegrafica destul de întinsă. Monete: 
piastru = 21 bani, la plăţi mai mari o pungă 
a 500 piaştri; la 1871 s’au introdus mesurile 
metrice.

Constituţia
dată la 23 Dec. 1877 era monarchică-consti- 
tuţională cu un senat (membri numiţi de sultan 
pe viaţă) şi camera deputaţilor (aleşi pe 4 ani 
prin vot secret), cari însă dela 1877 nu s’au 
mai întrunit. De fapt T. e monarchie absolută; 
capul statului e sultanul (dela 31 Aug. 1876 e 
Abd-ul Hamid II), care totodată e şi căpetenia 
religioasă a mohamedanilor. Tronul se moşte- 
nesce de oel mai în vîrstă prinţ al dinastiei Os
manilor. Curtea sultanului se numesce Înalta 
Poartă. Primul funcţionar al statului e preşe
dintele consiliului de miniştri sau marele vezir.
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căruia sunt subordonaţi ceialalţi miniştri; apoi 
şeic-ul islam, şeful ulemalelor, o corporaţie ju
decătorească şi bisericească totodată, a cărei 
cbiemare principală e explicarea legii. Judecă
torii sunt mohamedane (şeriîe) şi mixte (nisâ- 
miîe); tribunalul suprem e în Constantinopole. 
Finanţele T.-ei stau reu; continuu deficit. Da
toria publică, redusă 1881 la jumătate prin în
voială cu creditorii, inclusive datoria de resboiu 
cătră Rusia, face ea. 3730 milioane coioane. 
Pentru asigurarea ei sunt zălogite impositele 
indirecte; monopolul tutunului a fost dat 1883 
unei societăţi pe acţii. Armata în timp de pace e 
de 220,000 oameni; în timp de resboiu se poato 
urca până la 800,000 oameni. Flotila de res
boiu numeră vr’o 7 ouirasate vechi; e vorba 
să se procure vase noui. Colorile ţerii sunt: 
i'oşu şi verde închis. In privinţa administrativă 
T. proprie e împărţită în vilaiete: Constantino
pole, Adrianopole, Salonic, Monastir, lanina, Co- 
sova şi Scutari, fiecare stând sub câte un guver
nator (vali); vilaietele sunt împărţite în provincii 
(liva) sub câte un mutessarif, şi în cercuri (kasa) 
sub caimacami. Capitala Constantinopole.

Istoria.
Turcii, un trib din Turchestan în număr cam de 

50,000 sub conducerea lui- Suleiman I năvăliră 
(1225) în Armenia, ca să scape de sabia Mon
golilor. Fiul lui Suleiman, Ertogrul (1231—88) 
se făcu vasal lui Ala ed din, sultan selgiucid 
din Konia, şi se aşeză în nord-vestul Frigiei. 
Osman (1288—1326) cuprinse mai multe locuri 
dela Greci şi luă titlul de sultan la moartea lui 
Ala ed din. Dela el Turcii se chiamă Osinanlîi. 
Dj'han (1326—59) fiul său ocupă Brussa, unde 
construi un palat, a cărui poartă se numia «poartă 
înaltă«. Fiul său Suleiman cuprinse Gallipole 
(1356), pe când fratele seu Ala ed din organisă 
statul şi creă ordinul Ienicerilor (trupă nouă) şi 
cavaleria Spahiilor, cărora li-se da venitul satelor 
supuse. Numeral Turcilor crescea prin atragerea 
la religia mohamedană a popoarelor creştine, ar
mata lor era superioară.

Fiul lui Urhan, Murad I (1359—89) cuceri 
Tracia, îşi mută scaunul la Adrianopole (1365), 
Serbii şi Bulgarii fură învinşi şi făcuţi tributari. 
In lupta dela Cosova (1389) Murad fu omorît de 
un Şerb. Fiul seu Bajezid I (1389—1402) făcu 
vasală Muntenia, deşi fusese învins de Mircea cel 
Mare Ia Bovine (1394), supuse cu totul Bulgaria, 
bătu cruciata creştină laNicopole (1396). Cearta 
dintre fii săi Suleiman, Musa şi Mohamed I, opri 
statul turcesc câtva timp, dar Mohamed supuse 
provinciile resculate. Fiul său MuradII (1421 —51) 
avu de luptat în Albania ou George Castriotul, 
la Dunăre cu loan Corvin. Victoriile dela Vama 
(1444) şi dela Cosova (1448) întăriră mai mult 
statul turcesc, care avu şi o capitală, după ce Mo
hamed II (1451—81) cuprinse Constantinopole 
(1453 Maiu 29). Fiul lui Mohamed II, Bajezid II 
(1481—1512) a făcut puţine cuceriri, darSeliml 
(1512—20) cuceri Armenia, Siria, Palestina, 
Egiptul şi luă titlul de calif. Fiul seu Suleiman II 
(1520—66) desfiinţă Ungaria (1526), asediă Viena 
(1529) şi ridică puterea turcească la culmea ei. 
Sellim II (1560—74) vă()u începutul decăderii 
în luptadelaLepante (1571). MuradlII (1574—95) 
şi Mohamed 111 (1595—1603) sugrumau pe fraţii

lor ca să nu le provoace turburări şi au suferit 
înfrângeri în Muntenia şi în Persia. Ahmed I 
(1603-17), Mustafa I (1617—18), Osman II, 
fiul lui Ahmed (1618—22) şi din nou Mustafa I 
(1622—23), MuradlV(1623—40)fratele lui Osman, 
erau puşi de capriciul Ienicerilor. Murad IV redete 
imperiului putere. Fratele său Ibrahim (1640—48) 
fu sugrumat. El lăsă Un copil de 7 ani Mohamed IV 
(1648—87) care fu servit de Kiuprili, cari sus
ţinură puterea statului. După moartea vizirului 
Ahmed Eiuprili, su'ccesorul Iui numit Eara Mu
staţa începu asediul Vienei (1683) şi nenoro
cirile se grămădiră asupra Turciei. Mohamed fu 
detronat, dar nici Suleiman III (1687—91) nici 
Ahmed II (1691—95) nu putură aduce victoria 
sub steagurile turceşti. După marea pierdere 
dela Zalănkemen (1691) şi dela Zenta (1697) fiul 
lui Mohamed, Mustafa II (1695—1703) trebui să 
încheie pacea dela Carlovitz (1699), prin care 
Ungaria şi Transilvania cădeau Austriei, Azotul 
Rusiei, Ucrania şi Podolia Poloniei, Peloponesul 
Veneţiei. Mustafa fu resturnat de Ieniceri şi 
înlocuit cu fratele său Ahmed III (1703—30) 
sub care Turcii lăsară să scape pe Petra cel 
Mare în schimbul Azotului (1711), recuceriră 
Peloponesul dela Veneţieni, dar deteră Austriei 
prin pacea dela Passarovitz (1718) Serbia şi Ol
tenia. Ahmed fu resturnat la 1730. Sub Mahmud I 
(1730—54) Turcii purtară resboiu cu Buşii şi 
Austriacii, dela cari reluară Serbia şi Oltenia 
(Belgrad 1739). Osman III (1754—57) avu de 
urmaş pe vărul său Mustafa III (1754—74), care 
începu cu Ruşii resboiul pentru Polonia, în care 
flota turcească fu nimicită la Cesme (1770) şi 
principatele fură ocupate de Ruşi. Abdul Hamîd I 
(1774—89) încheie pacea dela Euciuo Cainargi 
(1774), prin care se dete Ruşilor dreptul de a 
interveni în favorul principatelor. Caterina II 
ocupă Crimea şi începu cu Turcii un nou res
boiu aliată cu Austria. In urma mai multor în
frângeri, Austria încheie pacea dela Şiştov (1791) 
şi Rusia pacea dela Iaşi (1792) cu Selim III 
(1789—1807)

încercări de reformă. Selim încercă să re
formeze statul turcesc desfiinţând Ienicerii şi 
înlocuindu-i cu armată organisată ca in statele 
apusene. Eln’avu însă pace în afară din pricina 
atacului lui Bonaparte în Egipt (1798) şi al res- 
boiului cu Ruşii (1806—12) iar înlăuntru din pri
cina rescoalei Ienicerilor, cari îl resturnară şi-l 
omorîi ă. Mahmud II (18()8—39) reluă opera lui 
Selim. Desfiinţă corpul Ienicerilor şi supuse pe 
paşii revoltaţi, dar cruzimea lui în resboiul cu 
Grecii aduse lupta dela Navarin (1827) şi resboiul 
cu Ruşii terminat la Adrianopole (1829), prin care 
se recunoscea Grecia şi se acorda privilegii Şer
bilor. De atacurile lui Mehemed Aii nu fii mân
tuit decât prin ajutorul puterilor apusene şi trac
tatul dela Hunkiar Skelessi (1833) punea Turcia 
sub protectoratul Rusiei, de care scăpă numai 
prin alianţa celor patra puteri. Abd-ul Medgid 
(1839—61) dete hatişeriful din Ghiulhane, prin 
care acorda drepturi civile şi supuşilor nemu- 
sulmaui. In resboiul Crimeei armata de uscat se 
luptă cu eroism, dar flota fu distrasă la Sinope. 
Puterile protectoare obligară apoi pe Turci să in
troducă reforme, pe câud neutralitatea principa
telor era o slăbire mare pentru ei. După moartea 
lui Abd-ul Medgid urmă Abd-ul Asis (1861—76)
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slab, egoist şi cheltuitor. Finanţele erau într’o 
stare desperată şi după moartea lui Fuad şi Aali 
paşa, afacerile statului se incredinţau la oameni 
incapabili. Statul era dator 5 miliarde şi dobânda 
nu se mai putu plăti din 1875. Isbucni şi o re
voluţie in Bosnia, la a cărei stingere armatele 
turcesc! se dovediră incapabile. Sultanul fu depus 
şi ucis (1876) şi înlocuit cu Murad V, Bulgarii 
începură a se revolta susţinuţi de Ruşi, Serbii 
declarai'ă resboiu Turciei după aceleaşi îndem
nuri, dar fură învinşi de Tuitii. Murad V fu de
tronat şi înlocuit cu actualul Âbd-ul Hamid II 
(31 August 1876). Sub el încerca Midat paşa să 
dea o constituţie Turciei, dar fu îndată depus. 
Ruşii declară resboiu (24 April 1877), trec Du
nărea în Iunie, la Plevna însă încercară mari 
pierderi şi cerură ajutorul României. In anul 
1878 înaintară până lângă Constantinopole, unde 
înoheiară tractatul din San Stefano, care reducea 
Turcia cu totul. Anglia ameninţă însă cu resboiu 
dacă Rusia nu cedează, şi congresul din Berlin 
modifică simţitor tractatul dela San Stefano. Se 
crea Bulgaria între Dunăre şi Balcani, se mări 
Grecia... Dar timpui-i liniştite nu urmară, căci 
Bulgaria ocupă în 1885 Rumelia, Grecii din 
Creta se revoltară în 1897 şi obţinură autonomie 
sub conducerea unui prinţ, fiul regelui Greciei 
George I, chiar Grecii declarară resboiu Turciei 
(1897). Armata turcească se arătă superioară, 
învinse pe Greci şi ar fi cucerit toată Grecia 
dacă nu interveniau puterile europene. Pe de 
altă parţe Bulgarii vor să ocupe şi Macedonia. 
Isbucuesc (1903) necontenite rescoale, se produc 
deraeri de trenuri şi se face întrebuinţare de dina
mită (Salonic în Maiu 1903). Armata turcească 
este organisată de oficeri Germani.

Turcoaza, mineral (sinonim Kallait), fosfat de 
aluminiu hidratat în stalactite sau mase uniforme 
de coloare albastră deschisă sau vertjue. T. e o 
piatră scumpă preţuită, dar foarte mult falsifi
cată. T. frumoase vin dela Nisebapur aproape de 
Herat. din Valea Megara pe Sinai, din Mareo etc.

Turcomani, nume comun pentru ramura turcică 
a popoarelor mongolice cuprinse între Caspica 
şi Amu Daria. La început erau toţi nomaeji, a(}i 
unii sunt aşezaţi (Ciomur) alţii nomaiji (Ciorva), 
deşi nu atât de hotărît căci un Ciorva se face 
Ciomur dacă pierde cămilele şi oile, şi iarăş 
un Ciomur se reîntoarce la viaţa nomadă. Cele 
mai însemnate triburi sunt: 1) lomuzii în Chiva 
cu 2 ramuri: Cara Ciucaşi Bairam Şali. 2) Ogurd- 
ţali locuiesc pe lângă Caspica şi se ocupă cu pes
cuitul. 3) Sihtii. 4) Igdirii. 5) Godanii supuşi 
Persiei. 6) Ciudorii. 7) Sacarii. 8) Ersarii de
pendenţi de Bochara şi care se întind până la 
Afganistan, nnmeră 30,000 de chibitee. 9) Teche 
cei mai numeroşi (până la 100,000 de chibitce). 
10) Sarykii şi 11) Salyrii cu toţii până la un 
mii. de suflete. T. consideră hoţia ca ocupaţia 
cea mai cinstită şi sunt între ei într’o vrăşmăşie 
perpetuă. Ei respectă numai pe cel mai tare, 
coranul nu le regulează viaţa mult, altfel res
pectă femeia şi ţin cuvântul dat. De obiceiu un 
T. are două femei (cumpărate) de care .se des
parte când vrea.

Turculeţ, una din numirile populare ale plantei 
Anemone nemorosa L. (v. ac.).

Turda (magh. Torda, germ. Thorenhurg), oraş 
cu magistrat în Trans., cott. Turda Aneş, cu

12,117 loc., Magh. şi Rom. (2768). Are 10 bise
rici, tribunal, judecătorie cercuală, oficiu de dare 
staţiune de cale ferată, fabrică de celulosă, băi 
de sare. Sunt vestite turtele de T., cari se vând 
în toate părţile Ardealului. In T. s'a încheiat 
uniunea dintre cele 3 naţiuni ale Ardealului la 
1505. După căderea Budei la 1542 se ţin în T. 
cele dintâi şedinţe ale dietei, unde se şi aduc 
diferite hotăriri cu privire la chestiunile religi- 
onare. Pe câmpia T.-ei a fost ucis Mihai Viteazul 
de Basta.

Turda, protopopiat rom. gr.-or. cu 14,308 su
flete, şi prot. gr.-cat. rom. cu 16,067 suflete.

Turda-Arleş, comitat în Trans., cu un teritoriu 
de 3369'58 km*, şi 160,579 sufl., din cari preste 
70% români. Cott. T. A. se mărginesce spre 
nord cu cott. Cojocna, la est cu al Mureş-Turdei, 
la sud cu al Târnavei mici şi al Albei de jos, 
la vest cu al Aradului şi Bihorului. Terenul în 
partea vestică e muntos, în partea estică e mai 
mult deluros. Piscuri mai înalte de munţi sunt: 
Curcubeta, Piatra grăitoare. Găina şi Muntele 
mare. Vrednice de notat sunt: Gheţarul dela 
Scărişoara, cataractul dela Vidra, Cheia Turcii 
şi »Câmpia Turejii». In acest comitat este şi o 
parte din aşanumita »Câmpia« Ardealului, unde 
sunt multe lacuri mai mari şi mai mici. Arieşul 
e rîul principal al cottului. Bogăţiile naturale 
ale cottului sunt: aurul, argintul, fierul şi sarea, 
exploatate în minele dela Ofenbaia, Trăscău, 
Turda, etc. şi în alvia fluviilor. Solul e fertil la 
câmpie, munţii ofer păşuni bogate. Locuitorii 
se ocupă cu agricultura şi băieşitul; comerciul 
e puţin prosper, comunicaţia e înlesnită prin 
căi ferate în lungime de 108 km., prin drumuri 
de ţeară, comitatense şi comunale. In priv. po
litică cott. T. se împarte în 6 cercuri. In total 
sunt în comitat 142 comune. Capitala cott. 
Turda (v. ac.).

Turdaş, corn. rur. în Trans., cott. Hunedoara, 
cu 577 loc. rom. şi magh., 3 biserici (calvină, 
gr.-cat. şi gr.-or.), 2 şcoale. La T. s’au desgropat 
obiecte antice, cari se păstrează în museul din 
Cluj. T. e locul nascerii a doi episcopi: Paul şi 
Mihail Tordaşi, instituiţi de principii calvini 
pentru ci'edincioşii români, cari au trecut la ual- 
vinism. Paul Tordaşi a urmat după episc. George 
de Sângeorgiu, j- 1568, a residat în Lancrăm, 
şi a ţinut un sinod la 16 Oct. 1569. f 1576. 
După el a urmat Mihail Tordagi (v. ac.), numit 
la început Alexie, n. în T., a fost preot, ri
dicat nemeş şi superintendent român cu reşe
dinţa în T., locul seu natal. Cu el au trecut la 
calvinism 26 suflete, cari s’au maghiarisat, şi la 
1652 au primit dela George Racoţi biserica de 
odinioară a episc. M. Tordaşi, răpită dela cre
dincioşii vechi ai legii, grecesci. (Cf. Dr. Bunea, 
Vechile episcopii românesci; lorga. Sate şi preoţi 
din Ardeal.)

Ţurenii, com. rur. în Bucov., cu căt. La Vamă. 
parochie, moşie boierească în cap. şi j. Cernăut, 
cu 911 loc. (735 ort.-or., 66 rom.-cat. şi uniţi, 
5 protest., 115 mos.), 1 şcoală primară, trece- 
toare cu vamă în România

Turenne, (pron. tiiren). Henri de Latour d’Au- 
vergne, Vicomte, mareşal franc., al doilea fiu al 
ducelui Henric de Bouillon, n. 11 Sept. 1611 în 
Sedan, luptă sub duc. Bernhard de Weimar în 
resb. de 30 ani, 1644 mai'eşal, cuceresce îm-



Turf — Turkestan. 1145
preună cu Conde terile renane; 1650 cu Fronda, 
lupta apoi contra ei în fruntea armatei regale, 
ocupă 1667 Flandra şi Franche-Comte, trece 1668 
la catolicism, jefuiesce 1674 Palatinatul şi cade 
în luptă 27 Iulie 1675 la Sasbach. Trecea de mare 
tactician. (Biogr. de Eamsay.) '

Turf, (engl., pron. torf), pajişte; locul unde 
se fac alergările de cai. (v. şi art. Turba.)

Turgal, provincie rus. în Asia centrală (ste
pele Kirgizilor) între lacul Arai şi munţii Ural, 
456,397 km», cu 453,123 loc. (1897). Capitala 
T., 897 loc.

Turgenjew, 1) T., Alex. Ivanoviei, (1785—1845). 
istoric rus; documentele adunate de el despre 
istoria diplomatică, statistica şi vechiul drept al 
Rusiei, sunt publicate de o comisiune archeo- 
logică sub titlu] de »Historica Kussiae monu- 
menta« Petersb. 1841—42, 2 voi.; şi un »Suple- 
mentum» Petersb. 1848. 2) T. Nikolai, tratele 
celui dintâiu (1790—1871), om politic, autorul 
scrierii »La Russie et Ies Russes», Paris 1847, 
şi a câtorva broşuri politice. 3) Turgenjew, Ivan 
Sergejevici, n. 9 Nov. 1818 în oraşul Orei, în 
Rusia, ţ 3 Sept. 1883 Ia Bougival, lângă Paris. 
Cel mai însemnat poet rus ca novelist şi ro
mancier, studia la univ. din Moscva şi Berlin. 
Debuta prin o colecţiune de poesii lirice şi câ
teva istorioare 1843, sub influenţa direcţiunei 
pesimiste a lui Lermontow. Cariera sa de mare 
scriitor începe prin o serie de minunate tablouri 
din viaţa poporului rusesc, publicate în foaia 
»Sovremenik«, şi separat sub titlul: «Schiţe din 
jurnalul unui vânător», între 1847 şi 1851. Aceste 
novele au contribuit mult la desfiinţarea iobăgiei 
ţeranilor ruşi. La 1852 fu exilat în interiorul 
Rusiei, pentru un articol asupra lui Gogol. Dela 
1863 trăi mai mult in străinătate, la Baden- 
Baden şi la Paris, în relaţiune cu familia Yiardot. 
Soartea poporului rus şi deşteptarea lui a fost 
obiectul preocupării lui T.; aceasta se vede în toate 
novelele şi romanele sale; «Jurnalul unui om de 
prisos» 1850 (nemulţămirea inconscientă); «Rudin» 
1854 (doctrinarismul cosmopolitic); «Cuibul no
bilitar» 1859 (deşteptarea conscienţei de datorie 
în clasele culte şi apropierea lor de popor); «In 
ajun», 1860 (însufleţirea patriotismului); romanele 
«Părinţii şi fiii» în 1862 şi «Fum», 1867 (Nihi
lismul sau patriotismul desperat); «Terra nova», 
1876, (sacrificiul de sine al representanţilor vii- 
toriului). Gloria principală a lui T. în Rusia e 
patriotismul şi tendenţa politică-socială a ope
relor sale, prin cari e considerat ca conducetorul 
opiniunei publice. Calităţile sale artistice: rea
lismul . conscienţios, fineţea simţului estetic şi 
psichologic, precisiunea stilului, caracteristica de 
măiestru a persoanelor şi descrierea naturei, sunt 
mai bine apreciate de criticii străini, cari îl pun 
în rândul celor dintâi scriitori din Europa. O 
adâncă influenţă asupra literaturei novelistice a 
tuturor popoarelor a avut T. mai ales prin no
velele sale, din cari mai amintim: «Pădurea şi 
Stepa»; «Moartea»; «Livada Bieşiu»; «Prima iu
bire» ; «Nefericita»; «Regele Lear al Stepei», 1870; 
«Valuri de Primăvară», 1872; «PuninşiBarburin»; 
«Cântecul de triumf al iubirei», 1883; «Clara Mi
tici», 1883; «Poeme în prosă», 1883; multe sunt 
traduse în toate limbile literare. In limba germ. 
«Ausgewăhlte Werke T.-s», 12 voi. Mitau şi Ham- 
bui-g 1869—84. (Cf. Glogau, «Die russische Li

terator und Ivan T.«, Berlin 1872; Vogue, «Le 
roman russe», Paris 1886; «Biografia lui T.♦ de 
Zabel, Lipsea 1884 şi de Tborsch, Lipsea 1886.)

Turgescenţa, (botan.) starea de rigiditate, de 
tensiune, caracteristică celulelor vegetale vii. 
Resultă din o tensiune positivă a conţinutului 
celulei, adecă din presiunea lichidului vacuolelor 
asupra membranei celulei, şi din o tensiune ne
gativă, adecă apăsarea membranei celulare, care 
reacţionează şi presează asupra conţinutului ce
lulei. Datorită T. membrana celulei se întinde, 
şi măresce suprafaţa şi deci T. e causa imediată 
a crescerii celulei. T. se menţine positivă prin 
proprietăţile osmotice (v. osmosa, diosinosa) ale 
conţinutului celular, iar prin plasmolisă (v. ac.) 
devine negativă. Prin T. se mai explică: exu- 
darea nectarului (v. ac.); dehiscenţa bruscă a unor 
fructe; mişcările frunzelor, ş. a. [S. Şt. R.]

Turgot, (pron. Tiirgo), Anne Robert Jaques, 
Baron de l’Aulne, om de stat franc., n. 10 Maiu 
1727 în Paris, aderent al şcualei fisiocratice, a 
scris 1778: «Reflecţiuni asupra formării şi di
stribuirii bogăţiilor». In 1774 numit controlor 
gen. al finanţelor, în care calitate stărui a se 
promulga mai multe edicte cari aveau de scop 
desfiinţarea corporaţiunilor muncei, a corvoa- 
delor şi proclamarea libertăţii comerciului. T. a 
întîmpinat însă mare oposiţiune la curte şi chiar 
în parlament, şi trebui să se retragă din nii- 
nisteriu 1776. f 1781. Ser. «Ouevres completes», 
9 voi. 1844. Biogr. de Tissot.

Turla, corn. rur. în Rom., j. Olt, compusă din 
6 căt., cu 2400 loc.

Turin, (TorinoJ, provincie ital. în Piemont, 
10,247 km», cu 1.128,507 loc. (1897). Capi
tala r.jla vărsarea rîului Dora Riparia în Padu. 
230,183 loc. Odinioară capitala Sardiniei şi până 
la 1865 a Italiei. Are pieţe frumoase, împodobite 
cu monumente: Piazza Castello cu vechiul pa- 
lazzo Madama ^observ, astron.) şi castelul regal; 
Piazza Carlo Emanuele II cu statua lui Cavour; 
Piazza San Carlos. Carignano cu marele palat 
Carignano; domul San Giovanni (din seci. XV, cu 
cripta ducilor de Savoia), etc. Citadelă, teatre, uni
versitate (tund. 1412), bibliotecă cu 150,000 voi., 
academie de sciinţe (dela 1759), şcoală de in
ginerie; museu de anticităţi, mai multe pina
coteci, museu istoric naţional, museu comercial; 
archiepiscop. Industrie de mătase, bumbac, mo
bile, pianoforte, maşine, chimicalii, metale, etc.; 
comerciu de transit. In vechime era capitala Tau
rinilor galici, apoi colonie romană (Augusta 
Taurinorumj. Aci au bătut imperialii sub prinţul 
Eugen pe Francezi la 7 Sept. 1706.

Turlţa, numele popular al plantelor: Agrimonia 
Bupatoria L. (v. ac.) şi Galium Aparine L. ţv. ac.); 
Turiţa mare = Agrimonia Eupatoria L. (v. ac.).

Turkestan, (TurhistanJ, ţeară în Asia cen
trală, cuprinzând ţinuturile rîurilor Amu Darja 
şi Sir Darja (T. apusean) şi al lui Tarim (T. re- 
săritean). T. apusean cuprinde guvernam, ge- 
geral rus. T. şi prov. Semirecinsk, apoi Bochara, 
Chiva şi o parte din prov. transcaspică. Gu
vernam. gen. T., 665,963 km»., cu 3.898,106 loc. 
(1897), se divide în prov. Ferghana, Sir Darja 
şi Samarkand. Capitala Taşkent. T. resăritean, 
numit mai naiute Buchara mică şi Kaşgaria, 
acum e o parte a provinciei chineze Sinciang, 
1.118,713 km*., cu 580,000 loc.; în partea cea
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mai mare stepe sterpe şi deşerturi năaipoase. 
Locuitorii turco-tatari (Tarauci) se ocupă cu agri
cultura şi cultura viermilor de mătasă. Capitala 
Urumci.

Turmair, v. Aveutinus.
Turmalina, mineral, borosilicat aluminos de 

sodiu şi inagnesiu, cu fier, potasiu, litiu, crista- 
lisează iu sistemul hexagonal. Varietăţi prin
cipale sunt: Acroit cu variet. în nuanţe roşetice 
Rubelit, Siberit şi Apyrit, întrebuinţate în bi
juterie; T. nobilă, transparentă verde, albast. 
brună cu variet. Indicolit; exemplare frumos co
lorate sunt întrebuinţate în bijuterie; Schorl, 
T. neagră, cea mai respândită în graniţe, şisturi 
metamorfosate, etc.

Turmallnita, rocă formată de quai'ţ şi Tur- 
maJin; de obiceiu la contactul graniţelor.

Turnera L., (botan.) gen de plante din fam. 
Turneraceelor, cuprinde vr'o 70 specii tropical- 
americane, numai una dela Cap, dintre cari 
cităm: T. aphrodisiaca Ward. şi T. diffusa 
Willd., cari au proprietăţi stimulante. [A. Pr.]

Turneraceae, (botan.) mică familie de plante 
îni’udită cu Paasifloreele (v. ac.) de cari diferă 
însă prin habit, petale caduce şi lipsa''corouei. 
Cuprinde ca. 70 specii preponderant americane 
distribuite în trei genuri, dintre cari cităm ca 
cel mai important Tumera (v. ac.). [A. Pr.]

Turnescu, Nieolae, medic rom., n. 1819 în 
Bucuresci, f 9 Oct. 1890. A studiat chirurgia 
la Paris. La 1869 e numit decan al facultăţii 
de medicină şi profesor de chirurgie în Bucuresci;
fiensionat 1884. Scrieri: Du pouls (1853), Des 
uxations accidentelles en general (1853).

Turnesol, o coloare extrasă din Licheni din 
familia Rocela. Se întrebuinţează în chimie 
pentru proprietatea ce o posede de a se înroşi 
în contact cu aci(ji şi de a se înalbăstri cu sub
stanţele alcaline, prin urmare de a caracterisa 
felul unui compus.

Tournichet, (franc. Toumiquet), barieră mobilă, 
prin care visitatorii unui spectacol pot trece 
numai unul căte unul, şi care în mod automatic 
arată numerul pei'soanelor întrate. Tot T. se nu- 
mesce şi un instrument de chirurgie întrebuinţat 
la amputaţiuni, cu ajutorul căruia se comprimă 
arterele spre a opri scurgerea sângelui.

Turnir, in evul mediu jocurile de luptă ale 
cavalerilor, arangiate de principi sau societăţi spe
ciale de T., la cari era admisă numai nobilimea. 
Luptele se făceau mai ales călare, cu lancea, 
mai rar pedestru cu spada, în totdeuna însă după 
anumite regule stricte. Cel din urmă T. a avut 
loc la 1487 îii 'Worms. Ca spectacole se mai aran- 
giau T. ancă şi în seci. XVII. (Cf. Schulz, Das 
hofische Leben, ed. 2., 1889).

Turnu, schit în Rom., j. Argeş, sub muntele 
Cozia, lângă Uit. Situat în regiune pitorească. 
A fost înfrumseţat de episc. Timuş (v. ac.), care 
şi-a ridicat aici o reşedinţă de vară.

Turnu-Măgurele, corn. urbană în Rom., reşe
dinţa j. Teleorman, situată pe ţermul stâng al 
Dunării, aproape unde Oltul dă in Dunăre şi în 
faţă cu oraşul Nicopoli. Populaţia oraşului, 1900, 
a fost de 8008 loc. Are un gimnasiu, trei şcoale 
primare, o grădină de copii şi o şcoală israelită. 
Biserici sânt 2 şi o capelă. Ca punct comercial 
T.-M. era odinioară de ântâia mână, a(ji se mai 
semnalează aici numai comerciul de cereale. Are

o fabrică de bere, 2 de săpun, 1 de luminări 
de ceară şi mai multe ateliere mechanioe. T.-M. 
a avut un rol însemnat în istorie; cel mai im
portant rol l-a avut însă în tot timpul ultimului 
resboiu pentru independenţă din 1877.

Turnu-Măgurele, port. Aici abordează vapoa
rele şi toate vasele plutitoare ce vin pe Dunăre 
cu mărfuri şi călători. T.-M. este şi punct vamal 
important. In 1897 a avut un venit de 187,201 lei. 
La T.-M. este şi staţiune de cale ferată.

Turnu-Roşu, punct unde Oltul începe să taie 
valul carpatic pentru a-şi deschide drumul cătră 
Dunăre, situat pe dreapta Oltului la sudul satului 
Boiţa şi la 365 m. altitudine; aci se află con
struit un foişor de zid a cărui misiune era de 
a închide strimtoarea munţilor, tocmai pe locul 
vechei cetăţui romane cj'să Pretoria. La nord şi 
pe partea de est a şoselei Sibiiului se aQă înăl
ţimea >Landskron«, pe care se ved ruinele unui 
castel ce supraveghia gura defileului. Prin ex
tensiune se dă numele de T.-R. întregei strîm- 
tcri dintre munţii Sibiiului şi ai Făgăraşului, cu
prinsă între Boiţa şi fruntarie, şi chiar între 
Boiţa şi Căineni, unde se desface din defileu 
drumul Curţii de Argeş pe la Pripoare şi Sa- 
latrue. Drumul direct coboară spre Călimănesoi 
cursul Oltului. Intre Căineni şi gura Lotrului, 
Oltul strebate pe partea vestică basinul Titescilor 
regiune deschisă, după căre primesce Lotrul, apoi 
întră în chei sau cârlige, partea cea mai strimtă 
şi stăncoasă a defileului din care iese la Bivolari. 
Fruntăria taie defileul la Rîul Vadului. La Căi- 
ueni pe dealul Podului urme de fortificaţiuni, doue 
fronturi bastionate precedate de şanţuri adânci. 
Romanii apărau defileul la Poarta Traiană, la 
Sargidava (Racoviţa), la Buridava (Călimănesoi). 
Urmele şoselei romane se zăresc in mai multe 
puncte ale defileului.

Turnii-Severin, com. urb. in Rom., j. Mehedinţi, 
aşe4at în valea Dunării, aproape de ruinele Cer- 
neţelului, are la 20,000 loc. B o staţiune fruntaşă 
în comerciul de pe Dunăre. Capitala j.-lui şi se
diul tuturor autorităţilor, are un liceu, şcoală pro
fesională, şcoale primare, etc. Are clădiri fru
moase, şi o grădină publ. cu relicvii romane. 
Lângă T.-S. sunt ruinele Turnului împ. Sever, 
şi ale Podului lui Traian.

Turoez, comitat în Ungaria, în partea nord- 
vestioă cu un teritoriu de 1150-35 km’., încun- 
giurat de munţi, dintre cari mai însemnat e lanţul 
Fatra mică cu piscul Crivanul mic de 1711 m. 
Rîul cel mai însemnat e Văg. Producţiunea so
lului e slabă, pe alocurea se cultivă numai car
tofi şi oves. Traiul locuitorilor e asigurat de 
economia de vite. Loc. sunt 51,956, Slovaci, 
Germ. şi Magh., cari se ocupă ou băieşitul şi 
industria; dulgheritul mai ales e ocupaţiune ge
neral respândită. In privinţa administrativă cott. 
e împărţit în 2 cercuri pretoriale, e representat 
io dietă de 2 deputaţi. Starea culturală e îna
poiată.

Tur6cz-Szt.-Mârton, opid în Ung., cott. Turoez, 
3357 loc. Magh. şi Slovaci. Centru social al Slo
vacilor din Ungaria.

Turpeth, substanţă care se produce dacă sul
fatul mercuric se solvă într’o cantitate mai mare 
de apă fierbinte. Mai de mult medicament.

Tiirr, Ştefan, general ital. de orig. magh., ii. 
1824 în Baja, şi-a început cariera milit. în armata
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austr.; 1848 servesce sub Radetzky în Italia, 
1849 desertează şi ia comanda unei legiuni magh. 
în Piemont, dar bătut la Novara, fuge în Hel- 
vetia, apoi trece în Anglia. 1855 în serviciile 
Angliei, este trimis în ţerile dunărene, dar de
ţinut în Bucuresci, dus la Yiena şi judecat la 
moarte. Scăpat la intervenţiunea reg. Victoria, 
trece 1856 în Turcia, iar 1859 în Italia, unde 
luptă sub Garibaldi, şi este numit apoi adjutant 
al reg. Victor Emanuel. 1866 a încercat for
marea unei legiuni în Belgrad cu planul de a 
întră în Ungaria. Amnestiat, se reîntoarce în 
patrie şi ia parte în viata publ.; 1870 i-se dă con
cesiunea pentim exploatarea Canalului Franciso. 
Trăiesce în Paris. A publ. mai multe memorii 
în limba franc, (şi despre chestiunea orientală).

Turritis L., (botan.) după unii gen propriu, 
după alţii numai subgen dela Arahia (v. ac.).

Turta sau torta, prăjitură preparată din deo
sebite aluaturi cu adaosul de migdale, nuci, ş. a. 
care se coace la cuptor.

Turta, una din numirile populare ale plantei 
Carliua acaulis L. (v. ac.). Turta-Uipului, se nu
mesc seminţele toxice ale arborelui Sti'ychnos 
nux vomica L. (v. ac.).

Turtura, (Turturea, Turturelă, TurturoiJ, lat. 
Ţurţur vulgaris; Columba ţurţur; pasere din 
ord. Columhaelor, de mărimea unui porumbel; 
îşi depune ouăle în număr de 2 într’un cuib 
făcut din împletirea câtorva rămurele în crân
gurile şi pădurile cele mai retrase. T. locuiesc 
centrul şi sudul Europei, vestul Asiei şi nordul 
Africei.

Turul, denumirea magh. a paserei răpitoare 
Gypaetus barbatus (v. ac.), care a fost cea mai 
veche emblemă heraldică (pajură) a Maghiarilor 
(dela Atila până la Geza). In emblema veche 
a Transilvaniei ancă se găsesce vulturul. După 
legendă, T. a fost tatăl lui Ălmos, de unde Arpa- 
dianii se 4iccau de origino din neamul T. (Cf. Nagy 
Gy., T., 1883.) Tot »T.« se mai numesce şi re
vista societăţii heraldice ungare, care apare de 
aproape 20 ani în Budapesta.

Tuş, un amestec de 5 părţi cleiu, 15 părţi 
funingine, 2 părţi suc de liquiritia solvate toate 
in 25 părţi apă apoi evaporat la consistenta 
extractului şi turnat în forme; servă la desemn 
ca coloare neagră.

Tusa, mişcări reflexe, se ivesc sub formă de 
accese ale muşchilor expiratori. T. se produce 
în mod reflex prin excitai'ea mucoasei căilor 
respiratorii, a faringelui, a pleurei, a conductului 
auditif. T. se observă în diferite afecţiuni ale 
laringelui, ale pulmonilor: bronchite, pneumonii, 
tuberculosa, in pleuresii, ş. a.

Tuşă convulsivă, (Tuşă măgăreascăj, T. pa- 
roxismală, epidemică, exagerată până la vomi- 
tiuni, apare la intervale mai mari sau mai mici, 
de câteva minute sau ore, mai ales la copii. Se 
deosebesce un stadiu cataral, unul convulsiv şi 
stadiul descrescerei. T. convulsivă este molipsi
toare şi este produsă de microbi, dintre cari di
feriţi au fost. consideraţi drept caracteristici 
pentru această afecţiune. In combaterea T. con
vulsive s’au preparat mai multe seruri (ser 
analog cu cel antidifteric), dar până acum nici 
unul nu a dat resultate satisfăcătoare.

Tusola, V. Etruria.
Tusoulum, oraş în Latium în munţii Albani,

cu numeroase vile ale fruntaşilor romani (s. e. 
Tusculanum al lui Cicero); de aci: ori ce vilă 
plăcută.

Tuşe, (franc, touches), v. Tasta.
Tusia, V. Tuzla.
Tuşnad, corn. rur. în Trans., cott. Ciuc, cu 

2342 loc.. Secui; este şi staţiune balneară la 
658 m. înălţime, cu isvoare de apă alcalină-mu- 
riatică ce conţine mult fier. Se recomanda în 
caşuri de anemie şi cataruri ale membranelor 
mucoase. [L.]

Tussilago L., (botan.) gen monotipic din fam. 
Compositae, trib. Senecioideae. Unica specie T. 
Farfara L., cresce şi în părţile noastre prin 
locuri umede şi inculte, pe coaste şi maluri rupte 
argiloase sau calcaroase şi este cunoscută sub 
numirile populare de: Pod bal sau Podbeal. 
Frunzele şi capitulele acestei plante sub formă 
de infusiune sunt întrebuinţate contra tusei; cu 
frunzele proaspete de Podbal se pot face cata- 
plasme. __ [Z. C. P.]

Tutana, 1) T., corn. rur. în Rom., j. Argeş, 
se compune din 6 căt., cu 1881 loc., cari se 
ocupă cu economia de vite. 2) T., munte, în 
aoelaş judeţ, 2079 ra. 3) T., schit, pe malul Ar
geşului, întemeiat de Mihnea-Vodă la 1577.

Tutania, metal artificial, un soiu de Britania- 
metal (v. ac.).

Tiitanus, la Romani un (jeu apărător în contra 
inimicilor.

ŢutcanI, corn. rur. în România, j. Covurluiu, 
compusă din 3 cătune, cu 2107 loc.

Tutela, o însărcinare impusă de lege sau prin 
voinţa omului şi în vîrtutea căreia o persoană 
capabilă e obligată de a îngriji de un minor ne
emancipat sau de un intercjis, de a-i administra 
averea şi de a-1 representa în actele civile. T. 
e o însărcinare gratuită şi obligatorie; se nu
mesce oficioasă, când o pei’soană se supune în
datoririlor unei T. ordinare, dar se mai obligă 
de a hrăni şi educa pe pupil (v. ac.) gratuit, în 
scop ca mai târcjiu să-l adopteze. T. oficioasă 
prepară dar adopţiunea. Când moare tatăl, mama 
e tutoare de drept, legală a copiilor ei minori. 
T. e dativă, când pei-soana nu e numită de lege, 
ci de consiliul de familie sau de judecător. Tatăl 
sau mama pot alege, prin testamentul lor, un 
tutor pentru minori; această T. se numesce 
testamentară.

Ţutllina, la Romani 4iua, care după seceriş 
apera ducerea şi aşezarea grânelor tăiate.

Tutor, persoana care are tutela (v. ac ). T. 
poate fi legal, dativ şi testamentar, după cum e 
numit de lege, de consiliul de familie sau prin 
testamentul unuia din părinţii pupilului. Când 
pupilul are interese contrare cu T., i-so numesqe 
un T. ad-hoc, care să-l represinte, să-l apere 
faţă de T. [Scriban.]

Ţutora, corn. rur. în Rom., j. Iaşi, formată 
din 4 sate, cu 1354 loc. Pe teritoriul comunei 
trece calea ferată laşi-Ungheni.

Tutova, jud^ în Rom., situat în regiunea şe- 
soasă dintre Şiret şi Prut. Şi-a luat numele dela 
părăul Tutova, care îl udă prin partea de vest, 
aproape în toată lungimea sa. Are o suprafaţă 
de 2552 km*, şi o populaţie de 115,786 loc. (1899), 
72 comune, din cari una urbană şi 71 rurale. 
Toate limitele j. sunt artificiale, afară de una, 
care este naturală, rîul Prut, ce-1 despărtesce
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de Basarabia. Se mărginesce la nord cu j. Yasluiu, 
la Dord-vest cu j. Roman, la sud ou j. Covur- 
luiu şi Tecuciu, la vest cu j. Tecuciu şi Bacău 
şi la est cu j. Fălciu, cu Basarabia şi j. Covur- 
luiu. Partea de nord şi vest este deluroasă, partea 
de sud-est e un şes extins. Este udat de rîurile 
Prutul, Bârladul ş. a. Pământul este în cea mai 
mare parte favorabil agriculturei. J. T. este îm
părţit în 5 plăşi, între cari şi plasa Tutova. Cel 
mai populat oraş este Bârladul. J. T. formează 
o protoerie, care depinde de episcopia de Huşi 
şi ambele de mitropolia de Iaşi.

Tutova, părău în Rom., j. T., isvoresce din 
punctul cel mai despre nord al j. T., primesce 
in sine mai multe păraie şi se vai'să în rîul 
Bârlad.

Tuttl, Cital.J toţi, expresiune întrebuinţată în 
musică indicând locul reîntrarei tuturor coriştilor 
sau instrumentiştilor după un solo.

Tutun, numele, popular al plantei cultivate Ni- 
ootiana Tabacum L. (v. ac.). T. turcesc sau T. 
ţigănesc se numesce planta cultivată Niootiana 
rustica L. (v ac. şi art. Fumat).

Tutun, monopolul tutunului în Rom. s’a în
fiinţat prin legea dela 5 Dec. 1864, însă prin 
legea din 27 Ian. 1867, a fost abrogat. Prin 
legea din 3. Febr. 1872 se înfiinţează din nou 
acest monopol. Legea astăcji în vigoare este dela 
28 Febr. 1887, în sensul ei, statul are dreptul 
exclusiv de fabricaţiune, vânzare şi importaţiune 
a tutunurilor, tabacului şi ţigărilor, iar cultura 
tutunului în ţearăeste permisă cu autorisaţiunea 
regiei şi pe comptul seu sau pentru export. Regia 
pentru transformarea tutunurilor are doue Manu
facturi; una în Bucuresoi şi alta în Iaşi. (Cf. şi 
art. România, finanţe.)

Tutunărit, dare vecbe în Ţerile române. In 
Moldova Const. Duca (1693—1696), a fixat darea 
la 4 lei de pogonul de tutun. In Muntenia, se 
scie că darea era mai ridicată şi că se plătia 
4 lei şi 16 parale de pogon şi se strîngea în luna 
August. Venitul ei nu era tocmai considerabil 
Aşa, in 1759, T. dă un venit de 5000 lei, în 
1766 a dat 4200 lei, în 1767 fu arendat pe preţul 
de 7950 lei, deşi în 1751, când recolta tutunului 
fusese abundentă, darea se îndoise şi produse 
15,000 lei. Această dare nu trebuie confundată cu 
monopolul tutunului.

Ţuţundel, numirea ce în Goij se dă piţigoiului 
Pams major (v. Paridae). [I. P. V.J

Tuzla, lac în Rom., j. Tulcea, are o întindere 
de 700 bect. conţine sare şi pesce în abundenţă.

Tweed, rîu formând frontiera între Anglia şi 
Scoţia, se varsă în'Marea Nordului la Berwick, 
165 km. lung.

Twer, guvernam. în Rusia măre, 65,331 km’., 
cu 1.812,825 loc. (1897). Capitala T. lângă'VoIga, 
53,477 Ioc,; archiepiscop; castel; navigaţie; in
dustrie de bumbac; comerciu însemnat.

Twerţa, afluent pe stânga Volgei, 171 km. lung, 
legat cu Msta prin canalul "Wishne-Volociok.

Ty —, V. şi Ti —.
Tyche, la Grecii vechi dina norocului bun, 

fata lui Ooeanos ori a lui Zeus, scutitoarea şi 
susţinetoarea oraşelor şi cetăţilor; se închipuia 
ca o matroană puternică, având capul ornat cu 
cunună de ziduri de cetate.

Tycho Brahe, astronom danez, o. 1546, a stu
diat dreptul în Copenhaga şi Lipsea, apoi a făcut

mai multe căletorii. Reîntors 1565 în Danemarca, 
câştigă prin moştenire o avere mare şi se de
dică cu totul astronomiei. La 1580 regele Fre- 
deric II îi ridică un observator (Uranienburg) 
pe ins. Hven în Sunda. 1597 părăsesce patria 
şi întră în .serv. imp. Rudolf (v. Rudolfiane, ta
bele), care i-a ridicat un observatoriu în Praga, 
unde t 1601. T. a întemeiat astronomia prac
tică. Ser. princ. (în limba latină): Astronomiae 
instauratae mechanica; Astr. inst. progymnas- 
mata; un catalog al stelelor fixe, etc.

Tydeos, tatăl lui Diomedes; un erou mic de 
statură dar de putere mare. Moare ca unul dintre 
cei 7 contra Thebei.

Tylenchus scandeus, (Tritici), vierme filifomi, 
părăsit pe grâu (Triticura, de unde şi numele de 
Tritici), care causează tăciunele globos în gră
unţele lui (v. Anguillulidae.)

Tyloma, (med.) numirea grecească a bătătu- 
riJor, învîrtoşării pielii.

Tylopoda, numele sciinţific al Cămilelor (v. ac.).
Tympanitis, meteorism, pneumatosis, acumu

lare de aer în diferite cavităţi ale corpului. T. in
testinal, acumulare exagerată de aer în stomac 
şi intestine. Se ivesce spontaneu sub formă de 
nşvrosă precum în histerie, sau există ca simptom 
în alte afecţiuni: febra tifoidă, peritonită. T. pa
ralitic consecutiv, paralisiei muşchilor intesti
nelor. T. peritoneal, acumulare de aer în spaţiul 
peritoniului. T. la vite consistă în umflarea 
repentină a vitelor bovine în urma mâncării de 
nutreţuri ver()i şi zemoase: trifoiu, lucernă, holdă 
verde, verze, foi de sfecle, etc., şi mai cu samă 
dacă se afiă rouă ori apă de ploaie pe ele, cari 
dau nascere la desvoltare violentă de gazuri în 
stomac până ce vita creapă. Mijloace preven
tive sunt; vitele să nu pască pe trifoiul şi lu
cerna verde suculentă, dimineaţa pe rouă şi ploaie, 
să nu li-se dea prea mult nutreţ verde gol, şi 
după aceea îndată apă. In cas de T. vedită le 
face bine, alergarea, turnarea de apă de var pe 
gură, în caşul suprem împungerea cu trooarul 
ca să iese gazurile afară.

Tyndale, William, reformator englez, n. pe 
la 1483 în comitatul Gloucester, f 1536 ars de viu. 
A respândit învăţăturile reformaţilor prin Ger
mania, Anglia şi Olanda. T. a tradus biblia Noului 
Testament în limba engleză.

Tyndall, John, (pron. tinndel), fisician englez, 
n. 21 Aug. 1821 în Leighlin Bridge, f 4 Dec. 
1893. A studiat în Anglia şi Germania. A fost 
profesor de fisică la Royal Institution. A lucrat 
pe terenul diamagnetismului, a căldurei radiante, 
a celerităţii de propagare a sunetului, ş. a.

Tyndareds, un rege mitic în Sparta, care de 
frica fratelui seu maşter a fugit în Aetolia la 
regele Thestios şi s’a însurat cu Leda (v. ac.), 
fata regelui, care i-a născut pe Klytemnestra 
şi pe Castor.

Tyne, rîu în nordul Angliei, se varsă în Marea 
Nordului la Tynemouth, 117 km. lung; lângă ol 
porturile Newcastle, North- şi South-Shields, 
cercetate de preste 14,000 năi pe 'an.

Tynemouth, oraş în comitatul engl. Nortli- 
uniberland, la gura rîului Tyne, dimpreună cu 
North-Shieids are 46,588 loc. (1891).

Typha L., (botan.) gen de plante perenale din 
familia T.-lor, caracterisat prin inflorescenţa în 
spadix, iar ovarul stipitat. Cuprinde vr’o 10 specii
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palustre boreal-teniperate şi tropical-asiatice, ce 
cresc adese sociale (formând stufariii; cea mai 
frequentă specie la noi este T. latifolia L., cu
noscută sub numirea de «papură» şi folosită 
în dogărie la astupatul buţilor. [A. Pr.]

Typhaceae, (botan.) mică familie de plante 
inonoootyle palustre, cu foi alterne lineare, in
florescenţa un spic sau spadix de regulă mo
noică, compusă din flori mici, fructul o nucă. 
Cuprinde vr’o 16 specii boreal-temperate, tro
pical-asiatice şi australiene, aparţinând la ge
nurile Typha şi Sparganiitm (v. ac.). [A. Pr.]

Typhtitis, boală, care constă în inflamaţiunea 
intestinului caecum, şi aproape totdeuna şi în 
aceea a ţesutului conjunctiv şi a peritoneului în
vecinat; autorii mai noui o numesc apendicita. 
E causată de o infecţiune microbiană a apen- 
dicelui prin bacilul colii, streptococi sau alte 
bacterii. Tratamentul constă în repaus, punga 
de ghiaţă în regiunea iliacă dreaptă, opiu şi dietă 
absolută la început, apoi lăptoasă, şi operaţie prin 
laparatomie (deschiderea pântecelui'. [Im.]

Typhiosis, (grec.) orbire.
Typhlotypographia, (grec.) tiparîn relief, pentru 

orbi. Aceştia trec cu vîrful degetului preste hârtie 
şi deosebesc diferitele litere prin simţul tactil.

Typhoid, adiectiv pentru a desemna caracterul 
unei boale asemănătoare cu typhusul.

Typhon, (Typhaon, Typhos, lyphoeus), în 
mitei. grec. un monstru; pereonificaţiunea vifo
rului, îndeosebi a vântului ferbinte, ce vine din 
vulcani.

Typhus, T. exanthmatic, boală contagioasă şi 
epidemică produsă prin un microorganism necu
noscut ancă şi care are în evoluţia ei clinică 
asemănare cu febra typhoidă (v. ac.). Apariţia 
T.-lui e favorisatâ prin murdărie, aglomeraţie, 
miserie, şi se observă pe vapoare, închisori, ta
bere militare. Irlanda şi Siberia sunt 2 focare 
principale; la noi se observă foarte rar. Boala 
începe cu un frison (stadiul I), care e adese 
precedat de dureri de cap, înţepeneală, ame
ţeală; apoi febră mare continuă (40—41°), văr
sături, sete mare, dureri de cap, agitaţie şi delir 
violent. După 3—5 (}ile apare pe tot corpul (cu 
excepţia feţei) o erupţie de pete roşii, analogă 
cu aceea la coriu, care se desquamă după câteva 
(jile; acest exantem şi fenomenele nervoase sunt 
caracteristice. Boala se continuă apoi in stadiul 
al doilea cu febră, limbă uscată, oonstipaţie, tor- 
poare, stupoare şi prostraţie, durând 8—15 4il0 
şi terminându-se în 15—50% de caşuri cu 
moarte. Vindecarea se anunţă prin o deferves- 
cenţă bruscă, câte odată convalescenţă compli
cată cu abscese, parotidită, gangrenă a extremită
ţilor. Tratamentul constă în purgative la început, 
apoi chinină, balneoterapie, tonice. Isolarea bolna
vilor şi desinfectarea e necesară. fimerwol.j

T. abdominal, v. Febra tiphoidă.
Typologle, tipica, este sciinţa despre raportul 

tipic, în care stau anumite persoane, întâmplări, 
instituţiuni de ale Test. vechiu cu persoane, în
tâmplări, eto., din Test. nou.

Tyr, în mitol. nord-germană un ^eu de frunte, 
anume (jeu al ceriului, aducător de lumină. Lângă 
Odin e 4eu de resboiu şi adorat .sub chipul spadei.

Tyrone, cott. în prov. irland. Ulster, 3264 km*., 
cu 171,401 loc. (1891). Capitala Omagh.

Tyros, a fost un însemnat oraş maritim şi comer
cial al Fenicienilor, în floare prin seci. 10 a. Chr. 
Nabuoadnezar numai după asediu de 13 ani l-a 
putut supune 573; 332 dărîmat de Alexandru cel 
Mare. Pe timpul crnciatelor cetate; acum neîn
semnatul port Sur. \ ‘

Tyrosina, un product de descopunere a unor 
substanţe animale ca carne, coarne, păr, etc.; 
se găsesce format gata in ficat, splină, etc.

Tyrrhenică, Marea, (marea Titsciei, a Etruriei, 
Etruscă), partea Mării Mediterane, situata între 
continentul Italiei, Sicilia şi Sardinia. -

Tyrtaos, poet grec. din Attioa, pe la684 a. Chr., 
a scris elegii resboinice, prin cari a contribuit la 
victoriile Spartanilor asupra Messenei.

Tytlos (Tityos), în mitol. grec. un uriaş al 
pământului.

Tzaritzena, orăşel în Macedonia de sud, aproape 
de graniţa grecească, are 500 case, jumătate gre- 
cesci, jumătate arămânesci.

Tzimisces, Jdhannes, împărat estroman, ar
mean do origine; a omorît 969 pe Nikephoros 
Phokas, şi a supus pe Bulgari. •]• 976.

TzonI, Miliiade, profesor la Univ. din laşi, 
n. 23 Iunie 1844 în Iaşi. A studiat la şcoala de 
poduri şi şosele în Paris. Dela 1869 prof., dela 
1888 deputat, iar dela 1895 senator. tMartie 1898. 
Scrieri: Plaga (1872), Ţinta democraţiei române 
(1876), Universitatea din Iaşi (1877), Regimul 
liberal în faţa reacţiunii (1879), Regimul corup- 
ţiunii şi al teroarei sau guvernul diui loan C. 
Brătianu (1888), etc.

Tzopus, » Terra Tzopus^. Denumirea T. şi a(Ji 
se mai folose'sce pentru locuitorii români din 
comunele de pe Rîul mare şi Riul mic din sus 
de opidul Câmpeni în munţii apuseni ai Ti'ans. 
In timpurile vechi toată poporaţiunea din dreapta 
Murăşului până la terra Beliinis (Beinş de a4i) 
purta acest nume. Const. Porfyregeneta amin- 
tesce deja un popor din Trans. sub numirea de 
T. In descrierea scăpării reg. ung. Otto din robia 
lui la Vodă roman din Haţeg (1301), se 4'ce că 
Otto trecând Murăşul, ajunge în «terra T.«, de 
aci în terra Beliinis, etc.

La 1345 Papa Clement VI în bula adresată 
voivo4ilor români ortodoxi pentru îmbrăţişarea 
credinţei catolice, numesce şi pe vodă Ambrosie 
de «terra Tzopus». [R. Patiţia.]
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U, vocală, a 21-a literă a alfabetului. Z7 îu 

chimie: semnul Uranului.
UbangI, afluent pe dreapta al rîului Congo 

(Africa), 2500 km. lung, pe 1100 km. e navigabil.
iiberruhr, sat cu 3494 loc. (1895) în guvernam. 

i’UR, Dusseldorf, mine de cărbuni.
Qberweg, Friderie, filosof germ., n. 22 Ian. 

1826, dela 1862 profesor în Konigsberg, f 1871. 
Scrieri princ.: Sistem der Logik, ed. 5, 1882; Ge- 
schichte der Phil.. ed. 8, 3 voi., 1898.

UbI, (lat.) = acolo, unde. Vhi bene, ibi patria, 
proverb lat. cosmopolit, în înţelesul: unde e bine, 
acolo e patria. Ubicaţiune, deteiminarea loca
lităţii.

Ubicinl, J. Honore Abdolonyme, istoric şi pu
blicist franc., membru al Academiei rom. şi dela 
1867, cetăţean al României; n. laissoudun, 20 Oct. 
1818, din o familie ital. din Lombardia, t 28 Oct. 
1884. După terminarea liceului la Versailles de
veni profesor de retorică la Joigny. După 2 ani, 
în 1844 călători în Italia, Grecia, Turcia şi Prin
cipatele dunărene. La 1848 era în Bucuresci, 
chicmat de C. A. Rosetti, luă parte activă la revo- 
luţiune şi fu secretar al guvern, provisor şi al loco
tenentei domnesci. După intrarea armatei turco- 
ruse se reîntoarse prin Constantinopole la Paris. 
Dar nu încetă toată viaţa de a fi un zelos filo- 
român şi de a sprijini prin presă interesele Româ
nilor. A fost câtva timp corespondent al guver
nului român pentru bursierii trimişi la Paris. A 
publicat numeroase scrieri şi articole, în deosebite 
c)iare şi reviste, despre Turcia şi Principatele du
nărene. Principalele sunt: >Memoire justificatif 
de la revolution roumaiiie», 1849; »Letti-es sur 
Ia Turquie,« 1851—54, 2 voi., traduse în ital. 
şi englez, şi consultate şi adi ca autoritate în 
chestiunile despre Turcia; >La question d’Orient 
devant TEurope», 1854; un interesant resumat 
al istoriei şi literaturei i'omâne, publicat ca in
troducere la «Baladea et chants populaires de la 
Roumanio, tradusă din român, de cătră Y. Ale
xandri, 1855; >La Turquie actuelle«, 1855; »Pro- 
vinces d’origine roumaine, Valachie, Moldavie, 
Bukovine, Transilvanie, Bassarabie», 1856, în 
Univers pittoresque; »La question des Piinci- 
pautes devant l’Europe», 1858 ; »La Serbie apres 
le bombardement de Belgrad», 1862; »La Serbie 
devant la conference», 1863; »Les Serbes de 
Turquie», 1865; >Les principautes unies devant 
la conference», 1866; «Chronique du regne de 
Mohamed 11», 1871; sLa constitution de TEurope 
orientales», 1872; L’etat preseut de Tempire otto- 
maue», 1876; »La constitution ottomane, expli- 
quee et annotee,» 1877. A fondat »La Revue de 
l'Orient» şi a colaborat la >Le Siecle», >La Presse», 
»Le Courier de Paris», >Moniteur universel» ş. a. A 
tradus Saturnatele lui Macrobiu în ed. Panckouke;

a publicat o ed. a operelor lui Voltaire şi «Frag
menta inedite d'un journal de voyage du comte 
d’Hauterive de Constantinople a lassy» în Revue 
de geographie. Tot în această revistă a publicat 
U. o altă scriere a contelui d’Hauterive, Tabloul 
Moldovei în 1785. Ambele aceste scrieri, îm
preună cu un «Memoriu despre starea Moldovei 
in 1787», presentat de contele d’Hauterive lui 
A. Vodă Ipsilanti, în calitate de secretar al 
acestuia, dămit de i'egele Carol Academiei rom. 
şi publicat în 1902, în traducere română cu text 
francez, sunt preţioase isvoare ale istoriei noastre. 
In «Memoriul» seu d’Hauterive se semnalează 
şi ca premergător al filologilor români şi roma
nici prin interesantele cunoscinţe despre originea 
limbei române şi a legăturei cu limbile latină şi 
neolatină, (despre contele d’Hautorive şi activi
tatea sa, Cf. «Adaus» în Memoriul citat, de Orăşanu 
şi Bianu). O scriere postumă a lui U. e «Les ori
ginea de l’bistoire roumaine», 1886, publicată prin 
G. Bengescu după manuscriptele remase de U., 
care plănuise şi lucra la o istorie completă a 
României, ca parte din «Istoria universală» a lui 
Hachette, alăturea cu istoria Angliei de Fleury, 
istoria Rusiei de Rambaud şi istoria Austro-Dn- 
gariei de Louis Leger. [M. Strajan.]

Ubieni, popor german, din evul vechiu. Pactau 
cu luliu Cesar, de aceea erau urgisiţi de cele
lalte triburi germane. August i-a colonisat pe 
ţermul drept al Rinului. Oraşul lor de frunte; 
Oppidum Ubiorium, s’a numit mai târziu; Co
lonia Argrippina, astăzi: Eoln.

Ubiqultate, dogma luterană, după care natura 
omenească a Iui Christos se află pretutindenea, 
unde este de faţă natura lui dumnecjeeasoă. U. o 
deduc luteranii din raportul intim între cele 
două naturi ale lui Christos.

Ubul, V. Eăllay.
UbychII, popor mic şi viteaz îu Caucasia, între 

Cerchesi, în parte mohamedani; pe cale de a 
dispăre.

Ucayall, afluent al rîului Amazonas în America 
sudică, isvoresce în An(}ii peruani, 1960 km. lung.

Ucaz, (rus) poruncă, edict emis de împărat 
sau de senat cu privire la legislaţie sau admi
nistraţie. Nicolae I a poruncit să se facă o co- 
lecţiune de ucazuri şi s’a publicat 48 voi. Ea 
formează basa codului imp. rusesc.

Ucenic, (slav.) discipol, învăţăcel; se între
buinţează mai ales pentru a însemna treapta 
începătoare în breslele de meseriaşi (ucenic, 
calfă, măiestru).

Uchard, Mario, scriitor franc., n. 1824,1 1893 
în Paris, autorul multor drame şi comedii suc
cese. (La Fiammina, Le retour du mari. La char- 
meuse. La seconde jeunesse. La prosperită d’un 
bourgmestre); a scris şi romane istorice şi sociale.
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Uchatius, Francise, baron, oficer austr. de 

artilerie, n. 1811. Şi-a câştigat mari merite în 
urma reformării artileriei şi a perfecţionării tu
nurilor austriace. Oţelul de bronz e o invenţie a 
lui. A fost ridicat la rangul de baron, şi avansat 
până la gradul d@ general de divisie. f 1881 în 
Viena prin sinucidere.

Uchtomsklj, Eaper, ecriitor rus, n. 1861, de 
origine din fam. Euric, a studiat filosofla şi li- 
terile; în 1884 ca ministru al cultelor începe 
a se ocupa cu Budhismul, şi întreprinde multe 
călătorii scienţifice în Asia. A publicat poesii 
lirice, tractate estetice şi studii sociologice. U. a 
îndemnat Rusia să-şi mărească cercul ingerin
ţelor sale în afacerile din Asia. E membru în 
multe societăţi scienţifice, culturale şi economice.

Uda, numele a două corn. rur. în Trans., colt. 
Făgăraş: U. de joa, cu 1076 loc. rom. şi U. de 
arta, cu 1301 loc. rom. Rîul Ucii atinge amân
două comunele. La TJ. de sus a existat o mă
năstire, după cum confirmă actele archivei cott., 
ruinele ei remase până a4i au trezit în popor 
multe legende.

Ucidere, omucidere, termin întrebuinţat în 
Trans. pentru asasinat, (v. Omor.)

Ucraina, prov. rus. pe ambele laturi ale Ni- 
prului, cuprin4end parte mare din Rusia mică; 
U. alobodica, în ţinutul Doneţului, corespunde 
actualului guvernam. Charcov.

Ucralnl, (Uerainţi, UerainofiliJ, sub aceste 
numiri înţeleg Românii bucovineni şi Rutenii 
din Bucov. şi Galiţia un partid politic, în opu
nere cu partidul numit moscovit, muscălesc sau 
rusofil. U. consideră pe locuitorii slavi din Rusia 
sud., Bucovina, Galiţia şi din Ungaria nord., pe 
aşa numiţii Ruteni sau Ruşi mici, ca popor tot 
aşa de diferit prin graiu de cătră Muscali sau 
Ruşii mari, precum sunt şi celelalte popoare 
slav. ca Polonii, Cehii, Slovenii, Serbii şi Bul
garii. U. caută să-şi cultive graiul ca graiu deo
sebit şi separat de grăiţi literar şi oficial diii 
Rusia, şi tind chiar la constituirea unei patrii 
particulare sub numele de Ucraina sau de Ru- 
tenia ori de Ruaia mică, cu o proprie organi- 
sare politică. Rutenii aşa numiţi tineri se ţin 
de U., iar cei aşa numiţi bătrâni se ţin de par
tidul Moscoviţilor (Ruşilor). fDr. I. G. Sbiera.]

Ucurlş, corn. în Ung., v. Okros.
Udalpur, stat vasal în Indobritaoia, provincia 

Radşputana, 32,814 km’., cu 1.844,360 loc. (1891). 
Capitala U., are 46,693 loc.

Udătorul, constelaţiune, v. Vărsătorul.
Udlne, prov. ital. (Veneţia), 6582 km*., cu 

536,734 loc. (1897). Capitala U., 23,254 loc.; 
archiepisco; castel (acum casarmă); dom romanic.

Udometru, v. Pluviometru.
Udrea, Banul, unul din generalii lui Mihaiu 

Viteazul. A trecut cu un corp haiducesc de ar
mată olteană, pe la Turnul roşu, în Transilvania 
şi a luat parte la lupta dela Şelimhăr lângă 
Sibiiu (Oct. 1599), unde Mihaiu Viteazul a în
frânt pe cardinalul Andreiu Bâthory.

Udrlşte-Năaturel, v. Năsturel.
Udriu, numirea veche rom. a Adrianopolei.
Udşain, oraş în statul indobrit. Gvalior; lângă 

Şipra; 35,000 loc., observatoriu.
Udvarhely, v. Odorheiu.
Ue, Şorecarul, Uliul şoarecilor, (Buteo vul- 

garia), pasere din ord. Răpitoarelor ce se nu-

tresce cu şoareci, şopârle, broasce, rime, pui 
de epure, etc. Trăiesce prin Europa.

Uelle, nume dat cursului de mijloc al rîului 
Ubangi (v. ac.).

Ufa, guvernam. în Rusia estică, 122,018 km'., 
cu 2.220,497 loc. (189?). Capitala U., lângă rîul 
cu acelaş nume, la Ural, 49,961 loc.

Ufenau, insulă în lacul Ziirich, proprietatea 
mănăsiirei Einsiedeln; aci a murit Ulrich von 
Hutten la 1523.

Uganda, imperiu de Negri spre nord-vest dela 
lacul Victoria Nianza, 39,500 km’., cu ‘/i mii. loc. 
Vaganda şi Vahuma. U. a fost cercetată de Stanley 
la 1875. După moartea regelui Mtesa (1884) au 
urmat sub Muanga persecuţiuni contra creşti
nilor. Dela 1894 stă sub protectorat englez. Pro
tectoratul englez U. mai cuprinde şi Unîora, 
Usaga şi alte ţinuturi, în total 150,000 km1.,
1 milion loc.

Uger, v. Mamma.
Ughiu, numirea prescurtată dată de Români 

galbinului unguresc. Valoarea pe la începutul 
seci. XVIII era de l1/» taleri sau lei.

Ugocea, (magh. UgocaaJ, comitat în nord-estul 
Ung., încungiurat de cott.: Bereg, Maramurăş şi 
Sătmar. Teritoriul e de 1190’63 km*., spre apus 
e şesos, la resărit se allă undulaţiile ultime ale 
munţilor din Maramurăş, cu înălţimea maximală 
de 878 m. Cott. abundează în ape. Tisa străbate 
mijlocul cott. In jurul ei, la şes, se întind lo
curi mlăştinoase. Solul arabil produce grâu şi 
orz excelent. U. are 83,316 loc., Magh., Germ., 
Ruteni şi Rom. (9270), cari se ocupă cu agri
cultura şi economia de vite. Căi de comunicaţie: 
căi ferate (59 km.), şi drumuri de ţeară şi de co
mitat. Se atlă în cott. 130 institute de învăţă
mânt: 114 şcoale pop., 1 şcoală de agricultură,
2 şcoale industr. şi 1 şcoală civilă. Cott. e îm
părţit în 2 cercuri pretoriale, trimite în dietă 
2 depntaţi. Centrul administrativ e Nagy-SzdlSa.

Ugogo, ţinut în colonia germană dm Africa 
estică, spre vest dela Usagara, locuit de Vasogo 
(Bantu).

Ugolino, tiran în Fisa, din familia Gherardeaca. 
Era guelf şi persecuta îngrozitor pe Ghibelini 
şi pe inimicii familiei sale. Contra lui se făcu 
o revoluţie condusă de archiepiscopul Bnggiero 
Ubaldini. In Iulie 1288 fu închis cu ai săi înti>’un 
turn (Torre di fame), unde au murit de foame. 
Dante în Divina Commedia a descris acest sfîrşit 
în chip sfâşietor.

Ugrlnus, nume usitat prin seci. XII—XIV. Un 
U. Magiater a cerut 1291 în adunarea obştească 
dela Alba-Iulia restituirea posesiunilor dela Fă
găraş şi Sâmbăta. (Cf. Discurs de recepţiune de 
I. c. Puşcariu la Acad. rom. 1901.)

Ugro-FInice, popoarele U.-F. se privesc din 
două puncte de vedere: al limbei şi al istoriei. 
S’a obicinuit a considera ca popoare U.-F. numai 
ramura orientală a grupei numită csud-magyar. 
Studiul istoric al limbei, creat pentru U.-F. de 
Castren şi ţinut la înălţimea recerută de Budenz 
în Ungaria, face următoarele olasificări: a) după 
Budenz avem: 1 grupa nordică: 1) Maghiarii, 
2) Vogul-ostiakii, 3) Fermii (Fermii-zurjeni, Vot- 
jakii), 4j Laponii; II grupa sudică: 5) Ceremisii, 
6) Laponii, 7) Finii (Suomii, Estii, Livii, Vepsii, 
Votii); b) Castren ne dă o divisiune mai largă: 
I Ugrii: 1) Maghiarii, 2) Vogulii, 3) Ostjakii;



1152 Uhehe — Ulcer.

II Finii dela Volga ori Bulgarii: 4) Ceremisii, 
5)Mordvinii; III Fermii: 6) Zurjenii, 7) Perm- 
jakii, 8) Vobjakii; IV Finii ballici: 9) Finii, Estii, 
Ciudii, (Vepsii, Votii), Livii şi 10) Laponii. Ra
mura orientală a csud-maghiarului s’a amestecat 
ancă în timpuri preistorice cu o rasă turcă. In 
istorie păşe.sce sub numirile de Masagheta, Ti- 
sagheta şi Jirka sau Urog. Numele Ugor (ogor, 
ugur, ogur) l-au dat rasele turce şi maghiare 
Hunilor. El ne aduce aminte de dialectul hunic- 
bulgar, cai'e a schimbat pe z in r, s. e. în loc 
de bkiiz a rostit okor, în loc de ikiz are iker, etc. 
Faptul acesta identifică turcul oghuz cu bu
nicul ugor, ogor. E altă chestiune dacă nu
mele s’a desvoltat la Turci, sau la Maghiari după 
cum orede Fiâk. In caşul din urmă ar fi numele 
original al rasei maghiare şi s’ar trage dela csud- 
maghiarul iirko, drgo = bărbat, om, de aici 
sinonimele: ferfi din fi-erje, ember din emb-erj. 
Intre isvoarele literare îndeosebi de recomandat 
sunt publicaţiile lui Budenz, Donner, Munkăcsi, 
Wiedermann şi Halâsz.

Limbile ural-altaice formează de sine o fa
milie mare şi se vorbesc în Ural, de unde nu
mirea. In Europa au ajuns abia cu năvălirile 
barbare a diferitelor ei ramuri. La o valoare mai 
mare au ajuns abia finica cu literatura turca 
prin afacerile diplomatice. Familia limbilor ural- 
altaice se împarte îndoue grupe; 1) cea uralică, 
cărei aparţin fin-ugrica şi samoieda şi 2) cea 
altaică cu turca, mongolica şLmandău. înrudirea 
acestor limbi a fost descoperită de Castren. Ca
racteristica lor principală e aglutinarea, adecă 
funcţiunea diferitelor raporturi morfologice se 
face prin sumarea mai multor cuvinte, dintre cari 
unele au devenit sufixe. Ca isvoare se recomandă: 
Winkler, Uralaltaische Vdlker u. Sprachen. Berlin, 
1884-, Id., Das Uralalt. u. seine Gruppen. Berlin, 
1885; Az alliji nyelvek szămkepzese (Albumul lui 
Budenz); Ahlquist, Forschungen auf dem Gebiete 
der uralalt. Sprachen. St. Petersburg, 1861Schott, 
Altaische Studien, 5 broşuri. Berlin, 1860—72.

Uhehe, ţinut în colonia germ. din Africa estică, 
spre sud dela Usagara, locuit de Vahehe.

Uhland, Ludovic, poet germ., germanist şi ro
manist, n. 1787 în Tiibingen, câtva timp membru 
al facultăţii fîlos. dela univ. din Tiibingen. Poe- 
siile sale lirice sunt de o coloratură puternică; 
baladele şi romanţele ating perfecţiunea artei. 
Timbrul scrierilor e în general patriotic, de toată 
claritatea şi frumseţa. De mai puţină putere dra
matică au fost lucrările sale pentru teatru. Pri
mele »Poesii« au apărut 1815. Intre alte lucrări' 
sunt de remarcat: «Despre eposul francez vechiuc 
y812); «Walther von der Vogelweide» (1822); 
Poesii poporale (1844—45); Ernst, Herzog von 
Schwaben (1817); Ludwig der Bayer (1819). 
t 1862. I-s’a ridicat monument la 1873 in Tii- 
bingen.

Uhu, pasere, v. Buhe.
Ulha (HuebaJ, mesură de capacitate în Tunis = 

4018 litri.
Uldesol, corn. rur. în Bucov., biserică, moşie 

boierească în căp. şi j. Sucevii, cu 2187 loc. 
(2052 ort-or., 49 rom.-cat., 18 protest., 68 mos.), 
o şcoală primară.

Uideaci, se numesce şi o corn. rur. în Rom., 
j. Suceava, formată din 6 sate cu 3250 loc.

Uieski, Corneliu, poet polon. n. 1823 în Berem-

niani, a scris poesii patriotico (Plângerile lui 
Eremia, 1847), tablouri dramatice (1880), texturi 
la composiţiile lui Chopin, etc. A trăit pe moşia 
Zubrze, care i-a fost donată ca recompensă na
ţională.

Uifălău, corn. rur. în Banat, cott. Timiş, cu 
3908 jug. cat. şi 1273 loc. germ. şi rom. (106).

Uiguri, veehiu popor turc în Turkistanul estic; 
mai târcjiu amestecat cu Mongoli şi Chinezi.

Uila, V. Huila. •
Uloara, (magh. Maroa-Ujvdr), corn. mare în 

Trans., cott. Alba inf., are 4051 loc. magh. şi 
rom. (1812). La U. sunt cele n>ai mari mine de 
sare din Trans., cari se exploatează.

Vioara, protopopiat gr.-cat. rom., cu 21 co
mune şi 11,090 sufl.

Vioara e şi staţiune balneară primitivă, în 
apropierea ocnelor de sare, la o. înălţime de 252 m. 
Stabilimentul consistă din zidirea băilor şi un hotel 
mic. Băile sunt reci şi căldicele până la 35° C. 
Apa e sărată, o analisă lipsesce. [Dr. Vuia.]

Uitare, din punct de vedere psichologic denotă 
lipsa de aducere a minte sau neputinţă, de a-şi 
readuce în cousciinţă stările suSetesci, produse şi 
avute odată în consciinţă. (v. Uituoia). [PI.]

Uitucia, starea mai mult sau mai puţin con
stantă şi habituală provenită din neputinţa de 
a readuce în consciinţă idei şi stări sufietesci 
avute mai înainte, dar acum devenite latente 
sau întunecate. Căuşele U.-ei suut multe şi varii; 
le arată psichologia şi pedagogia. [PI.]

Ujfalvy, Carol Eug. de MeeS-Kovead, filolog 
şi antropolog magh., n. 1842 în Viena, a studiat 
la academia militară din W. Neustadt, la Bonn; 
1867 profesor la academia orientală din Paris. 
A scris diferite cărţi de cuprins antropologic. 
Soţia sa Maria V-, care l-a însoţit în călătoriile 
sale, a publicat un Interesant (jiar de călătorie.

Uj-Pest, oraş industrial în Ung., cott. Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, întemeiat la 1838, lângă Buda
pesta, are multe fabrici, ale căror producte se 
transpoartă prin căi ferate şi cu vapoare. U. are 
23,521 loc., Magh., Germ. şi Ovrei.

Ujvidek, (germ. NeuaateJ, oraş liber reg. în 
Ung., cott. Bâcs-Bodrog, situat în stânga Du
nării. In U. e reşedinţa unui episcop sârbesc, 
sunt şcoale medii şi comerciale. Are 24,117 loc.. 
Sârbi, Magh. şi Germ. Preponderanţa o au Sârbii. 
U este un centru al vieţii cult. a Sârbilor, cari 
editează aici 11 (Jiare. U. e oraş cu comerciu 
înfloritor întreţinut cu verdeţuri şi bucate cari 
se transpoartă pe Dunăre.

Uk —, V. şi Vc —.
Ukerewe, v. Nyanza.
UlaghI, numele sub care se vorbesce de Ro

mâni în tîmpul Tătarilor. Cronicarul Fazel-Ullah- 
Raşid descriind in 1303 expediţiile Tătarilor din 
1240 spune, cum Orda a bătut pe banul Basarab, 
iar Bugek cum a intrat »la Kara-Ulaghi şi a bătut 
popoarele Ulaghice». In D’Hosson, Histoire des 
Mongols, Ia Haye II. 1834. pag. 627—628.

Ulanca, tunică scurtă, blănită, purtată de Ulani.
Ulani, trupă de cavalerie, înarmată cu lance, 

arma naţională a Polonilor; în Prusia introdusă 
1808; în Austria fără lance. Germania are 25 
regimente de U.

Ulcer, o pierdere de substanţă spontanee sau 
tramatică care nu manifestă tendinţa spre cica- 
trisare. Acest caracter este menţinut de cause
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generale ca în U. syphilitice, canceroase, scorbu- 
tice, maroatice, etc., sau de o iritaţiune locală 
ca o îngrijire improprie a unei plăgi, vecină
tatea infectioasă. U. simplu este de ordinar pe 
partea anterioară tibială a gambei mai cu samă 
la persoanele varicoase, din această causă se 
chiamă TJ. varieos. El se produce în urma de
generescentei atheromatose a păretilbr venelor 
şi a unei alteraţiuni de nervi. Aceste ulcere pot 
lua un caracter gangrenos, sau să se complice 
cu flegmone, crisypele şi alte infecţiuni. Trata
mentul este dificil şi îndelungat. Cauterisatiuni, 
pansament antiseptic, bandaj compre.siv, uneori 
cbiar amputaţiunea membrului.

Ulcer veneric, (ulcer simplu, şancăr simplu, 
şancăr moale) un U. contagiosal organelor geni
tale externe. U. ven. are un fund murdar şi 
tendiuţa de a se multiplica avend o basă moale, 
pe când cel sifilitic are o basă dură. U. v. nu 
are tendinţă spre cicatrisare repede, uneori el 
ia un caracter cotropitor devenind gangrenos 
sau phagedenic. Tratamentul este local în care 
se resumă la distrugerea stratelor şancroase şi 
la un pansament antiseptic apropriat.

Ulcerul stomacului, (Ulcus ventriculij, U. 
perforant are predilectiunea ca sediu pe mica 
curbură a stomacului, pe păretele posterior şi 
pe pylor, are formă rotundă, dar nu ajunge în- 
totdeuna la perforatiune. Se crede că U. la în
ceput e numai o placă echymotică prin o stasă 
sanguină datorită unei degenerescente grăsoase 
sau atheromatoase a micilor vase sanguine; de 
aici resultă o necrobiosă superficială a mucoasei, 
şi stomacul în lipsa tunicei protectoare devine 
corodat de sucul gastric care urmează până la 
sfîrşit rolul seu destructiv autophag. El e mai 
frecuent la femei ca la bărbaji şi aparţine etătii 
adulte şi avansate în presonta unor diatese 
ca chlorosa, tuberoulosa, alcoolismul. Simptoa- 
mele principale: turburări dispeptice, durerea 
fixă în regiunea lyphoidienă, versături după 
masă. Haematemesă (versături de sânge digerat). 
Dacă emoragia e abundentă se chiamă gastror- 
rhagie (versături negre). Prognosticul e întot- 
deunagrav, chiar când boala se presintă sub formă 
benignă. Tratamentul: regim lactat, bismut sub- 
nitric, benzonaphtol în dose mari, thyocol şi alte 
antiseptice netoxice.

Uleeraţiune, o pierdere de substanţă superfi
cială a pielii sau a mucoasei, care se distinge 
de plagă, de rana propiîu (J'să prin lipsa de to- 
nicitate a ţesutului respectiv şi a tendinţei de a 
nu se vindeca. D. e de comun spontanee, dar şi 
o rană traumatică poate trece în aspect ulceros.

Ulcior, (med.) atâta cât Hordeolum (v. ac.).
Ulcus, (lat.J ulcer (v. ac.).
Uleâborg, guvernam, finlandez, 165,641 km9., 

ou 264,434 loc. (1896). Capitala U., lângă sinul 
Bottnic, 14,128 loc.

Uleaş, Ulieg, v. Uliu.
Uleiu, V. Oleiu.
Ulema, statul clerical în Turcia; este o putere 

însemnată în această teară, din causa contopirii 
religiunii cu autoritatea publică. Diferitele ca
tegorii, din cari se compune U., se pot vede la 
art. Hoge. Cu totii îşi primesc instrucţia şi edu
caţia în aşa (jisele medrese, universităţi, odinioară 
rivale ou cele creştine, aiji decăzute şi limitate 
la facultăţi teologice. (Cf. art. Imam şi Muftiu.)

KDciclopedia lomăDli. Voi. HI. •

Ulex L., (botan.) gen din fam. Leguminosae- 
Papilionaceae, tribul Genisteae, cuprinde vr’o 
12 specii de arbusci totdeuna veriji cu rămu- 
relele spinoase, din Europa occidentală şi nord- 
vestul Africei. Ulex europaeua L., cresce în 
terenuri năsipoase, ramurile lui tinere sunt mult 
întrebuinţate ca nutret pentru vite. [Z. C. P.]

Ulfila, apostolul Goţilor, era cunoscut celor 
vechi numai din cronicarii grecesci. Sciri mai 
precise se căpetară de abia pe la 1840, când G. 
Waitz descoperi la Paris o scurtă biografie a lui 
de Auxentiu, episcopul Silistriei şi ucenicul lui 
U., scrisă între 381 şi 384. C. Brbiceanu, în: 
Ulfila, viata şi doctrina sa. Bucur. 1898, a tradus 
aproape textual studiul lui Waitz, intercalând 
însă multe adause despre înrîurirea Goţilor 
asupra Românilor. U. este vestit pentru admi
rabila sa traducere gotică a bibliei, din care se 
găsesc fragmente la Upsala; ediţia cea mai bună 
e a lui Bernhardt, Halle 1875, şi una mai mică 
cu glosar, tot acolo 1884.

Uliaş, (magh. Nagy-Olyves), comună rur. în 
Trans., cott. Mureş-Turda, cu 1083 loc. Rom. 
şi Magh.

UliescI, corn. rur. în Rom., j. Dâmbovita, si
tuată pe câmpie, se compune din 10' oăt, cu 
1979 loc.

Uligaie, numire ce în Trans. se dă Uliului 
(v. ac.); după unii este şi numele ce se dă băr- 
bătuşului paserei Gaia (v. ac.).

Uligan, v. Gaia.
Ulisse, Ulyxes, v. Odysseos.
Uliu, Uligor, Ulieg, Uliuţ, Uligae, Erete, Arete, 

numiri ce se dau paserilor răpitoare din genul 
Astures.

Uliul găinilor, (Găinarul, Porumbarul, [Bu
covina] ; Boghiu, Bodigeu, Bodigaş, Erete, Hereu, 
Hereu, Herete, Curui, Bodiu, [Transilvania]; 
Coroi, Hereu, [Moldova]; Arete, Ierete, Erete, 
Cobet, Uliu, [Muntenia]; Cobet [Istria], lat. Aatur 
palumbariusj, trăiesce în toată Europa şi e 
foarte îndrăsneţ, răpindu-şi prada chiar în fata 
oamenilor.

Uliul păserese, (Erete, Herete, Ulieş, Ulişor, 
lat. Astur nisusj, este mai mic şi răpesce pă
sărelele de câmp. Cu acest Uliu se face vână
toare de paseri.

Ulm, oraş în Wiirttemberg, la stânga Dunării, 
cetate imperială, 39,304 loc. (1895); biserică go
tică (cea mai mare bis. în Germania după cea 
din Colonia), gimnasiu clasic şi real, şcoală reală, 
museu industrial, bibliotecă; cameră de comerciu; 
industrie de bumbac, oroloage, maşini, metal, 
instrumente musicale, piei; comerciu de pro
ducte şi de spediţiune. 1805 aci a capitulat ge
neralul austriac Mack.

Ulm, numele românesc al arborelui Ulmus cam- 
pestris L. (v. ac.). Ulm rîios = Ulmus cam- 
pestris L. var. suberosa Ehrh. (v. ac.).

Uimeau, familie, după alţii numai trib, dela 
Urticaceae (v. ac.).

UlmenI, com. rur. în Rom., j. Ilfov, se com
pune din 3 sate, cu 2578 loc.

Ulmi, sat în Rom., j. Dâmbovita, lângă Tîr- 
govişte. In vechime, când Tîrgoviştea era ca
pitala terii, locul de executiune al condamnaţilor 
la moarte.

Ulmul, com. rur. în Rom., j. Brăila, situată 
pe malul drept al văii Călmătuiului, are 1077 loc.,

73
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agricultori. Tot U. se numesce şi o corn. rur. în 
j. Ialomiţa, cu 2542 loc. Se compune din 4 sate.

Ulmul, iezer mare în Rom., j. Brăila, 5 km. 
lung, l‘/j km. lat.

Ulmus L., (botan.) gen de plante lemnoase 
inerme fără latex, din fam. Urticaceelor, trib. 
Ulmeae, cu foi asimetrice (oblic-cordate), flori fas- 
ciculate şi fructe aripate. Cuprinde vr’o 16 specii 
boreal-temperate, importante ca plante horticole 
(mai ales recomandabile spre a fi plantate în 
aleele oraşelor), dar mai ales în silvicultură, 
avend un lemn preţios, aşa speciile noastre in
digene: U. eampestris L. >ulmul< şi U. effusa 
Willd. numit şi »velniş« sau »vînj«. [A. Pr.]

Ulphilas, V. Ulfila.
Ulplanus, Homîfîus, celebru jurisconsult roman, 

n. pe la 179 în Tyros, a ocupat în Roma înalte 
oficii de stat; omorit 228 ca praefectus praetorio.

Ulpla Traiaua, v. Grădisce.
Ulrloh, principe de Wiirttemherg, n. 1487, 

se căsătorise cu Sabina, nepoată de soră a lui 
Maximilian I, şi fiind nefericit în căsătorie se 
dete la plăceri şi cheltuieli prin cari ridică în 
contra sa pe supuşii sei. Apoi ucise la vânătoare 
cu propria sa mână pe loan de Hutten; bănuit 
că era prea intimul Sabinei, şi-a ridicat contra 
sa pe U. de Huften, fratele lui loan, pe nobili 
şi pe împărat. Pus afară din lege, a fugit din 
loc în loc, până când Filip de Hessa l-a făcut 
protestant şi l-a adus în ţeara lui (1534). t 1550.

Ulrlke Eleonora, regină în Svedia, fica lui 
Carol XI, a condus statul în absenţa fratelui 
seu Carol XII (1713—14) şi, după moartea lui, 
prin intrigi cu senatul, căruia li dete di'eptul 
de a alege pe rege, înlătură dela tron pe fiul 
sui'orei sale, mai maro ca dînsa, şi fu aleasă 
»rege« (21 Febr. 1719). In anul următor dote co
roana soţului ei. f 1741 fără copii.

Ulster, prov. în nordul Irlandei, 22,189 km*., 
cu 1.619,814 loc. (1891); se compune din 9 co
mitate : Antrim, Armagh, Cavan, Donegal, Down, 
Fermanagh, Londonderry, Monaghan, Tyrone. 
Capitala Belfast.

Ultima ratio regum, (lat. = Cel din urmă mijloc 
al regilor), inscripţiune devenită proverbială, 
aplicată pe armele franceze sub Ludovic XIY 
1650. Cuvintele sunt împrumutate dela Calderon. 
In Prusia dela 1742 figurează inscripţiunea «■Ul
tima ratio regis< pe tunuri şi pe armele de bronz.

Ultimatum, cel din urmă cuvânt care poartă 
în sine ultima concesiune sau condiţie, ce una 
dintre părţi face celeilalte în materie de afaceri 
morale sau materiale, în negocieri politice sau 
comerciale. In relaţiunile internaţionale, U. având 
urmări grele, şi câte odată desastroase, partea 
care se servesce de un asemenea mijloc peri
culos, ca de o condiţiune sine qua non, nu trebue 
să useze de dînsul cu precipitare şi uşurinţă. 
U. este un act internaţional solemn de o mare 
importanţă, care în cele mai multe caşuri el 
îmbracă forma unui memoriu sau a unei note 
diplomatice. 'Se acordă un termin în care gu
vernul căruia i-s’a notificat U. trebue să res- 
pundă, iar nerespun4ând sau respuncjând în mod 
echivoc se presupune că dînsul preferă resboiul. 
Când însă în U. nu se indică nici un termin, 
atunci pentru a se începe eventual ostilităţile, 
este trebuinţă de o declarare formală de resboiu. 
Aducerea la cunoscinţă sau semnificarea U.-lui

guvernului interesat se face prin mijlocirea agen
ţilor diplomatici acreditaţi pe lângă acel guvern, 
sau prin trimişi. [Val. Urşianu.j

Ultra, flat.J dincolo de, afară de, de ceealaltă 
parte. U. se mai folosesce în înţeles de extrem, 
s. e. când se ijice că cineva aparţine unui partid 
politic extrem, (ultraroiahst, ultrademocrat, ultra- 
conservator, etc.).

Ultraglu, faptul de a insulta sau lovi pe un 
funcţionar public în exerciţiul funcţiunii. U. se 
poate face atât prin cuvinte şi loviri, cât şi prin 
gesturi şi ameninţări, şi se pedepsesce amesurat 
gravităţii insultei. (Cf. Cod. pen. rom. §§ 180 
până 189). v. şi art. lujuria.

Ultramarln, v. Lasur.
Ultramontan şi Ultramontanism, nume in

troduse, ca şi «papism, papistc de protestauţii 
germani, pentru a caracterisa dependenţa bi
sericii catolice de papa cel dincolo de munţii 
Alpi (ultra montes). In deosebi se înţelege sub 
U. acea tendenţă de partid în bis. catolică, care 
admite Curiei rom. putere monarchică nelimi
tată în biserică şi dreptul de intervenţiune în 
afacerile interne ale statelor.

Ultra posse nemo obllgatur, (lat.) în limbagiul 
filosofic al metafisicei şi al eticei, principiul în 
virtutea căruia nimenea nu poate fi obligat de 
a face lucrări, cari trec preste puterile sale. El 
se aplică mai cu samă pentru muncitorul cu 
putere fisică, apoi pentru pedagogi, legişti. [PI.]

Ulunda, popor, v. Lunda.
Ulva Wittr., (botan.) gen de Alge ver(}i cu 

thal foliaoeu, format din unul sau doue strate 
de celule. Dintre speciile sale, in numer de 
vr’o 8, cari trăiesc prin mări, mai comune sunt: 
U. lactuca "Wulf., U. latissima L., cari cresc 
fixate pe stânci pe lângă ţermuri.

Uman —, v. Human —.
Umbella, flat.J Umbrela, (botan.) inflorescenţă 

nedefinită formata din mai multe peduncule se
cundare, egal de lungi, aşezate ca spiţele unei 
roţi, ori ca vergelele dela o umbrelă deschisă 
la vîrful unui peduncul principal. Când pedun- 
culele secundare se sfîrşesc cu câte o floare, 
U. e simplă; s. e. la Sanicula, Ciuboţica cu
cului, ş. a. Dacă ele se sfîrşesc cu câte o um
brelă mai mică sau umbdlulă, U. e compusă; 
s. e. la Mărar, Cucută şi alte numeroase Um- 
belifere (v. ac.) şi involuoru. [S. Şt. R.]

Umbelllferae Endl., (botan.) mare şi impor
tantă fam. de plante Dicotyledonate-polypetale, 
ce cuprinde vr’o 152 de genuri cu vr’o 1300 de 
specii, respândite pe toată suprafaţa globului, 
foarte numeroase însă mai cu samă în regiunile 
temperate ale emisferei boreale. U. sunt plante 
erbacee anuale, bisanuale sau perene rar fru- 
tescente şi foarte rar arborescente. U. se divid 
în următoarele 9 triburi: I. tribul Hydrocotyleae 
din care menţionăm genul Hydrocotyle L.; 11. 
tribul Mulineae; III. tribul Saniculeae din care 
menţionăm genurile: Eryngium L., Astrantia L., 
Sanicula'L.; IV. tribul Echinophoreae; V. tribul 
Ammineae dintre care menţionăm genurile: 
Gonium L., Apium L., Carum L., etc.; VI. tribul 
Seselineae din care însemnăm: Foenieulwm 
Adans., Meum Jaq, Levisticum Koch., Archan- 
yeiica Hoffm.; VII. tribul Peueedaneae însemăm: 
Ferula L., Peucedanum L., Heraeleum L.; VIU. 
tribul Gaucalineae menţionăm: Goriandrum L.,
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Guminum L., Daueus L. şi în fine IX. tribul 
Laserpitieae din care menţionăm genul Laaer- 
pitium L. [Z. C. P.]

Umbelliflore, (botan.) serie de dialipetaie, ca- 
racterisată, între altele, prin flori grupate mai 
adesea în inflorescenţe în formăde umbrele (v.ac.). 
Cuprinde familiile: Umbelliferae, Araliceae şi 
Cornaceae.

Umberto, Emanuel, loan Eugen, etc., rege 
al Italiei, fiul lui Victcr Emanuel II, n. 14 Mart. 
1844 în Turin, a luat parte la mişcările patrio
tice şi s’a distins în lupta dela Villa Franca; la 
1878 s’a urcat pe tron; luptele interne între 
partide, atitudinea ostilă a vaticanului precum 
şi constelaţiunile politice l-au făcut să între în 
alianţa triplă (1883), aretându-se cu toate acestea 
amic al Francezilor. A fost un rege popular. 
S’a atentat în 2 rânduri în contra vieţii sale, 
la 1878 în Neapol unde a scăpat şi la 1900 în 
Monza unde a remas mort. S’a căsătorit 1868 
cu Margherita flca ducelui de Genua. Fiul seu 
Victor Emanuel i-a urmat pe tronul Italiei.

Umblllcus, (lat.) buric; mijlocul ori cărui lucru, 
centru.

Umblet, V. Mers.
Umbra, spaţiul întunecos la dosul unui corp 

opac (netransparent), luminat unilateral. Dacă 
isvorul de lumină este un punct luminos, umbra 
ia forma unui con, care se lărgesco în direc
ţiunea spaţiului neluminat, când însă isvorul de 
lumină e un corp luminos, se desvoaltă afară 
de U. plină ânoă şi Penumbră (v. ac.).

Umbra cucuiul sau Umbra iepurelui, numi
rile populare ale speciilor de Asparagus L. (v. ac.), 
când se află în stadiul de înflorire.

Umbra nopţii, numele popular al plantei So- 
lanum nigrum L. (v. ac.).

Umbria, ţinut în Italia de mijloc, situat pe 
culmea şi coastele estice ale Apenninilor; în an- 
ticitate a fost locuit de Umbri, popor indo- 
germ., 308 a. Chr. cucerit de Romani; acum prov. 
Perugia.

Ume(|eala, v. Igrasia (şi Hygrometria).
Umăr, (anat.) termin anatomic pentru regiunea 

formată de partea superioară a braţului şi spatei 
şi partea externă a claviculei.

Umflătura, termin poporal pentru tumori, mai 
ales cele provocate de imflamaţiuni.

Umilinţa, virtutea morală, prin care omul cu- 
noscendu-şi slăbiciunea proprielor sale puteri, cu 
sinceritate mărturisosce această slăbiciune, înă
duşind astfel intr’însul ori ce pornire spre mân
drie. Adevărata U. se rapoartă numai la D(}eu; 
raportată la oameni, ea se numesce modestie şi 
este cea mai frumoasă podoabă a oamenilor tineri. 
Sin. smerenie. [PI.]

Umor, V. Humor.
Umplătura, lucrări de păment care se fac dea

supra solului natural (»în umplătură»), în opu
nere cu cele cari se fac sub solul natural şi cari 
se (jio >în săpătură».

Una corda, (ital.) pe o coardă, expr. între
buinţată în musica de piano, efectul pedalei din 
stînga, care mutând din loc mechanismul cioca
nelor face ca aceste să nu lovească decât una sin
gură din grupul de 3 coarde corespunzătoare fie
cărei taste. E o micşorare a sonorităţii. [T. C.]

Uncarla Schreb., (botan.) gen din familia Bu- 
biaoee, cu preste 30 specii mai ales din Asia tro

picală. In general sunt arbusci acăţători prin aju
torul peţiolurilor înoâiiigate cari persistă după 
ce cad limburile frunzelor. Specia U. Gambier 
Roxb., din regiunea indo-malaică, dă Gamhir, 
product analog cu Catechu (v. ac.); se extrage 
din frunze. [S. Şt. R.]

Uncia, Via a UIle> măsuri, (v. şi As.)
Unclale, literele, majuscule, ce se întrebuinţau 

în vechime de Romani (litterae unciales) şi la 
inscripţiunl.

Uncinarla, sin. Doehmius Duj, Ankylostoma 
Dubini., vierme nematoid din familia Strongi- 
lidelor. U. duodenalis, trăiesce în intestinul 
subţire la om şi unele antropoide; produce Un- 
cinariosa.

Unclnarlosa, maladie produsă de Uncinarla 
(v. ac.); ea oferă caracterul unei anemii perni
cioase ; pacientul slăbesce; adeseori presintă tur- 
burări digestive, cele mai de multe ori se sfîr- 
şesc prin moarte.

Uncinat, (botan.) uneiform, îndoit la vîrf în 
forma unui cârlig.

Uncie Sam, (pron. oncl sem), polecră dată 
Uniunii nord-americane şi guvernului ei, for
mată după prescurtarea oficială »U. S. Am.« = 
United States of America.

Uncrop, incrop, apă călduţă. Tot U. se nu
mesce şi a doua Z> după cununie, când se dă 
miresei o supă caldă.

Uncţiune, v. Ungere.
Unctuarlum, v. Elaeothesium.
Undecima, în musică interval cuprinZend un- 

spreZece grade, acelaş cu o quartă rediiplicată. 
Acord de U, e acordul de septimă dominantă 
auZit pe tonică la bas. [T. C.]

Ondine, spiritele elementare ale apei; Z>nei 
nimfe (v. ac.).

Undiţa, instrument de prins pesce, făcut din- 
tr’un fir de sfoară la capătul căruia e atîi-nat 
un ac întors în formă de cârlig. Pe firul de 
sfoară e atîrnată o bucată de plută. Celalalt 
capăt al sforii se leagă de o prăjină subţire, care 
e ţinută în mână de pescar. Pe cârlig se pune 
momeală (o bucăţică de mămăligă, o bucăţică de 
rîmă) şi apoi se aruncă acel capăt în apă. Pescii 
se prind de cârlig cu urechile ori cu gura şi în 
momentul prinderii pluta de pe apă se mişcă, 
atunci pescarul trage afară sfoara din apă.

Undulaţiune, mişcarea undelor când se ridică 
şi se lasă alternativ, şi preste tot mişcările cari 
se aseamănă cu a undelor. Astfel se Z>ce în 
fisică U. mişcarea moleculelor dintr’un corp sonor. 
După teorie tot mişcare de U. fac moleculele şi 
in corpurile luminoase, călduroase şi electrice. 
U.-le sunt de trei feluri: transversale, longitu
dinale Şl rotitoare. Distanţa ce o percurge miş
carea undulatoare în atâta timp, cât e do lipsă, 
ca originea să facă o oscilaţiune întreagă, se 
numesce lunginie de U.

Ung, comitat în Ungai'ia nordică, (numit după 
rîul cu acelaş nume, un afluent al Tisei), se 
mărginesce cu cott.: Zemplem, Bereg, Szabolos 
şi ou Galiţia, are un teritoriu de 3052'84 km*. 
In partea nordică e muntos, la sud şi est băltos. 
Graniţa cătră Galiţia o formează spinarea Car- 
paţilor cu vîrful Raoca de 1300 m. Mai multe 
rîuri de munte se varsă în Tisa, rîul principal 
în cott. In partea muntoasă se găsesc isvoare 
minerale. Productele munţilor, mineitilele sunt

73'*
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neexploatate. Solul e roditor, produce cereale, 
pe alocurea sunt şi vii. Are 153,266 loc., Magh. 
şi Slovaci, cari se ocupă la munte cu economia 
de vite, la şes cu agricultura. Industria e la în
ceput. Centrul cultural şi administrativ e Ungvdr, 
capitala cott., oraş cu magistrat. Din punct de 
vedere administrativ cott. e împărţit în 4 cer
curi preţ. In peşterile munţilor s’au aflat nu
meroase obiecte archeologice.

Ungaria, (MagyarorszdgJ, regat formând partea 
estică a monarchiei austro-ungare (Translaitania) 
şi partea esenţială a ţerilor coroanei Sf. Ştefan, 
ou care dela 1868 e unită şi Transilvania (v. ac.), 
situată între gradele 44° 29' şi 49° 37' lat. nord., 
33° 39' şi 44° 10' long. est. dela Ferro. Se măr- 
ginesce Ia nord cu Silesia şi Galitia, Ia est cu 
Bucovina şi România, la sud cu România, Serbia 
şi Croatia-Slavonia, la vest cu Stiria, Austria de 
jos şi Moravia. Afară de partea apuseană, încolo 
U. are graniţe naturale (Carpatii,' Dunărea şi 
Drava). Suprafaţa 282,317 km*., cu 16.838,255 loc. 
(1900) şi anume statistica arată: 8.651,520 Ma
ghiari (51-40/o), 2.798,559 Români (16,6°/o), 
2.002,165 Slovaci (ll-9°/o), 1.999,060 Germani 
(ll-9»/o), 437,737 Şerbi (2-6«/0), 424,774 Ru
teni (2-5«/o), 191,432 Croaţi (l-lo/„), 333,008 de 
alte neamuri (20/0). După confesiuni se arată: 
8.198,497 rom.-cat. (48-7»/0), 2.427,232 ev. re
formaţi (14-4«/o), 2.199,195 gr.-or. (13-1%), 
1.841,272 gr.-cat. (1090/,,), 1.258,860 luterani 
(7'5%), 838,162 mosaici (4-9°/0), 68,551 unitari 
(OA0/»), 13,486 de alte confes. (0-l%)- După ce 
Ia confesiunile gr.-or. şi gr.-cat. aparţin numai 
Românii, Serbii şi Rutenii, numerul acestor na
ţionalităţi la olaltă luat (3.661,070) se arată în 
statistică cu 379,397 mai mic decât numerul 
populaţiunii gr.-or. şi gr.-cat. (4.040,467). Pe un 
km*, se vin 59'6 loc. Crescerea populaţiunii în 
ultimii 10 ani (1890—1900) a fost de 10'3°/0. Sciu 
ceti şi scrie 8.696,332, deci 51'4% din numerul 
tetal sau 61'40/0 din numerul celor dela 6 ani 
în sus. „

Oroqeafia.
La mijlocul ţerii e şesul cel mare' al U.-ei 

(Alfold), spre care se pogoară coastele şi cui'g 
apele munţilor împrejmuitori; la vestul ţerii 
valea Dunării şi a unor afluenţi ai ei âncă for
mează un şes mai mic (v. Alfold). Restul ţerii 
e platou şi ţinuturi muntoase. La apus se în
tind în U. ramuri de ale Alpiior cu munţii Ro- 
zalia (Irottko 883 m.), apoi Bakony, Vertes, Pilis, 
iar mai la sud isolaţi munţii Mecsek. Munţii 
principali sunt Carpaţii (v. ac.), cari încungiură 
ţeara în forma unui semicerc aşezat cu doue 
capete pe Dunăre (Pozsony-Orşova), care îi des
parte de Alpi şi de Balcani. Din acest semicerc 
se întind în interierul ţerii ramiflcări şi grupe 
de ale Carpaţiler, formând doue muntenii mai 
mari şi una mai mică. Carpaţii nord-vestici se 
întind până la valea Hernâdului, ei acoper partea 
nord-vestică şi nordică a U.-ei. Centrul lor e 
piscul Gerlachdorf (2663 m.) în Tatra înaltă şi 
de aci se ramifică în ferma unui evantaiu dife
ritele grupe şi şiruri de munţi despărţite prin 
văi mai mari şi mai mici, multe dintre ele fiind 
aproape isolate de văile vecine. Carpaţii nord- 
estici au numai caracter de şir, atât în partea 
lor principală cât şi în cele doue ramificări mai 
însemnate (Eperjes-Tokaj şi Vihorlât-Gutin). Car

paţii sud-estici în şirul lor principal încadrează 
platoul transilvan în formă de semicerc. Aci se 
deosebesc trei şiruri: şirul nordic (Pietrosul 
2305 m.), şirul oriental (Ciucaş 1958 m.) şi cel 
sudic (Negoiul 2356 m.. Retezatul 2480 ni.). 
Partea vestică a Transilvaniei o ocupă munţii 
Bihorului cu ramificările lor. Ramurile munţilor, 
ce împrejmuesc Transilvania, se întind în in
teriorul ei formând câmpia ondulată şi platourile 
resp. văile numite Ţeara-Bârsei,’a Oltului, a Ha
ţegului, Câmpul pânei, ş. a. Dela şirul sudic spre 
vest se întind munţii bănăţeni.

IdROO RAFIA.
Cu mici excepţiuni (Poprad, Dunaieţ) apele 

din U. se scurg toate spre Dunăre. Rîurile din 
partea vestică şi nord-vestică a ţerii se scurg di
rect în Dunăre, cele ce isvoresc la nord-est şi 
est numai prin mijlocirea Tisei, la sud-sud-est 
iarăş Dunărea primesce direct câteva rîuri. Ba- 
sinul Dunării în U. e de 274,000 km*., din cari 
153.000 km*, formează basinul Tisei. Dunărea 
(v. ac.) percurge în U. o cale de 997 km. şi are 
afiuenţi pe dreapta: Laita, Râba, Sărviz, Drava 
şi Sava; iar pe stânga: Vâg, Neutra, Garam, 
Ipoly, Tisa, Timiş, Caraş, Nera, Cerna, iar în 
România Jiul şi Oltul, ce vin din Transilvania. 
Tisa (v. ac.) e rîul propriu al U.-ei, are lungime 
de 1411 km., cursul ei e foarte neregulat, cotit, 
exundările dese şi mari. Afluenţii ei pe dreapta 
sunt: Talabor, Nagy-Ăg, Borşova, Bodrog, Sajo, 
Eger, Zagyva. Mai importanţi şi mai mari sunt 
afluenţii pe stânga: Vişeu, Iza, apoi Someşul 
(compus din Someşul mare şi S. mic [Someşul cald 
şi S. rece]), Crişul (Alb, Repede, Negru), Mureşul 
(cu Tern avele, Arieşul, Ampoiul, Streini) şi Bega. 
Canale, sunt între Dunăre şi Tisa canalul Fran- 
cisc (108 km.) şi canalul Francisc losif (74 km.); 
apoi canalul Bega (70 km.), canalul dintre Timiş 
şi Bega (10 km.), canalul Berzava, Teresia, Be- 
reteu; în dreapta Dunării canalul Sărviz şi Siă 
(între Balaton şi Dunăre) şi multe canaluri de 
scurgere prin locurile băltoase. Lacuri mai mari 
sunt în U.: Balatonul (690 km*.) navigabil şi 
Ferto (335 km*.), afară de acestea mai sunt multe 
lacuri la şes (Velence, Paliţs, ş. a.), dar mai nu
meroase şi mai frumoase sunt lacurile din munţi 
(iezere) mai ales în Tatra înaltă apoi şi în munţii 
Transilvaniei, în Vihorlat, etc. Bălţi şi lacuri 
mlăştinoase au fost numeroase, dar prin cana- 
lisări parte mare s’au uscat (Sârret, Hansâg, 
Ecsedi lâp). Ape minerale, nu numai în ceea 
ce privesce numerul isvoarelor, ci şi în ceea 
ce privesce calitatea, U. are în mesură binecu
vântată. Mai însemnate isvoare sunt la: Heviz, 
Orade, Rajecz-Tephcz, Stubnya, Balaton-Fiired, 
Borszek, Moha, Luh, Szolyva, Bicsad, Budapesta, 
Băile Herculane, Parâd, Vihnye, Szliâcs, Feredeu, 
Vâlcele, Lublo, Mâlnâs, Bârtfa, Tăşnad, Korit- 
nicza, Pbstyen, Trencsen-Teplicz, Harkâny, Szo- 
brâncz, ş. a. Clima U.-ei, conform situaţiunii şi 
formelor geografice ale ţerii, e foarte diferită; se 
pot deosebi 4 zone climatice: a şesului şi a celor 
trei grupe de munţi. Temperatura medie anuală 
în şesul cel mare e de 10—11°, în şesul cel mic 
9—10°, asemenea în dreapta Dunării, în Carpaţii 
nord-vestici şi nord-esticî 5—7°, în munţii măr
ginaşi ai Transilvaniei 5°, în interiorul Transilva
niei ceva mai mult. In general clima U.-ei, afară
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de partea sud-vestică, influintată de Adriatica, e 
continentala şi, cu deosebire la şes, foarte esoen- 
trioă: veri ferbinţi şi ierni geroase; între munţi 
schimbările nu sunt aşa rapide, dar iernile ceva 
mai lungi. U. e avută şi în minerale, ca aur 
(Munţii apuseni: Abrud, Roşia, Bucium; Secă- 
remb, Băiţa, Brad, etc., apoi în munţii metalici un
gari : Selmecz- şi Kormbczbânya), telur (ZIatna), 
opal nobil (Vorosvâgâs, Cservenica), sare în 
straturi uriaşe (Ocna Sibiiului, Dejului, Uioara, 
Parajd, Szovâta, Şugatag, etc.), soda şi salitru pe 
Alfold, diamantul de Marmaţia, cărbuni de piatră 
şi lignit, etc. însemnat e numerul mineralelor 
specific ungare, ca silvanit, nagyâgit, bauerit, 
libethenit, biharit, kapnicit, etc. Din minele U.-ei 
în 1893 s'a scos 1698 kg. aur în valoare de 
2.790,222 fi.; argint 23,631 kg. în valoare de 
2.120,0.l52 fi.; minereu de fier 9.734,321 q s’a pre
lucrat în 54 furnale (24 n’au lucrat), fiei- brut s’a 
scos 3.193,071 q în valoare de 12.103,201 fi.; căr
buni de piatră s’au scos 39.006,973 q în valoare 
de 14.556,693 fi.; sare 1.672,093 q în valoare 
de 14.605,000 fi.; aramă 3433 q în valoare de 
174,41211.; plumb25,136qînpreţde348,591 fi.,etc. 
Valoarea tuturor mineralelor scoase în 1893, 
afară do sare, a fost de 33.103,600 fi., ou aproape 
3 milioane mai mult decât în 1892.

AonlOULTUEA.
e ocupaţia principală a locuitorilor. 43-42% a 
solului sunt agri, l-300/0 grădini, ll-22l>/0 fenaţe, 
13-900/o păşune, l’34°/0 vii, 28-48(>/o păduri, 
0'34°/o neproductiv. Se produce grâu, secară, orz, 
oves, hrişcă, porumb (cucuruz), măzeriche, ra- 
piţă, tutun, cartofi, napi de zahăr şi de nutreţ, 
luţei'nă, trifoiu, fen. Producţiunea de vin, destul 
de însemnată, a început a scăde în urma pu
stiirii viilor prin filoxeră şi peronosporă. Pă
durile dau lemn bun de construcţii şi de ars; 
pentru a preveni pustiirea pădurilor, s’a regulat 
prin lege administrarea lor şi împădurirea coa
stelor pleşuve. Economia de vite ancă e însem
nată; se ţin vite, cai, bivoliţe, oi, capre, rî- 
mători; păşunile fac bun serviciu economiei de 
vite. Galiţe ancă se ţin multe, în 1892 s’au ex
portat pui, oue şi pene în preţ de 21 mii. fi. 
in me.sură mai mică se cultiva viermii de mătasă 
şi stupii. Pădurile conţin mult şi bun venat, iar 
apele numeroşi pesci aşa. că lângă apele mari 
pescuitul e ocupaţiune de sine.

Indcstiua
morăritului şi a maşinilor agricole e cea mai 
desvoltată; destul de însemnată e industria de 
casă; în general industria e în desvoltarc, dându-i 
legile ţerii toate favorurile posibile. Industria 
mică e în decadenţă. Industria de fabrici ancă nu 
are caracter de industrie mare; în 1891 existau 
în D. 3892 fabrici, din cari numai 10 aveau preste 
1000 lucrători, 40 preste 500 luci'., 41 fabrici 
cu .preste 200 lucr., 100 fabrici cu preste 100 
lucrători.

CoMEnCIUL
e în desvoltare, primul loc îl ocupă comerciul 
ou cereale, care în timpul din urmă a dat de 
concurenţă, comerciul cu făinuri însă s’a sus
ţinut biue faţă de concurenţa străină. Comerciul 
cu vin în timpul din urmă a suferit de o parte 
prin pustiirea viilor, de alta prin concurenţa vi

nurilor italiene; comerciul cu poame e destul 
de însemnat; de asemenea cel cu vite şi cu rî- 
mători, deşi epidemiile au provocat de repeţite 
ori oprelisci păgubitoare; comerciul cu lână e 
destul de bun, cel cu lemn de construcţie s’a 
desvoltat mult, de asemenea cel cu zahăr şi cu 
fier, pe când cel cu spirt e legat prin monopol. 
In 1894 s’au exportat mărfuri şi producte în 
valoare de 562'6 milioane fi., s’au importat in 
preţ de 546'3 milioane fi. Media anilor 1885 — 94 
arată la import 477'3 milioane fi., la export 
479'4 milioane fi., deci atât importul cât şi ex
portul se arată a fi în crescere.

COMTTNICAŢinNEA
e înlesnită prin numeroase drumuri .şi şosele, căi 
ferate, canale şi rîuri, telegraf şi telefon. Lun
gimea căilor ferate la 1894 a fost de 13,142 km., 
din cari 10,709 căi ferate ale statului. In acelaş 
an în U. erau 4500 oficii poştale, 2406 oficii tele
grafice; lungimea liniilor telegrafice 23,500 km., 
lungimea sirmelor 101,000 km. Telefonul inter
urban are lungimea de 1097 km., cel comitatens 
1500 km., telefonul local în 34 oraşe 12,000 km. 
Lungimea canalelor şi rîurilor e de 12,525 km.; 
din care pe 4246'5 km. sunt navigabile; comu
nicaţie regulată de vapoare se face pe Dunăre, 
Tisa, Drava, Sava, Timiş (3 km.) şi pe Balaton. 
Institute de bani sunt numeroase. Primul e 
banca austro-ungară cu numeroase filiale, cea 
mai veche bancă în U. (dela 1841) e banca ung. 
comercială din Pesta, dela 1860 încoace s’au în
fiinţat numeroase institute de bani. La începutul 
anului 1895 erau în U. 950 institute de credit 
şi 169 însoţiri, la olaltă 1119. Bănci românesci 
sunt vr’o 90. Bănci de asigurare s’au înfiinţat şi 
în U. dar operează şi multe bănci din străinătate.

Insthucţiunea.
In U. la 1893 erau 19,561 institute de înve- 

ţăment cu 36,200 puteri didactice şi 2.397,457 
elevi şi anume:

1 Nrul Puteri
didact. Elevi

Scoale saperioare ... . 1 63 785 6,966
,, medii. . . . 148 3,208 45,934
,, speciale .... 651 3,759 80,282

PreparaDdii................... i 69 644 4,608
Şcoale poporale . . . 17,019 26,762 2.134,377
Asile de copii .... j 1,491 1,601 116,319
Institute umanitare . . i 90 403 4,362
Şcoale la închisori . . 30 48 4,619

Suma . ! 19,661 36,200 2.397,457

Intre şcoalele superioarea sunt: 2 universităţi 
(Budapesta şi Cluj), 1 politechnic, 10 academii 
de drept, 50 institute teologice; între şcoalele 
medii sunt: 151 gimnasii (5 românesci) şi 33 
şcoale reale (1 română). Şcoale speciale: 40 eco
nomice, 4 montanistice, 556 de industrie şi co- 
merciu, 19 de arte, 9 militare, etc. Preparandii 
de înveţători 53 (6 confes. române), de învăţă
toare 16. Intre şcoalele poporale se arată: 2663 
cu limba de propunere română, 419 cu limba de 
propunere română-inaghiară. Dintre copii obli
gaţi la şcoală, au cercetat şcoala 80 6%. Intre 
institutele umanitare .sunt 69 orfanotrofii, 1 in
stitut de orbi, 8 institute de surdo-muţi, etc.
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Constituţie, Adihnistraţie.
Părţile constitutive ale U.-ei (art. de lege XXX: 

1868) sunt: 1) U. propriu (}isă ou Transilvania, 
2) Croaţia-Slavonia şi 3) Piume, cari toate la 
olaltă formează »Ţerile coroanei Sf. Stefan«. Capul 
statului e regele, care trebue să fie din familia 
Habsburg; succesiunea la tron e normată în sanc
ţiunea pragmatică (v. ac.). Noul rege în timp 
de 6 luni dela suirea pe tron să se încoroneze 
şi să pună jurăment pe constituţie. Puterea le
gislativă o exercită regele împreună cu dieta 
terii; dieta votează legile, regele le sancţionează. 
Dieta se compune din doue camere sau case: 
Casa deputaţilor se compune din 413 deputaţi 
aleşi în tot atâtea cercuri, şi 40 deputaţi trimişi 
de dieta Croaţiei-Slavoniei. Dreptul de a alege 
deputaţi e legat de cens şi de resturi de privi
legii. Casa magnaţilor se compune din dignitarii 
înalţi ai ţerii şi archiereii confesiunilor, din toţi 
archiducii, principii, conţii şi baronii majori, cari 
după moşia lor plătesc dare de cel puţin'3000 fl., 
şi din cel mult 50 membri numiţi de regele pe 
viaţă. Dreptul de iniţiativă îl are casa deputa
ţilor. Executiva o are regele, care o exercită 
prin guvernul responsabil. Pe ministrul-preşe- 
dinte îl numesce regele de-a dreptul, pe ceia- 
lalţi miniştrii după propunerea ministrului-preşe- 
dinte. Miniştri sunt 9: ministrul de lângă persoana 
regelui (â latere), de interne, de culte şi in
strucţie publică, de finanţe, de comeroiu şi oo- 
municaţiune, de agricultură, de justiţie, de hon
vezi şi ministrul croat. In afacerile comune cu 
Austria (externe, resboiu, finanţe) legislativa o 
exercită delegaţiunile (v. ac.), iar executiva mi- 
nisteriile comune (v. ac.) Justiţia o exercită 
regele prin judecătorii numiţi de dînsul, cari 
pronunţă sentinţele în numele regelui. In pri
vinţa administrativă U. e împărţită în municipii şi 
comitate (v. ac.) cu oarecare autonomie. In fruntea 
fiecărui comitat (municipiu) stă un comite su
prem (v. ac.) numit de regele. Comitatele sunt 
împărţite în cercuri pretoriale. Comunele âncâ 
au o umbră de autonomie. Comitate sunt 63, 
oraşe mnnicipale 25, cercnri pretoriale 409, co
mune mari 1854, notariate cerouale 2366, comune 
mici 10,681. Capitala ţerii e Budapesta.

Finanţe,
Bilanţul statului cu finea anului 1893 arată 

activele cu 2.639,324.000 florini, 
pasivele „ 2.295,928.000 „

avere curată 343,396.000 florini.
Averea activă se compune în mare parte 

(1.435,957.000 fl.) din imobilii, între Cari edi
ficiile figurează cu valori mai mari; posiţii mai 
însemnate sunt âncă: căile ferate ale statului cu 
880-818 milioane fl., salinele cu 183'553 mii. fl., 
imob. căilor şi lucrărilor aquatice cu 58'200 mi
lioane fi., minele de metale şi opal cu 22*873 mi
lioane fl., corpul şoselelor cu 18*357 milioane fl., 
hergheliile cu 14*136 mii. fl., moşiile statului cu 
9*675 mii. fl., fabrici de fier cu 9*543 mii. fl., 
moşiile erariului cu 8*461 mii. fl., podul de lanţ 
din Budapesta cu 8*276 mii. fl., casa parlamen
tului cu 7*036 mii. fl., etc. Averea în bani gata 
a fost 125*054 miloane fl. (70*137 mii. în aur). 
Sporiul brut anual al averii active 135*088 mi
lioane fl. Averea pasivă consistă în cea mai mare

parte (2.077,287.000 fl.) din datoriile statului, 
în cari datoriile de rente fac suma de 854*906 mi
lioane fl. (v. Datoriile publice). Sporirea brută 
anuală a averii pasive e 60*845 milioane fl.

Veniturile statului, afară de căile ferate, postă 
şi telegraf, fabrici, mine, vămi, moşii, păduri, eto. 
se întregesc prin diferite imposite (dări), mo
nopoluri, regalii şi competinţe. Impositele sunt 
directe sau indirecte. Cete directe sunt: darea 
de păment, de casă, de venit’(IV clase), a in
stitutelor de bani şi întreprinderilor obligate la 
dare de samă publică, darea de mine, după ca
rnete şi rente, de transport, pentru câştiguri în 
loterie, pe venat şi pe arme, pentru scutire dela 
miliţie, dare supletorie după venitul general. 
Din aceste dări în 1891 s’a încassat suma de 
105*91 mii. fl. Impositele indirecte (pe spirt, 
vin, carne, bere, zahăr, etc.) în acelaş an an 
dat suma de 31*28 mii. fl. Monopolul tutunului 
în 1893 a adus venit curat 26*51 mii. fl., al 
sării 10*72 mii. fl., al loteriei 1*30 mU. fl. Sub 
titlul de regalii se cuprind veniturile din bateiea 
mbnetelor, postă, telegraf, telefon. Diferitele so
iuri de competinţe şi timbre au adus în 1893: 
timbre 11*17 mii. fl., competinţe de drept şi taxe 
18*82 mii. fl. Partea principală a veniturilor o 
dau impositele directe.

Istoria.
Pe teritoriul U.-ei de acji locuiau în timpuri 

străvechi diferite popoare. Dela Dunăre spre 
apus locuiau popoare de origine celto-ilirică, cari 
ajung apoi Rub Romani (v. Pannonia), iar în 
pai*tea resăriteană erau popoare trace, intre cari 
Dacii formează un stat (v. Dacia), 'ajuns şi el 
sub stăpânire romană. In timpul migraţiunii po
poarelor valea Dunării era oarecum drumul bătut 
de ordele ce se succedau. Hunii (v. ac.) împing 
pe Goţi (v. ac.), urmează Longobar(Jii, Rugii, 
Gepizii, după cari Avarii (v. ac.) întemeiază un 
imperiu mai durabil. Carol cel Mare pune capăt 
imperiului avar şi împinge marginile imperiului 
Francilor până la Dunărea de mijloc. Dela fosta 
Pannonia spre nord se întemeia cătră sfirşitul 
seci. IX, statul slav al lui Svatepluk, care umbla 
cu gândul să împreune pe Slavii dela nord cu 
cei dela sud într’un mare imperiu slav. Intre 
Dunăre şi Tisa era ţeara lui Zalău, în ţinutul 
Crişurilor a lui Menumorut, în stânga Mure
şului a lui Glad (v. Banat), în Ardeal a lui Gelu. 
Astfel teritoriul U.-ei de a^i era divisat în mai 
multe ţerişoare (ducate), unele înduşmănite între 
sine, când se iviră Maghiarii (v. ac.). Puternicul 
imperiu al Francilor era în descompunere. Intre 
astfel de împrejurări intrară Maghiarii în ţeară 
şi începură luptele de cucerire, descrise pe larg 
în cronica lui Anonymus (v. ac.). Pe Zalău îl 
bat, asemenea pe Svatopluk, lui Menumorut îi 
iau o parte din ţeară cu arma, cealaltă ca moşte
nire, pe Glad îl înving, întrând în Ardeal bat 
pe Gelu şi încheie frăţietate cu Românii. Ţinutul 
din dreapta Dunării îl iau dela Franci. După 
ducele Ârpdd, sub care a urmat cucerirea ţerii, 
cronica amintesce ca următori ai lui pe Zsolt 
(907—947) şi Tdksony (947—972), sub cari Ma
ghiarii fac invasiuni în ţerile vecine (Italia, Ger
mania, Imp. bizantin) pustiind cu foc şi sabie 
şi întorcendu-se cu prăcji bogate. îndată însă 
ce se reculeg vecinii şi se consolidează imperiul
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german, neastiinperaţii oaspeţi încep a fi aduşi la 
reson. Desastrele suferite de Magh. la Merseburg 
(934), Augsburg (955), Adrianopole (970), ş. a. îi 
învaţă minte, şi principele Geza (972—997) in- 
terijice aspru invasiunile în ţerile vecine, pe cari 
cearcă a le mulcomi prin promisiunea de a în- 
creştina pe Maghiari şi astfel a-i deprinde la 
viaţă mai liniştită, înţelegând, eă numai aşa va 
asigura viitorul poporului seu. Bl însuşi se bo
teză cu întreaga sa familie, pe fiul seu Ştefan 
îl însura cu Gizela, flca ducelui bavarez Enric. 
Cu mireasa veniră în ţeară numeroşi cavaleri şi 
industriaşi germani, misionarii începură conver
tirea Maghiarilor. Ştefan (cel Sfânt, 997—1038) 
termină cu arma încreştinarea Maghiarilor, or- 
ganisă biserica, se încorona rege şi organisâ 
ţeara după modelul vecinilor. Eeaoţiunea păgâ- 
nismului (Koppăny) o înecă în sânge. Sub regii 
următori Petru şi Samoil Aba (1038—46), An- 
dreiul (1047—60), Beîa J(1060—63), Solomon 
(1064—74) şi G6za 7(1074—77), certele de tron, 
amestecul străin şi repeţitele rescoale păgânesci 
erau să nimicească alcătuirile' Sfântului Ştefan. 
Ladislau I (cel Sfânt, 1077—95) şi Coloman 
(1095—1114) consolidară statul, întăriră creşti
nismul, lărgiră hotarele ţerii prin cucerirea Croa- 
ţiei-Slavoniei şi a Dalmaţiei, tac ordine în ţeară 
aducând legi înţelepte. Ştefan II (1114—31) şi 
Bela II cel Orb (1131—41) au fost regi slahi, sub 
Geza II (1141—61) s’au colonisat Saşii (v. ac.), 
pe timpul lui Ştefan III (1161—73) curge lupta 
cu imperiul bizantin, resp. cu influenţa lui Manuil 
Comnen. Bela III restabili ordinea în ţeară şi 
înfiinţa cancelaria regelui. Emeric (1196—1204) 
abia îşi susţine tronul în luptă ou fratele seu, 
Andrdu II (1205—35) dă la 1222 renumita 
bulla de aur (v. ac.), care ştirbia autoritatea re
gelui şi da drept nobilimii să prindă arma contra 
regelui seu. Bela IV (1235—701 înzădar cearcă 
să aducă la reson pe olîgarchii încrezuţi, şi in- 
vasiunea mongolă (1241) nimici ţeara şi fugări 
pe regele părăsit de nobilimea jalusă de preroga
tivele sale. După retragerea Mongolilor Bela re
stabili ţeara, colonisă pe Cumani (v. ac.), chiemă 
colonişti germani şi italieni dând privilegii ora
şelor. Ultimii regi din casa lui Ârpâd, Ştefan V 
(1270—72), Ladislau IV Cumanul (1272—90) şi 
Andrdu III (1290—1301) sunt numai umbre pe 
lângă unii oligarchi, cari în ţinuturile lor exerciau 
drepturi suverane. Autoritatea şi puterea regală 
decade mult, pe când puterea nobilimii cresce.

După lupte de 8 ani între pretendenţi, ajunge 
pe tronul U.-ei Carol Bobert (1308—42) din 
casa Anjou. El face ordine, regulează finanţele şi 
armata. Fiul seu Ludovic I cel Mare (1342—82) 
uni coroana ungară cu a Poloniei. încercările 
lui de a supune Moldova nu reuşiră, precum nu 
reuşise tatăl seu să supună Muntenia. Resboaiele 
lui cu Veneţia şi Neapolea nu avură alt resultat 
decât atingerea U.-ei cu cultura italiană. Ii urmă 
pe tron fica sa Maria; Carol (cel mic) şi La
dislau fieapolitanul însă îi disputau tronul, până 
ce 1387 ajunse Sigismund (1387—1437), băr
batul Măriei pe tron. Încercarea lui de a frânge 
cerbicia oligarchilor nu reuşi; ajungând şi îm
părat german, petrecu mult în afară de U., lă
sând teren liber magnaţilor ambiţioşi. El dete 
placetum regium (v. ac.), desvoltâ sistemul ban- 
derial, chiemă la dietă pe deputaţii oraşelor.

Sigismund s’a luptat şi cu Turcii la Nicopole 
(1396). La moarte el lăsă ţeara pradă nesa- 
ţiului oligarchilor şi expusă pericolului turcesc. 
Sub Albrecht (Albert) (1437—39) Turcii năvă
lesc în ţeară, şi însuşi regele moare în fugă 
ruşinoasă dinaintea lor. Pe când pericolul tur
cesc crescea, se iscară certe pentru tron până 
ce fu ales Vladislav I (1442—44). Provedinţa 
trimise ţerii şi creştinătăţii un puternic sprijin 
în contra pericolului turcesc; pe când regii se 
succedau ori erau minori, iar oligarchii se certau 
între sine pentru putere şi interese personale, 
apărarea ţerii faţă de Turci era în cele mai 
chiemate mâni: în ale lui loan Corvin de Hu- 
niad (v. loan Hunyadi, tom. II, p. 859), care 
era gloria timpului şi groaza Turcului. Ca gu
vernator al ţerii (1446—52) cu o mână se lupta 
contra Turcilor, cu alta ţinea în frâu pe pătimaşii 
şi răutăcioşii magnaţi. Ladislau V (1453—57) 
a fost numai păpuşe în mânile lui Cillei, etc. 
Gloria tatălui său ridică pe tron pe Mateiu Cor- 
vinul (1458—90), care întăresce puterea regală 
slăbită, ridică splendoarea curţii regale la înăl
ţime neajunsă, ţine în frâu pe Turci, cuceresce 
Moravia şi Austria, înfrânează pe magnaţi, re
introduce domnia dreptăţii, organisează armata 
şi finanţele, spriginesce sciinţele şi artele (bi- 
blioteoa »Corvina«, şooale înalte, etc.), dar nu poate 
da tronului succesor, care să continue opera sa.

După timpul de splendoare şi mărire al lui 
Mateiu, urmează timpul de întunerec şi ruşine 
al lagelonilor. Vladislav II (1490—1516) şi Lu
dovic II (1516—26) sunt regi-păpuşi; oligarchii 
scăpaţi de sub mâna de fier a lui Mateiu, se 
ceartă cu nobilimea mică pentru putere, şi asu
presc în mod ne mai au(jit pe ţeranii iobagi, cari 
cearcă a-şi resbuna în rescoala condusă de George 
Dâzsa (v. ac ). Pericolul turcesc cresce şi nu e 
cine să-i stea în cale; Belgradul cade în mânile 
Turcilor (1521), urmează desastrul dela Mohâcs 
(1526), care încheie un lung period in istoria 
U.-ei şi formează începutul unor lupte seculare.

U. după lupta dela Mohâcs se desface în trei. 
Partea sudică şi centrul ţerii e cucerită de Turci, 
cai'i formează aci paşalicuri (Buda, Kanizsa, Ti
mişoara) şi .sangiacuri; partea resăriteană (Ar
dealul) se desface şi ea, devenind principatul 
Transilvania (v. ac.). Certele dintre nobilimea 
înaltă şi cea de rând aduseră ţeara la peire. 
Intre cei doi regi aleşi după catastrofa dela 
Mohâcs, ajunse Turcul judecător; loan Sza- 
polyai (1526—40) se sprijinea pe nobilimea de 
rând, Ferdinand I (1527—64) pe magnaţi şi pe 
împeratul Carol V. Prin pacea dela Orade (1538) 
se divide de drept U., remănend Ferdinand stă
pânul părţii vestice şi moştenitorul Transilvaniei 
cu păi^le adnexe după moartea lui loan Sza- 
polyai. Cu toate acestea certele şi luptele între 
cele doue partide urmează înainte, iar Turcii 
cuceresc în U. cetate după cetate. Transilvania 
devine locul de refugiu al protestanţilor, perse
cutaţi in U. Maximilian (1564—76) recunoasce 
pe luan Sigismund principe al Transilvaniei, lup
tele cu Turcii urmează (Nicolau Zrinyi). Btidolf 
(1576—1608) se silesce a câştiga Ardealul prin 
Mihaiu Viteazul, care cade jertfă lui Basta. 
Luarea independenţei Ardealului, persecutarea 
protestanţilor, absolutismul lui Rudolf provocară 
rescoala lui Bocshai (1604), care avu de urmare
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desfacerea de nou a Ardealului ca principat de 
sine stătător în pacea de Yiena (1606), iar pacea 
dpla Zsitvatorok (1608) încheia resboiul turcesc. 
Eudolf e depus şi-i urmă Mathiaa (1608—19), 
sub care protestanţii pierdură mult teren în U. 
în urma contrareformaţiei pornită cu vehementă 
sub Ferdinand II (1619—35), când resboiul de 
30 ani trase în valurile sale şi Transilvania (6a- 
vrilă Bethlen), asemenea şi sub Ferdinand III 
1635—57). Participarea Transilvaniei în resboiul 
de 30 ani sub principii Gavr. Bethlen şi George 
Eâkoozi I a fost provocată de protestanţii din U., 
cari căutau scut la principii ardeleni protestanţi 
contra asupririlor îndurate de ei în U. din partea 
regilor catolici din casa Habsburg. Sub Leopold I 
(1657—1705) Turcii atacă Viena, dar sunt res
pinşi şi după lupta dela St.-Gotthard se încheie 
pacea de Vasvâr (1664), prin care Viena capetă 
mână liberă în U. O conspiraţie fu descoperită, 
complicii pedepsiţi aspru, alţii fug în' Ardeal, 
Ampringen (v. ac.) ca guvernator al U.-ei por- 
nesce goană contra tuturor, ceea ce provocă in
surecţia lui Thokoly, acesta însă fu părăsit de 
Turci, când după eliberarea Vienei (1683) Turcii 
fură respinşi pas de pas şi se începu eliberarea 
U.-ei de sub jugul turcesc. Carol de Lotharingia 
luă dela Turci cetate după cetate, 1686 eliberă 
Buda, urmară alte cetăti; Ludovic de Baden 
cuceri 1689 o parte din Bulgaria şi Serbia şi 
colonisă în U. 30,000 familii de Sârbi; Eugen 
de Savoya dete Turcilor la Zenta (1697) lovitură 
de moarte şi aceştia se grăbiră a încheia pacea 
dela Carloveţ (1699), în care, afară de Banatul 
timişan, cedară lui Leopold Ardealul şi U. In- 
tr’aceea dieta din 1687 abiţise de dreptul de res- 
coală cuprins în bulla de aur, şi recunoscu casei 
de Habsburg dreptul ereditar la tronul U.-ei în 
liniedirectă bărbătească. Francisc Eâkoczi II ridică 
steagul luptei contra Habsburgilor, ocupă nordul 
U.-ei. Intr’aceea moare Leopold şi-i urmează pe 
tron loaif, I (1705—11), pe care îl detronează 
dieta din Onod (1707), losif respunde cu amnestie 
generală şi îşi trimite oştile contra resculaţilor, 
aceştia sunt bătuţi şi primesc pacea de Satmar 
(1711). Eâkoczi emigrează, pacea o ratifică noul 
rege Carol III (1711—40), oare organisă armata, 
finanţele, administraţia, justiţia, regulă succe
siunea la tron prin sancţiunea pragmatică (v. ac.), 
colonisă ţinuturile foste sub Turci şi pustiite de 
ei, introduse reforme pe terenul economic, puse 
basa coufiniului militar (v. Grăniceri), ş. a.

Maria Teresia (1740—80) poartă resboiul de 
succesiune şi cel de 7 ani, apoi organisează în- 
veţămentul înmulţind numerul şcoalelor (şcoalele 
rom. din Blaj), continuă organisarea armatei şi 
regulează referinţele iobagilor faţă de domnii 
feudali (regulament urbarial). losif ll (1780—90) 
dă edictul de toleranţă, proclamă libertatea presei, 
secularisează mănăstirile nefolositoare şi din ave
rile lor formează fondul religionar pentru sus
ţinerea şcoalelor, Introduse centralismul îu ad- 
ministi'aţie, şi limba germană în oficii în locul 
latinei, dispune conscrierea poporului şi mesu- 
rarea pământurilor pentru a măsura mai echitabil 
impositele, pretinde executarea regulamentului 
urbarial, etc. Toate disposiţiile şi reformele lui 
isvorau dintr’un cap luminat, dar loviau în rugina 
privilegiilor de clasă şi de aceea nobilimea punea 
piedeci în calea executării acelora, ceea ce pro

vocă şi revoluţia lui Horia (v. ac.), premergătoare 
marei revoluţii franceze. losif fu silit să-şi retragă, 
pe patul de moarte, reformele sale. Leopold II 
(1790—92) împăca nobilimea iritată în dieta din 
1790/91, fără a lua în samă cererile Eomanilor 
din «Suplex libellus Valachorum«. Francisc I 
(1792—1835) fu amestecat în resboaiele cu Fran
cezii, el lăsă conducerea statului ministrului 
seu Metternich; resboaiele napoleonide atinseră 
şi Ungaria şi îi stoarseră puterea în bani şi sânge. 
Ori ce mişcare era suprimată în sânge. Absolu
tismul lui Metternich urmă şi sub Ferdinad V 
(1835—48). In dietele ungare ţinute în anii din 
urmă ai domniei lui Francisc şi sub Ferdinand 
se porni o viuă mişcare politică sub mască eco
nomică şi culturală; s’au creat legi menite a 
uşura soartea iobagilor şi a trage la contribuţie 
şi nobilimea; limba maghiară fu decretată limbă 
oficială. Legile din 1848 decretau: ministeriu 
responsabil; dietă basată pe representanţa po
porului; uniunea Ardealului cu Ungaria; şter
gerea poverilor urbarile, a decimei, aviticităţii; 
libertatea presei; egalitatea şi reciprocitatea con
fesiunilor creştine. Tendinţele exclusiviste ma
ghiare provocară mişcarea naţionalităţilor din U. 
Croaţii ţin adunare la 25 Martie 1848 şi statoresc 
pretensiunile naţionale, în curând se organisează 
sub banul lellachich. Sârbii conduşi de patriarchul 
Eaiaşici proclamă voivodina. Eomânii în adu
narea din Câmpul libertăţii la Blaj, 3/15 Maiu, 
fixează programul naţional pretiniţând drepturile 
şi locul ce li-se cuvine în această patrie. Gu
vernul ungar e intransingent; se aprinde focul 
resboiului civil. lellachich înaintează până la 
Alba regală, dar e silit a se retrage. Eossuth duce 
rol conducător în dietă şi în organisarea oastei 
(honved). Ferdinand disolvă dieta şi pune teara 
sub legi militare numind comisar pe lellachich, 
după ce Lamberg fusese ucis. Dieta protestează. 
Evenimentele din Austria siliră pe Ferdinand 
să abdice şi tronul îl ocupa Francisc losif I 
(2 Dec. 1848—). Dieta U.-ei după îndemnul lui 
kossuth nu recunoasce schimbarea pe tron, de- 
neagă ascultarea şi se opune. Armatele imperiale 
întră în U., "Windiscbgrătz întră în Pesta (5 lan. 
1849), de unde dieta se refugiază la Dobriţin. 
La Kâpolna honvezii sunt bătuţi (26, 27 Febr.), 
dar se reculeg sub Gorgey şi 26 Apr. eliberează 
Comornul, iar 21 Maiu Festa. In Ardeal ope
rează Bem (V. ac.) cu resultat schimbăcios. Ro
mânii sub lancu, Balint, Axente, ş. a. se luptă 
cu eroism, ba şi femeile iau parte la luptă (Fân- 
tânele, Grohot, v. Roşiu Palagia). Intr’aceea dieta 
din Dobriţin la 14 Apr. proclamă independenţa 
U.-ei, detronarea casei de Habsburg şi pune pe 
Kossuth guvernator al ţerii. Austria cere aju
torul Rusiei, care vine în frunte cu Paskievici 
dinspre nord, Liiders prin Ardeal, iar imperialii 
sub Haynau dela vest şi ocupă Pesta (13 Iulie). 
Gorgey era isolat la nord. Bem ocupat în Ardeal; 
Ruşii nimicesc pe honvezi la Dobriţin, Haynau 
întră in Seghedin, dieta fuge la Arad; Dembinsky 
cu Bem e bătut de Haynau la Timişoara; Gorgey 
e numit dictator şi la 13 Aug. capitulează la 
Şiria îu faţa lui Riidiger. Kossuth cu ai săi au 
părăsit ţeara. Capii revoluţiei, cari au fost prinşi, 
au fost executaţi la Arad. Urma regimul militar 
al lui Haynau, până în 1851, când fu numit gu
vernator al D.-ei archiducele Albrecht. U. de-
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veni parte a imperiului austriac, Transilvania 
mare principat, Banatul (v. ac.) timişan şi voi- 
vodina sârbeascăprcvincii separate. Absolutismul 
lui Bach se spriginea pe miliţie, gerdarmerie, 
birocraţie şi bis. catolică. Sub acest absolutism 
s’au eliberat iobagii, s'a introdus obligamentul 
militar, purtarea egiă a sarcinilor publice, ega
litatea înaintea legii, etc. In acest period s’au 
deschis şcoalele şi oficiile şi pentru Români. După 
desastrele din Italia (1859) urma diploma din 
Ootobre (1860), care dete terilor imperiului oare
care autonomie cu diete provinciale şi consiliul 
imperial; Schmerling ajunse ministru, care tindea 
spre centralism. Dieta U. în curând fu disolvată 
de oarece după sfatul lui Deâk pretindea resti
tuirea constituţiei din 1848. Abia după resboiul 
nenorocos din 1866 se făcu o împăciuire în 
sensul ideilor lui Fr. Deâk (18 Febr. 1867) prin 
pactul încheiat cu Austria. U. fu restabilită, 
primi ministeriu responsabil, decretă uniunea 
Ardealului, primi armată teritorială (honvezi) 
şi în toate afacerile comune fu recunoscută ca 
parte egală cu Austria, având să contribue cu 
30°/p la cheltuielile comune. Andrâssy fu primul 
ministru-preşedinte al Ungariei şi 8 Iunie 1867 
Francisc losif I fu încoronat rege al U.-ei. 1868 
se regulă raportul cu Croaţia şi se făcură legi 
organice (legea de naţicnalităţi, etc.). Sub mi- 
nisteriul Tisza (1875—90) se aduseră legi asu
pritoare pentru naţionalităţi; Românii vedend 
politica de putere a guvernului decretează pa
sivitatea şi remân fără reprezentanţi în dietă. 
Pe timpul ministeriului Wekerle şi Bânffy se 
votară legile politice-bisericesci. Oposiţia din 
dietă (kossuthişti) a stors la 1902—1903 prin 
obstrucţie vehementă unele concesiuni menite 
a pune basele unei armate naţionale maghiare.

Lit.; Hunfalvy I., Foldrajz. Budapest, 1886 
şi Etnografia. Budapest, 1876. Monarchia austro- 
ungară în scriere şi icoane. Kirâly Pâl, a magyar 
birodalom leirâsa. Budapest, 1877; R. Chelard, 
La Hongrie millenaire. Paris, 1895; Schwicker, 
Das Konigreich Ungarn. 1886; A. Kohut, Aus 
dem Reiche der Karpathen. Stuttgart, 1886; 
Slavici, Die Rumănen in U. etc., 1878; Slavici, 
Ardealul. Vâmbery, Ursprung der Magyaren. 
1882; Horvâth Mihâly, A magyarok tortenete, 
1871—73 şi alte scrieri cu acest subiect. Teleki 
Jozsef, A Hunyadiak kora, 9 voi., etc.

Romînu din Ungajîia,
Numerul şi locuinţele lor. Românii din Un

garia locuiesc în numer de apreape 3 milieane 
suflete în 26 comitate situate iu partea sud- 
estică a ţerii, pe malul stâng al Tisei, între Tisa 
şi Mureş şi în părţile transilvane, (v. harta ţa
rilor locuite de Români, voi. III, ad pag. 794.) 
Pe acest teritor Românii formează aproape ju- 
metate din poporaţiunea totală şi au majoritatea 
relativă. Anume locuiesc în această parte a ţerii 
(după datele oficiale ale recensementului din 1900): 
Români................................. 2.779,000 suflete
Maghiari 
Germani 
Sârbi .
Ruteni 
Slovaci 
Alte naţionalităţi

laolaltă

2.624,000
754,000
280,000
178,000
123,000
76,000

In singuraticele comitate locuite de Români, 
numerul lor, în comparaţie cu totalitatea popo- 
raţiunii este următorul:

Comitate: Poporaţ. totala Româoi.
Alba inferioară . 210,362 . . . 166,099
Arad .... . 386,100 . . . 223,806
Bichiş . . . . 278,731 . .

. 119,014 . .
6,069

Bistriţa-Năseud . 82,256
Bihor .... . 577,312 . . . 239,449
Braşov . . . 95,565 . . 33,886
Caraş-Severin . . 443,001 . . . 328,371
Cenad . . . . 140,007 . . 13,982
Ciuc .... . 128,382 . . 15,936 

. 146,268Cojocna . . . . 253,656 •. .
Făgăraş . . . 92,801 . . 83,445 

. 257,013Hunedoara . . . 303,838 . .
Maramureş . . . 319,598 . . 74,978

67,402Mureş-Turda . . 197,618 . .
Odorheiu . . . 118,275 . . 2,928
Sătmar . . . . 367,560 . . 118,770
Selagiu . . . 207,293 . . . 125,451
Sibiiu .... . 166,188 . . 108,413
Solnoc-Dobâca . . 247,134 . . . 180,309
Târnava mare . . 145,138 . . 61,779
Târnava mică . . 109,197 . . 53,276
Timiş .... . 476,242 . . . 167,523
Torental . . . . 609,362 . . 88,044
Turda-Arieş . 160,579 . . . 116,833
Treiscaune . . . 137,261 . . 19,439
Ugocia . . . . 83,316 . . 9,278

Total . 6.373,530 . . . 2.791,003
In restul ţerii 6,494

Numerul total al Românilor . 2.797,497

6.814,000 suflete.

oare sumă corespunde la 16'70/0 ale poporaţiunii 
din întreagă Ungaria. *

Bisericile române din Ungaria. După confe
siune Românii din Ungaria aparţin aproape în 
părţi egale bisericei ortod.-orient. şi greco-cat.

Biserica ort.-orient. (v. şi voi. III, pag. 492) 
cuprinde trei eparchii, şi anume:
a) archid. Trans. are 34 protop. ca 939 corn. şi 756,941 sufl.
b) diecesa Aradului

(7. ac.) are 17 ,, ,, 697 M ,, 566,339 ,,
c) diecesa Caranse

beşului (7. ac.) aro 11 ,, ,,324 ,, ,,386,045 ,,
In total 1.699,326 sufl. 

Biserica gr.-cat. rom. are 4 eparchii şi anume:
a) archid. de A.-Iulia (v. ac.) şi Făg^ş are

32 districte ca 706 ccm. şi 406,330 sufl.
b) diec. Oralii mari

(v. ac.) are 19 ,, ,, 168 ., ,, 217,891 ,,
c) diecesa Gherlei

(y. acA are 45 ,, ,, 489 ,, ,, 474,538 ,,
d) diec. Lugoşului

(v. ac.) are 16 ,, ,, 159 ,, ,, 97,566 ,,
In total 1.196,325 sufl. 

Despre istoria şi organisaţiunea mitropoliilor 
române de ambele confesiuni v. art. Alba-Iulia- 
Făgăfaş Mitropolia (voi. I, p. 79), Greco-cat. bi
serica (voi. II, p. 608) şi Ortodoxă bis. în Ung. 
(voi. III, p. 489). *

Stările culturale. Deşi stările cult. ale Ro
mânilor din Ung. lasă ancă mult de dorit, ele 
totuşi arată un con.siderabil progres faţade trecut, 
un progres oare este cu atât mai însemnat, cu 
cât începuturile de cultură naţională nu sunt 
încuragiate, ci în multe privinţe chiar îngreu
nate din partea puterii publice, şi jertfele ma
teriale ce le reclamă, nu se satisfac din bud
getul statului, ci din contribuirile poporului preste
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impositele publice. Progresul înveţămentului este 
Împiedecat apoi şi din causa că înveţarea limbei 
statului, impusă în mod obligător şi în şcoalele 
poporale, consumă mult timp şi îngreunează 
întreg înveţămentul încât acesta nu se face 
exclusiv în limba maternă a elevilor. După da
tele statistice oficiale (cari în chestiuni de na
ţionalitate trebue primite cu mare reservă) numai 
40 °/o alfi popcraţiunii române sciu scrie şi ceti, 
şi numai 63'38 °/0 cercetează şccala în mod re
gulat. După acelaşi isvor dăm următoarele date 
despre înveţămentul rom. în Ungaria;

I. Invlţămintul primar în 1901/2. 1) Gră
dini de copii cu limba de propunere rom. 15, 
cu limba de propunere maghiară şi rom. 35. 
2) Şcoalele poporale elementare oprimare) cu 
limba de propunere rom.: 31 şcoale comunale, 
1089 gr.-cat., 1184 gr.-or., 1 aug.-evang., (la
olaltă 2274 confesionale), 4 susţinute de aso- 
ciaţiuni, în total 2309. Cu limba de propunere 
magh.-română: 146 şcoale comunale, 191 gr.-cat, 
368 gr.-or., 1 evang.-reformată (confes. 560), 
total 706. Numerul elevilor români din şcoalele 
primare (în etate dela 6—12 ani) 227,377, din 
cari 20,418 în şcoalele de stat, 23,359 în. şcoalele 
comunale, 3040 în şcoalele rom.-cat., 67,616 în 
şcoalele gr.-cat., 110,595 în şcoalele gr.-or., 
568 în şcoalele evang.-aug., 877 în şcoalele 
evang.-reform., 56 în şcoalele unitare, 55 în 
şeoalele izraelite (în total în şcoale confesionale 
182,807), în şcoale private 154, in şcoalele aso- 
ciaţiunilor 639; din numerul total de 1.755,197 
al elevilor din Ungaria, elevii români fac ]2'950/o' 
Numei'ul elevilor români din şcoalele primare 
de repetiţie (în etate dela 12—15 ani) 79,788, 
din cari în şcoalele statului 6673, în şcoale co
munale 11,059, în şcoale rom.-cat. 613, în şcoale 
gr.-cat. 26,237. în şcoale gr.-or. 34,719, în şcoale 
evang.-aug. 98, în şcoale evang.-reform. 310, 
în şcoale unitare 4 (în total în şcoale confe
sionale 61,981), în şcoale private 6, în şcoalele 
asociaţiunilor 69; din numeml total de 562,295 
al elevilor din Ungaria elevii români fac 14-19°/o- 
Numerul total al elevilor români din şcoala de 
toate iţilele împreună cu al acelor din şcoala 
de repetiţie a fost de 307,165 (din numerul total 
al elevilor din ţeară de 2.317,492).

II. Şcoale civile de băieţi ou limba de prop. 
rom. nu există. Şcoale civ. de fete rom. sunt 
3 gr.-cat., 2 gr.-or., 1 a Asociaţiunii pentru lit. 
rom. şl cult. popor, rom., deci în total 6 (din 186).

III. Preparandii (şcoale normale) rom. sunt: 
3 gr.-cat. şi 3 gr.-or., deci în total 6 (din 82). 
Elevi rom. la preparandii sunt 682 (din 4892) 
şi 24 eleve (din 3907).

IV. Şcoalele medii. 1) Gimnasii rom. com
plete sunt 4, necomplete 1, ou 68 profesori şi 
1595 elevi. (v. art. Beiuş, Blaj, Brad, Braşov şi 
Năseud.) 2) Şcoală reală rom. 1, cu 8 profe
sori şi 84 elevi. Numerul tuturor elevilor români 
din gimnasiile din ţeară a fost de 3192, al celor 
din şcoalele reale 249, în total 3441 (5'80%).

V. Şcoalele superioare. Iu cele 2 universităţi 
ung., la politechnicul ung., la cele 10 academii 
de drept şi la 7 seminalii teologice, au fost în 
cursul de iarnă 12,068 elevi, din cari 658 ro
mâni. Clerici români în seminarii catolice au 
fost 14, în seminarii gr.-cat. 112, în seminarii 
gr.-or. 163, în total 289.

VI. Institute militare în total 10 cu 194 pro
fesori şi 1659 elevi, din cari din Ungaria 1002; 
români 52 (5'09°/0). In institutele militare din 
Austria elevii români formează 4'54°/o.

VII. Şcoale agricole sunt în Ungaria în total 
65 cu 2597 elevi, din cari rcmâni 78 (3‘36%). 
Românii, nu au nici un fel de şcoală agricolă.

VIII. Şcoalele de meserii. La şcoalele profe
sionale numerul elevilor români a fost 49 (din 
4022), iar la şcoalele pentru elevii de meserii 
3319 (din 75,674 elevi). Din totalul şcoalelor de 
meserii numai 2 sunt cu limba de propunere rom.

IX. Şcoalele de comerciu. La cele 37 şcoale 
super, de comerciu (dintre cari 1 română), nu- 
merul elevilor români a fost 181 (dintre 5269); 
la academia orientală 2 elevi români (intre 33); 
la şcoale pentru elevii de comerciu, 115 elevi 
români (din 6009). Şcoalele de meserii şi de co
merciu sunt întreţinute parte de stat, parte de 
comune, parte de confesiuni, parte de asocia- 
ţiuni şi parte de privaţi.

Instituţiuni sociale-culturale. Acţiunea sccială 
pe teren cultural la Românii din Ung., deşi 
datează din timpul mai nou, a luat un avent 
mulţămitor. Cea mai veche şi însemnată socie
tate culturală este «Asooiaţiunea (până la 1895 
«transilvană») pentru literatura rcm. şi cultura 
popcrului rom.« (v. voi. I, p. 293), care dela 1896 
încoace a fost reorganisată şi înzestrată şi cu 
5 secţiuni sciinţifice-literare. Ea numera la 1903 
preste 1600 membri grupaţi în 44 despărţeminte 
cu sediul în diferite centre ale teritcrului locuit 
de Români. Aceste desp. au apei numeroase agen
turi în comunele rur. şi un numer mai mare 
de biblioteci ambulante. Această Asoc., sub ale 
cărei auspicii s’a publicat şi «Encicl. Română», 
editează şi o «bibliotecă poporală», şi va inau
gura la 1904 primul Museu (ist. şi etnogr.) al 
Românilor din Ung., împreunat cu o maro biblio
tecă publică. Scepuri identice urmăresc âncă şi 
Asoc. aradană şi cea din Maramureş (despre cari 
v. voi. I, p. 292). Interesele cult. ale poporului 
rom. sunt cultivate şi de un numer mai mare 
de Reuniuni de femei (v. art. Societăţi de dame, 
voi. III, p. 979), între cari cele din Abrud, Arad, 
Braşov, Sibiiu şi Şimleu susţin şcoale de fete sau 
internate, iar cele din Blaj, Bran, Făgăraş, cott. 
Hunedoara, Mediaş, Reşinar, etc. servesc alte 
scopuri culturale şi filantropice. O activitate îmbu
curătoare desvoltă şi societatea academică «Petru 
Maior» în Bpesta. Societăţi rom. de lectură s'au 
înfiinţat în multe orăşele mai mari şi au devenit 
centrele vieţii sociale.

Artele sunt âncă puţin cultivate. Teatru rom. 
stabil âncă nu există în Ung., dar «Societatea 
pentru fondul de teatru român», cu sediul în 
Braşov, înfiinţată înainte cu aproape 30 ani la in
sistenţele şi sub conducerea lui los. Vulcan (v. ac.), 
a adunat în acest scop ca. 300,000 cor., a creat 
un mic repertoriu de piese dramatice, a încu- 
ragiat societăţile de diletanţi (cari arangiază cam 
200 representaţiuni preste an in diferitele părţi 
ale ţerii) şi se ocupă de present cu realisarea 
scopului seu final. Musiea se cultivă cu bun 
succes prin Reuniunile de cântări şi musică iu 
Bistriţa, Braşov, Haţeg, Lugoş, Orăştie, Sibiiu, etc. 
şi prin conirile de plugari, lăţite mai ales în 
Banat (v. Coruri de plugari, voi. II, p. 3). Şcoale 
de arte românesci lipsesc âncă şi cele străine
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sunt cercetate de un numer disparent de elevi 
români. Talente însă nu lipsesc.

*
Stările economice ale Românilor din Ung. sunt 

âncă puţin mulţămitoare. Progrese însemnate 
s’au făcut numai pe terenul organisaţiunii finan
ciare (v. mai jos capitolul despre bănci), care 
începe a-şi manifesta influinţa binefăcetoare şi 
asupra stărilor agricole. Ocupăţiunea principală 
şi aproape exclusivă este agricultura, care 
însă în cea mai mare parte a ţerii se cultivă 
âncă şi astăcji în condiţiuni primitive. Numai în 
fundul regiu din Trans. şi in Banat se lucrează 
mai intensiv pentru introducerea instalaţiunilor 
modeme şi a raselor nobile de vite. Cu toate 
aceste posesiunea rom. de păment este în con
tinuă crescere. Cursurile de economie la prepa
randiile rom. până acum n’au dat resultate mai 
simţitoare; o infiuinţă binefăcetoare au avut însă 
Reuniunile rom. de agriculturăin Sibiiuşi Orăştie, 
a căror program de acţiune cuprinde următoarele 
probleme: întruniri agricole, cultura animalelor 
de prăsilă, cultura poamelor, cultura nutreţurilor 
măiestrite, tovărăşiile agricole, însoţirile de credit, 
industria de casă, publicaţiuni ecou., şcoale prac
tice de economie, etc. Industria rom. îna
intează foarte încet. Şcoale rom. de specialitate 
lipsesc, iar cele străine sunt puţin cercetate de 
elevi români. Acţiunea socială pe acest teren 
nu a dat resultate mulţămitoare. Singur numai 
industria de casă stă la un nivel mai înalt, dar 
şi in această privinţă se simte trebuinţa unei 
intensive acţiuni de încuragiare pentru întim- 
pinarea concurenţei industriei mecanice. Co
rner ciul român se află în decadenţă. Comer
cianţii români din oraşe dispar tot mai mult, 
societăţile comerciale înfiinţate în timpul mai 
nou cu concursul băncilor, aproape fără excep- 
ţiune au suferit eşec şi lichidează pe rend. în 
urma schimbării relaţiunilor vamale cu România, 
a dispărut şi comerciul odinioară 'înfloritor al 
comunelor rom. mărginaşe.

Băncile române din Ungaria, înfiinţate dela 
1872 încoace, în cea mai mare parte sub egida 
şi cu ajutorul «Albinei» (v. ac.) din Sibiiu, au 
luat un avent foarte îmbucurător. Ele sunt or- 
ganisate, cu puţine excepţiuni, ca societăţi ano
nime (pe acţiuni), deoarece încercările făcute cu 
societăţile cooperative (asociaţiuni) în cele mai 
multe caşuri nu au succes. Numărul băncilor 
rom. la începutul anului 1904 a trecut preste 90. 
Averea, gestiunea şi resultatele activităţii lor se 
pot vede din următoarele tablouri, cari cuprind 
datele dela 88 institute:

Bilanţul general pro 1902.
Active:

Cassa.................................................................. K 1.062,630
Kscompt.............................................................. ,, 38.764,379
Imprunmturi hipotecare .... . . 13.973,915
Credite cambiale ca ac. hipotecara ... ,, 6.763,246
Credite personale................................................ ,, 6.092,020
Lombard................................................................. 622,024
Eoalitaţi..........................................   „ 2.838,611
Efecte....................................................................   3.307,424
Capital nevărsat................................................   64,200
Conturi carenţe......................................................2.116,004
Mobiliar................................................................ 97,253
Conturi debitoare................................................   1.601,192
Pierderi..............................................................   23,187

Pasive;
Capital social................................................K 10.514,467
Fond de reservâ

,, spec. de reservă...................
,, de garanţie la Scrisuri fonc.
,, ,, pensiuni..............................

Scrisuri fonc. «Albina» . . . .
Beescompt......................................
Interese anticipate........................
Deposite...........................................
Creditori...........................................
Fond de binefacere........................
Dividende neridicată...................
Profit net..............................

3.183,360
627,706
400,000
866,476

6.146,000
10.200,615

709,716
41.688,344

1.298,048
104,655
22,836

1.643,872
K 76.106,090

Contul profit şi pierdere pro 1902. 
Profit:

Interese......................................................... K. 5.174,010
Chirii ...............................................................,, 103,896
Provisiuni.......................................................... 421,267

K B.699,174
Interese: Pierdere:

dnpă deposite...........................................K 1.975,695
scrisuri fonciare

diverse .............................
Salarii...............................
Maree do presenţă . . . 

imprimate, porţi . . .
diverse.............................

Gontribuţiuiii directe . . . 
,, după deposite

Amortîsări........................
Profit net.............................

255,921 
671,912 

, 460,664
, 39,693
, 226,019
, 82,866
, 353,431
, 143,177
, 56,697
, 1.643,872

^ 76.106,090

K 5.699,174
Din profitul arătat, băncile au dat: 53‘66 °/o ca 

dividendă, 22'78°/0 la fond. de reservă, 3'66°/0 la 
fond. de pensiuni, 5-12 °/0 pentru scopuri culturale, 
17,64°/0 ca tantiemă, şi 2-14 pentru alte scopuri. 

*
Pressa rom. din Ungaria numeia la finea 

anului 1903 în total 23 organe, şi anume 5 foi 
politice: [«Gazeta Trans.» (v. ac.) în Braşov şi 
«Tribuna Poporului» (v. ac.) în Arad, cotidiane; 
«Telegraful Român» (v. ac.) în Sibiiu şi «Dra
pelul» in Lugoş, 3 numeri pe septemână; «Li
bertatea» în Orăştie, septemânală]; 5 foi popo
rale şi sociale [«Activitatea» în Orăştie, «Foaia 
Poporului» în Sibiiu, «Poporul Român» în Buda
pesta, «Răvaşul» în Cluj, «Voinţa» în Bistriţa, 
toate septămănale]; 5 organe bisericesci şi şco
lare [«Biserica şi Şcoala» în Arad, «Foaia Die- 
cesană» în Caransebeş, «Unîrea» în Blaj, septă- 
raânale; «Foaia Şcolastică» în Blaj şi «Şcoala şi 
Familia» în Braşov, bisept.]; 2 foi sept. eoono- 
mice [«Revista Econ.» în Sibiiu, organul băncilor 
rom., şi «Bunul Econom» în Orăştie]; 3 reviste 
literare [«Familia» (v. ac.) în Orade, 1 număr pe 
sept., «Luceafărul» în Budapesta, 2 numeri pe 
lună, «Transilvania» (v. ac.), 6 numeri pe ani şi 
3 foi umoristice [«Gura Satului» în Arad, «Ca
licul» în Sibiiu şi «Vulturul» în OradeJ.

*
Situaţiunea politică. Despre istoria polit. a 

Românilor din Ung. v. art. Români (şi îndeo.sebi 
Cestiunea rom., voi. 111, pag. 795) şi apoi art. 
Banat, Transilvania şi Ungaria (istoria). In urma 
uniunei între Transilvania şi Ungaria, decretată 
la 1848 şi realisată la 1867, fără ascultarea şi 
în contra voinţei Românilor din Transilvania, 
aceştia, şi în vederea politicei de naţionalitate a 
guvernului ungar dela 1887 şi Rom. din Ungaria, 
au decretat pasivitatea faţă cu legislaţiunea ţerii.
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La 1881 s’a constituit partidul naţional rom. din 
Trans. şi Ung., dar după procesul memorandului 
(V. ac.) din 1894 a fost desfiinţat prin o ordina- 
ţiune ministerială. De atunci nu s’a mai con
vocat confeienţa naţională, care dela 1881 se 
întrunia regulat înaintea alegerilor parlamentare 
în scopul de a determina atitudinea politică a 
poporului rom. din ţeară. La această conferenţă 
erau representate toate cercurile electorale lo
cuite de Români prin câte 2 delegaţi, iar cu exe
cutarea hotărîrilor conferenţei era încredinţat 
un «comitet naţional». Bemaşi timp de aproape 
10 ani fără organisaţie, cercurile politice în timpul 
mai nou au ajuns la convingerea, că situaţiunea 
pol. a Românilor din Ung. se va pute schimba 
numai prin o activitate parlamentară cât mai 
intensivă. Partea preponderantă a pressei rom. 
militează hotărît pentru activitate, şi astfel la 
alegerile proxime, alegătorii români după toată 
probabilitatea vor nomina candidaţi. Progiamul 
partidului naţ. rom. a fost formulat în confe- 
renţa din 1881 în următoarele puncte:

1) încât privesce Transilvania, recâştigarea 
autonomiei sale.

2) Introducerea ex lege a usului hm bei ro
mâne în toate ţinuturile locuite de Români, atât 
în administraţiune cât şi în justiţie.

3) In ţinuturile locuite de Români aplicarea 
de funcţionari români, iar dintre neromâni numai 
de aceia, cari sciu vorbi şi scrie românesce şi cari 
cunosc moravurile poporului român; şi delătu- 
rarea usului de astăzi de a se aplica ca amploiaţi 
individi necunoscuţi şi necunoscetori de popor.

4) Revisuirea legei despre egala îndreptăţire 
a naţionahtăţilor în favorul acestora; loială şi 
reală executare a tuturor legilor.

5) Eluptarea şi susţinerea autonomiei biseri
cilor şi şcoalelor confesionale, ca ale unor ce- 
stiuni curat naţionale. Prevederea din visteria 
statului a şcoalelor române şi a altor institute 
de cultură naţională, în proporţiune cu sacnfi- 
ciile de sânge şi avere ce le aduce naţionalitatea 
română pentru patrie; avend de a se delătura 
legile şr ordinaţiunile, cari sunt contrare des- 
voltării naţionale.

6) Crearea unei legi electoralo po hasa sufra
giului universal, sau cel puţin ca fiecare cetă
ţean, care e supus la dare directă, să fie învestit 
cu dreptul de alegere.

7) Fiindcă prosperarea statului e condiţionată 
dela mulţămirea tuturor civilor săi, iar prin pro
tejarea unei naţionalităţi şi suprimarea celorlalte 
se provoacă nemulţămire, se turbură liniştea ci
vilor de stat şi se nutresce ura reciprocă; partida 
naţională va lupta contra tuturor tendinţelor de 
magbiarisare manifestate din partea organelor 
statului pe cale directă şi indirectă, ca în contra 
unor fapte nepatriotice.

8) In cestiunile libertăţilor publice preste tot, 
precum şi ale reformelor necesare in admini- 
straţiunea publică şi mai ales în situaţiunea eco
nomică financiară, respective în privinţa sarci- 
uelor publice, devenite mai insuportabile, partida 
naţională va conlucra frăţesce ou toţi aceia, cari 
mai vîrtos vor ţine cont de interesele şi bună
starea poporului preste tot.

9) Gestiunea dualismului nefiind astătji la or
dinea (jilei, partida naţională îşi reservă a se 
pronunţa asupra ei la timpul său.

Postulatele şi gravaminele politice ale popo
rului rom. din Ungaria sunt expuse în memo
rialul publicat la 1881 de G. Bariţiu (v. ac.) din 
însărcinarea comitetului naţional şi din memo
randul (v. ac.) ce avea să se presinte regelui 
la 1893.

(Despre mişcarea literară la Rom. din Ung. 
V. art. Română, literatura voi. III, pag. 791).

Unger, 1) V., Franz, celebru profesor la univ. 
din Viena, n. 1800 la Amtbof (Stiria), t 1870 
in Graz, remarcabil prin numeroase publicaţiuni 
de geografia plantelor, de anatomie şi fisiologie 
vegetală, dar mai ales paleontologie în special 
ce privesce flora terţiară. [A. Pr.]

2) Unger, losif, bărbat de stat austriac, n. 1828 
în Viena; 1853 prof. de drept în Praga, 1857 
în Viena, 1879 ministru fără portfoliu, 1881 
presid. judecătoriei imperiale. Ser.: Ladeslegarea 
chestiunii ungare (1861); «System des osterr. all- 
gemeinen Privatreobtes»; »Das osterr. Erbrecbt»; 
»Zur Reform der Wiener Universităt«, etc.

Ungere, procedură de masagiu (v. ac.).
Ungerea de pe urmă, v. Maslu.
Unghenl, sat în Rom., j. Iaşi lângă Prut, cu 

256 loc. Are staţiune de cale ferată şi e punct 
vamal şi trecătoare în Rusia.

Unghia, lamă cornoasă la vîrfurile degetelor, 
aşezate în mici adâncituri. E de aceeaş natură 
ca epiderma. Oamenii şi maimuţele au unghii, 
celelalte animale au gbiare sau copite.

Unghia găii sau U. găinei, numiri populare 
ale plantei Astragallus glycyphyllos L. (v. ac).

Unghiu, inclinaţiuue; diferinţă de direcţiune; 
abaterea dela olaltă a două linii drepte (laturi) 
ce pleacă din acelaş punct (crescet) în direcţiuni 
diferite. Mărimea unghiurilor se exprimă în 
grade (1—360). U. ale cărui ambe latui-ile se 
află în aceeaş linie dreaptă însă în direcţiuni 
opuse, se numesce U. întins şi e de 180°; ju
mătate a unui U. întins (90°) se numesce U. 
drept, U. mai mici decât U. drept (1—90°) se 
numesc U. ascuţite, iar cele mai mari decât U. 
drept, dar mai mici decât U. întinse (90—180°) 
se numesc U. obtuse. U. întreg (sau complet) 
e egal cu 2 U. întinse (360°). U. adiacent se 
numesce U. care se formează dacă prelungim 
o lăture a unui U. preste crescet. U. adiacent 
cu U. original la olaltă dau un U. întins (180°), 
din care causă se numesc suplementare; iar 2 U. 
cari la olaltă dau un U. drept, se numesc com
plementare. Dacă se prelungesc ambele laturi 
ale unui U. preste crescet, se formează uu U. 
opus la crescet. U. opuse la crescet sunt egale.

Unghiul contingenţa! v. Contingent. Unghiul 
faţial al lui Gamper numit şi linia faţială a 
lui Gamper, este un unghiu format de o linie, 
ce pornesce dela canalul auditiv extern la dinţii 
incisivi sau partea mai proeminentă a maxilei 
superioare, şi de o a doua linie ce se întinde 
dela dinţii incisivi sau partea mai proeminentă 
a maxilei superioare la punctul mai ridicat (pro
eminent) al frunţii. U. f. al unor maimuţe e de 60°, 
la Negeii de 70°, la Europeni 80—90°. Capetele 
frumoase, ideale au un U. f. de 90°. Unghiul de 
incidenţă, U. ce-1 formează raza de incidenţă cu 
normala. Raza de incidenţă poate să fie rază so
noră, rază electrică, rază de căldură sau raza de 
lumină. Unghiul de inclinaţiune, v. Inclinaţiune. 
Unghiul de limită, acel unghiu de incidenţă, pe
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lângă care raza de lumină refrântă formează 
unghiu de 90° cu normala. Unghiul de polari- 
aaţiune, acel unghiu de incidenţă, pe lângă care 
laza de lumină reflectată e deplin polarisată. 
Unghiul vederii, se numesce U. pe care îl for
mează razele din centrul ochiului la marginile 
corpului sau obiectului.

Ungnad, 1) U., David, un sfetnic al împ. 
Rudolf II. U. informa pe stăpânul seu despre ţinta 
şi activitatea lui Mihai Viteazul pe timpul cu- 
cerirei Ardealului şi Moldovei. (Cf. Xenopol Ist. 
rom. t. III.)

2) Ungnad, losif, bar., propagator al reforma- 
ţiunei printre Slavii de sud; n. 1493 în Carintia, 
după ce i-s’a confiscat averea, a mers la "Wiirt- 
temberg şi în Urach şi a întemeiat o tipografie 
unde s’au tipărit biblia, catechisme, etc. in limba 
slavonă şi croată cu litere latine şi cirile.

Ungra, (magh. UgraJ, com. rur. în Trans., 
cott. Târnava mare, cu 1407 loc.. Rom., Germ. 
şi Magh. Pe hotarul comunei s’a dat de urmele 
unei fortificaţii, în cari sau aflat obiecte de metal 
din vremea Dacilor.

Ungro-Vlahia, numele Ţerii-Românesci, con
statat mai ântâiu în actele patriarchatnlui Con- 
stantinopolitan, relative la înfiinţarea mitropoliei 
»a toată Ungi'o-Vlahia« (1359), şi întrebuinţat în 
titlul domnului şi al mitropolitului din docu
mentele grecesci şi slovenesci, pe când în cele la- 
tinesci se întrebuinţa numele terra Transalpina 
sau Valachia Transalpina. In documentele ro- 
niânesci, acest nume a fost înlocuit, în titlul 
domnului, prin Ţeara-Bomânească, iar în titlul 
mitropolitului el s’a păstrat până astădi. Numele 
este o formaţiune grecească, probabil cu înţelesul 
de Vlahia cea dependentă de Ungaria (precum 
era pe atunci Ţeara-Rcmânească), spre deose
bire de Vlahia din imperiul bizantin (Vlahia 
mare = Thessalia, Vlahia mică — în Pind). Uar 
şi faptul, că mitropolitul Ţerii-Românesci era 
•exarch a toată Ungaria* poate să fi contribuit 
la formarea acestui nume, constatat mai ântâiu 
în acte eclesiastice. [D. On.]

Mitropolia Ungro-Vlaehiei nu datează chiar 
dela descălecarea Munteniei, căci pe atunci nici 
nu se înfiinţase vr’o mitropolie, ci archiereii lo
cului se hirotonisiră la Vidin, la Ohrida sauairea. 
De abia în 1359 se terminară tractativele Iui 
Alexandru I Basarab cu patriarchia din Constati- 
nopole, şi atunci se instala primul mitropolit »al 
Ungrovlahiei şi al Plaiurilor* Hiacint Critopul, fost 
mitropolit al Vizinei în Caucas. La 1370 acesta 
cere dela patriarchie, să se înfiinţeze o a doua 
mitropolie la Severin, ceea ce se şi făcu, nu- 
mindu-se titular, un Antim. Ambii însă erau 
numai vicari patriarchali, avend titluri de oraşe 
in partibus. (Enăceanu, Creştinismul în Daci. 
Bucur. 1878, p. 220—31. Lesviodax, Ist. bis. 
Bucur. 1845, p. 309 şi 390.) Pe la 1500 Radu 
cel Mare, după îndemnul erpatriarchului Nifon, 
lăsă o singură mitropolie, pe care o conferi acestui 
Nifon, iar fosta mitropolie a Severinului o pre
făcu in simplă episcopie sufragană la R.-Vâlcea 
(de aceea episcopia Râmnicului se (Jice şi a noului 
Severin). (Şincai, Cronica Rom. Bucur. 1886, 
1,146.) Astfel remase deci numai M. U.-Vl., care 
purta acest titlu fiindcă aici se hirotonisiau şi 
episcopii Ardealului. Âutâiul scaun mitropolitan 
nu pare a fi fost la Argeş, fundat de abia în

13 Dec. 1793, mai puţin âncă la Câmpulung, 
ci de abia la Tîrgovişte, unde era şi a treia 
capitală a ţerii, şi unde se clădi catedrala îti 
1515 de Neagoe Basarab. După ce însă capitala 
pentru a patra oară se transferă la Bucuresoi în 
1665, atunci se fixă aici definitiv şi M., atribu- 
indu-i-se de primă catedrală bis. Sf. George vechiu, 
până când Const. Brâncoveanul declară biserica 
Sfinţilor Const. şi Elena, cea zidită de Const. 
Şerbau, de mitropolie, drept care servesce şi 
astătji. (Şincai, 1. c. p. 210; Lesviodax, 1. c. p. 
311 nota, p. 310 şi 403; Xenopol, Ist. Rom. IV, 
202). Seria mitropoliţilor este următoarea: Hiacint 
Critopul (1359), Chariton (pe la 1371), Antim I 
(1381), Teodor Timotei (1389), Macarie I (1442), 
losif I (1405), Macarie II (1483), Nifon I, ex- 
patriarch de Constantinopol (pe la 1494), Maxim, 
şerb (pe la 1507), Varlaam I, Simeon, Mitrofan I, 
Mihail I, Ieremia, Ilarion (1524), Anania (1554), 
Efrem (1560), Daniil I (1566), Eftimie I (1569), 
Serafim (1578), Mihail H (1586), Nichifor (1590), 
Eftimie II (1595), Luca (1605), Grigorie 1 (1629 
până 1637), Teofil (1637), Ştefan I (1649—69), 
Teodosie I (1669—73), Dionisie I (1673), Var
laam II (tot 1673), Teodosie a doua oară (1679), 
Antim II Ivireanul (1709), Mitrofan II (1716), 
Daniil II (1720), Ştefan II (1732), Neofit I (1738), 
Eilaret I (1754-60), Grigorie II (1760—87), 
Grigorie III, antimitropolit (1770 — 74), Cosma 
(1787), Eilaret II (1792-93), Dositei (1793-1810), 
Ignatie (1810), Nectarie (1812), Dionisie II (1819 
până 1821), (jrigorie IV (1823—34), Neofit II 
(1840—49), Nifon (1850—75), Calinic Miclescu 
(1875—86), losif II Gheorghian (1886-93), Ghe- 
nadie Petrescu (1893—96), losif II Gheorghian 
a doua oară (1896). (Lesviodax, 1. o. p. 390—416; 
Enăceanu, Albumul miti'. U.-Vl. Bucur. 1880; 
Almanachul Cultelor pe 1894. Bucur., p. 19.)

Unguent, alifie (v. ac.).
Ungula, (lat.) unghie. Ungulate, animale cu 

copite.
Ungur, Maghiar (v. ac.).
Unguraş, (magh. Bdlvdnyos-VdraljaJ, corn. 

rur. în Trans., cott. Solnoc-Dobâca, cu 1696 loc., 
Magh. şi Rom.

Unguraş, numele pop. al plantelor Marrubium 
peregrinam L. şi vulgare L. (v. ac.).

Ungurean, locuitor din Ungaria. In Rom. se 
numesc U. Românii din Ungaria.

Ungurian, Emanuil, advocat şi filantrop rom., 
n. 1 Ian. 1846 în Chinez (Ban.), a studiat in Timi
şoara şi Budapesta. Dela 1874 advocat şi dela 
1885—96 directorul băncii »Timişana« (v. ac.) in 
Timişoara, unde a condus 1885—97 ca president 
şi Alumneul rom. (v. voi. I, p. 131). U. este un 
munificent sprijinitor al tuturor întreprinderilor 
culturale rom., membru fundator la cele m^ 
multe societăţi cult. rom. din ţeară, unul dintre 
fundatorii Museului naţ. din Sibiiu şi ai ziarului 
•Dreptatea* (v. ac.). Ca director al Despărţem. 
Timişoara a >Astrei« (v. ac.), a creat mai multe 
biblioteci ambulante şi desvoaltă o activitate ze
loasă pentru înaintarea cult. a poporului rom. 
din Banat. Ser. «Sfaturi bune* în Bibi. popor, 
a »Astrei*.

Ungvăr, oraş cu magistrat în Ungaria, cott. 
Ung, pe lângă rîul Ung, cu 14,723 loc., Magh., 
Slov. şi Ruteni. Reşedinţa episcopului greco-cat. 
din Munkâcs, sediul regim. 65 de infanterie, gim-



1166 Unîamîembe — Uniune.

nasiu rom.-cat., şcoală reală, pedagogie gr.-cat., 
şcoală industrială de fete.

Unîamîembe, ţinut în colonia germană Africa 
estică, spre sud dela UnîamTesi. Capitala Tabora.

Uniamvesi, ţinut în colonia germană Africa 
estică, spre sud dela Victoria Niansa; locuitori 
vanîamvesi.

Unicorn, rinocer (v. ac.) ou un corn. Tot U. 
(grec. MonoheroaJ s’a mai numit şi un animal 
fabulos de forma calului, foarte sălbatec, şi în
zestrat cu un corn drept în frunte, care i-a 
servit ca armă foarte periculoasă. Credinţadespre 
existenţa unui asemenea animal (în India sau 
Africa) este foarte veche (Plinius, /Aelian), dar 
n'are nici o basă reală. In fine s’a mai numit 
U. şi animalul antidiluvian Elasmotherium (v. a.).

Uniform, ce are aceeaşi formă; ce nu se schimbă. 
Uniforma, vestminte confecţionate după un 
anumit model, îndeosebi hainele militarilor. Uni
formele militare au fost introduse din seci. XVII, 
aproape deodată cu organisarea armatelor sta
bile. Ele diferă după ţeri şi arme şi sunt pro- 
veiţute cu diferite insignii cari arată gradele 
soldaţilor.

Unilateral, atributul acelor persoane şi forme 
de lucrări, cari se arată mărginite la un singur 
cere de idei.

Contractele unilaterale se numesc acele prin 
cari una sau mai multe persoane se obligă cătră 
una sau mai multe persoane, fără reciprocitate. 
Obligaţia există deci numai dintr’o parte, numai 
faţă de unii contractanţi, ex uno latere. Con
tractele de mandat, deposit, donaţiune sunt uni
laterale. (v. şi Bilateral.)

Unilaterale, (botan.) organe (flori, frunze, ra
muri) dispuse de o singură parte a axei, nu de 
jur împrejurul ei; s. e. florile dela Sacerele 
(gladiolus), etc.

Unlme, v. Unitate şi Unire.
UnionIştI, aderenţii ideei de a se reuni bise

ricile creştine sub un singur cap. Cu deosebire 
s’au numit U. aceia cari au încercat unirea pro
testantismului cu catolicismul sau şi numai a di
feritelor secte protestante. Asemenea încercări 
s’au făcut âncă prin seci. XVI la iniţiativa împ. 
Carol V şi mai pe urmă în seci. XVII prin 
zelul şi osteneala unor învăţaţi ca Bossuet, 
Leibnitz şi Spinola, dar fără resultat mai în
semnat. Asemenea încercări de unire s’au făcut 
şi între sectele protestante din Germania (pe 
la 1819) şi în alte ţeri, dar cu puţin resultat.

[Dr. I. Radu.]
Unloro, (UnyoroJ, ţinut în protectoratul engl. 

est-african Uganda, spre est dela lacul Albert, 
80,000 km*.

Unirea cu biserica Bornei, în istoria Românilor 
ardeleni, unul din cele mai memorabile acte, se- 
yîrşit sub greutatea stărilor deplorabile, în cari 
se găsiau clerul şi poporul român pe la sfîrşitul 
seci. XVII, act dela care Românii sperau uşurarea 
şi îmbunătăţirea stărilor lor, atât în sens bise
ricesc, cât şi social-politic şi cultural. Orzirea 
actului s’a început 1697 sub mitropolitul Bel
gradului Teofil (V. ac.) şi s’a încheiat 1700 sub 
următorul acestuia Atanasie (v. ac.). Esenţa unirii 
bisericii romănesci din Ardeal cu biserica Romei 
era: recunoascerea primatului de jurisdicţiune 
al papei dela Roma, credinţa în locul curăţitor 
sau purgator, în validitatea tainei Eucharistiei

nu numai în pane dospită, cum se face după ritul 
grecesc, ci şi în pâne nedospită (azimă), cum se 
face după ritul latin, şi credinţa în procesiunea 
Spiritului Sfânt şi dela Fiul. Actul unirii însă 
în urma violentelor atacuri din toate părţile de 
mai târ4iu ou s’a putut realisa deplin şi astfel 
Românii ardeleni se desbinară în 2 biserici: una 
unită şi alta neunită. Iu jurul acestui act s’a des- 
voltat o întreagă literatură, apreciându-1 fiecare 
scriitor din punctul de vedere al bisericii, căreia 
aparţine. (Cf. Nilles, Symbolae. Oeniponte, 1885; 
N. Densuşianu, Independenţa bisericească a mi
tropoliei române de Alba-lulia. Braşov, 1893; 
Bunea-Grama. Gestiuni din dreptul şi istoria bi
sericii românesci unite. Blaj, 1893; G. Popoviciu, 
Uniunea Românilor din Trans. Lugoj, 1901. (v. şi 
art. Greco-catolica biserica.)

„Unlrea“, cea dintâiu foaie politică biser. 
în Blaj, înfiinţată de prof. de teologie: Dr. AI. 
Grama (f), Dr. Aug. Bunea, Dr. Vict. Szmigelski, 
Dr. Vas. Hossu şi Dr. Isidor Marcu, la 1 lan. 
1891 pentru apărarea bisericei gr.-cat. române. 
Redactori au fost: Dr. Vasile Hossu (1891—92), 
Dr. V. Szmigelski (1892—99), Dr. Vasile Suciu 
(1899—1900), apoi Aurel C. Domşa. La »U.« au 
colaborat cei mai distinşi membri ai bisericei 
unite, preoţi şi laici.

Unison, în musică, emisiune dublă a unui 
aceluiaş sunet. U. crescut, U. micşorat, numiri 
improprii date semitonului cromatic suitor sau 
pogoritor. Intr’o partiţiune terminul unison sau 
aU’unissono arată că 2 sau mai multe instru
mente au a executa aceeaşi partidă armonică, 
în U. sau chiar în octavă. [T. C.]

Unitari, numirea comună a sectelor creştine, 
cari urmează învăţăturile Antitrinitarilor şi ale 
Socinianilor (v. ac.). Biserica unitară, organisată 
după sistemul presbiteral, se află în Transilvania 
cu un superitendent sau episcop în Cluj şi vr’o 
65,000 credincioşi. In Anglia sunt vr’o 300,000 
iar în America' ‘/a milion U., având biserică 
separată. [Dr. I; R.]

Unitate, (lat.) în limbagiul sciinţifio: a) Prin
cipiul după care se determină în mod numeric 
actuala şi independenta existenţă a unui obiect 
de gândire; principiul care exprimă combinarea 
într’un întreg organic a mai multor varietăţi; a 
mai’multor acţiuni într’o acţiune complexă; a 
mai multor scopuri într’un scop total, b) Can
titate luată arbitrar spre a servi ca principiu de 
comparaţie pentru alte cantităţi de acelaşi fel; 
(v. Măsuri), c) Acordul şi armonia în totalitatea 
părţilor unei opere de artă (s. e. cele trei unităţi 
de timp, de loc şi de acţiune în operele drama
tice). In logică se înţelege sub U. noţiunei: com
plexul de note ce aceasta are in representarea, 
pe care o denotă şi exprimă. [PI.]

United States of America, v. Uniunea nord- 
americană.

Uniune, unire, asociare, alianţă; in înţeles po
litic unirea mai multor state pentru realisarea 
unor scopuri anumite. U. sau unire se poate 
face între state sau cetăţi, unio civitatum, tot 
cam îu aceleaşi condiţiuni în cari se face aso- 
ciaţiunea (v. ac.) sau unirea între individ! ş! 
familii sau triburi in unul şi acelaş stat. For
mele şi condipunile în cari popoarele şi cetăţile 
se unesc intre ele sunt variate, (v. Federalism); 
pentru a cunoasce cu precisiune condiţiunile spe-
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ciale fiecărei U. trebue examinat tractatul (v. ac.) 
sau pactul fundamental care consacră federa- 
ţiunea sau U. statelor respective. Când doue sau 
mai multe state se unesc în persoana unui mo- 
narch, păstrând fiecare din ele constituţia şi or- 
ganisarea lor proprie, atunci avem o U. perso
nală, care de regulă nu durează mai mult decât 
viaţa prinţului pe care l-au ales ca punct şi 
legământ de unire, după cum era U. Munteniei 
cn Moldova sub Cuza-Yodă. Când însă unirea 
dintre popoare se face pe basa persoanei per
manente a dinastiei unui monarch, şi pe lungă 
aceasta legile de organisare ale uniunei mai con
sacră şi unele legi generale de interes comun, 
după cum ar fi aperarea comună şi represen- 
tanţa ei internaţională, atunci U. este reală, 
după cum e s. e. dualismul Austro-Ungar. U. 
între state se mai poate face prin convenţiuni 
sau tractate, pe basa intereselor comune comer
ciale, economice sau în vederea unei bune ad- 
ministraţiuni a justiţiei internaţionale, după cum 
sunt U.-ile vamale, TJ. pentru proteoţiunea pro
prietăţii literare, sciinţifice şi industriale, U. te- 
îegrafo-postală, U. monetară şi altele de felul 
acestora. [V. Urşianu.]

TJ. în înţeles bis., v. la Unire.
Uniunea monetară latină, convenţiune ce s’a 

incbeiat în 1865, după propunerea Belgiei între 
Francia, Italia, Belgia şi Elveţia, pentru un in
terval de 15 ani, cu scopul de a stabili o comu
nitate monetară, adecă de a bate monete iden
tice de aur, argint şi bilon şi ca aceste monete 
să aibă curs liber în toată întinderea acestor 
state. Înţelegerea care s’a stabilit în conferinţa 
internaţională din Paris (22 Nov. 1865) a făcut 
loc Convenţiunei din 23 Decembre 1865, care a 
întrat în executare tocmai la 1 August 1866 şi 
la care »ori ce stat are dreptul să aocedeze dacă 
va accepta condiţiunile şi va adopta sistemul mo
netar al Uniunei, în ceeace privesce aurul şi 
arrintul». Principiile uniunei sunt; 1) Etalonul 
dublu este menţinut pentru aur, încât privesce 
piesele de 100, 50, 20, 10 şi 5 lei; iar pentru 
argint încât privesce pe cele de 5 lei. Atât 
unele cât şi celelalte trebue să aibă 900 părţi 
metal fin la 1000. 2) Baportul între aur şi argint 
s’a fixat la IfiVs; unitatea monetară este francul. 
3) Monetele de aur şi argint de câte 5 lei au 
forţă liberatorie nelimitată, adecă sunt singurele 
monete recunoscute ca legale, pentru plăţi mai 
mari. 4) Pentru transacţiuni mărunte s’a admis 
a se bate monete de 2 franci, de 1 franc şi de 
0'50 centime, al căror titru e de 835 la 1000 
şi au putere de plată până la 50 lei. Nu este 
limita^une pentru statele emitente. Cele de 0’50 
fiind prea mici şi existând transacţiuni inferi
oare acestei sume, apoi s’a admis şi baterea mo- 
netei (Jisă hilon (aramă sau nickel), oare însă 
nu poate fi primită în plăţi decât până Ia 5 lei. 
5) Baterea monetelor cu titru 900 la 1000, este 
nelimitată, pe când cu privire la cele cu titlul 
de 835 la 1000, fiecare stat nu poate bate decât 
o câtime proporţională ou populaţiunea sa, adecă 
pentru o valoare corespunzătoare la 6 franci de 
flecare locuitor (art. 10). Baterea pieselor divi- 
sionare este reservată statului. 6) Cetăţenii fie- 
oămi stat nu sunt ţinuţi să primească moneta 
divisionară a celorlalte state semnatare, însă gu
vernele contractante se obligă a Ie primi în lă

zile casselor publice, până la suma de 100 lei, 
pentru fiecare plată. 7) Fiecare stat s’a angajat 
a relua dela particulari sau dela casele publice 
ale celorlalte state monetele sale mărunte de 
argint şi de a le schimba contra unei monete 
de aceiaşi valoare în aur sau argint, cu condi- 
ţiunea ca suma presentata ia schimb să nu fie 
superioară de 100 lei. (art. 8 al Conv.)

Uniunea nordamerioană, (United States of 
America), confederaţie de state republicane cu
prinzând continentul Americei de nord între 
Mexico (la sud) şi posesiunile engleze (la nord), 
9.210,430 km2., cu 77.983,363 loc. (1899). In pri
vinţa oro- şi idrografică se divide în patru re
giuni: a) regiunea atlantică dela ţerm până ia 
munţii Alleghany, udată de rîurile Hudson, Dela- 
ware, Susquehanna, Potomac, Savannah, etc.;
b) uriaşul basin al lui Mississippi şi Missouri 
între Alleghany şi Munţii Stâncoşi, un şes imens 
acoperit de prairii şi păduri seculare, cari au 
început să fie prefăcute în pământ cultivat;
c) regiunea dintre Munţii Stâncoşi (la est) şi 
Sierra Nevada şi Munţii Cascadelor (la vest), 
un imens podiş acoperit de stepe şi deşerturi 
şi udat de rîul Colorado; d) regiunea pacifică, 
dela Sierra Nevada şi Cascade spre vest până 
Ia Ocean, bogată în păduri şi pământ roditor şi 
udată de rîurile Columbia şi Sacramento.

Lacuri: la nord marile lacuri canadiene: Su
perior, Michigan, Enron, Eiie şi Ontario; la vest 
Marele Lac Sărat, la est lacul Champlain, etc. 
Canale: Ohio (494 km.), Erie (563km.), Penn- 
sylvania (398 km.), Chesapeake-Ohio (294 km. 
lung), ş. a. Clima in general e mai aspră decât în 
Europa sub aceleaşi grade de latitudine, şi se ca- 
racterisează prin schimbări rapide (v. America).

U. se compune din 45 state, 1 district, 5 te
ritorii şi câteva colonii. Acestea sunt:

Alabama 
Arkansas 
California 
Colorado 
Columbia, district 
Connecticut 
Delaware 
Florida .
Georgia.
Idaho 
Illinois .
Indiana 
lowa 
Kansas . 
Kentucky 
Loulsiana 
Mâine .
Maryland 
Mossacbusetts 
Michigan 
Mianesota 
Mississippi 
MissoDri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshlre 
New Jersey 
New-York 
Nordcorolina 
Norddakota 
Ohio . . 
Oregon . . 
Pennsylvania 
Rhode Island 
Sudcaroliiia . 
Suddakota 
Tennessee. . 
Texas . . .

State:
136,320 kma, 
139,470 
410,140 
269,150 

180 
12,926 
6,310 

161,980 
154,030 
219,620 
146,720 
94,140

146.100 
212,680 
104,630 
126,180
86,670 
31,620 
21,640 

126,686
216.910 
121,230 
179,780 
378,330 
200,740 
286,700
24.100 
20,240

127.350 
136,320
183.350
106.340 
248,710
117.100 

3,240
79,170 

201,110
108.910
688.340

1.800,000 loc. 1899, 
1.600,000 
1.408,130 

492,600 
280,(XX)
875,000 
176,000 
500,000 

2.100,000 
190,000 

5.760,000 
2.900,000 
2.186,000 
1.389,777 
2.200,000 
1.250,000 

700,000 
1.620,500 
2.773,758 
2.260,000 
1.800,000 
1.625,000 
3.260,000 

250,000 
1.275,000 

50,000 
402,260 

1.950,000 
7.000,000 
2.000,000 

236,000 
4.794,816 

480,000 
6.026,414 

420,386 
1.300,000 

400,000 
2.000,000 
3.400,000
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Utah . .
Vermont .
Virginia
'Washington
Westvirginia
Wisconsin
Wyoming .

.... 220,060 km*. 276,000-Ioc. 1899.

. . . . 24,770 „ 344,000 „ „

. . . . 109,940 „ 1.776,000 „ „
. . . . 179,170 „ 426,000 „ „
. . . . 64,180 „ 1.006,000 „ „
. . . . 146,140 „ 2.138,000 „ „
. . . . 263,630 „ 86,000 ,, ,,

Teritorii:
1.376.300 km®. 

292,710 „ 
81,320 „

, 317,470 „
, 101,080 ,,

40,000 loc. 1899.
100,000 „ ,,
180,132 „ „
^82,900 „ „
333,000 „ „

Alasca . . .
Arizona. . .
Indian ter . .
New Mexico .
Oklahoma . .
Uniunea...................  9.210,430 km«. 77.983,363 loc. 1899.

Colonii: Hawai, Puerto Rico şi Filipinele.
Populă ŢI UNEA

Uniumi s’a sporit ca a nici unui alt stat din 
lume, graţie imigrărilor continue; pe când la 
1790 U. numera abia 3.929.827 loc., după 100 ani, 
la 1890 numera deja 82.831,909 loc Numerul 
imigraţilor a crescut din an în an, astfel:

Periodal Imigraţi Media anuală
1821—1840 742,564 37,000
1841—1850 1.713,251 171,000
1851—1860 2.598,214 260,000
1861—1870 2.466,752 247,000
1871-1880 2.944,695 295,000
1881—1890 5.238,728 524,000
1821—1890 15.704,204 224,000

In fruntea ţerilor, din cari s’a sporit popu- 
laţiunea U. prin imigrări, slă Anglia (cu deo
sebire Irlanda), din oare în anii 1821—96 au 
emigrat 6*82 milioane, urmează Germania cu 
4‘99 milioane. America britanică 1 milion, Scan- 
dinavia 1'16 milioane, Austro-Ungaria 735,463, 
Francia 395,461, China 304,064 persoane. Po- 
pulaţiunea dela 1890 se compune din 54-98 mi
lioane albi, 6.337,980 negri, 1.132,060 mulaţi, 
107,475 chinezi, 58,806Indianicivilisaţi. Numerul 
total al Indianilor 249,273. In U. există completă 
libertate religionară, de aceea şi sunt acolo vr’o 
50 confesiuni şi secte creştine (>denominatio<); 
numeroase societăţi misionare, societăţi biblice.

Cultura.
Instrucţiunea a făcut în deceniile din urmă 

progrese însemnate şi, mai ales în statele estice, 
stă pe un nivel înalt. Şcoale poporale în toate 
statele (1896 au fost 14'4 mii. copii de şcoală, 
au cercetat şcoala numai 9'7 mii.); există apoi 
aşa numite academii şi grammar school, colegii şi 
universităţi (la 1897 in total 484, cu 12,277 pro
fesori şi 159,372 elevi). Numeroase biblioteci pu
blice, societăţi sciinţiQce (renumită e Smitsonian 
Institution în "Washington), piaristica foarte 
desvoltată (1897 au apărut 20,569 foi şi reviste).

Producte.
Cu agricultura se ocupă preste jumetate din 

locuitori; la nord e împreunată cu economia de 
vite, la sud predomină sistemul de plantagii. Pro
ducte agricole: grâu, cucuruz, oves, secară, orz, 
hrişcă, cartofi, apoi tutun, orez, bumhac, ti'estie 
de zahăr, in, hemeiu, poame şi vin. Pescuitul 
e însemnat, cu deosebire asupra balenelor în 
Oceanul Pacific, apoi merluţi, scrumbii şi salrai; 
stridii în cantităţi enorme. Vinatul asupra ani
malelor blănoase a dat înapoi. Exploatarea pă
durilor e destul de rentabilă, cu deosebire în

Mâine şi statele nord-vestice. Mineritul scoate 
la iveală bogăţii imense din sinul pământului, 
se scot: cărbuni de piatră (1896: 186-2 mii. tone), 
fier (8.761,197 tone), aramă (212,200 tone), plumb 
(158,271 tone), aur (în valoare de 58 7 mii. dolL), 
mercuriu, argint, petroleu (2431 milioane ga
loane în 1896), sare, ele.

Industria şi comerciul.
Industria s’a desvoltat foarte mult; centrele 

ei principale sunt în New-Tork, Pennsylvania, 
Ohio, Illinois, Massachusetts, New Jersey; ra
muri principale: prodneţie şi prelucrare de fier 
şi oţel (în valoare de 970 mii. doU.), în industria 
de maşine numai Anglia o întrece; pielării, ţe
sătorii de bumbac şi de lână, fabrici de hârtie 
(6 mii. kg. pe di), de sticlă, mătasă, bere, spi- 
rituoase, săpun, luminări, etc. Comerciul e foarte 
însemnat, fiind favorisat de norocoasa membrare 
a ţermurilor, de bogăţia ţerii şi de uriaşul sistem 
de râuri şi căi artificiale de comunicaţiune. Ex
portul în 1896/7 a fost de 1032 mii. doll., im
portul de 764'7 mii. doll.; se exportează: bumbac 
şi mărfuri de bumbac, cereale, producte de carne 
şi lapte, oleu mineral, fier şi oţel, animale. Flo
tila comercială la 1897 numera 22.633 năi (6599 
vapoare) de 4.769,020 tone. 1896/7 au întrat 
în porturi 31,548 vase de 238 mii. tone; au 
ieşit 31,651 vase de 23'7 mii. tone. Căi ferate 
293,861 km. la finea an ului 1896; căi ferate pe stra
dele oraşelor 21,082 km.; telegraf 306,758 km.; 
telefon 425,813 km. Bănci naţionale (cu dreptul 
emisiunii de bilete) la 1897 au fost 3648 cu ca
pital de 645 mii. doll., depuneri 1939 mii. doll. 
Moneta e dollarul= 100 cent = 5 cor. Măsură de 
cereale 1 bushel = 8galoane = 35'237litri; măsură 
de fluidităţi 1 anker = 9 galoane ă 3-786 litri. Fon
duri ca în Anglia.

Constituţia.
Conform constituţiei dela 17 Sept. 1787, U. 

formează o confederaţie de (acum 45) state li
bere sau republici, avendu-şi fiecare legislativa, 
administraţia şi justiţia sa cu o constituţie de
mocratică proprie (sistem bicameral şi un gu
vernator cu puterea executivei) şi deplină ega
litate a tuturor drepturilor cetăţenesc!. In afa
cerile comune ale Uniunii puterea statului e 
împărţită între 3 corporaţiuni de sine stătătoare, 
independente una de alta: a) executiva; presi- 
dentul (ales pe 4 ani, cu plată de 50,000 doll.), 
lângă el 8 secretari (miniştri) pentru externe, in
terne, finanţe, marină, resboiu, poşte, justiţie şi 
agricultură (plată â 8000 doll.); h) legislativa: con
gresul compus din senat(2 membri din fiecare stat 
aleşi pe 6 ani, preşedinte e vice-presidentul U.-ii, 
ales pe 4 ani, cu plata de 8000 doll.) şi camera 
representanţilor (357 membri aleşi pe 2 ani, 
drept electoral au toţi cetăţenii S. U. fără nici 
o deosebire); c) puterea judiciară: judecătoria 
supremă («Supreme Court of the United States», 
9 judecători, sesiune în Oct. în Washington), 
judecătoriile districtuale (9 districte, 2 sesiuni 
pe an), judecătorii cercuale şi curtea de plânsori 
(Court of claims) cu 5 judecători în Washington, 
chiemată a judeca în causa pretensiunilor şi plân- 
sorilor asupra guvernului. Venituri la 1896/7: 
430'4 mii. doll.; cheltuieli 448 4 mii. doll., de
ficit 18 mii. doll. Datoria publică la finea 1898;
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989 mii. dolL, datoria statelor singuratice la 1890: 
365 mii. doll.

Armata regulată 27,772 oameni (între cari 2131 
oficieri) în 25 regimente infanterie, 10 regim, 
cavalerie, 7 regim, artilerie. Fiecare stat are mi
liţiile, cărora aparţin toţi bărbaţii capabili de 
arme în etate de 18—45 ani. Ţermurii apăraţi 
de 82 forturi. Academie militară în “West Point. 
Flotila 1898 avea 98 vase cu 945 tunuri. Arse
nale de resboiu în Portsmouth, Charlestown, 
Brookiyn, Philadelphia, Washington. Şcoală de 
marină în Annapolis (Maryland). Tricolorul: roşiii, 
alb, al bas 1111. Capitala Uniunii o Washington.

Istoria.
Statele unite sau Uniunea nordamericană s’au 

format din coloniile întemeiate de Englezi pe 
coastele estice ale Americei de nord. Prima în
cercare de colonisare o făcu Walter Raleigh la 
1585 în Virginia, 1606 s’au format doue com
panii pentru colonisarea Virginiei, 1610 au de
barcat piimii puritani pe coasta Massachusetts 
şi fundară aci o comunitate strict republicană, 
oare se întinse apoi preste Connecticut, Khode 
Island, New Hampshire, Mâine şi Vermont, cari 
la 1643 formară Uniunea coloniilor din Anglia 
nouă. 1632 dărui Carol II teritoriul dinspre nord 
dela Virginia lordului Baltimore, care o numi 
Maryland, în onoarea reginei. Această nouă co
lonie avu dela început caracter aristocratic şi 
ultramontan, asemenea şi Carolina, dăruită de 
Carol II la 8 nobili în 1663. 1667 trebuiră să 
cedeze Olandezii teritoriul lor de lângă Hudson 
(Amsterdamul nou) Angliei, care îi dete numirea 
de New-York după ducele de York. 1681 fu 
dăruit teritoriul situat dela Delaware spre vest 
lui William Penn (Pennsylvania). 1690 începură 
luptele contra Francezilor în Canada şi în pacea 
de Utrecht (1713) Francia cedă Angliei Acadia 
şi Scoţia nouă; după alte resboaie, în pacea de 
Paris (1763) Anglia mai luă dela Francia şi Cape 
Breton şi Canada precum şi Florida, cedată de 
Spania.

De aci încolo Anglia căuta să exploateze co
loniile în favorul seu. 1764 prin un act al par
lamentului decretă dare pe importul de zahăr, 
cafea, indigo, viu şi mătăsării estindice, 1765 
impuse coloniilor un imposit de timbru. Majo
ritatea coloniilor, într’o adunare ţinută în New- 
York Oct. 1765, declară ambele acte de ilegale. 
In Martie 1766 fu retrasă legea timbrelor; în 
Maiu 1767 se decretă imposit pe ceaiu, la ce gu
vernul colonial respunse cu oprirea vânzării de 
ceaiu. 18 Dec. 1773 fu aruncat în mare un mare 
transport de ceaiu în Boston. Guvernul englez luă 
măsuri aspre, iar coloniile Massachusetts, New- 
York, Rhode Island, New Hampshire, Pennsyl
vania, Maryland, Virginia, Carolina de nord şi de 
sud, Connecticut, Georgia, New' Jersey şi Dela- 
W'are ţinură în Filadelfia un congres general 
(l Sept. până 26 Oct. 1774) şi, după ce la 18 Apr. 
1775 s’a întâmplat la Lexington prima ciocnire 
sângeroasă a trupelor engleze cu miliţiile din 
Massachusetts, într’un al doilea congres (10 Maiu 
1775) aleseră pe Washington comandant general. 
4 Iulie 1776 urmă proclamarea independentei a 
13 colonii, iar 4 Oct. întemeiarea confedera- 
ţiunii de state (sau U.). Washington bătu pe En
glezi 26 Dec. 1776 la Trenton şi 3 Ian. 1777
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la Princeton, dar fu bătut de ei 11 Sept. la Bran- 
dyvine şi 3 Oct. la Germantown; iar generalul 
Gates sili 17 Oct. pe Bourgoyne să predea Sa- 
ratoga. Francia încheia alianţă cu U. 6 Febr. 
1778, în care întră şi Spania şi în Iulie 1780 de
barcă în Rhode Island un corp de 6000 oameni. 
18 Oct. 1781 sili Wa.shington pe generalul engl. 
Cornwallis să capituleze cu 7000 oameni, cu cari 
fusese închis în Yorktown, iar 3 Sept. 1783 
urmă pacea definitivă la Versailles, in care Anglia 
recunoscea independenţa U.

Acum urmă o mare dispută asupra constitu- 
ţiunii noului stat între democraţii particularişti 
şi federaliştii centralişti. 1788 se întruni la Fi
ladelfia o adunare a deputaţilor din toate statele, 
care votă constituţia în vigoare şi a(}i. 1789 fu 
ales WosAtnpfonprimulpresident, 1792fureales, 
până 1797. Cu timpul întrară în U. şi Rhode 
Island, Vermont, Kentucky, Tennessee şi Ohio, 
prin ce crescu şi numărul populaţiunii, Loui- 
siana fu cumpera1tă dela Francia cu 15 mi
lioane doll. Prin luarea în posesiune a Floridei 
resăritene se născu resboiu cu Anglia; Ameri
canii fură bătuţi 25 Iulie 1814 lângă Niagara, 
iar Englezii ocupară şi dărîmară în August chiar 
şi Washingtonul, oare dela 1800 era capitala U. 
24 Dec. 1814 se încheiă pace la Gent. 1817—25 
a fost president Monroe. Sub el a intrat în U. 
Missis.sippi, Illinois, Alabama, Mâine, Missouri 
şi Florida. 1824 statori presidentul aşa numita 
doctrina Monroe, în sensul căreia puterilor eu
ropene li-se denega dreptul de a-şi lărgi colo
niile in America, de a întemeia colonii noue ori 
a se amesteca în afacerile interne ale statelor 
americane. 1829 ajunse president Jackson, sub 
care se începu cearta între statele agricole dela' 
sud, cari cereau ştergerea vămilor, şi statele in
dustriale dela nord şi asupra chestiunii sclavilor. 
Demodaţii se sprigineau pe aristocraţii dela sud 
cari ţineau sclavi, iar republicanii unionişti 
(»Whigs«) se răzimau pe statele dela nord, unde 
se formă partidul aboliţioniştilor (contrari ai scla- 
vagiului). Dela 1841 au urmat în presidenţie tot 
democraţi aşa, că de fapt statele sudice stă- 
pâniau U. Acestea căutau a se întări prin spo
rirea statelor cu sclavi şi, după ce intraseră în 
U. lowa, Michigan, Arkansas şi Florida, 1845 
luară în U. şi Texas, ceea ce avu de urmare
1846 resboiu cu Mexico. Trupele U. sub Taylor 
învinseră Sept. 1846 la Monterey şi 22 Febr.
1847 la Buena-Vista, iar generalul Scott intra 
în Sept. în Mexico şi încheiă 2 Febr. 1848 pacea 
dela Guadalupe-Hidalgo, în care Mexico ceda 
U. Texas, New Mexico şi (pentru 15 mii. doll.) 
California, care la 18.50 fu primită în U., 1854 
urmară Kansas şi Nebraska, apoi Wisoonsin, 
Minnesota şi Oregon. Democraţii voiau să im
pună unor state sclavagiul; nemulţămirea repu
blicanilor crescea şi cu ea şi puterea lor. 1860 
fu ales president i'epublicanul Lincoln. După 
această alegere câteva state dela sud (Carolina 
de sud şi de nord. Mississippi, Florida, Alabama, 
Georgia, Louisiana, Texas, Virginia şi Arkansas) 
ieşiră din U. şi în 11 Martie 1861 aleseră'pe 
Icfferson Davis president al aşa numitei Confede- 
raţiune, formată de statele secesioniste dela sud.

Cu acestea isbucni resboiul dvil la 13 Apr. 
1861 prin cucerirea fortului Sumter de cătră 
secesionişti. La început norocul favorisă pe se-

74
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cesionişti, dar reculegendu-se unioniştii la 1864 
începură a strimtora ei pe secesionişti până ce 
în Apr. 1865 unioniştii siliră pe secosionişti să 
capituleze. Lincoln deja la 1 Ian. 1868 declară 
liberi pe toţi sclavii, 1864 fu reales, dar 1865 ucis. 
li urmă vice-presidentul lohnaon, care ajunse în 
conflict cu congresul din causă, că el admitea 
suscepereaîn Uniune a statelor secesioniste fără 
nici o condiţiune, congresul însă, dominat de 
partidul republican, pretindea, că numai atunci 
le va primi ca membri egal îndreptăţiţi ai U.-ii, 
dacă congresul le va aproba o constituţie nouă, 
care să excludă sclavagiul. Statele dela sud res
pinseră această condiţiune, atunci congresul dete 
drept de vot Negrilor (1867). Intr’aceea U. cum
pără dela Rusia cu 7.200,000 Alasca, pe care o 
constitui teritoriu. 1876 întră Colorado în U. 
Presidentul Hayes urmă o politică conciliantă 
şi linişti statele dela sud, reduse interesele da
toriei publice. 1884 fu ales president democratul 
CUvdand, om moderat, conciliant; 1889 îi urmă 
republicanul.fiarmon, sub care republicanii prin 
bill-ul Mac Einley îşi realisară intenţiunile de 
vămuri prohibitive şi aduseră legi speciale, prin 
cari se apărau interesele proprietarilor de mine. 
Urmarea fu, că 1892 fu reales democratul Cle- 
veland, care urmă o politică moderată. La ale
gerea din 1896 se iscă o luptă înverşunată între 
democraţii aderenţi ai valutei de ai'gint, şi re
publicanii aderenţi ai abagiului. Ales fu candi
datul republican Mac Kinley, sub care se urcară 
vămile, 1898 isbucnî resboiul cu Spania din causa 
Cubei, in care resboiu flota spanioiă fu nimicită 
la Cavite şi Santiago, iar în pacea de Paris (10 Dec. 
1898) Spania cedă Uniunii Cuba, Puerto Rico şi Fi- 

, lipinele. După uciderea lui M. Kinley urmă (1901) 
în presideuţie Teodor RooseMelt, vice-presiclentul 
de până aci. (Cf. Katzel, Die Vereinigten Staaten, 
1878—80; Hellwald, 1886; Hayden, North Ame
rica, 1883;Hare, 1889;’W'ohltmaun, 1894; Roth- 
well, 1895—97; Bryco, The American conimon- 
wealth, 1893—95; Bertin, 1896; Bancroft, 1847 
până 1875; Schouler, 1895; Ropes, 1894—99; 
Spears, 1897; etc.)

Uniunea poştală universală a fost fondată 
prin oonvenţiunea din Berna (9 Oct. 1874). La 
congresele din Paris (1878), Lisabona (1885) şi 
Viena (1891) s’a colecţionat toată legislaţia po
ştală internaţională. U. cuprinde astăzi mai toate 
ţerile din lume, şi formează din toate ţerile ce 
o compun »un singur teritoriu postaU, pentni 
schimbul reciproc al corespondenţei, cu taxe 
uniforme. U. deservesce o populaţiune ce trece 
preste un miliard de locuitori, pe o suprafaţă de 
aproape 100 milioane de km*. Biroul central al 
U., întitulat «Birou internaţional al U. poştale uni- 
vemales are sediu în Berna, şi funcţionează sub 
înalta supraveghere a administraţiunei poştelor 
svedeze. (v. Poşte, Telegraf, Depeşe.) |B. V.]

Univers, (lat.) din punct de vedere filosofic 
totalitatea existenţelor cu realitate obiectivă şi 
cari, vă4ute, visibile ori invisibile, cunoscute 
ori cognoscibile, sunt ori ar pute să devină 
obiect al experienţei şi al sciinţei; nu mai puţin 
face parte din U. tetalitatea fenomenelor din 
natură. Din punct de vedere dogmatic U. îl for
mează totalitatea existenţelor cu realitate obiec
tivă, afara de D(jeu, cari sunt create de Dejeu 
.ţvtât după materie cât şi după formă. Intru cât

toate existenţele din U., combinate după rapor
turile de reciprocitate şi legalitate cosmică, for
mează un întreg sau un sistem, ce-şi are pei- 
fecţiunea şi frumseţa în sine, U. se mai numesce 
şi Cosmos (v. ac.), formând astfel obiectul de 
stadiu al Cosmologiei (v. ac.). Faţă cu doctrina 
positivă a religiunei creştine, care învaţă, că U. 
precum şi toate existenţele dintr’însul sunt create 
de Dc)eu, avem hipotesa sciinţelor fisico-naturale 
formulată de cătră Eant şi LaplaCe, afirmând că 
originea existenţelor din sistemul cosmic se ba- 
sează pe legea de atracţiune, de repulsiune şi 
de rotaţiune universală, dar aceste doue con- 
cepţiuni nu sunt exclusive şi pot fi împreunate 
într’una singură. [PI.]

Universul în înţeles cosmologic este to
talitatea corpurilor ceresci, şi spaţiile dintre ele, 
cari pare că se învârtesc în jurul pământului, 
(v. Lume, Haos.) El ne dă idea infinitului în 
întindere. Kepler împăi’ţia U. în 3 părţi: prima 
o constiţue soarele; a doua spaţiul până la Sa
tura (pe vremea lui nu era descoperit Uranus 
şi Neptun) şi a treia de acole în exterior la in
finit. Eant şi Laplace, independent unul de altul, 
a dat concepţiuni basate pe sciinţă, de formarea 
universului aşa cum e aijii. Ei presupun la în
ceput o masă nebuloasă infinită (v. ac.) în care 
s'a localisat prin condensare anumite centre de 
mişcare de rotaţiune ordonată. Prin puterea cen
trifugă s’a separat mase din masa centrală, cari 
s’au condensat, s’au solidificat şi audevenit planete, 
dotate toi cu mişcare de rotaţie, şi de translaţie în 
jurul masei centrale, al soarelui. [G. M. M ] 

Universal, ce se întinde preste tot şi pretu- 
tindenea; ceea ce e al tuturor, fapta tuturor, 
ce provine dela toţi. In logică U. o însuşirea 
comună tuturor indivizilor de aceeaşi specie, tu
turor speciilor de acelaş gen, iar judecăţi uni
versale se numesc acele, al căror predicat se ra- 
poartă la întreaga sferă a subiectului. [PI.] 

Aparat universal, un aparat care poate servi 
la mai multe experienţe, s. e.; A. u. de optică 
servă pentru toate determinările cristalografice 
şi optice ale cristaleler; A. sau Theodolit univ. 
de magnetism, pentru toate determinările mag
netice îritr’un punct, etc.

Erede universal, e acela care are vocaţiune 
la întreaga succesiune; cel care are vocaţiune, 
care e chiemat să dea o parte din succesiune, 
se numesce erede cu titlu particular. Sunt con
sideraţi ca moştenitori cu titlu universal: a) moş
tenitorii legitimi; b) cei neregulaţi; c) legatarii 
universali sau cu titlu universal. Legatarii uni
versali sunt acei cărora defunctul le-a lăsat prin 
testament universalitatea, totalitatea averii. Le
gatarii ou titlu universal sunt acei cărora de
functul le-a lăsat o quota-parte din universali
tatea ce constitue patrimoniul seu, precum iU 
sau ’/a sau toate imobilele, ori toate mobilele 
sau o parte din mobile şi imobile. Succesorii uni
versali contribuesc la plata datorulor mortului; 
cei particulari nu. Ei contribuesc în proporţie 
cu porţiunea din avere, din universalitatea ce o 
iau. (Cf. Alexandrescu, Dreptul Civil; S. Soriban, 
Noţiuni de Dreptul Civil.)

Fideieomis universal un fel de testament la 
Romani prin care se ruga moştenitorul de a da 
întreaga moştenire unei alte persoane, care direct 
n’ar fi putut să moştenească, (v. şi Fideieomis.)
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Succesiunea universală, se numesce aceea care 

cuprinde toate bunurile, toată averea defunc
tului. (v. Brede universal.) [—]

Tendinţa universală însemnează înclinarea 
înăscută in om, şi mai ales în oamenii .supe
riori, de a-şi lărgi cât se poate mai mult sfera 
de activitate într’o direcţiune oarecare, pentru 
a dobândi un nume universal. Când această ten
dinţă este plantată în sufletul unui popor sau al 
unui monarch, poate da nascere la un imperiu 
universal, după cum era acela al republice! 
romane, sau la o monarehie universală, după 
cum a fost aceea a lui Alexandru cel Mare şi 
a lui Caro! cel Mare, împărţită între fiii ace
stuia. Se atribue în general lui Carol Quintul, 
lui Filip II intentiunea şi dorinţa de a forma 
o monarehie universală, mai ales atunci când 
soarele nu apunea în statele lor, dar acela care 
a pus mai mult în evidentă posibilitatea unei 
monarcMi universale a fost Napoleon Bonaparte, 
care dacă n’ar fi avut pe Rusia de o parte şi 
pe Anglia de alta, putea să realiseze, fie măcar 
şi pentru un moment, acel soiu monstruos de 
monarehie universală. [Val. Urşianu.]

Universalii se numiau în filosofia şcolastică 
anumite idei generale, cari se considerau ca atri
bute comune tuturor fiinţelor existente. Aceste 
idei sunt; genul, specia, diferenţa, propriul şi 
accidenta. Plato învăţa, că numai ideile generale 
(universalia) au realitate obiectivă; Aristoteles 
din contră, că numai indivizii. Pe timpul şco- 
lasticilor, platoniştii în frunte cu W, de Cham- 
peaux, numiţi idealişti, susţineau vederea lui Plato: 
universalia ante res; nominaliştii în frunte cu 
Roscelin susţineau, că universaliile sunt numai 
abstracţiuni, vorbe goale: universalia post res; 
o vedere mijlocie representa Abelard, care în
văţa, că IJ. au realitate numai în indivizi, fiindcă 
represintă partea comună a acestora: universalia 
in rebus. [PI.]

Universalitate, caracterul celor universale, 
adecă calitatea de a cuprinde partea comună a 
diferitelor specii ale unui gen; totalitatea exi
stenţelor.

Universitate, şcoală superioară, treapta cea 
mai înaltă a institutelor de instrucţie publică, 
e caracterisată prin posiţia mai liberă a şcola
rilor, numiţi studenţi, şi printr’un înveţăment 
on totul sciinţific. In evul mediu U. era terminul 
pentru a nota ori ce breaslă sau corporaţie, 
s. e. universitas civium; de aer universitas ma- 
gistrorum et scholarium studii (generalis), care 
rnsemna corporaţia magistrilor şi-a studenţilor, 
nu şcoala. Acest înţeles îl are şi astă(Ji U. fon
dului săsesc din Ardeal. In înţeles modern, D. 
se raportă la totalitatea sciinţelor şi literelor ce 
se predau, vorbind despre universităţi complete, 
cu toate facultăţile, şi incomplete, avend numai 
unele facultăţi.

U.-le sunt şcoale superioare sciinţifice, cari au 
dreptul de a conferi titluri academice. Cele 
dintâiu TJ. au fost înfiinţate în seci. XII şi XIII 
în Italia (Bologna, Salerno, Padua), Prancia 
(Paris), Englitera (Oxford, Cambridge), ca cor- 
poraţiuni autonome, organisate după naţiuni, mai 
târ4iu după facultăţi (teologie, drept, medicină, 
fllosofie). In seci. XIV au fost înfiinţate U. germ. 
în Praga 1348, Viena 136.fi, Heidelberg 1386, Co
lonia 1388, Brfurt 1392. Germania are astădi21.

Austria 9, Ungaria 2 U. (în Budapesta şi Cluj), 
România 2 U. (în Bucuresci şi Iaşi), v. şi art. 
Bucuresci (I p. 614) şi Iaşi.

University-Extension, (extensiunea universi
tară), numele unei instituţiuni moderne, al căi'ei 
scop este vulgarisarea sau respândirea gratuită 
a sciinţelor în păturile cele mai largi ale po- 
pulaţiunei, prin specialişti de competenţă in 
materiile de predat şi fără nici o condiţie de 
admitere a auditoriului. Asemenea cursuri au 
dobândit fiinţă pe lângă multe universităţi din 
Europa, se fac de preferinţă în orele de seara, 
şi servesc celei mai libere instrucţii publice.

Unna, 1) U., rîu în Bosnia, isvoresce în Alpii 
dinarici, se varsă în Sava; 260 km. lung. 2) U., 
oraş în guvernam, prus. Arnsberg, 12,355 loc. 
(1895); salinele Konigsborn.

Unsoare, grăsime ţv. ac. şi art. Untura).
Unt, substanţa ce consistă din globuleţele de 

grăsime adunate din lapte prin o batere meca
nică. Laptele se lasă să stea la un loc, în tem
peratură de 15—16° cam 24 ore; după acest 
timp se ia smântână şi se bate în puţine, prin 
ce globulele de grăsime se adună la un loc şi 
formează U., iar apa, caseina şi sărurile for
mează zărul. U. este un aliment preţios. Se ex- 
portează mai ales din Germania, Olanda, Francia, 
Rusia, Irlanda şi America de nord. (v. şi art. 
Lăptăria, Lapte şi Brânză.)

Unt artificial. U. de vacă natural, grăsimea 
curată extrasă din lapte de vacă, fiind scump, 
industria îl înlocuiesce cu grăsimi mai ieftine, 
apropiindu-le în consistenţă şi în gust de U. de 
vacă adevărat. Igiena nu se opune la această 
fabricaţiune, dacă ca material servesc numai 
grăsimi curate, lesne digestibile. In 1870 fran
cezul Mege-Monrries a inventat o asemenea imi- 
taţiuoe, compusă din seu de vacă şi de porc, 
amestecate cu stomac de porc, cu glande ma- 
melai'e de vacă strivite, această amestecătură 
s’a străcurat şi i-s’a adăugat puţin lapte şi eter 
butiric. In 1872 a fost deschisă în Francia prima 
fabrică de U. artificial numit mai’garină (v. ag.), 
de acolo această industrie a trecut treptat în 
Olanda, Danemarca, Germania şi Austro-Ungaria. 
Astăzi U. artificial se fabrică pe alocurea şi din 
substanţe grase de calitate inferioară, chiar de 
origine suspectă, amestecate cu oleiuri vegetale 
importate în Europa din ţerile transoceanice. 
In mai multe state legile cer, ca U. artificial să 
se vândă numai sub adevăratul nume. Intre 
ţerile producătoare de lapte şi exportătoare de 
U. de vacă proaspăt ocupă Danemarca primul 
loc, iar pentru consumul interior se fabrică în 
Danemarca pe an 37 milioane funţi margarină, 
care cantitate nefiind suficientă, se mai impor- 
tează 6V2 milioane funţi pe an fabricate în 
străinătate. In Regatul Român vânzarea de U. 
artificial este interzisă, (v. şi art. Brânza, Gră
simi şi Lapte.) [I. Felix.]

Unt de lemn, v. Olea.
Unta, altă numire a Jaguarului (v. ac.).
Unterelsass, guvernam. în prov. imper. germ. 

Alsacia-Lorena, 4782 km*., cu 038,624 loc. (1895); 
capitala Strassburg.

Unterfranken, guvernam, bavarez, 8401 km1., 
ou 632,588 loc. (1895); capitala 'W'iirzburg.

Untersberg, munţi în Alpii Salisburgiei, piscul 
cel mai înalt Berchtesgadener Hochtron, 1975 m.

74*
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îualt; nunieroasu Icgeade sunt legate de el. Mari 
cariere de marmoră; peştera Kolowrat.

Unterwalden, canton în Elveţia, lungă lacul 
Vierwaldstătt, ţeai'ă alpină cu însemnată eco
nomie de vite; se divide în 2 teritorii cu con
stituţie separată: 1) U. ob dem TTaidţObwalden), 
475 km2., cu 15,030 loc. (1888); constituţia dela 
27 Oct. 1867. Capitala Carcen. 2) U. nid dem 
Wald (Nidwalden), 290 km2., cu 12,520 loc.; 
constituţia dela 2 Apr. 1877. Capitala Stans.

Untişor se numesce în Muntenia planta Ra- 
nunculus Ficaria L. sin. Ficaria ranuneu- 
loidea Roth. (v. ac.).

Untura, grăsime (v. ac.). U. de porc e albă, 
aproape fără miros, se topesce la 26—31", for
mând un lichid aproape incolor; la aer se rânce- 
(jesce. Se produce în cantitate mare mai ales în 
America de nord şi în Ungaria, şi se întrebuin- 
ţe.ază în bucătărie, in farmacie şi parfumerie.

Untura de peace, oleiu obţinut din ficatul pes- 
cilor din specia Gadnus. Sunt 3 calităţi: cleiul 
galben din ficatul proaspăt, înoăl(Jit într’o atmos- 
fei'ă de COs pe baia de aburi la 50°, sau tra- 
tnndul cu vapori de apă. E limpede, de coloarea 
paiului, gust şi miros de pesce, reacţia slab acidă. 
Oleiul brun, obţinut prin încălzire mai tare şi 
prin exprimare, mai închis la coloare şi cu re
acţia mai acidă. Oleiul brun închis, obţinut prin 
fierber'e cu apă a residiurilor de ficat. In me
dicină se întrebuinţează numai primele două. 
Greutatea specif. 0 922—0,928. E constituit din 
glyceridi ai acizilor: oleic, palmitic şi stearic, 
aci(Ji: biliari, acetic, butinic, vaieridnic, asselic, 
jeconic, urme de jod, chior, brom, phosphor şi sulf 
sub formă de comhiuaţiuni organice, trimethy- 
lamin, buthylamin, hexilamin, asselin, choleste- 
rina, etc.

Upsala, comitat (Lan) la sud-estul Svediei, cu- 
priu(}end jumătatea vesticădinUpland, 5314km2., 
cu 124,0(11 loc. (1897). Capitala U., lângă rîul 
Fyris, 22,706 loc.; archiepiscop; castel, dom 
frumos; universitate fundată la 1477; bibliotecă 
cu 250,000 voi. şi »Codex argenteus» din biblia 
lui Ulfila. In apropiere e Gamla-U., fosta reşe
dinţă regală, cu morminte păgâne.

Ur, unul din cele mai vechi oraşe ale Babi
loniei, descoperit de Rawlinson în ruinele dela 
Mugheir lângă Eufrat.

Urachue, partea Allantoidei, care trece prin 
cordonul ombilical şi care după terminarea vieţii 
embrionale se ti’ansformă în cordon ce dela be- 
şica urinară merge la ombilic.

Uraemia, uremia,auto-intoxicaţia organismului 
datorită insuficienţei secreţiunei renala. Ultima 
faşă prin care se termină multe nefrite. Se di
sting mai multe forme clinice: cerebrală, respi
ratorie, gastro-intestinală. De asemenea U. poate 
fi acută sau cronică. U. se anunţă prin simp- 
toame premergătoare: dureri de cap, turburări 
ale audiţiunei, nevralgii, mâncărime de piele. 
Cantitatea de urină emisă în 24 de ore scade, 
de asemenea şi cantitatea ureei. Ca tratament 
se întrebuinţează medicamente, cari sporesc se- 
creţiunea urinară (diuretice); în U. gravă se 
recurge chiar la emisiuni sanguine (Flebotomia).

Uragan, furtună mare (v. vent) însoţită de 
fulgere şi trăsnete şi care produce mari strică
ciuni, desvelesce case, desgroapă copaci, strică 
agricultura, etc. Venirea lui, mai ales vara, se

simte printr’o stare atmosferică caracteristică şi 
care e simţită de animale şi oamenii nervoşi, o 
starea de eăpufală. Causa unui U. e dublă: 
vântul şi electricitatea; măsura în care întră 
aceste cause e însă necunoscută, dar de necon
testat că electricitatea are o parte preponderentă 
în această manifestare atmosferică. Se citează 
exemple de manifeslări electrice miraculoase. 
In unele U. oameni, animale, obiecte, chiar co
pacii şi stâncile se electrizau şi 'dădeau scântei, 
în unele picăturile de ploaie erau luminoase şi 
obiectele se îmbrăcau în lumină electrică. Se 
pare că şi solul influenţează asupra formărei unui 
U. şi în special cele feruginoase provoacă U. 
Aşa se citează caşul unei mine de fier, Grondotie, 
in Apenini, unde în fiecare (ţi din lunile Iulie 
şi August are loc câte un mic U., încât lucra
torii suut obicinuiţi şi îl aşteaptă regulat. U. e 
precedat de anumite forme de nori: cirus care 
se transformă în cumulua şi aceştia în nimbus 
(v. ac.). U. face multe pagube, dar se admite 
că în anumite caşuri el aduce şi avantage: prin 
fulgere se formează Agotiţi şi Agotaţi de amoniu 
ce cad cu ploaia pe pământ şi îl îngi-aşe, apoi 
formarea ozonei, purificarea oxigenului, etc. In 
mic U. se produc în erupţiile vulcanice. In Eu
ropa pe coasta Atlanticei se întâmpla anual între 
5 şi 10 II.; în Frauda şi Germania 15—20; 
în Alpi până la 30; Ren. italică şi balcanică până 
la 4.0 pe an. In România sunt mai rari, 20—30, 
şi sunt aduse de Austru (mai rar de crivăţ). 
Când vin în Iunie strică agriculturei încâlcind 
şi culcând cerealele. [Murgoci.]

Uragoga L., (botan.) sin. Cephaelia, gen de 
plante din fam. Rubiaceelor, trib. Psychotrieae. 
Cuprinde vr’o 70 specii tropicale-preponderant 
americane, dintre cari relevăm C. Ipeeacuanha 
Willd.diu Brasilia, a cărei rădăcină areaplicaţiuni 
medicinale, «Radix Ipeoacuanhae». [A. Pr.]

Uragus, la Latinii vechi (jeu al morţii şi al 
lumii de jos; numit mai târijiu Oreua.

Ural, (JaieJ, rîu în Rusia, isvoresce la sudul 
munţilor U., curge spre sud, făcând un arc spre vest 
şi formând in parte graniţa intre Europa şi Asia, 
se varsă în lacul Caspic prin 5 braţe; 1300 km. 
lung; basin 249,500 km2.; pescuit însemnat.

Ural, şir de munţi între Europa şi Asia, se 
întiude dela nord spre sud în lungime de ca. 
2600 km., având lăţime de 75—190 km.; e un 
complex de platouri şi şiruri de munţi, traversat 
de văi şi încungiurat de stepe; munţii se ridică 
până la înălţime de 500—12(X) m. U. se îm
parte în: a)-U. nordic sau deşert^ cu piscul 
Toll-Pos-Is (1656 m.); b) U. de mijloc numit şi 
U. metalic şi U. Verchoturic, până pe la is- 
voarele rîului Ufa, cu piscul Deneshkiu-Kameii 
(1528 m.) şi muntele magnetic Blagodatj (380 m.); 
e cea mai ăngustă şi cea mai accesibilă parte a 
U.-lui, şi ţinutul cel mai bogat în mine al im
periului rusesc (fier, aramă, aur, argint, pla
tină, ş. a.); c) U. sudic sau păduros, cu laman- 
Tau (1646 m.) şi Iremel (1599 m.); munţii Ilmen, 
la est, bogaţi în minerale. Preste U. trec dru
murile de fier Perm-Iekaterinburg şi Ufa-Sla- 
toust-Celîabinok.

Ural-altafce, limbile, numite şi ugro-japoneze, 
fino-tartare, ugro-tartare, sau şi numai tartare, 
sânt o familie de limbi asiatice şi europene. Ele 
se împart: 1) în grupa ugriană, care cuprinde
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ostiaka, samoieda, vogula, ş. a.; 2) grupa tartară, 
de care se tin mongola, turca, tongusa, niandjua; 
3) grupa japoneză: japoneza şi coreana; 4j grupa 
finică sau ciudă: finlandeza sau sumi, estoniana, 
lapona, maghiara, (v. aceste nume.) Toate au o afi
nitate primitivă, cum arată radicalele lor, şi în
suşiri comune, cum sunt absenţa genului pentru 
substantive; raritatea particulelor, înlocuite prin 
o bogăţie de forme derivative ale verbului; ală
turarea membrelor fjasei după ordinea firească 
a cugetării, fără libertatea de construcţiune pro
prie limbilor indo-europene, ş. a. Cf. Ab. Re- 
niusat, «Cercetări asupra limbilor tartare*, (în 
limba franc.); Schott, «încercare despre limbile 
tartare*. 1836, şi «Memoriu despre limbile al- 
taice«, (în limba germ.) v. şi Turanice.

Uralsk, provincie în Asia centrală rusească, la 
sudul munţilor Ural, 360,437 km*., cu 644,001 loc. 
(1897). Capitala U., lângă rîul Ural, 36,597 loc.; 
centrul Cazacilor dela Ural.

Uran, fUJ metal descoperit în I789deKlaprotb. 
Se găsesce combinat cu oxigenul formând uran- 
oxiduioxid, ca hidrat şi în unele minerale, ca: 
Liebigit şi lobannit. Este de coloarea fierului, 
puţin maleabil, greutatea specif. 18■4, greutatea 
atom. 240, în contact cu aerul se acopere cu un 
strat gălbui. E bivalent, formează ou oxigenul: 
un oxidul UOa, un oxid U08, und oxiduloxid Us 08 
şi un tetroxid U04. Se întrebuinţează în fabri
carea sticlei ca coloare pentru aşa (]isa sticlă 
de V., şi în pictura emailului. Sărurile sale sunt 
galbene-ver4ui, cele solubile au reacţia acidă, 
gust astringent.

Uranfa, musa astronomiei, representată ală
turea cu globul ceresc. U. este şi un nume al 
Apbroditei (v. ac.).

Uranism, relaţiuni sexuale între indivizi de 
acelaş sex.

Uranit, rar mineral de Urau; un fosfat de 
Uran şi Calciu.

Uranografia, descrierea ceriului (v.Astronoinia).
Uranolatria, adorarea corpurilor ceiesci ca a 

unor (Jeităţi (v. Astrolatria).
Uranolith, sin. cu Meteorit (v. ac.).
Uranologia, înveţătura despre ceea ce se în

tâmplă pe ceriu (v. şi Astrologia).
Uranometria, sciinţa ce se ocupă cu metoadele 

de mesurarea distanţelor astronomice.
Uranos, (mitol.) ceriul; personificat ca fiul 

prim-născut al Gaeei, care i-a născut pe Titani 
şi Ciclopi (v. ac. şi art. Chronos şi Gaea).

Uranoscop, Telescop (v. ac.). Uranoscopia, ob
servarea ceriului.

Uranus, a şeptea planetă din sistemul solar, 
descoperită în 1781 de Herschel care îşi con
struise un telescop ce mărea de 227 ori. Numele 
e dat după divinitatea greacă'ce represintă ceriul, 
de Bode, căci Herschel dorea să o dedice lui 
George III regele Angliei. Distanţa la soare e 
de ly ori mai mare ca a pământului adecă 
2858 mii. km., excentricitatea2.50 mii.km. Diame
trul 54,000 km. (de 4 ori şi un sfert mai mare ca al 
pământului); lucesce ca o stea de mărimea a 6-a. 
Înclinaţia pe orbita pământului e de 46 minute. 
Materia ce o compune e mult mai uşoară ca aceea 
a pământului, având densitatea de l-07 (a pă
mântului e 5'6 aproape). Revoluţia siderală şi-o 
face in 84 de ani şi 7 4>le, cu o vitesă de 7 km. 
pe secundă, dedusă după turtirea sa mare la poli

Vil din diametru, mişcarea de rotaţiune şi-o face 
probabil în 11 ore. El are atmosferă şi s’au con
statat prin analisa spectrală gaze ce nu există 
pe pământ. Căldura şi lumina e forte redusă pe 
el, căci primesce numai 0,003 din ceea ce primim 
noi. Are 4 sateliţi: Titania şi Oberon descoperiţi 
do Herschel, Ariei şi Oinbriel descoperiţi de 
Lassel. E interesant de sciut că orbita sateliţilor 
lui U. sunt aşa de înclinaţi pe orbita lui U. încât 
ei au o mişcare retrogradă, se învârtesc contra 
planetelor şi altor sateliţi, dela est la vest în 
jurul lui U. Studiul perturbaţiunilor lui U. a 
condus pe Le Verrier la descoperirea lui Neptun. 
(v. şi Uranos.) [G. M. M.]

Urarthritls, arihritis urica, gută, podagră, 
discorasie urică, boală constituţională cronică, 
caracterisată prin deposite de urate sub formă 
de accese dureroase, mai ales în încheieturi. U. 
începe cel mai adeseori dela 30—35 ani, totuşi 
se observă chiar şi la copii. Ereditatea joacă un 
rol insemnat in desvoltarea gutei, precum şi 
abusul de beuturi fermentate, mese copioase, 
regimul cărnos abondent. Acestor accese le ur
mează guta cronică. Diferitele organe interne: 
rinichii, aparatul circulator, aparatul respirator 
presintă lesiuni gutoase. In combaterea gutei 
tiebue mai ântâiu de toate observat un regim 
propriu; sunt indicate şi medicamentele, cari fa- 
vorisează eliminarea depositelor de urate prin 
urină.

Urate, oombinaţiunile acidului uric cu dife
rite base.

Urban, din oraş. Urbanitate, politeţă (v. ac.). 
Imobilde urbane sunt cele situate într’o comună 
urbană. Distincţiunea dintre imobile rurale şi U. 
în Rom. are utilitate practică mai ales din punctul 
de vedere, că străinii nu pot dobândi imobile ru
rale, din causa art. 7 din Constituţie. [Scriban.]

Urban, numele a 8 papi. U. I, Sfânt (223—30). 
U. II (1088—1099) a ţinut sinodul dela Cler- 
mont, în care s’a hotărît începerea primului 
resboiu cruciat. U. III (1185—87), sub el a 
că(Jut Ierusalimul în mâna lui Saladin. U. IV 
(1261—64), la începutul domniei lui s’a stîns 
imperiul latin din Orient. U. V (1362—70) a 
strămutat reşedinţa papilor dela A vignon la Roma 
(1367), a întemeiat universitatea din Viena 
(Austria) (1365), a încercat reunirea bisericoi 
orientale cu cea apuseană. U. VI (1378—89), 
prin alegerea lui s’a dat ansă la începerea marei 
schisme occidentale, care a durat 51 ani. U. VII 
(1590, 13 4ile). U. VIII (1623—44) din vestita 
familie Barberini, poet şi literat distins. A în
temeiat pentru crescerea misionarilor vestitul 
colegiu de Propaganda fide; a dispus revisuirea 
cărţilor rituale. [Dr. I. R.]

Urban, Oarol, cav., general austr., n. 1802 în 
Cracovia, t 1877 în Briinn; a luptat ancă ca 
cadet la Novara (1821); la 1848 în resboiul civil, 
pus în fruntea regimentului român de graniţă, 
a dat prima luptă deschisă contra Ungurilor la 
St. Ioana lângă Reghin; afară de aceasta a avut 
mai multe lupte contra gen. Bem, deşi ou puţin 
noroc; apoi a cooperat împreună şi cu gen. rus 
Grotenkjelm şi au învins honveijimea la Jibău. 
La 1857 a fost numit comandantul corpului VII 
cu care a luptat în Italia contra trupelor vo
luntare ale lui Garibaldi, a luat parte şi la lupta 
dela Solferino.
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Urbariu, ordinaţiuDea dată de Maria Teresia 
în 1767, care regulează relaţiunile de drept şi 
datorinţă între domnii pămentesci şi iobagi. Astfel 
de regulamente statoreau mai înainte însuşi domnii 
pămentesci după bunul lor plac. Maria Teresia 
provocase dieta să reguleze prin lege relaţiunile 
urbariale. Dieta însă numai în anii 1632—36 
s’a ocupat cu chestia aceasta, pe care numai în 
1848 a resolvat-o, desfiinţând relaţiunile urba
riale. (v. lobagiu.) In Ardeal conscripţiunea urb. 
din 1819, care s'a săvîi-şit prin bărbaţi trimişi 
anume din Ungaria, servesce de einosură. Se
siunea urbarială (colonicală) are doue părţi: in
travilan (fundus intrav.) şi extravilan (fundus 
extrav.). Besdaunarea uri. s’a efectuit pe basa 
patentei imp. din 2 Martie 1853 şi 16 Iunie 1854, 
în Ardeal 21 Iunie 1854. In legile ţerei s’a co
dificat prin art. de lege LIII din 1871 şi art. de 
ege XII din 1877. Regularea proprietăţilor are 
trei stadii: stadiul prim e, când se decide prin 
sentinţă, că are regularea loc sau nu. Al doilea 
e decisiunea meritorie, cum are să fie săvîrşită 
regularea (comasare, segregare). Al treilea stadiu 
e executarea sentinţei, (v. Iobagii.) [I. St. Ş.]

Urbea mare, alt nume penti-u Oradea (v. ac.).
UrbI et orbi, (lat.) «.cetăţii şi lumei»; adecă a 

da de scire la toată lumea.
Urchan, sultan turc, v. Orkhan.
Urda, o brânză albă şi dulce preparată din 

restul zerului remas dela facerea brânzei (v. ac.).
Urda vacel, numele românesc al plantelor: 

Lepidium campestre R. Br. şi Lepidium Draba L. 
(v. ac.).

Urdlnare, termin popular pentru diarea (v. ac.).
Urdoare, termin poporal pentru materia se

cretată de glandele ochiului, îndeosebi în caşuri 
de inflamaţii alo conjonctivei şi pleoapelor.

Urea, (chim.) carbodiamida, substanţă chi
mică ce cristalisează în prisme romhice lungă- 
reţe; are gustul salpetrului; se topesce la 132°, 
iar la o temperatură mai ridicată se descompune. 
U. se găsesce în urina omului şi a mamiferelor. 
Se extrage din urină.

Ureche, cronicari, v. Urechia.
Urechea, (v. tabela) aparat auditiv, conduce 

vibraţiunile aerului sau sunetele până la termi- 
naţiunile nervului auditiv, care la rândul seu le 
comunică creerului. Se compune din U. externă, 
medie şi internă. Cea externă e formată din pa
vilion şi conduotul auditiv extern (Nr. 1—4), iar 
acest din urmă merge dela concă până la U, 
medie,- de cătră care este despărţit prin mem
brana timpanului sau tobă (Nr. 5). Glandele din 
pielea conductului secretează o materie grasă, 
eerumen, şi de aci numirea ca a coşului de stup: 
alvearium. Această ceară lăsată mult timp în U. 
se întăresce de tot şi se scoate cu greu. TI. medie 
sau cavitatea timpanului (Nr. 6) se află între 
conduotul auditiv extern şi între U. internă (la
birint). Cavitatea conţine aer şi trei oscioare au
ditive : ciocan, nicovală şi scăriţă, prin cari se 
transmit labirintului vibraţiunile tobei. Din ca
vitate pornesce spre gât trîmbiţa lui Eustach 
(Nr. 7), prin care intrând aer, contrabalansează 
pe cel din afară, de aceea tunarilor se recomandă 
a ţine gura deschisă la detunătură, pentru ca toba 
U.-ei să fie egal isbită de sgomotul întrat prin 
conductul auditiv, ca şi de cel întrat prin trîm- 
biţă, căci altfel toba se poate rupe. V. internă

are mai multe cavităţi, numite în total labirint, 
care conţine terminaţiunile nervului auditiv şi 
se compune din vestibul (Nr. 8), din canalele 
semicirculare (Nr. 9) şi din sau cochleă 
(Nr. 10). In melc se află minunatul organ al lui 
Corti, recunoscut şi de Helmkolte (Lehre von 
den Tonempfindungen. Braunschweig, 1878) ca 
avend o însemnătate deosebită pentru sensul 
aurului. Acest organ este pentru U., ceea ce 
este retina pentru oohiu. > [Dr. C.]

Boalele de ureche, v. Otita.
Urechea lui Morel, diformitate a pavilionului 

urechii, despre care psiohiatnil Morel susţine, 
că ar fi' caracteristică peuti-u disposiţia ereditară 
spre boale mintale.

Urecheababel, (botan.) v. Discomycete şi Peziza.
Urechelnlţa, (zool.) v. Forficula.
Urechia, Nistor, presupusul autor, de unii. al 

cronicei «Domnii ţerii Moldovei şi viaţa lor«. 
A fost tatăl adeveratului cronicar Grigore U., 
şi a trăit în a doua jumătate a seci. XVI şi 
prima jumătate a seci. XVII, prin epoca lui 
Mihaiu Viteazul. A fost unul din marii boieri 
moldoveni.

U; Grigore, autorul primei cronice moldove- 
nesci şi primul cronicar român cunoscut. Asupra 
originei acestei cronice există âncă o controversă 
între istoricii noştri. Unii o atribuesc lui Nistor 
U., tatăl, alţii lui Grigore U., fiul, care âncă a 
fost vornic mare şi a trăit aproximativ între 
1590 şi 1646. Controversa s’a născut dinti,’o frasă 
nelămurită a lui Miron Costin şi din faptul, că în 
predoslovia (prefaţa) cronicei e numit şi semnat 
Grigorie U. Aceasta însă poate fi o greşală a co
piatorilor, cum arată Aron Densuşanu în Istoria 
liter. române, ed. I şi în Revista critică liter. I 
(1893), p. 201—206, şi I. D. Speranţă «Predo
slovia lui U.«, disertaţiune. U. a trăit pro
babil între 1550 şi 1625. A fost logofăt mare 
(1592), locţiitor de domn, mare vornic în câteva 
rânduri; a zidit, împreună cu soţia sa Mitro- 
fana, mănăstirea Secul. Din influenţa ce a avut-o 
şi din diplomaţia, cu care a tratat afacerile sta
tului, se vede a fi fost foarte inteligent şi in
struit. Afară de româna cunoscea limba latină, 
polonă, slavă şi maghiară. A scris «Domnii ţerii 
Moldovei şi viaţa lor» dela 1359—1594. Isvoarelo 
de cari s’a servit, sunt Aeneas Sylvius (papa Piu 11), 
pol. Bielski şi Paşoovski, o cronică lat. a Moldovei, 
cronica şi anal. putnene, Macarie şiEftimie, croui- 
caiii lui P. Rareş şi Lăpuşneanu, Tradiţiunile orale 
şi chrisoavele domnesci. Din cronica sa respiră 
patriotismul, religiositatea şi iubirea de dreptate. 
Boierilor şi domnului le dă ca exemplu monar- 
chia minunat organisată a albinelor. Stilul seu 
e energic şi uneori frumos; limba, deşi are ar- 
chaisme, e foarte asemenea celei actuale. Cro
nica lui U. s’a publicat de M. Cogălniceanu, în 
«Cronicele României», după copii; originalul iiu 
există. Intre copiatorii şi adnotatorii cronicei 
sunt de înseninat Eustratie Logofătul, care e şi 
traducătorul primei colecţiuni de legi, publicată 
sub Vasile Lupul, Simeon Dascălul şi Misail Că
lugărul. Aceşti trei şi-au făcut un rău nume prin 
ciudata părere, împrumutată probabil din cro
nicele ungui’esci, că Românii s’ar trage din tâl
harii, pe cari Traian i-a trimis din temniţele 
Romei lui Laslău, regelui Ungariei, ca ajutor 
în contra Tătarilor. Acest anacronism, care a4i



XJrecliea.. I.

I. Secţiune verticală prin aparatul aurului.
I) Urechea externă. 2) Excavaţia pavilionului urechii (concha). 
3) Lobului urechii. 4) Conductul auditiv extern. 6) Membrana 
timpanului. 6) Cavitatea timpanului. 7) Trîmbiţa lui Eustach. 
8) Vestibulul. 9) Canalele semicirculare. 10) Melcul (cochlea).
II) Nervul acustic. 12) Stânca (osului temporal). 13) Apofisa

mastoidă. 14) Apofisa stiloidă.

n. Pavilionul urechii cu musculii.
1) Marginea pavilionului (Helix). 2) Mar
ginea adversă (Antihelix). 3) Musculus 
attollens. 4) M. attrahens. 6) M. M. re- 
trahentes auriculae. 6) M. antitragicus. 

7) Tragus. 8) Antitragus.

IV.. Labirintul osos, deschis din partea lui anterioară şi de 3 ori mărit.
1) Canalul semicircular superior, 2) posterior, 3) extern. 4) Vestibul. 5) Cochlea. 6) Placa osoasă a spiralei.

III. Oscioarele auditive, de 3 ori 
mărite.

1) Capul, 2) manubriul, 3) apofisa lungă a cio
canului. 4) Nicovala. 5) Apofisa scurtă şi 

6) lungă a nicovalei. 7) Scăriţa. 8) Placa scăriţei.

V. Conductul auditiv extern şi cavitatea 
timpanului, în secţiune.

1) Urechea externă. 2) Conductul auditiv cârti- 
laginos. 3) Glande cerurainale. 4) Conductul au
ditiv osos. 5) Membrana timpanului. 6) Buricul 
membranei timpanului. 7) Ciocanul. 8) Nicovala. 
9) Scăriţa. 10) Fereasta ovală. 11) Promontoriu. 
12) Canalul lui Fallopia. 13) Stanca osului tem

poral. 14) Cavitatea timpanului.



TJrecliea.. II.
6 1

I. Secţiune verticală prin cochleă, 
de 5 ori mărită.

1) Cupola cochleei. 2) Scara vestibulului. 3) Scara 
timpanului. 4) Axa cochleei. 6) Placa osoasă şi 

6) membranoasă a spiralei.

II. Labirintul membranos, deschis, 
de 3 ori mărit.

1) Sacul vestibalnlni. 2) Ampnle. 3) Canalul 
semicircular superior, 4) extern şi 5) posterior. 

6) Nervul cocnleei. 7) Nervul vestibulului. 
8) Cochlea.

t

III. Secţiune orisontală prin osul temporal 
stâng şi prin organul auditiv, în mărime 

naturală.
I) Partea scvamoasă a osului temporal. 2) Apofisa 
zygomatică. 3) Partea mastoidă a osului temporal. 
4) Cavitatea timpanului. 6) Trîmbiţa lui Eustaeli. 
6) Capul ciocanului. 7) Nicovala. 8) Scăriţa. 9) Ve
stibulul labirintului. 10) Canalul semicircular superior.
II) Cochlea. 12) Muscuius tensor al membranei tim

panului. 13) Gaură pentru nervul acustic.

IV. Secţiune prin scara cochleei şi prin 
organul lui Corti, tare mărit.

1) Canalul Cochleei. 2) Scara vestibulului. 3) Scara 
timpanului. 4) Placa osoasă a spiralei. 6) Placa mem
branoasă a spiralei. 6) Nervul cochleei. 7) Membrana 
lui Reissnor. 8) Dinţii auditivi ai lui Huschke. 9) Mem
brana lui Corti. 10) Celulele peroase interne. 11) Arcul 
lui Corti. 12) Celulele poroase extorno. 13) Celulele 

proptitoare ale lui Hensen. 14) Epiteliu.
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ne face să suridem, a indignat pe Miron Costin 
şi D. Cantemir şi^ i-a îndemnat să scrie câte o 
carte întreagă. »Antâiul descălecat» şi «Cronicul 
Moldo-român», ca să-l combată. (Cf. ancă: I. Sbiera, 
Gregoriu U. Buc., 1894; Arch. ist. a Rom. 1.1, p. I, 
pag. 120; Revista p. ist., arch. şi filolog, anul II, 
voi. IV, pag. 712; Fr. A. Wickenhauser. Wien, 
1862, ad an. 1642.) [M. Strajan.]

Urechiă, Vasilie, scriitor şi om pobtic român, 
la început numai cu numele de Ălexandrescu, 
adăugându-şi mai pe urmă dela sine numele U , 
n. în Febr. 1834 în Piatra, ţ Nov. 1901, a făcut 
studii literare prin Francia şi Spania, a fost prof. 
de literatura şi istoria română la univ. din Iaşi 
şi din Bucuresci, membru al Acad. rom., ministru 
de culte dela Apr. 1881 până în Aug. 1882, 
preşedinte al Ligei culturale şi al Societ. ma
cedonene. Numeroasele sale scrieri, mai ales 
istorice 'dar şi câteva dramatice, imitate din lite
raturi străine1, nu .sunt preţuite de adevărata 
istoriografie română, întemeiată prin Onciul, 
Bogdan şi lorga, oi li-se impută lipsa de critică, 
de metodă şi de aparatul .sciinţific indispensabil. 
Intre scrierile lui U. amintim: Grinda de aur 
sau prevederea unui părinte bun, trad. din franc, 
(sub vechiul seu nume V. Alisandresco). Iaşi, 1851; 
Istoria Românilor, carte didactică pentru şcoalele 
primare. Iaşi, 1860, mai multe ediţii. Schiţe de 
istoria literaturei rom. Bucuresci, 1885; Istoria 
Românilor (curs făcut la univ. din Bucuresci) 
conţine (mai mult în documente) o parte din 
istoria seci. XVIII şi XIX şi a apărut în 2 voi. 
între anii 1691—1901; Legende române, culese 
şi adnotate, ed. III, considerabil adaos, 1896; 
Istoria şcoalelor din România dela 1800—64, 
2 voi., 1892; numeroase piese de teatru, con
ferinţe ţinute Ia Ateneu şi in alte părţi, comu
nicări făcute la Academie.

Urechia, Alexandru, medic şi publicist rom., 
n. 1860 în Iaşi. Fiul lui Vasile A. U., a studiat 
în Paris. A scris: Sănătos ori nebun; Anatomia 
şi fisiologia unei conferinţe; Influenţa; Şarlata- 
nismul in medicină ; Ereditatea fisiologică şi psi- 
chologică, etc. U. a colaborat la mai multe reviste.

Urechiuşl sau Urechea babei, numirile popu
lare ale ciuperoei Peziza coccinea Jacq. (v. ac.).

Uredineae, (botan.) grupă de ciuperci părăsite 
pe vegetale vii, caracterisate prin multiplicitatea 
formelor (polimorfism), în special când întreg 
ciclul lor de desvoltare se petrece pe doue plante 
diferite, cum se întâmplă, s. e. \&Puccinia (v. ac.). 
Au reproducere asexuată prin spori. Unii sunt 
uredospori, de coloare deschisă, galbenă, roşie, 
portocalie; ei germinează imediat şi servă la res- 
pândirea părăsitului pe alte plante sănătoase. 
Forma de U. care produce numai uredospori se 
fjioe Uredo Pers., considerată mult timp ca gen 
autonom, acum numai pentru uşurinţa studiului 
menţinut ca atare. Alţi spori sunt: teleutoapori 
ecidiospori, spermatii (v. ac.). [S. Şt. R.]

Uredospor, (botan.) v. Uredineae.
Ureter, (anat.) canal lung şi ângust, prin care 

trece urina dela reniche în beşică.
Urethan, Ethylurethan, eter resultat din acţi

unea acidului carbominic asupra alcoolului etilic. 
Sepresintăîn cristale prismatice, incolore, solubile 
în apă, alcool, eter, chlorofovm, glycerină, etc., 
fusionează la 48°—50’. Incălijit cu S04 H, de
gajă COa cu NA OH degajă amoniac. E între

buinţat în medicină ca hypnotic, în dosă de 
1—4 grame pe 4'-

Uretica, (med.) remedii diuretice. (Cf. art. 
Diuresa.)

Uretra, (anat.) canalul ce conduce urina din 
beşică.

Uretroscop, (med.) aparat pentru iluminarea 
canalului uretral. (Cf. art. Endoscopia.)

Uretrotomia, (med.)incisiunea uretreiin scopul 
de a delătui'a o strictură a acesteia.

Urez, numele românesc al seminţelor decor- 
ticate comestibile de Oryza sativa L. (v. ac.).

Urfa, V. Edessa.
Urga, capitala Mongoliei nordice (Asia), lângă 

drumul de caravane dintre Kiachta şi Peking, 
25,0(X) loc.; reşedinţa preotului suprem al Mon
golilor buddhişti.

Urginea Steinh., (botan.) mic gen din vasta 
fam. Liliaceae, trib. Scilleae, cuprinde vr’o 24 
specii de plante erbacee-bulboase, ce cresc prin 
Europa în întreagă regiunea mediteraniană iu 
India orientală şi prin Africa tropicală şi australă. 
Dintre speciile acestui gen menţionăm: U. ma
ritima Baker. sin. Seilla maritima L., originară 
de pe litoralul Europei sudice. Această plantă 
este întrebuinţată in medicină ca diuretică sub 
numirea de tJBulbus SciUae*, iar în farmaciile 
noastre este cunoscută sub numirea de «Ceapă 
de mare». [Z. C. P.]

Uri, canton în Elveţia, 1100km*., cu 17,285 loc. 
(1888), ţeară alpină romantică, udatăde rîul Reuss 
(prin valea acestuia e calea ferată Gotthard), cu 
economie de vite şi alpină; constituţia dela 6 Maiu 
1888. Capitala Altorf.

Urla, (Porumbelul sau Oufundătorulde mare), 
gen de pasere din ord. Charadriornithelor, fam. 
Aleidaelor, trăiesce în regiunile Polului nordic 
între 58 şi 80 gr. latitudine. Se asociază în 
pâlcuri şi numai iarna vin şi pe ţerinurile con
tinentelor de nord. Acest gen are vr’o 9 specii 
ca: U. grylle, U. nivea, U. arctica, U. groen- 
landica, etc. [I. P. V.J

Uriadnlci, una din numirile date capilor de 
judeţ în ţerile române prin seci. trecuţi. Aceşti 
«prefecţi» mai purtau numele şi de pârcălabi, 
diregători şi starosti.

Uriaş, un oficer al regelui israelit David, pe 
care acesta l-a trimis in luptă conti'a Amoni- 
ţilor, scriind generalului loav să-l pună la un 
post desperat. Aceasta s’a şi întâmplat; U. a 
că4ut în bătaie ca erou, iar regele David a 
luat pe Bathseba soţia lui U., cu care el comise 
aduldeteriu âncă mai înainte.

Uriaşi, oameni preste 2 m. înălţime. Sciinţa 
cunoasce vr’o 70, intre cari şi imperatul roman 
Maximin. Cel mai înalt cunoscut fu de 2-53 m. 
Unii au picioare înalte, trunchiu scurt, alţii 
trunchiu gros, puternic cu organe proporţionale. 
Puterea musculară neînsemnată. Energia lipsesce, 
sunt greoi şi trândavi. Inteligenţa normală, buni 
de inimă. Causa crescerii corpului probabil din 
diferite boale în copilărie. Trăiesc puţin. Uriaşul 
Toma Haslor până la 9 ani era normal, din causa 
unei lovituri de cal la obraz, la 11 ani crescu 
preste măsură, la 12 ani era de 1'92 m. Muri la 
25 ani, având 2-27 m. înălţime şi 115 kg. greutate. 
Un uriaş român din present (1902) este Mai'in 
Greceanu, născut în judeţul Vlaşca, de 2-15 m. 
La unii U. cresc numai unele părţi foarte tare
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s. e. o jumătate a corpului sau un membru, un 
picior, o mână sau un deget.

Uriaşi, munţii, (germ. RiesengebirgeJ, munţi 
între Boemia şi Silesia, e partea mijlocie şi cea 
mai înaltă din sistemul Sudeţilor, lungimea lor 
e de 37 km., lăţimea 25 km., înălţimea culmei 
principale 1250 m.; piscuri mai înalte: Schnee- 
koppe (1603 m.), Hohes Rad (1509 m.l, Sturm- 
baube (1436 m.), etc. Coastele spre Silesia mai 
piezişe, spre Boemia prelungite. La poalele lor 
se află locuri de cură climatică: ’Warmbrunn, 
Schreiberbau, Krummhubel, ş. a.

Urle. Cuvântul are o istorie foarte controver
sată. In documentele slavone, emanate din can
celaria voevodală moldoveană în cele două secole 
dintâiu dela fondarea principatului, el exprimă 
noţiunea: donaţiune voevodală, moşie donatară, 
şi îmbrăţişează atât pămenturile dăruitoare va
salilor pentru drept şi credincios serviciu (ves- 
lujeniile), cât şi teritoriile hărăzite mănăstirilor 
(uricuri mănăstiresci). Structura juridică a acestor 
donaţiuni trădează originea ungaro-românească 
a instituţiunei. Patria ei a fost negreşit Mara- 
murăşul, de unde ea a fost transplantată în Mol
dova de descălecătorii acestui domniat. Şi pentru 
terminul technic »uric« e flresce a presupune 
provenienţa din un stat transcarpatin. £1 derivă 
pi'obabil din ungurescul orok, perpetuitas, do
naţiune perpetuă, trebuind admisă trecerea prin 
o filieră malorosiană. (G. Fopovici, Ordinea de 
succesiune în moşiile donative moldovene în 
seci. XIV. Bucur., 1903.) Această ipotesă pre- 
sintă însă şi dificultăţi fonetice neinlăturate ancă, 
dar atenuate încâtva prin trimiterea la speci
menele intermediare din ambele documente dela 
Roman-Vodă (1392—1393). O altă etimologie 
întâlnim la Haşdăo, Etymologicum Magn. Rom. 
111 2687. Cuventul a suferit o evoluţie sema- 
siologică, care era deja sub ultimii Muşatesci 
fapt împlinit. Dela teritoriul donat a trecut ter
minul >uric< asupra instrumentului prin care se 
efectua donaţiunea şi prin care se atesta ea în 
cas de nevoie asupra documentului. U. înseamnă 
de aici înainte: documentul voevodal, ce atestă 
donaţiunea de moşie, document voevodal pri
vitor la moşie, document voevodal în genere; 
in timpul mai nou: document vechiu. Uricar se 
numesce persoana, care scrie documentul. (Cf. 
şi Ghibănescu, Documentul, prefaţa la Uricar 
XXIII.) [G. P.]

Uricarul Axlnte, om de casă al lui Nioolae 
Oostip, a lăsat o cronică despre a doua domnie 
a lui Nioolae Mavrocordat înMoldova(1711—16). 
El era un simplu scriitor şi orânduitor de do
cumente, avea practica compunerei şi era şi în
văţat, sciind latinesce, grecesce şi poate tur- 
cesce. El cercetă şi puse în ordine hârtiile lui 
N. Costin, luând astfel locul acestuia de isto
riograf oficial al lui Nicolae Mavrocordat. A con
tinuat cronica lui Nicolae Costin, servindu-se 
între alte isvoare de acte oficiale şi de un fel 
de »gazeturi< sau »avisuri< străine. [Aguletti.J

Uridrosa, (med.) sudoare ce conţine ureă; 
astfel de sudoare se produce în caşuri de uremie. 
V. art. Urea şi Uraemia.

Urle, V. Uriaş.
Urina, lichidul ce secretează rinichii. Prin U. 

se eliminează din corp majoritatea productelor 
netrebnice ale vieţii organismului, cari variază

după soiul animalului şi după felul alimenta- 
ţiunei. Un om în vîrstă secretează la (Ji, între 
împrejurări normale, 1000—1500 gr. U., clară, 
ceva galbenă, cu un miros special, dar nu ne- 
plăcut, cu densitate 1'005—1'030. Numai o parte 
mică (circa 50 gr. în cuantul unei (jile) a U.-ei 
se compune din substanţe solide, partea cea mai 
mare se compune din apă. Substanţele solide sunt: 
urea (circa 35 gr. pe 4i), acid uric, Ereatin, Krea- 
tinin, Xanthin, acid hippmic, chlorat de sodiu, 
carbonate, sulfate, fosfate, alcalii. în U. se mai 
găsesce acid carbonic, azot, oxigen şi unele cu
lori: Zudrican, Urobilin, Urochrom şi Uroery- 
thrin. In fine se mai găsesc şi urme de celule 
epiteliale şi muciuă. La aer U. se descompune 
sub influenţa bacteriei Micrococcus ureae Pasteur 
şi capătă miros de amoniac. In caşuri de boală II. 
mai poate conţinea şi alte substanţe, s. e. în 
caşuri de nefrită conţine: albumină, în caşuri de 
Diabetes: zahăr, apoi sânge, puroiu în caşurile 
de boale corespunzătoare.

Urina dela vite cât sunt în grajd se absoarbe 
parte în paiele şi alt material de aşternut, parte 
se adună în puţul (cisterna) de urină, de unde 
se scoate cu căuşe şi pumpe pentru stropitul 
gunoiului, şi parte se scoate cu sacalele la câmp 
şi se stropesce cu ea trifoişti, lucerniere, gră
dinile de iarbă, uneori şi semănăturile. Este bine 
a o dilua cu apă, căci altfel fiind prea concen
trată, ea arde plantele.

Urinatores, familie de paseri din ord. Pelar- 
gornithelor, cu unicul gen Urinator şi cu spe
ciile: U. glacialis, U. arcticus şi U. septentrio- 
nalis. Aceste paseri trăiesc în regiunile îngheţate 
ale nordului şi sunt foarte bune înotătoare şi 
scufundătoare.

Urlaţi, corn. rur. în România, j. Prahova, se 
compune din 14 căt., cu 4500 loc. In corn. e 
o pepinieră de viţă americană.

Urlea, munte în Irans., cott. Făgăraş, la gra
niţă cu Rom. Piscul U. are 2479 m. înălţime. 
E bogat în păşune şi brădeturi.

Urlolu, V. Coş.
Urluenl, comună rur. în Rom., j. Teleorman, 

cu 2 cătuue (Tomeşti şi Lereni) şi 1403 loc. Are 
1 şcoală mixtă şi 4 biserici. In apropiere multe 
anticităţi romane.

Urlulul, rîu în Rom., isvoresce din j. Olt, întră 
în j. Teleorman, unde se revarsă în Călmăţuiu.

Urma, (vânat), locul unde se întipăresc pi
cioarele vânatului în pulbere, în tină, sau în 
neauă; locul unde vânatul s'a frecat de copac, 
cloambele roase, culcuşul, depărtarea paşilor, 
excrementele, cu un cuvânt ori ce semu după 
care vânătoriul cunoasce mărimea, soiul, etatea 
şi felul vânatului. U. rece se numesce U. veche, 
pe care cânii nu o pot urmări; U. caldă se nu
mesce U. proaspătă. [1. St. Ş.J

Urma sau picioi', se numesce şi o măsură de 
lungime, = ‘/e a unui stângen (v. ac.).

Urmărire, proceduri judiciare, demerauri spre 
a obţină plata unei creanţe. Când o persoană da- 
toresce vr’o sumă de bani sau o prestaţi une 
oarecare, ori un lucru, ea e urmărită, pentru 
ca creditorul să fie achitat. In general, U. se 
face prin portărei şi excepţional prin pritnari 
sau comisari de U. Averea persoanei urmărite, 
se vinde la licitaţiune publică, iar preţul se di- 
stribue între creditori. Executările în Rom. se fac
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întro 8 ore a. m. şi 8 ore p. in. Duminecile şi 
serbătorile nu se fac executări. Ori ce U., trebue 
să fie precedată de o scmaţie Ia care se alătură 
copia titlului ce se execută. Dacă, după somaţie, 
debitorul nu plătesce, i-se pune secuestru; iar 
lucrurile i-se vend. Lucrurile absolut necesare 
debitorului, nu se pot secuestra, urmări. U. în
cepe prin un comandament, care e tot o somaţie, 
când e vorba de U. imobilelor. In ce privesce su
mele pe cari cetăţenii le datoresc statului, jude
ţelor sau comunelor, pentru contribuţiuni, taxe 
de timbru şi înregistrare, amenzi, etc., există 
o lege specială de U. din 1877. Aici gradele de 
U. sunt; somaţiunea, secuestrarea averii debi
torului şi ven4area. [Scriban.]

Urmia, lac sărat în prov. pers. Aserbeidşân, 
lângă Tebriz, 3676 km*, la altitudine de 1220 m.

Urmfis, comună rur. în Trans., cott. Târnava 
mare, cu 1468 loc. români şi maghiari.

Urna, oinerar, vase din lut ars, ce se găsesc în 
morminte preistorice şi în cari s’a păstrat cenuşa 
morţilor. Simbolul cultului morţilor. Astă(Ji se 
numesce D. vasul sau cutia în care se depun 
buletinele de vot la alegeri.

Urna, (botan.) se 4i°e în special de capsula 
dela muşchi după ce i-a căcjut operculul (v. Cap
sula şi Ascidie).

Urochorda, (zool.) aşa mai sunt nuihiţi Tu- 
nicierii din causă că au notochordul localisat în 
regiunea codală a corpului.

Urocystis Rbh., (botan.) gen de ciuperci pă
răsite din familia Tilletiaceae (vecină cu Usti- 
lagineele v. ac.), cu vr’o 25 specii cari atacă 
diverse plante vii. s. e. U. occulta Rbh., pe tul
pini de secară; U. Violae Fisch., pe frunzele do 
Viola adorata, ş. a.

Urodela, amfibieni, având corpul alungit, cu 
4 picioare scurte şi o coadă persistentă. Dintre 
TI. unele au bronchii externe persistente (Pe- 
rennibronehiij, altele n’au bronchii decât în 
stare embryonară (DerotremiiJ.

Urogenital, aparatul, este compus din orga- 
ganele uropoetice propriu (jise: rinichii, urete- 
rele, vesica, uretra şi din organele genitale: te- 
sticulii, ovarele, vesioulele seminale, trompele, 
prostata, uterus şi ţesutele cari încungioară 
aceste organe.

Uroiu, (magh. Arany), corn. mică in Trans., 
cott. Hunedoara, cu 476 loc. rom. şi magh.; în 
apropiere ruinele unor cetăţi vechi. Drumul stra
tegic roman dintre Sarmisegetusa şi Apulum aici 
a trecut preste Mureş.

Urolithlasis, năsip sau calculi în urină, care 
se formează în rinichi, (v. Lithiasis, piatră.)

Uromyces Link., (botan.) gen de ciuperci pă
răsite din familia Pucciniaceae (v. Puccinia şi 
Uredinee), cu preste 250 specii, cari trăiesc pe 
diferite plante; aşa U. FabaeDe By., pe Vicciee; 
U. Betae Kuhn, pe Sfecle; U. Pisi De By., pe 
Vicciee, ş. a.

Urosqopla, examenul chimic şi microscopic al 
urinei in scop diagnostic sau pronostic, (v. Urina, 
Urea, acid uric.)

Urotroplna, Hexamethylentetramin Formin 
(CH,)e N4, se obţine făcând să acţioneze amo
niacul asupra aldehidei formice. Este o pulvere 
cristalină solubilă în apă. Soluţia apoasă încăl- 
(Jhă cu S04 H, diluat degajă formaldehidă, adău
gând apoi un exces de hidroxid de sodiu degajă

amoniac. Să disolvă în S04 Ha oonc. fără a-1 
colora. E întrebuinţat în medicină ca diuretic şi 
ca dis'olvant al acidului uric, în dosă 1—1'5 pe (ji-

Urs, mamifer din ord. Carnivoarelor, familia 
Ursidelor, ou mai multe specii. U. au corp scurt, 
gros, capul lungăreţ, urechi mici, dinţi foarte 
puternici, întocmiţi pentru a se hrăni cu carne. 
Picioarele cu 5 degete, talpa goală, umblă pe 
întreaga talpă, sunt deci plantigrade (v. ac.). 
Ghiarele suut neretractile. Coada foarte scurtă. 
Speciile mai însemnate sunt: U. brun, U. Gri.sli, 
Baribalul (v. ac.), U. polar sau alb, U. ame
rican, U. lăutar, ş. a. U. este cea mai mare fiară 
răpitoare din ţerile locuite de Români. In ve
chime Ardealul era renumit pentru mulţimea 
U.-Ior, din care causă Nemţii i-au dat numele 
de »Bărenland«. Chiar în (jiua de a4i Ardealul 
este cercetat an de an de vânători din Germania 
şi Anglia, cari ţin in arândă reviruri anume 
pentru vânătoarea de U. Ţeranul român dela 
munte, ca vânător, a stat pururea în renume, 
mai ales ca vânător de U. U. în heraldică în
seamnă putere şi curaj.

Ursul brun (Uraus drctosj are per des şi 
brun, rar argintiu sau negru, în tinereţe cu un 
guler alb la grumazi. Lungimea l-6—1’9 m., 
înălţimea la umeri 1—1-25 m. şi o greutate de 
vr’o 3(X) kgi'. Trăiesce în ţerile reci şi temperate 
ale continentului vechiu; în Englitera, Francia 
şi Germania au dispărut. Se brănesce cu carne, 
fructe, miere şi furnici. Pe ora îl atacă numai 
fiind întărîtat. Se acaţă foarte bine pe arbori, 
merge pe doue picioare. Domesticit învaţă a juca. 
lai'iia duce o viaţă somnolentă. Şunca de U. e 
gustoasă. Mai uainte untura şi fierea Iui se în
trebuinţa în medicină.

Ursul furnicilor, v. Furnicar.
Ursul GrisU (Uraus cinereus, ferox, horri- 

bilisj, mai mare decât U. brun. Perul argintiu 
sau brun. Lungimea 2-3—2-5 m. şi o greutate 
de 450 kgr. Trăiesce în America de nord.

Ursul lăutar (Procyon lotor), mamifer din 
ordinul Carnivoarelor, are per de coloare găl- 
binie-cenuşie cu negru. Lungimea corpului 65 cm., 
a co4ii 25 cm. Trăiesce în statele unite ale Ame- 
ricei de nord. Se nutresoe cu fructe şi oue de 
paseri. Se domesticesce uşor şi se ţine pe lângă 
casa omului. Mâncările uscate sau cu sânge le 
spală în apă. Blana se folosesce; carnea se mă
nâncă.

Ursul de mare (Otaria ursinaj, mamifer din 
ordinul Pinnipedelor (v. ac.), este acoperit ou 
per brun sau negru, pe burtă mai deschis, la 
partea dinainte petat cu alb. Perul e foarte 
moale, ca mătasa. Bărbătuşul ajunge 3 m., fe- 
meiuşa numai cam pe jumetate. Trăiesce în nordul 
Oceanului Pacific. Se vânează pentru blana sa.

Ursul polar (Ursua maritimus), mamifer din 
ordinul (jarnivoarelor, are perul alb, tălpile cu 
per. Urechile mici. Grumazul mai lung ca la U. 
brun. Coada foarte scurtă. Lungimea corpului 
2'5 m., înălţimea la umer P35 m., greutatea 
800 kgr. Trăiesce pe malurile ţerilor polare din 
continentul vechiu şi nou. Este animalul cel mai 
îngrozitor al nordului. Atacă şi pe om. înoată 
şi fuge foarte bine. Hrana lui constă îu pesci 
şi foce. Carnea lui se mănâncă. Gi'ăsimea lui 
servesce la mâncări şi pentru ars. Blana se fo
losesce.
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Urs de Margine, David, baron, celebru co
lonel şi filantrop român, n. ISlti în corn. Măr
gineni, cott. Făgăraş în Trans. din părinţi gră- 
niţeri, f 10 Sept. 1897 în Sibiiu. 1834 întră 
în regimentul 1 român de graniţă ca simplu 
gregar; la 1 Mart. 1841 fu numit sublocotenent 
cl. II, 20 Oct. 1848 ajunse locotenent, în care 
calitate în 1848—49 luă. parte la luptele dela; 
Oşorheiu, Lorinczfalva, tlrmos, Hidveg, Simeria, 
Kâszon-Ujfalu şi Biikszăd. Pentru bravura do
vedită în lupta din urmă fu decorat cu crucea 
pentru merite mii. şi cu ord. rus. Sf. Ana. Iu 
30 Aug. 1849 avansa la rangul de căpitan cl. II; 
la 19 Nov. 1850 fu transferat la reg. 34 de inf.; 
la 24 Ian. 1851 căpitan cl. I şi la o Maiu 1859, 
de odată cu transferarea sa la regim. 52 de inf., 
avansa la rangul de major. Ca comandant de ba
talion luă parte în acelaş an la rosboiul în conti'a 
Franciei şi Piemontului, excelând prin vitejie 
extraordinară în lupta dela Solfei ino prin susţi
nerea eroică de 4 ore a Medolei cu 10 compănii 
şi 2 lunuri, contra întregei divisiuni Luzy a tru
pelor franceze. Pentru această rară vitejie U. 
fu distins cu ordinul coroanei de fier cl. 111, eu 
crucea de cavaler a strălucitului ordin Maria 
Teresia, şi pe basa acestuia cu titlul de baron. 
U. a fost singurul român, care s'a putut mândri 
în monarchia austro-ungară cu acel ordin. La 
1 Febr. 1860 U. e transferat la regim. 64 de 
inf.; 14 Nov. 1861 şubcolonel, iar la 29 Oct. 
1863 colonel, in care calitate la 18 Dec. 1864 
e trecut la pensie, din causă, cum se (jice, că a 
înaintat în puterea rangului seu de colonel, după 
stările de atunci, pe un tiner oficer român, ne
agreat superiorilor sei. După 2 ani de retragere, 
D. e chiemat din nou sub arme în resboiul din 
1866, şi i-se încredinţa lui comanda insulei şi a 
fortăreţei Lissa, cel mai important punct în 
lupta cu Italia; aperându-se cu bravură trei (jilo 
contra atacului cumplit al flotei italiene, îi suc
cede să o oprească în înaintarea ei până la so
sirea escadrei imperătesci sub contra-admiralul 
Tegettbof. Cu toate faptele sale de vitejie mi
litară, în 1 Febr. 1867 U. fu trecut din nou la 
pensie, tot cu rangul de colonel, şi aceasta mai 
ales pentru sentimentele sale naţionale pronun
ţate. După câştigarea fondului de montură 'al 
foştilor grăniţori din regim. rom. I pentru sco
puri culturale, baronul D. în fruntea comitetului 
administrativ al acelui fond şi al şcoalelor gră- 
niţeresci, înfiinţate în comunele aparţinătoare 
fostului regiment rom. I de graniţă, a muncit 
cu o perseveranţă uimitoare mai bine de un 
păti-ar de secol pentru ridicarea şcoalelor grăn. 
la şcoalele de model in ceea ce privesce instruc
ţiunea poporală, şi zidind în multe comune ade
vărate palaturi culturei naţionale rom.; >Asocia- 
ţiunea pentru lit. rom. şi cult. pop. român» îl 
nnmerâ intre membrii săi fundatori, şi uu lung 
şir de ani între membrii comitetului său central; 
tot asemenea a fost unul dintre fundatorii »A1- 
biiţei», a primului institut de credit şi economii 
românesc din patrie. Prin testament lăsă în
treaga sa avere ca fundaţiune de stipendii pentru 
tinerimea neamulni său. (Cf. Fr. Rieger, Oberst 
David Baron U. de Margina bei Solferino u. Lissa. 
Hermannstadt, 1898; Dr. Bunea, Discursuri. 
Blaj, 1903. «Transilvania», Sibiiu, 1897.) [nt.] 

Urs, Nicola, V, Horia.

Ursa, două constelaţiuni: Ursa mare se află 
la rectascensiune 120—207° şi deolinaţiune nor
dică 30—72°. După Heis, U. mare are 227 stele 
visibile cu ochii nearmaţi, dintre cari 7 sunt mai 
memorabile; 6 sunt de gr. II şi una de al IlI-le, 
4 formează un tetragon neregulat, de forma ca
rului (trupul ursei), iar celelalte 3 formează o 
linie curbată, ca ruda carului (coada ursei). Steaua 
din capătul oocjii se numesce Benetnof, cea din 
mijloc Mizar, lângă care la distanţă de li*/*' 
se află steluţa Alcor sau pogăniciul, iar cea diu 
fruntea rucjii se numesce Aliot; cea deasupra 
şi mai depărtată de rudă este Dubhe. (v. şi Aro- 
turos.) Cele 7 stele ale U.-ei mari se numiau la 
Romani «Septemtrio». Ursa mică, (la 210—270° 
rectascensiune şi 67° deolinaţiune noi'd.) cuprinde 
după Heis 54 stele visibile cu ochii liberi, dintre 
cari 7 formează laolaltă un car, la care ruda 
este îndreptată chiar opus cu ruda U.-ei mari. 
Numărând distanţa roţilor posterioare ale cai-ului 
celui mare de 5 ori oblu în sus, ajungem la 
steaua ce se află în fruntea ru(}ii carului mic, 
şi cai'e se numesce steaua polară, depărtată 
de polul nordic IVs0- Printre ambele constela- 
ţiuni se întinde coada bălaurului (v. ac.).

Urşian, Valerian, prof. şi jurisconsult rom., 
n. Apr. 1845 în R.-Vîlcea, a studiat în Bucur, 
şi Romă, unde a obţinut doctoratul la 1876. Şi-a 
continuat apoi studiile în Paris şi dela 1878 în 
Berlin. Dela 1880 prof. de dr. nat. şi al ginţilor 
la univ. din Iaşi, iar dela 1883 la univ. din Bucu- 
resci. A fost mai de multeori deputat şi de 
present e senator, făcând parte din part. liberal. 
Ser.: Despre importanţa dr. internaţional, 1881; 
L’Autriche-Hongrie et laRoum. dans la question 
de Danube, 1882; Despre princip, de naţionalitate, 
1884; Despre agenţii cons. şi diplomatici, 1904. 
A publicat şi poesii sub titlul «Amintiri» (1895).

Urşilor, insulele, grupă de insule nelocuite la 
coasta Siberiei, spre nord dela gura rîului Go- 
liina. Vriilor, insula, insulă nelocuită, spre sud 
dela ins. Spitzberga, muntoasă, straturi de căr
buni ; descoperită 1596 de Barents.

Urşilor, lacul, lac în partea nord-vestică a 
Nordamericei brit., 18,170 km1., prin rlul Ur
milor se scurge în Mackenzie.

Ursini, (zool.) v. Echinoidae.
Urşinic, numire veche pentru catifea.
Ursita, destin (v. ac.).
Ursitoare,4inele destinului, (v. ai*t.Fata, Moiru, 

Parcele.)
Ursula, martiră, după tradiţiune fica regelui 

britic Deonotus, care în fi-untea a 11,000 virgine 
a făcut un peregrinaj la Roma, şi când s'a re
întors din peregrinaj, ajungând la Colonia (Koln), 
a fost ucisă la an. 453 de cătră Huni, cari 
atacau această cetate. Cetăţenii din Eoln au în
mormântat cadavrele celor 11,000 virgine şi au 
ridicat Ia mormântul lor o biserică, care a re
staurat-o mai tânjiu P. Clemenţiu.

Ursuline, ord de călugăriţe, întemeiat la 1557 de 
cătră fecioai'a Angela Merici din Brescia (Italia). 
U. se ocupă cu îngrijirea bolnavilor şi în spe
cial cu crescerea şi instruirea copilelor, având 
multe iustitute înfloritoare şi foarte căutate în 
toată Europa.

Urtica L., (botan.) gen de plante de regulă 
herbacee din fam. Urticaceelor, trib. Urtioeae, 
fără latex, cu peri urii cânţi, cu foi oposite, flori
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4-mere în inflorescenţe glomerate. Cuprinde vr’o 
30 specii temperate şi subtropicale, unele din 
ele textile importante, precum JJ. Puya, Eoxb. în 
Estindia. Mai rar se cultivă spre acest scop spe- 
ciele indigene la noi: {J.imeaL., «urzica mare< 
şi TJ. urens L., »u r z i c a mic ă«. [A. Pr.]

Urticaceae, (botan.) vastă familie de plante 
dicotyle monocblamydeae de cel mai variu habit. 
Cuprinde plante anuale, perene sau lemnoase. 
Cele ca. 1500 specii distribuite mai ales în ţerile 
calde, mai puţin temperate, sunt dispuse în
8 triburi (după unii constituind familii proprii),
dintre cari cităm ca mai importante: tribul Ulmeae 
(cu genul Ulmus şi OlaneraJ, tribul Celtideae {gen 
important CeltisJ, tribul Caunabineae (cu genul 
Humulua şi QanabisJ, tribul Marea (gen. import. 
Ficus, ArtoearpusJ, tribul Urticeae (cu genul 
Uriica, Laportea,\ Boehmeria, Parietaria, ş. a.), 
(v. şi Ulmeae.) [A.Pr.]

Urticarla, (Blândă), o boală de piele, carac- 
terisată prin ridicători ale pielei, asemenea cu 
cele produse prin atingere cu urzică; ea cau- 
sează o mare mâncărime, apare şi dispare rapid, 
n. se arată în urma ingerărei unor alimente 
(intoxicaţie alimentară), ca fragi, raci, scoici, în 
urma împunsăturilor de insecte, în urma unei 
băi reci sau a unei emotiuni, în decursul reu
matismului şi a unor maladii febrile. U. poate 
fi însoţită şi de febră şi începe ca o maladie 
gravă cu greaţă, vărsături, opresiuni, sincopă şi 
apoi apare erupţiunea de U. Tratamentul constă 
în administrarea unui purgativ, spălare cu oţet, 
aplicarea de amidon pe piele. Adese însă U. 
dispare de sine. [Dr. Imerwol.]

Urticaţliine, biciuire cu urzici proaspete, spre 
a provoca o iritaţiuoe locală a pielei.

Uruguay, (Bepublica oriental del JJ., mai 
nainte Banda oriental), republică în America 
de sud lângă Atlantic, între Brasilia şi Argen
tina, 186,920 km»., cu 877,000 loc. (1897). La 
nord muntoasă, restul şes lipsit de arbori. Rîuri 
principale: U. şi afluentul acestuia Rio Negro. 
însemnată economie de vite (in 1894 au fost
9 milioane vite cornute şi 23 milioane oi); fa
bricaţie de extract de carne în Fray Bentos 
lâugă rîul U. Export de lână, piei, carne mu
rată, extract de carne la 1897 în total de 29-3 mi
lioane pesos; import de 19'5 mii. pesos. Portul 
principal Mentevideo. Constituţia dela 10 Sept. 
1829. In fruntea republice! stă un president; 
legislativa: senat şi cameră; datorie la 1898: 
1203 mii. pesos; armata stabilă 3480 oameni, 
garda naţională ca. 20,000 oameni. Căi ferate 
1625 km., telegraf 5471 km. Moneta: peso na- 
cionale = ca. 5 coroane. Ţeara e împărţită în 
19 departimientos. Capitala Montevideo. Pentru 
a-şi asigura gura rîului La Plata, Spaniolii au 
ocupat teritoriul U. de a(Ji abia în seci. X.V1I1. 
25 Aug. 1825 U. îşi proclamă independenţa; 
1864—65 purtă resboiu contra Brasiliei, apoi 
împreună cu aceasta contra Paraguayului. Ur
mară lupte interne între partidele Colorados şi 
Blancos, primii ieşiră învingetori.

Urumbef, corn. rur. în Rom., j. Constanţa, cu 
2 cătune (U. şi Făgăraşul nou) şi 1336 loc. Are 
2 şcoale, 2 biserici şi 3 mori cu abur.

Urusoff, principe rus, vice-preşedinte pentru 
Moldova al guvernului instituit de Ruşi, după 
isbucnirea resboiului Crimeei (1854). Domnitorii

lipsind din ţeară, ocârmuirea a fost pe mâna sfa
tului administrativ sub conducerea preşedintelui 
baronul de Budbei'g şi a celor 2 vice-preşedinţi: 
Ealcinski pentru Muntenia şi U. pentru Moldova.

Urzeală, Grele de tort trebuincioase pentru a 
face bătătura pânzei.

Urzica, numele românesc al plantelor: Urtica 
dioica L. şi Urtica urens L. (v. ac.). Urzică 
mare = Urtica dioica L. (v. ac.). Urzică mică = 
Urtica urens L. (v. ac.). Urzică moartă = La- 
mium album L., Lamiuin maculatum L. şi La- 
mium purpureum L. (v. ac.).

Urzicarlu, numire ce Românii din Bucovina 
dau unei paseri foarte mici, care pare a fl o 
specie de Pitulice.

UrzicenI, com. rur. în Ecm., j. Ialomiţa, se com
pune din 2 sate (U. şi Cotorca), cu 2279 loc. 2 şcoale 
şi 2 biserici. Comerciu viu, 2 tîrguri pe an.

Urzicuţa, com. rur. în Rom., j. Dolj, se com
pune din 3 cătune (U., Urzica mare şi Ionelele), 
cu 2131 loc., 2 bis. şi 1 şcoală mixtă.

U. S>, prescurtare pentru United States, sta
tele Uniunii nordamericane; u. s., prescurtare 
pentru ut supra, = ca sus.

Us, mod de a lucra constant, o practică uni
formă asupra unei chestiuni. Art. 1 din Cod. 
Com. italian spune că dacă asupra unei chestiuni 
cod. comercial omite să vorbească, se aplică U.-le 
comerciale. Tot aşa e şi în Germania şi Olanda. 
U.-le pot fi locale sau speciale şi generale. Cele 
dintâi au precădere asupra celor de al doilea. Cod. 
Com. român nu recunoasce nici o valoare U.-lor 
comerciale, căci el (J'ce că dacă cod. com. (ace, 
se va aplica codul civil. înainte, U., obiceiul 
vechiu, avea putere de lege. (Art. 13 Cod. Caii mac; 
art. 11, cap. I, Cod. Andr. Donici.) Din călcarea 
unui U. nu se poate face un motiv de cassare. 
Lunga părăsire a unei legi, se numesce disue- 
tudine, care e considerată de unii ca un mod 
de abrogare tacită a legilor, (v. şi art. Obici- 
nuinţa şi Moda.)

In alt înţeles Usul, ca şi usufructul (v. ac.), 
este dreptul de a se servi de lucru şi de a-i 
percepe fructele, însă numai cât îi trebue ace
luia care are acest drept asupra lucrului; astfel 
dreptul de U. e un usufruct restrîns, de oarece 
nu dă dreptul de a lua toate fructele sau ve
niturile lucrului. Aşa dacă s’a dat U. unui loc, 
nu se pot pretinde mai multe fructe din acest 
loc decât e necesar pentru trebuinţele usuarului 
şi a familiei sale, cum şi a copiilor ce va ave îu 
urma constituirii dreptului de usufruct. Usuarul 
trebue să îngrijască de lucrul dat spre folosinţă 
limitată ca un bun gospodar. Dacă i-s’a dat un 
animal spre folosire, usuarul respunde de dau
nele ce ar pute causa animalul în timpul cât îl 
folcsesce. Dreptul de U. e în afară de comerciu, 
aşa că usuarul nu poate ceda nici închiria lucrul 
seu altuia; dar creditorii usuamlui pot urmări 
fructele percepute de dînsul. [Scriban.]

Usagara, ţiuut în Estafrica germ., muntos dar 
productiv; loc principal Kilossa.

U. S. Am. prescurtare pentru United States 
of America.

Usambara, litoralul nordic în Estafrica germ., 
4620 km4., cu 17,500 loc., loc muntos, productiv ; 
locuit de Vaşambari; loc principal Wuga.

Uşanţa, (franc. Usance) obicinuinţă (v, ac.), 
îndeosebi usuri comerciale (v. Us).
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Usaramo, litoral în Estafrica germ. cu por
turile Dar es Salam şi Bagamoyo.

Uscare, proces chimic în urma căruia .se di
strug germenii oi'ganici ai materiilor. Materiile 
organice: s. e. fructele şi poamele comerciale, 
şi lemnul diferiţilor arbori de construcţii in
dustriale, când întră în întrebuinţarea comer
cială, sunt supuse acestui proces. Se practică 
mai multe metode de U. Reducerea volumului 
prin apăsare produce U.-rea materiei organice 
ca şi contactul corpului cu temperatură foarte 
înaltă ori foarte scă4utâ. Poamele şi fructele 
sudice se uscă cu ajutorul temperaturei înalte, 
întroducendu-se acestea în cuptoar'e pe ţevi de 
tinichea şart de gratii de nuele. Pentru conser
varea gustului genuin s’au iscodit mai multe si
steme, dintre cari cel mai recunoscut e al lui 
Appert, prin încălzire.

Uscaţi, corn. rur. în Rom, j. Neamţu, situată 
dealungul părăului Valea-Albă, se compune din 
6 oăt., cu 2261 loc. Intru pomenirea vitejilor 
căluţi la acest loc, sub Ştefan cel Mare la 1476 
Iulie 26, s’a ridicat un monument; în legătură 
cu aceasta s’a decretat schimbarea numelui în 
Besboeni.

Uscudama, cetate a Bessilor lângă Hemits în 
Tracia, amintită de Eutropiu şi Amian Mascelin. 
Etimologia numelui acesta servesce slaviştilor, 
dimpreună cu alte dovedi, pentru a proba, că 
vechea poporaţie a peninsulei balcanice ar fi fost 
de obârşie slavă. Argument însă nefundat.

Usedom, insulă între Mai'ea Baltică şi sinul 
dela Settin, 408 km*., cu 33,000 loc.; oraşul U., 
1755 loc.; navigaţie.

Uşier, V. Ostiar şi Portar.
Uşile altarului. Altarnl este despărţit prin ico

nostas, oare are trei uşi; uşa de mijloc sau »cea 
împSrăteaacăt, şi alte două uşi de cătră mează-cji 
şi mează-noapte. Prin uşa împ. numai preoţii şi 
diaconii au drept să între mai ales la aducerea 
sf. dai'uri, la întratul cu sf. evangelie şi la alte 
părţi mai alese ale cultului divin; pe când pe 
celelalte două uşi laterale pot întră şi alte feţe 
bisericesc!.

Uslna, stabiliment industrial înzestiat cu ma- 
şiue mai mari.

Uskoki, uua din numirile date Românilor din 
Istria (v. Cici, Ciribiri şi Istro-Români).

Uşkiib CSkopUeJ, capitala vilaietului turcesc 
Cossova, lângă Vardar, 29,000 loc.; arcbiepiscop 
grec şi episcop bulgar; în evul mediu a fost 
câtva timp capitala Serbiei.

Usnea DilI., (botan.) gen de Licheni cari trăiesc 
pe arbori, rar pe sbinci, cu specia mai comună 
U. barbata l,., abundentă pe braiji în munţi şi 
pe alţi copaci în câmpii. Popular (în Bucov.) 
se chiamă mătreaţa de arbori, barba ur
sului. Are tbalul în formă de filamente lungi, 
ramificate puţin sau mai mult, cari spânzură în 
jos de pe crăcile copacului.

Uspenia, mănăstire lipovenească de călugări 
îu Rom., j. Tulcea; are 1 biserică frumoasă şi 
50 călugări. E residenţa episcopului Lipovenilor 
din Dobrogea.

Ussa, atluent pe dreapta rîului Peciora în 
guvernam, rus. Arcbaugel, 660 km. lung.

Ussuri, atluent pe dreapta Amurului in Asia 
orientală'; 1170 km. lung.

Ustle-Putlla, V. Gura Putilei.

Ustllaglnaceae, (botan.) UatUagineae, familie 
de ciuperci părăsite mai ales pe plante fane- 
rogame. Miceliul lor extern sau intern e loca- 
lisat mai ales pe frunze şi pe flori unde produce 
umflături mari sau gale (v. ac.). Pe anumite ra
muri ale iniceliului se produc spori durabili, cari, 
ca şi teleutosporii (v. ac.), când germinează dau 
un promicel (= basida) divisat transversal, iar 
pe acesta se fac sporidii (= basidiospori) laterale. 
Genul mai pridcipal e Vatilago Rers., cu preste 
200 specii, dinti-e cari, U. Avenae Jeus., atacă 
ovăsul; U. Tritid Jeus. şi U. aegetum Dittum., 
atacă grâul; U. violacea Fckl., atacă anterele 
Caryophylleelor; U, Maydia Corda, atacă în 
special spicul şi ştiuleţii de Porumb, dar şi spicul 
altor Graminee; e cunoscută popular sub nu
mele de >Tăciune«, din causa colorei sporilor 
săi, neagră ca praful de cărbune. Se combate, 
cu sulfat de cupru şi carbonat de calce, ca şi 
alte părăsite criptogamice (Peronoapora, etc.).

[S. Şt. R.]
Usturoi sau Ustunoi, numiri populare ale plantei 

cultivate Album sativum L. (v. ac.).
Usturolţa, una din numeroasele numiri po

pulare ale plantei Alliaria officinalis Andrz., sin. 
Sisymbrium Alliaria Scop. (v. ac.).

Usuo, vîrfurile murdare ale lânei.
Usucapiune. Obligaţiunile se sting, între altele, şi 

prin prescripţiune (v. ac.), astfel că prescripţia 
e un mijloc de a se libera de o obbgaţiune. Pres
cripţia însă poate fi un mijloc de a dobândi pro
prietatea, în care cas se numesce prescripţiune 
achisitivă sau U. Aşa, cine stăpânesce în mod 
public, cu titlu de proprietar, un imobil titnp de 
30 ani, îl proscrie, devine proprietarul lui. Gel 
care câştigă un imobil în basa unui just titlu, 
adecă a unui titlu translativ de proprietate, cum 
o venijarea, schimbul, etc., şi e de bună cre
dinţă, poate, după caşuri, prescrie imobilul prin 
10 sau 20 ani. Buna credipţă aici este credinţa 
posesorului că cel dela care a dobândit imobilul 
avea toate însuşirile cerute de lege spre a-i pute 
transmite proprietatea.

Usufructul, dreptul de a se bucura de lucrurile 
ce sunt proprietatea altuia, întocmai ca însuş 
proprietarul, însă cu îndatorire de a nu dena
tura lucrul asupra căruia e constituit U. U. poate 
fi legal sau convenţional, după cum o stabilit 
de lege sau prin voinţa omului, prin contract. 
Astfel, în puterea legii, tatăl are dreptul să se 
folosească de averea copiilor săi minori până 
la virsta de 20 ani deplini sau până la eman
cipare. Prin voinţa omului, prin convenţiuue, 
U. poate fi constituit cu titlu oneros, când con- 
stituitorul stipulează ceva ca contravaloare îu 
schimbul U.-lui, sau cu titlu gratuit, când se 
face ca donaţiune. U. poate fi stabilit şi prin 
testament, aşa că se poate lăsa unuia nuda pro
prietate, iar altuia dreptul de folosinţă. U. poate 
îi constituit asupra lucrurilor mobile sau imobile. 
El se stinge prin moartea persoanei în folosul 
căreia s'a constituit acest drept, prin expirarea 
terminului acordat pentru folosinţă, prin folo
sinţă abusivă, prin renunţarea usufructuarului 
la dreptul său, etc. [Scriban.]

Uşura, faptul de a lua o dobândă excesivă 
(v. Inteies). Legile asupra U.-ei au fost mai 
toate desfiinţate. Aşa e în Austria, Germania, 
Olanda, Anglia, Spania. In Rom. U. nu e conside-
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rată ca un delict, dar art. 494 Cod. pen. belgian 
pedepsesce U. obicinuită când cămătarul a abusat 
de slăbiciunea şi pasiunile împrumutatului. Acelaş 
lucru e şi în Austria (L. 28 Maiu 1881) şi Un
garia (L. 2 Maiu 1883). [Scriban.]

Uşurătate, în înţeles fisic înseamnă însuşirea 
obiectelor care puse în cumpănă cu altele se 
arată a fi mai puţin grele decât acestea. U. mai 
denotă iuţeala şi sprintenia cu care se îndepli
nesc anumite lucrări şi în line înseamnă, în 
sens moral, nestatornicie, nesocotinţa în ţinută, 
în conduită şi preste tot în îndeplinirea lucră
rilor şi a obligaţiunilor. Iu acest sens se vor- 
besce de greşeli făcute din U. Pentru aceste 
două din urmă sensuri se întrebuinţează mai 
bine forma *ufurinfăt.

Usurpaţiune, acţiunea vicleană sau violentă de 
a se imposeda şi usa în mod arbitrar de averea 
sau bunurile altuia, de numele, de titlurile de 
onoare ale unui demnitar, de drepturile şi su
veranitatea unui stat. Ea mai este suspendarea 
sau însuşirea suveranităţii naţionale de oătră un 
principe, dictator sau preşedinte de republică, 
care suprimând libertăţile publice în folosul său 
personal se pune în afară de lege şi mai pe sus de 
lege, domnesce şi guvernează ca un tiran. Moartea 
unui asemenea usurpator era nu numai scnsată, 
dai- chiar lăudată la Greoi şi la Romani. [W.]

Usus, V. Us.
Uţa, femeie legendară, n. în munţii Abrudului, 

în Ardeal, din români nobili, fu răpită de Tătari 
(Mongoli) la prima lor năvălire din 1241 dim
preună cu o mulţime de Români, dar la reîn
toarcerea lor, ca fată mică ce eia, scăpă din 
manile lor pe locul satului Volovăţ din Buco
vina, unde petrecu in ruinele unei cetăţui de 
acolo până la sosirea lui Dragoş-Yodă din Mara- 
murăş în părţile acelea. Adusă înaintea acestuia, 
fu răpită de un nor alburiu şi luminos, după ce 
îi proroci că va stăpâni pe vecie toată ţeara în 
care venise. (Cf. S. FI. Marian, Tradiţii. Bucu- 
resci, 1895, pag. 54.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Utah, stat în Uniunea nordamericană, ţeara 
Mormonilor, 220,060 km8., cu 207,905 loc. (1890); 
ţeară muntoasă, la nord-vest basinul Marelui lac 
sărat, la sud-est udată de rîul Colorado; parte 
mare deşert, în văi insă păment productiv; Ioc. 
se ocupă cu agricultura şi cu economia de vite; 
mine bogate de aur, argint, lier şi cărbuni. Ca
pitala Great Salt-Lake City. U. a fost ocupat de 
Mormoni la 1847, 1850 s’a organisat ca teri
toriu, 1895 a întrat ca stat în Uniune.

utensilii, instinimente, unelte, scule; mijloace 
de existenţă.

Uterini, flat.J fraţi născuţi din aceeaşi mamă, 
dar neavend acelaş tată.

Uterus, organul de gestaţiune, în care ovulul 
fecundat prin spermatozoizi se desvoaltă. El are 
forma unei pere turtite, al cărei fund e aşezat 
în sus şi al cărui vîrf privesce în jos în vagin 
(corpul şi colul [gâtul] uterinj. U. e format din 
afară în lăuntru de: 1) seroasa (peritoneul); 
2) stratul muscular (neted), care în timpul în
sărcinării ia o desvoltare excesivă şi 3) mucoasa 
epitelialH. Iu interiorul uterului, mărginit de 
epiteliu, se găsesce cavitatea uterină, foarte mică 
în raport cu mărimea organului, şi în care se 
desvoaltă ovulul fecundat; cavitatea uterină are 
trei orificii mici: unul la partea inferioară a co

lului, care se deschide în vagin şi prin care 
întră spermatozoizii, iar celelalte doue la partea 
superioară şi laterală a corpului uterin, cari se 
deschid în trompele lui Falope şi prin cari întră 
ovulul din ovarii în cavitatea uterină, se întâl- 
nesce cu spermatozoizii şi e fecundat. U. e situat 
în esoavaţiunea hasinulni, între beşica udului şi 
rectum şi su.sţinut prin mai multe ligamente. Ar- 
teriile uterului sunt: arteriile uterine şi utero- 
ovariene. [Imerwol.]

Patologia: lesiunile traumatice sunt causate 
de accidente externe şi de rupturile pe cari 
nascerea poate să provoace mitrei. Lesiunile in- 
flamaiive sunt cunoscute sub numirea de me- 
trite, cari formează un complex patologic. Ne
vralgiile uterine sunt foarte dureroase şi ele 
depiud de regulă ori de o stare gutoasă a femeii, 
sau de o stare de anemie şi iritaţiune nervoasă 
generalisată. Deplasările uterului se fac în di
ferite sensuri, mitra uneori se întoarce înainte 
(anteversiunej, alte ori înderept (retroversiune) 
sau în dreapta ori în stânga (lateroversiune). 
Dacă uterul se îndoaie formând cot la colul uterin 
se numesce flexiune^ astfel avem: anteroflexiune, 
reiroflexiune şi lateroflexiune. Mitra poate să 
se coboare în vagin, alto ori ea se întoarce pe 
dos şi atunci avem inversiunea uterului. Atresia 
(strictura) colului poate fi congenitală sau cica- 
tricială, care se poate remedia prin dilataţiune 
instrumentală sau cu sponghii comprimate ori 
laminaria digilata; cele mai bune resultate le 
dă electrolisa, masagiul. Tumorile uterice for
mează un complex patologic, cele mai frequeute 
sunt fibromele, fibro-miomele, cancerele, ale căror 
remedii întră în chirurgiă. [Dr. Tălăşescu.]

Uthyr Pen Dragon, v. Arthur (voi. I, pag. 275 b).
Uţi se numesc la scriitorii bizântini (Cumanii, 

cari de prin 1070 încoace avură dese lupte cu 
imperiul roman resărîtean, cu Românii dintre 
Nistru şi Carpaţi, şi cu Maghiarii, până ce fură 
înfrânţi în 1228 de cătră Mongoli în bătălia dela 
Calea de lângă Nipru, când o parte din ei se 
refugiară în imperiul roman resăritean şi fură 
aşezaţi acolo printre Românii dintre Nistru şi 
Dunăre, iar altă parte fură primiţi in 1235 în 
Ungaria între Tisa şi Dunăre, unde se maghia- 
risară cu timpul. Unii cred că şi Huţanii rusi- 
ficaţi din munţii apuseni de mează-Z> ai Buco
vinei âncă ar fi de origine Uţi sau Cumani, iar 
alţii îi ţin de Daci [Dr. I. G. Sbiera.]

Utica, 1) TJ., colonie feniciană la nordul Africei, 
spre nord-vest dela Carthago; aci s’a sinucis Cato 
cel Tiner (supranumit apoi şi »Uticensis«). 2) U., 
oraş -în statul nordamerican New-York, lângă 
Erie, 44,007 loc. (1890); comerciu cu brânză.

Util, tot ceea ce contribue la menţinerea şi 
întărirea vieţii umane. Este cel mai mare bine 
în teoria Utilitarismului (v. ac.).

Utilitarism, sistemul moral, după care so con
sideră ca bine, tot ceea ce poate să contribue la 
sporirea plăcerii în omenire. Din doue fapte, 
acela e mai bun care a contribuit în definitiv 
mai mult la fericirea totalităţii oamenilor. Prin
cipiul U.-ului este: cea mai mare fericire pentru 
cei mai mulţi oameni. Este susţinut cu deose
bire de şcoala engleză: Bentham, John Stuart 
Mill, Herbert Spencer.

Utilitate, (folos), calităţile sau însuşirile cari 
fac lucrurile proprii de a ne satisface trebuinţele.
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Astfel calităţile lucrurilor prin cari satisfacem dife
ritele noastre trebuinţe (foame, sete, plăcerea, etc.) 
ca pâne, apă, musică, etc. se numesc U. In 
iimbagiul comun prin U. se înţelege profit sau 
avantaj. In morală un lucru se <}ioe util atunci 
când el satisface trebuinţe resonabile. U. este 
naturală când există în mod natural într’un 
lucru, cum este la apă, aer, etc. şi produsă când 
U. este creată prin mintea şi munca omului, 
cum este o casă, pănea, haina, etc., aceste lu
cruri devenind utile prin intervenţia omului. Suma 
U.-lor care satisface trebuinţele noastre fisice sau 
morale, constitue avuţia, deci ori ce lucru care 
poate satisface o trebuinţă a omului, este o bo
găţie. (v. Valoare, Trebuinţă, Preţ.) [B. V.]

Ut Infra, flat.J ca mai jos.
UtI possidetis, flat.J »după cum le aveţi» (statua 

(]uo) astfel se începe în dreptul roman interdictul 
pretorului dat pentru apărarea averii.imobile.

Utopia, termin general pentru ori ce fel de 
proiecte imaginare întru cât sunt considerate 
ca cu neputinţă de realisat. Numirea e grecească 
şi ar însemna >nicăirea<, nume dat de cătră 
Tbomas Morus unei fabuloase insule, pe care în 
opera sa »De optimo reipublicae stătu, deque nova 
insula Utopia» 1516, pune să se petreacă acţiunea, 
ce ar ave în vedere întocmirea unui guvern ima
ginar, în care totul ar fi perfect. [PI.]

Utrecht, prov. oland., 1384 km*., cu244,8301oc. 
(1897). Capitala U.- (IrajectumJ, 98,434 loc.; 
archiepiscop rom.-cat., şi unul vechiu catolic; 
dom gotic cu morminte regale; mai multe musee, 
universitate (dela 1636); ţesătorii, fabrici de ţi
gări şi de maşine; comerciu. 23 Ian. 1579 aci 
s'a încheiat uniunea celor 7 provincii unite; 
11 April 1713 pacea de U., prin care s’a în
cheiat resboiul de succesiune spân.

Utrenia, serviciul divin (slujba) de dimineaţă, 
înainte de începutul liturgici.

Utrlcularla L., (botan.) mare gen din familia 
Lentibularieae, cuprinde vr’o 150 specii de plante 
erbacee, aquatice, flotante sau submerse, epifite 
sau terestre, respfindite prin regiunile temperate 
şi calde ale globului; frunzele speciilor aquatice 
sunt multipartite cu segmente capilare, prove- 
(Jute cu vesicule (utricvle) operculate, în cari 
pot întră animalcule şi cari pe lângă aceasta mai 
au rolul de vesicule de înotat, susţineod planta 
la suprafaţa apei. Dintre numeroasele specii ale 
acestui gen menţionăm: U. vulgaris L., care 
cresce prin apele stagnante şi lin-curgetoare din

părţile noastre şi este cunoscută sub uumirilo 
populare: Otrăţel de apă, Otrăţelul băl
ţilor. Unele specii terestre de Utricularia L., 
cu florile mari şi frumoase sunt uneori cultivate 
prin florării ca plante decorative. [Z. C. P.]

Utrloulus, V. Utricularia.
Utriusque Juris doctor, (lat.) vechiu termin 

academic, care arată că cineva este Dr. atât in 
dreptul roman cât şi în cel canonic.

Ut supra, prese., u. s., ca şi mai sus.
Uture, numire ce purta în vechime Cucuveica. 

(V. Buhe.)
Uvarow, Sergei, om de stat rus, n. 1785,11855. 

Fiul seu Alexis S. (7.(1818—85), conte, călător rus. 
Oela 1871 membru onorar al Academiei române.

Uvertura, (franc.) în musică numele unei bu
căţi instrumentale destinate a începe, a face 
deschiderea unui spectacol. U. clasică iade obiceiu 
forma unui allegro de sinfonie. Mulţi compositori 
înlocuiesc U. printr’un simplu preludiu. [T. C.]

Uvraglu, (franc.) lucru, lucrare de ori ce specie: 
de literatură, de arte sau manufacturi industriale. 
Fig. resultat, urmare. Sin. operă.

Uvula, luetta, omuşorul, un mic apendice al 
voiului palatin din cerul gurei, lung de 1—1‘Za cm. 
El ia parte activă în vorba articulată; la unele 
persoane este organul prin a cărui vibraţiuni 
rostesc litera r. Lipsa sau chiar infiamaţia acestui 
organ dă vorbirei un sunet nasonat. El este îm
preună cu amigdalele sediul anginelor difterice 
şi lesiunilor aifiitioe. [Dr. A. T.]

Uwarowlt, v. Grenat.
Uz, rîu în Rom., isvoresce din munţii Ciucului 

(Trans.), întră în Rom. prin trecătoarea U.-ului 
la corn. Poiana în j. Bacău, şi după un curs de 
40 km. se varsă în Trotuş. La Poiana formează 
o cascadă (Năsolea).

Uzbeci, popor, v. Ozbegi.
Uzdin, (magy. Ozora), comună mare in Banat, 

cott. Torontal, cu 5935 loc. rom. Teritoriul co
munei e de 14,753 jug. cat., productiv. Staţiune 
de cale ferată. Are şi o bancă rom. «Concordia», 
fond. 1893; capital soc. K 31,000.—, fond de J'es. 
13,059.—. Active K 87,273.—.

Uzun-Hassan, şahul Persiei, întregitorul mo- 
ştenirei lui Tamerlan. A fost un aprig duşman 
al Turcilor pe vremea Sultanului Mohamed 11 
Cuceritorul. De aceea s’a aliat cu creştinii, mai 
ales cu Veneţienii, şi s’a pus în legătură şi cu 
Ştefan cel Mare, domnul Moldovei (1474), prin 
solul Paul Ogniben (Omnebonum).



V
V, a 22-a literă a alfabetului, v., prescurtai'e 

pentru vide = ve(ji. V ca numer roman = 5.
Vaal, afluent pe dreapta al rîului Oranje (Africa 

sudică), forma granija între republica Oranje şi 
Trausvaal.

Vaal, (>Domn<), la Fenicieni cel mai gene- 
ralisat nume pentru Dumnezeu. Original V. este 
Dumnecjeul soarelui.

Vaca, femeiuşa la animalele bovine (v. Boul).
Vaca Domnului, insect bemipter, heteropter, 

numit în sciinţă Pyrrhoeoris, are coloare neagră 
cu pete multe roşii şi cari mişună la începutul 
primăverii pe scoarţa arborilor şi pe lângă zi
durile caselor.

Vaca de mare, Dugong (v. ac.).
Vacallnehac, la Celţi dinele, cari îngrijau de 

coacerea panii.
Vacant, ce nu este ocupat. Avenle vacante şi 

fără stăpân, precum şi ale persoanelor cari mor 
fără moştenitori sau ale căror moşteniri sunt lă- 
pădate, sunt ale domeniului public. Succesiunea 
persoanei moarte fără succesori, se cuvine sta
lului. Domeniului public aparţin porturile, for
tificaţiile, drumurile de fier, fluviile navigabile 
sau plutitoare, ţermii mărilor, etc. Bunurile do
meniului public, naţional sau al statului, au acest 
caracter că sunt inalienabile şi inprescriptibile. 
Când după expirarea termicului pentru facerea 
inventarului unei succesiuni şi pentru delibe
rare, nu se presentă nimenea ca să reclame suc
cesiunea, şi nu sunt moştenitori cunoscuţi, sau 
cei cunoscuţi au renunţat, succesiunea e socotită 
ca vacantă. Astfel, succesiunea e vacantă când nu 
există moştenitor cunoscut sau sperat, aşteptat. 
In o atare ipotesă, tribunalul numesce o per
soană, un curator, ca să îngrijască de succesiune.

[Scriban.]
Vacanţa, scutire, absenţă; starea unei per

soane care este dispensată pe timp mărginit sau 
pentru totdeuna de serviciul public. Vacanţa la 
tron este atunci când o dinastie se stinge, sau 
este înlăturată prin revoluţiune, sau când trebue 
să se recurgă la alegerea unui alt principe, iar 
când monarchia este electivă şi moare regele, 
sau se împlinesce terminul de domnire. Când 
o V. se produce într’un post diplomatic, cel mai 
înalt în grad din legaţiune ia locul titularului în 
mod provisor. In dreptul civil se (}ice că succesi
unea este vacantă când nimenea, din cei în drept, 
nu se presentă să ia moştenirea (v. Vacant). V. se 
mai numesce şi timpul în care instanţele judecăto
resc! precum şi alte corpuri deliberante întrerup 
sau suspendă lucrările lor ordinare. [W.]

Văcărel, v. Fluturaş şi Prundar.
VăcirenI, corn. rur: în Rom., j. Tulcia, cu 

1060 loc., are 2 şcoale şi 2 biserici.
Văcăresc!, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa,

se compune din 1 căt., cu 1730 loc., 3 biserici 
şi 1 şcoală.

VăcărescI, mănăstire, aproape de Bucuresci, 
pe şoseaua Olteniţa, este zidită de cătră Nicolae 
Mavrocordat. Începută la 1716, iar apoi între
ruptă prin captivitatea voevodului, ea n’a fost 
terminată decât în 1722. Posiţia ei strategică, 
care dominează sud-estul Bucurescilor, a făcut-o 
să joace un rol însemnat în mai toate bătăliile 
din jurul capitalei. Veniturile mănăstirii fuse
seră închinate sf. Mormânt, »fără nici o scă
dere», cum 4ice Caragea în 1813. Însemnat nu 
e acolo decât mormântul ctitorului. Astăzi V. cu 
clădirile adause în urmă servă de arest preventiv, 
iar biserica este deservită pentru arestanţi de 
2 preoţi şi 2 cântăreţi.

Văcărescu, Enache, în mai multe rânduri vi
stiernic şi spătar, în urmă Ban al Ţerii-Româ- 
nesci, om politic şi literat, a trăit în a doua 
jumătate a seci. XVIII. Cunoscător al limbilor 
europene, îndeosebi al celei eline, V. ajută lui 
Alexandru Ipsilanti (1774—82) la întocmirea le
giuirii sale, extragându-o pe românesce, din cea 
bizantină. Talent multilateral, pe lângă marea 
parte patriotică ce luă în evenimentele politice 
din epoca Fanarioţilor, V. scrie şi poesii pe teme 
amoroase şi, în 1787, o gramatică românească, 
cu titlul: »C)bservaţii sau băgări de samă asupra 
regulelor şi orânduielilor gramaticei românesci». 
Dela 1788—94 scrise «Istoria prea puternicilor 
împăraţi otomani», etc. (în 2 voi.), începută în 
exilul din Nicopole, în Bulgaria, şi terminată în 
ţeară, tipărită abia după 1860. (Cf. «Poeţii Vă
căresc!» din «Scrierile literare şi istorice» de Al. 
I. Odobescu, voi. I.) [St. V.]

Văcărescu, loan, poet rom., n. 1786, f 1863; 
strănepotul banului Enacbe V. A ocupat funcţii 
înalte destat. Publicaţii; Sfaturi patriotice(1821); 
Britanicus (traducere, 1827); Brmiona (1831); 
Regulus (1832); Poesii originale (1832). A înte
meiat cu G. Lazăr şcoala Sf. Sava la 1821.

Văcărescu, Constantin, om politic, n. 1802, 
f 1887, a studiat în Paris, a fost prefect în 
j. Ialomiţa şi Buzău, sub Ştirbeiu-Vodă a fost 
membru la înalta curte. A predat guvernului 
tesaurul dela Pietroasa, a cărui descoperire se 
datoresce lui.

Văcărescu, Teodor, om politic rom., n. 17 Apr. 
1842 în Bucur., a făcut studii militare Ia Berlin, 
a fost 1863 oficier de ordonanţă al principelui 
Cuza, 1866 prefect de Prahova, 1873—81 ma
reşal al curţii domnitorului Carol I, apoi a în- 
trat în diplomaţie şi 1888—91 a funcţionat ca 
ministru plenipot. al României la Viena. Dela 
el: Luptele Românilor în resboiul din 1877—78 
(l voi. de 676 pag.; Bucuresci, Gobl fiii 1888), 
operă premiată de Acad. Rom.
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Văcăreaeu, Elena, n. 1868 în Bucuresci, fica 
lui loan V., fost ministru pleuipot. al României 
în Belgia şi Italia, a primit o educaţie fraticeză. 
Numită 1888 damă de onoare a reginei Eiisa- 
beta, Elena V. deşteaptă în principele de Co
roană o înclinare, din care ar ii resultat căsătoria, 
dacă oamenii politici nu i-s’ar fi împotrivit, de 
teama intrigilor familiilor indigene, de care a 
voit să scape ţeara prin alegerea unei dinastii 
străine. Din Veneţia, unde Elena V. însoţise 
ancă pe regina în vara anului 1891, a trebuit 
să părăseasă cui tea regată, şi de atunci trăiescc 
mai mult ic străinătate, de regulă la Paris. A pu
blicat în franţuzesce 4 voi. de poesii, cel din 
urmă în 1903 sub titlul»Pleura et Qammes« (Paris. 
Pion); doue au fost încoronate do Acad. franc., 
între ele »le rhapsode de la Dâmbovitza» (Bucur., 
Socec, 1892), care pretinde să E tradus «chansons 
et ballades roumaines«, dar cuprinde poesii de 
origine stiăină, probabil albaneză.

Vicărica sau Văcăriţă, numiri populare ale 
plantei Saponaria Vaccaria L. sin. Vaccaria py- 
ramidata Medik. (v. ac.).

Văcărit, o dare indirectă foarte apăsătoare, 
după vite cernute, care se lua în principate, în 
timpul Fanarioţilor. Se încassa şi pe moşiile mă
năstirilor. (V. şi Cuniţa.)

Văcăriţă, (MotacinaflavaJ, v. Codobatura gal
benă şi Văcărica.

Vaccaria Dod., (botac.) secţiune din genul Sa
ponaria L. (v. ac.).

Vaccin, Vaccinare, Vaccinaţiune, v. Altoire.
Vacciniaceae, (botan.) fam. de plante dicotyle 

gamopetale de regulă lemnoase şi sempervirente, 
cu flori hermafrodite regulare de comun 5-mere, 
ovar infer. şi fructul o bacă. Cuprinde vr’o 
320 specii preponderent arctice şi boreal-tempe- 
rate, dispuse în 2 triburi, dintre cari de impor
tanţă e numai unul: Euvaecineae, cu genurile 
remarcabile Vacciniumşi Oxycoccos. [A.Pr.]

Vaccinium L., (botan.) gen de plante din fa
milia Vacoiniaceelor, tribul Euvaecineae, cu flori 
4—5-mere, antereS—10. Cuprinde vr’o 100 specii 
boreal-temperate. Fmctele dela doue din ele, 
V. Myrtillus L. şi V. Vitis idaea L., ce cresc 
şi în Carpaţi, sunt comestibile şi poartă numirea 
de »afine« şi »merişoare«. [A.Pr.]

Vache, (franc., pron. vaş), vacă, piele de vacă. 
Se numesce V. la trăsuri de căletorie locul aco
perit cu piele, unde se aşează bagajul; apoi şi 
giamantanele acoperite cu piele de vacă.

Vacui horror, sau mai corect horror vacui 
înseamnă verbal: aversiunea faţă de spaţiul gol. 
Acesta a fost în anticitate punctul de vedere şi 
de plecare pentru explicarea fenomenelor fisice, 
cari astăzi se atribue presiune! pe care o exer- 
ciază atmosfera asupra noastră. Galilei pe te
meiul observaţiunilor de presiune a aerului la 
o pompă aspiratoare a exprimat, că şi acest 
horror vacui ancă îşi are marginile sale. [PI.]

Vacuna, o (Jină venerată de Sabini, care avea un 
sacrariu pe şesul de lângă Keate, şi a fost (ţină 
fructuării câmpurilor.

Vacuola, (botan.) vesicula, spaţiu de mărime 
variabilă ocupat de sucul celular (v. aâ.). Intr’o 
celulă pot fi mai multe, ori una singură centrală, 
după cum şi celula e mai tineră ori mai în vîrstă. 
Cresc şi se divid prin biparfiţiune; de aceea se 
şi consideră ca leucite (v. ac.), numindu-se hydro-

leucite. La unele Alge inferioare sunt V. dotate 
cu mişcări ritmice; ele se (J'C V. pulsatile.

Vacuum, flat.J spaţiu gol, vid (v. ac.).
Văcz, V. Vaţ.
Vad, locul unde se poate trece preste o apă.
Vad, corn. rur. în Tranş., cott. Făgaraş, cu 

1296 loc. români.
Vad, (Vaad), 2 corn. în Trans., cott. Solnoo- 

Dobâca. 1) V., (magh. Beo-Edpolnoh), cu 448 loc. 
români şi 2) V., (magh. Rev-KolOstor), cu 585 loc. 
români.

V. protopopiat gr.-cat. rom. în diecesa Gherlei, 
cu 9 corn. şi -7539 suflete.

Vad, (magh. Koloator-Vdd şi Rev-Kolostor), 
fostă mănăstire în Trans. lâtigă Dej, cott. Solnoc 
interior. S’a întemeiat probabil sub Voivoejii Ba- 
liţă şi Drag, cari au donat şi 2 sate: Vad şi Sla
tina, pe cari mănăstirea le-a avut: »ab autiquo«. 
Cu stăpânirea domnilor moldoveni, care începe 
la 1475 (pacea dintre Ştefan cel Mare şi Matia), 
preste Ciceu, Cetatea de baltă, mai târziu şi 
preste districtul Rodnei şi al Bistriţei, mănă
stirea V.-lui capelă importanţă deosebită. Ea 
primesce moşii şi un episcop preste episcopia 
numită a V.-lui. Primul episcop e llarion, după 
care urmează la 1527 Varlaam. La 19 Iulie 1546 
intimpinăm pe Anastasie. Acesta era un om iu
bitor de resboaie şi intrigi politice; a fost între 
urzitorii complotului contra lui Petru Rareş. La 
5 Ian. 1550 aflăm episcop pe Tanasie, după care 
a urmat George. Sub acesta, prin 1552—59 dis
pare episcopia V.-lui împreună cu posesiile ar
delene ale voivozilor români, cari dăinuiră 80 de 
ani fără întrerupere. La V. se află ruine afli de 
biserică, cu iiiscripţiuni slavone din seci. XVI. 
(Cf. Dr. Bunea, Vechile episcopii românesci, şi 
N. lorga, Sate şi preoţi din Ardeal.)

Vădas, (magh. VadăsgJ, corn. mare în Ung., 
cott. Arad. Se amintesce la 1214 ca corn., iar 
la 1333 ca parochie. Are 432 case, cu 2314 loc. 
gr.-or.. Rom. şi Magh. Teritoriul de 7704 jug. 
cat., e productiv. Matriculele gr.-or. datează 
din 1668.

Vădastra, corn. rur. în Rom., j. Romanaţi, ou 
1373 loc. Aici s’au găsit multe anticităţi pre
istorice şi romane.

Vademecum, (lat. = mergi cu mine), titlu obici
nuit pentru mici publicaţiuni ce servesc ca ghid 
sau călăuză într’o sciinţă, ţeară, oraş, etc.

Vădenii, com. i-ur. în Rom., j. Gorj, din 3 căt, 
cu 1069 loc., 3 biserici şi 1 şcoală.

Vadiu, (Arrha poenitentialis), garanţie sau ar
vună, ceeace una din părţile contractante, cum 
e cumpărătorul sau chiriaşul, dă celeilalte fle 
pentru a-şi asigura executarea contractului, fle 
pentru a-şi procura mijlocul spre a se pute 
desface de el. In primul cas, arvuna însamnă 
că contractul e perfect, că părţile au înţeles să 
se lege definitiv, fără a se mai pute desface. In 
al doilea cas, părţile remân libere să se ţie sau 
nu de contract. E o chestiune de fapt lăsată 
la suverana apreciare a judecătorilor dacă părţile 
au înţeles să dea unul sau celalt caracter ar
vunei. In cas de neexecutare a contractului, 
cel care a dat vadiul, îl pierde, iar cel care l-a 
primit, îl restitue îndoit. [Soriban.]

Vadra, găleată. Tot V. fee numesce şi o măsură 
de capacitate pentru lichide, = ocale = 15 sau 
13 litri. V. nouă = 10 litri.
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Vădrărit, dare veche în princ. române pusă 

asupra vinului.
Vaduz, capitala principatului Liechtenstein, în 

apropierea Rhinului, cu 1139 loc. Castel.
Vae viotis, (lat.) »vai de cei învinşi»; cuvintele 

lui Brennus, căpetenia Galilor, cari au năvălit 
asupra Romei în seci. IV a. Chr.

Vag, aQuent pe stânga al Dunării, în Ungaria, 
isvoresce în Tatra înaltă, curge spre vest, apoi 
spre sud, la Guta se împreună cu Dunărea mică 
şi la Comorn (Komârcm) se varsă în Dunăre 
sub numele de Duna-Vâg. însemnat plutărit.

Vagabonzi, oameni fără căpătâiu, cari n’au do
miciliu statornic, nici mijloace de hrană şi nici 
nu exercitează obicinuit vr’o profesiune sau 
meşteşug. Nimenea nu poate fi declarat V. decât 
prin sentenţă judecătorească şi dacă are o anu
mită etate împlinită. V. se adună în stabilimente 
ad boc pentru a învăţa un meşteşug. Vagabun- 
dajul nu e un fapt penal, un delict. V. străini 
pot fi expulsaţi. V. care umblă travestit, ou portul 
schimbat, şi înarmat, sau având pile, cârlige ori 
alte instrumente necesare la comiterea sparge
rilor, furturilor sau altor delicte, în cele mai 
multe state se pedepsesce cu închisoare, deşi n’a 
făcut ancă us de acele obiecte. [Scriban.]

Vaganti, vagabonzi (v. ac.). F. sau Bacchanţi, 
se numiau în evul mediu şi şcolarii călători, 
cari peregrinau cu învăţătorul lor din comună 
în comună, (seci. XI şi XII.)

Văgăuna, deschicjătură între două stânci, loc 
între două dealuri pe unde se scurg apele.

Vagina, organul care primesce membrul viril 
în împreunarea sexuală, cu păreţi foarte elastici, 
el mesoară 9—13 cm. lungime; în fundul lui 
zace colul uterului, în jurul căruia se înşiră 
extremitatea lui posterioară. Direcţiunea este de 
jos în sus şi din nainte îndărăpt. Extremitatea 
anterioară se termină cu vulva, deasupra căreia 
este meatul urinar şi clytorisul (lindicul). In
trarea în V. la femeia virgină este închisă de 
membrana hymen, care rupendu-se formează 
caruneuli myrtiformi şi la care nivel V. for
mează partea cea mai strimtă a canalului. La 
acest nivel mai ales mucoasa este provădută cu 
fibre musculare contractile sub influinţa plă
cerilor de coit, la alte persoane contraotilitatea 
este chiar voluntară ca la sfincterul anal. Pă- 
retele V.-ei este cercuit de nisoe plice, îndoituri 
de ale mucoasei, cari cu timpul şi cu usarea 
organismului se netezesc. V. e învecinată înainte 
cu vesica udului, iar îndărăpt cu rectul. Păreţii 
V.-ei sunt formaţi mai ales de un strat gros de 
fibre musculare netede, circulare, îmbrăcate cu 
mucoasă. Mucoasa V.-ei n’are glande decât în 
caşuri anormale, astfel că seoreţiunile cari lubri- 
fiază V. sunt productele glandelor uterine. Nervii 
îi are dela n. ruşinos intern şi dela plexul 
hypogastric, formând plexul vaginal, din care 
plex merg filete sensitive la mucoasă, cari dau 
sensaţiunea de plăcere, filete motrice la muşchi 
şi filete vasculare la vasele păreţilor V.-ei. Con- 
tracţiunile sfincterului vaginal când sunt exa
gerate se numesc vaginism, ele pot fi chiar 
dureroase şi spasmodice ca la căţele. Relaxările 
păretelui vaginal pot da nascere la prolapsul 
vesicei (cistocel) sau a intestinului herniat (ente- 
rocel). Lesiunile infiamatoare fac parte din boalele 
specifice cari le provoacă, ele pot fi simple ori
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causate de blenoragie (vaginitd blenoragicăj, cari 
sunt cele mai frequente, de ulcere venerice ori 
sifilitice. Tratamentul vaginitelor în ori ce cas 
trebue să fie antiseptic, ce se face prin irigaţiuni 
abondente şi calde de soluţiuni de sublimat, hyper- 
manganat de potasă, etc. [Dr. A. Tălăşescu.]

Vagina sau teacă în botan. v. art. Frunza şi 
Invagiuant.

Văglulescl, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 
cu 4 sate şi 1400 loc. Are 3 bis. şi 1 şcoală.

Vagon, car de cale ferată. Vagonet, vagon mic 
pentru transportul de material la eonstracţiuni, 
mine, usine industriale, etc.

Vagus, nervul vag sau pneumo-gastric, al ze
celea nerv ce pomesce direct din creer (v. ac.); 
prevede cu fibre sensibile şi motorice faringele, 
laringele, esofagul, stomacul, plămânile şi cordul.

Vahabiţil, sectă mohamedană, ivită în Arabia 
centrală pe la mijlocul seci. XVIII. V. se ni- 
suesc a trăi în simplitatea originală a mohame- 
danismului. Urzitorul sectei e Abd el-Vahhab, 
n. 1696. La 1818 paşa Ibiahim din Egipt stîr- 
pesee ou puterea această sectă. A(ji numărul se 
urcă Ia 400,000, mai deşi în India, centrul lor 
e El Rijad.

Văi, sunt concavităţi lungi şerpuitoare, for
mate în stratele pământului, prin ruperea, îu- 
covăierea sau roaderea lor de cătră ape. După 
origine deosebim; V. de sfîşieri, se produc prin 
crepături de dimensiuni diferite în urma ruperii 
straielor. F. de îneovăere sunt produse de două 
ridicări vecine şi opuse, cari au înălţat de am
bele părţi stratele, lăsând un spaţ liber concav. 
F. de erosiune sau de denudajiune, se produc 
prin roaderea stratului de deasupra în urma cur
gerii de apă. (Cf. Stefănescu, Geologia.)

După direcţie se numesc: F. transversale 
când merg deacurmezişul unui lanţ de munţi 
(V. Oltului); în genere aceste văi sunt strimte 
şi cu păreţii înalţi; când păreţii sunt aproape 
verticali şi albia ângustă, avem o Chetă (Ch. Ar
geşului, Ch. Bistriţei, Cheile Turdei) sau o Cli- 
sură (Clisura Cagon pe Dunăre în sus de Or
şova, etc.); cheie e sinonim cu gât, gâtlej, etc. 
Când într’o cheie sunt în patul rîului şi stânci, 
avem o poartă: porţile de fier ale Dunărei la 
vale de Orşova; porţile Rîmeţului pe Arieş, etc. 
F. longitudinale, dealungul unui şir de munţi 
(V. Lotrului); sunt în genere largi, iar cele 
două clina nu se aseamănă una cu alta. F. uscate, 
atunci când nu are apă. In regiunile tropicale 
sunt nisce văi uscate, foarte adânci, cu mult 
pietriş şi năsip pe albia lor, ce se numesc Uadi.

Vai-de-Ei, com. rur. în Rom., j. Olt, se com
pune din 4 căt., cu 850 loc.; are 2 biserici şi 
1 şcoală mixtă.

Vaideeni, com. rur. în Rom., j. Vâlcea, înte
meiată de bejenari transilvăneni. Are 3100 loc., 
agricultori şi păstori. In munţii din raionul com. 
se fabrică brânză ce se expoartă. Are 1 şcoală 
şi 2 biserici.

Vaillant, un francez filo-român, care pe timpul 
domniilor regulamentare era dela 1829 pro
fesor şi dela 1831 director al şooalei naţionale 
dela Sf. Sava, Bucuresci. El a contribuit nemă
surat de mult la trezirea sentimentului naţional 
în elevii săi. De aceea Ruşii nu vedeau cu 
ochi buni desvoltarea consciinţei naţionale ro-

75
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mânesoi şi între alte acte ale apesării lor reacţio
nare, au destituit pe merituosul V. (1834). La 
1862 a ţinut la Ateneu un curs gratuit de ist. 
antică. Ser.: »Gramm. valaque* pentni Francezi. 
1840; La Roumanie, 3 voi. 1844; Les princes 
Ghica, 1855; Agricultura la Români, 1862; etc.

Vajda, loan, poet liric magh., n. 1827 în Pesta, 
t 1897. Lirica lui e de caracter pesimist. Afară 
de poesii a scris şi povestiri realiste.

Vajda de Soâsmezd, 1) V., Demetriu, piimul 
canonic cancelar al capitalului bobian din Blaj, 
n. 1760 în Soosmezo. A studiat teologia la Pojon, 
a fost profesor la Blaj, paroch în Gherla, pre
fect de studii în semin. teologic din Blaj, pro
topop la Cluj, şi apoi canonic cancelar, f 1818 
în calitate de canonic custode.

2) Vajda de Soosmeeo, Ladislau, filantrop 
român, n. 29 Dec. 1829 în Cluj, fiu al unui di- 
.stins prof. de drept, remas orfan în etate de 
4 ani, a fost crescut la tutorul seu Fr. Rakosy, 
în spirit magh , mai târ4iu a învăţat apoi limba 
română şi a devenit naţionalist înfocat. A ocupat 
mai multe funcţiuni în administraţie, a fost de
putat la 1863 şi a murit la 9 Ian. 1891 în Cluj 
ca secretar ministerial i. retr. A scris: «Szereny 
eszrevetelek a magy. kozmiv. egyletekrol». A lăsat 
gimnastului din Blaj o preţioasă bibliotecă şi a 
instituit o fundaţiune pentru studenţi români.

Vajda-Hunyad, v. Hunedoara.
Val, (milit.) dela lat. vallum, întărire de pă

mânt care dă trupelor apărării comandament 
asupra atacului. Pe V. se ridică parapetul (v. ac.). 
Astăcji V. se întrebuinţează foarte rar, para
petul făcendu-se pe terenul natural. [—]

Val de apă, forma ce ia suprafaţa apei, când 
apa e în mişcare agitată. V. nasce sau prin cur
gerea repede a apei la vale pe un pat neregulat, 
cum sunt V.-le rîurilor şi micelor ape curgă
toare, sau prin deformarea suprafeţei apei lini- 
niştite. O piatră aruncată în apă, un vapor care 
merge pe apa unui rîu, etc., produce pe suprafaţa 
apei V.-ri. V.-le se nasc şi prin suflarea vântului 
preste suprafaţa apelor. Moleculele de apă .sunt 
ridicate unele preste altele şi apoi recad în de
presiunile născute; în mişcarea lor descriu cer
curi pe loc, aşa că la apele liniştite moleculele 
de apă nu se deplasează longitudinal, ci numai 
deformaţiunea se propagă transversal V.-lui. Pe 
mare se pot ridica V.-ri colosale de 10—20 m. 
şi mai mult. [G. M.j

V. şi Undulaţiune, Flux şi Reflux.
Valabil, atributul actelor cari împlinind din 

toate punctele de vedere condiţiunile cerute de 
lege sunt bune şi acceptabile.

Valach sau Vlaeh, nume de origine germană, 
întrebuinţat în limbi străine pentru Român. In 
limba veche germană, walah (= Gal romanisat) 
avea înţelesul de Roman sau Latin în general, 
precum în cea nouă wălsch şi Wale se între
buinţează pentru a desemna pe vecinii latini, 
mai ales Italieni; de aceeaşi origine este numele 
Valonilor latini din Belgia, oum şi al locuito
rilor celtici din Wales (în Anglia), a căror limbă 
se numesce engl. welsh. Dela Geimani, numele 
a trecut la Slavi, în forma paleo-slavică vlachă, 
cu acelaş înţeles general, şi dela aceştia la Greci, 
cu înţelesul special de Român. Din grecesce 
provin formele latine mai vechi: Blachtta, Blaeus, 
Vlachus = Român, pe când forma mai nouă Va-

lachus, cu aceeaşi semnificaţiune, este de prove
nienţă germană. Valahii din Moravia şi Vlahii din 
Croaţia (unde vlah înseamnă şi Şerb ortodox pe 
teritoriu croat) sunt Români slavisaţi. [D. On.j

»Valaoh« în Transilvania mult timp a fost o 
numire întrebuinţată în sensul de iobagiu (v. ac.), 
şi era considerată de Români ca un nume de 
batjocură. Din această causă adunarea naţ. de 
pe Câmpul libertăţii a decis ca «naţiunea rom. 
să pretindă, ca în toate actele> oficiale să fie 
numită cu adevăratul ei nume«. In rescriptul 
din 5 Maiu 1848 al îrap. Ferdinand s’a între
buinţat ultima dată în mod oficial numirea de V. 
De aici încolo, sub absolutism. Românii au fost 
numiţi «romănische Nation«, iar dela 1868 le- 
gislaţiunea ung. de asemenea a acceptat numirea 
de »romun«, observată până astăzi în textul le
gilor. In alte acte oficiale se întrebuinţează însă 
iarăşi tot mai des numele >olâh«.

Valachla, numele Ţerii-Românesci, uneori şi 
al Moldovei, în formă latină (medievală şi mo
dernă), Valach (v. ac.), de origine germană. Spre 
deosebire, Ţeara-Românească a fost numită V. 
mare, iar Moldova, V. mică; pe urmă, numele 
V. mică s’a dat Olteniei, iar V. mare Munteniei, 
(v. şi Vlachia.)

Valahades, sau şi Vlahades, nume dat câtorva 
Mobamedani cari locuiesc în sudul Macedoniei 
între Hrupişta şi Lapsişta. Ei sunt de origine 
grecească şi au conservat tipul şi limba lor, 
numai religia şi-au schimbat-o. Numele lor V. e 
un cuvânt de batjocură; fiindcă ei nu ştiu bob 
turcesce afară de cuvântul »evala« (= mulţămesc), 
pe care-1 întrebuinţează toarte des, Grecii dim
prejur i-au numit după cuvântul acesta «Evala- 
hades« care, sub înrîurirea cuvântului »Vlăh«, 
s’a prefăcut şi în »Vlahades«. [G. W.]

Vălarll, corn. rur. în Rom., j. Gorj, se com
pune din 3 căt., cu 1835 loc., are 5 biserici şi
1 şcoală.

Vălaszut, corn. rur. în Trans, cott. Cluj, ou 
1408 loc. rom. şi magh. Staţiune de oale ferată.

Valbudea, pseudonimul sculptorului rom. Ştefan 
lonescu, n. 1859 în Bucuresci. In 1882 a ter
minat şcoala de belearte şi obţinând premiul pentru 
străinătate, plecă la Paris, unde a lucrat în ate
lierul lui Falguiere, în urmă sub conducerea 
lui Fremiet. A stat în Roma şi Florenţa. Luciări: 
Mihai Nebunul, Gladiatorul, Prima lecţie, Co
pilul dormind, etc. La exposiţia universală în 
Paris i-s’a conferit o medalie ol. III.

Vâlcana, băi în Rom., j. Dâmboviţa, cu patru 
isvoare cu ape minerale, cari ies din puţuri de 
păcură. Se susţine că sunt cele mai iedate ape 
din Europa. Băile n’au âncă aranjamentul oo- 
respuntjetor.

VâlcanasB, com. rur. în Rom., j. Prahova; 
se compune din 2 căt, cu 1170 loc., are 1 şcoală.

Vfilcău, protopopiat gr.-cat. rom. în diecesa 
Gherlei, ou 9 comune şi 9730 suflete. Sediul în 
Şimieul Silvaniei (v. ac.). Se numesce astfel după
2 com. mici din cott. Selagiu, V. rom. şi V. magh., 
laolaltă cu 1600 loc.

Vâlcea, o vale nvai mică şi în genere nu prea 
profundă, dar largă.

Vâlcea, judeţ m Rom., situat în nord-estul 
Olteniei, se mărginesce cu Transilvania, apoi cu 
j. Gorj, Dolj, Romanaţi, Argeş şi Olt; are o în
tindere de 2603'70 km*., se compune din 2 re-
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giuni, una muntoasă, care cuprinde întreg nordul, 
şi alta deluroasă. Munţii se numesc ai Paringului. 
Apa principală e Oltul, cu afluenţii mai însem
naţi Lotrul, Rîmnicul şi Bistriţa. J. V. e bogat 
în ape minerale, cele mai însemnate sunt la 
Călimănesci (v. ac.), Olănesci, Govora (v. ac.) 
şi Căciulata (v. ac.). Sunt cunoscute mine de sare, 
puţuri de păcură, sedimente de lignit, etc. J. V. 
se împarte în doue plaiuri şi 5 plâşi. Capitala j. 
e Rîmnicu-Vâlcii (v. ac.). Numărul populaţiunii 
e de 140,911. In ]. sunt 4 parochii urbane şi 
91 rurale, 374 biserici, 4 mănăstiri, 16 schituri, 
127 şcoale, între cari un gimnasiu şi un semi- 
nariu, celelalte şcoale urbane şi rurale mixte şi 
separate. Ocupaţiunea locuitorilor e viticultura 
şi agricultura, aceasta îndeosebi in partea cen
trală şi meridională. Avuţia j o formează vi
nurile, dintre cari excelează cel dela Drăgăşani, 
exportat şi în străinătate. Dintre minerale se 
exploatează sarea. Industria e cea de casă, co- 
merciul neactiv. Comunicaţia se face spre Trans. 
şi spre interiorul ţerii şi prin căi ferate, şosele 
judeţene şi vicinale. [»Vlâc« (slavon) înseamnă 
ţinut bogat în lupi.] Prin V. trece un drum roman, 
drept amintire ca marcă figurează un poştalion. 
J. V. a fost teatrul memorabilelor scene din 
istoria Românilor începând cu Traian până la 
revoluţia din 1848, când spre opreliscea arma
telor străine se postase la Troian un corp de ar
mată sub comanda generalului Magheru.

Vâlcele, (magh. ElSpatakJ, una din cele mai 
considerabile staţiuni de cură minerală în Tran
silvania, cott. Treiscaune. Zace la o înălţime de 
624 m., tU de oră de staţiunea căii ferate Fel- 
dioara. Loc muntos acoperit cu codru. O mul
ţime de isvoare minerale cu apă acră alcalină- 
feruginoasă. Parc, stabiliment de băi calde şi reci. 
600 camere în mai multe hoteluri şi oase de în
chiriat. Lac de sport. Resursele principale ser
vesc pentru cura internă la fântânile minerale. 
Indicaţiuni medicale: afecţii de stomac, ficat, 
splină, hemoroide, boale femeiesci, anemie. Mai 
toate isvoarele au aceeaşi composiţie chimică. 
Ultima analisă făcută de prof. Hanko la 1896. 
Cel mai concentrat este isvorul principal »fokut«, 
cu 4'7388 la un litru. Temperatura apei la isvor 
este de 10—11° C. Frecuenţa scade în mod sim
ţitor ; 1890 erau 616 indigeni şi 570 străini (cei 
mai mulţi din regatul rom.), cu totul 1086 persoane; 
1896 s'a redus la 547 visitatori. [Dr. Vuia.]

Vâlcele, l) V., com. rur. în Rom., j. R.-Sărat, 
se compune din căt. Vâlcelele şi Erculesci, cu 
1364 loc., 1 biserică şi 1 şcoală primară.

2) Vâlcelele, sat şi com. rur. pe rîul Argeş, 
j. Argeş. Se compune din 4 sate, cu 1228 loc., 
2 biserici, 1 şcoală primară mixtă.

Valdemar, mai mulţi regi ai Danemarcei. 1) V. I 
cel Mare s’a luptat contra Ven()ilor şi a supus 
Eiigen, a făcut vasală Norvegia, f 1182. 2) V. II 
învingătorul (1202—41). A câştigat lupte contra 
Estonilor cu ajutorul crucii căzută din cer, a fost 
însă prins de contele Henric de'Sverin în 1223 
şi liberat în 1225 după ce a părăsit Meklemburg 
şi Holstein. 3) 7. III (1326—30), a abdicat din 
pricina multor inimici. 4) V. IV mâne, din pri
cină că fiind prea mintos amâna totul pentru a 
doua (ţi, (1340—75). A domnit cu energie şi pri
cepere aducând pe nobili la ascultare, a purtat 
resboaie cu Hansa.

ValdenşI, v. Valdes.
Valdepenas, oraş în prov. spaniolă Mancha, 

15,400 loc.; vin roşu renumit.
Valdes, un cetăţean bogat din Lyon, pe la sfîr- 

şitul seci. XII, tălmăcindu-şi reu nisce pasage 
din evangelie, împărţi averea sa considerabilă 
săracilor şi adunând în jurul sen o samă de 
oameni, înfiinţa secta Valdensilor. Această sectă, 
înrudită cu bogomilii (v. ac.) şi fraţii boemi (mo
ravi), şi-a atras dela capul locului prigonirea au
torităţii religioase cât şi a statului, căci pe de 
o parte membrii ei se credeau chiemaţi şi în
datoraţi să predice până şi în biserici, iar pe de 
alta respingeau serviciul militar. Pe lângă aceea 
se mai rătăciră în felurite eresii. Viaţa lor as
cetică atrase însă pe mulţi în secta lor, care 
se respândi cu mare iuţeală până şi în Transil
vania. Ca şi bogomilii, V. erau în parte cei »de- 
sâvîrşiţi®, legaţi cu voturile sărăciei, al celiba
tului şi al ascultării, şi în parte mai mare »fraţii« 
de rând. Desăvîrşiţii aveau drept grade ierarchice 
un episcop, mai mulţi preoţi şi o sumă de dia
coni. V. s’au contopit ou protestanţii, dar mai 
există remăşiţe de ale lor prin regiunile alpine. 
Cu Românii n’au venit în relaţiuni, decât prin 
hirotonire, pentru fraţii boemi, a unui episcop, 
pe care aceştia în zadar îl căutaseră în Moldova. 
(Dieckhoff, Die Waldenser im Mittelalter. Got- 
tingen, 1851; Melchisedec, Cronica Romanului. 
Bucur., 1875, I p^. 20.)

Valdivia, provincie în sudul Chiliei, 21,536 kma., 
cu 60,687 loc. (1895); capitala V., lângă Cal- 
leoalle, 8060 loc.; port: Puerto de Corral.

Vale, loc între doi munţi (v. Văi). Vale, (lat. 
dela valeo), fii sănătos, salut la Romani.

Vale, (germ. Grdbendorf), com. rur. în Trans., 
cott. Sibiiu, cu 1167 loc. români.

Valea Albă, v. Alb şi Resboieni. 7. Alhac, 
V. Albac.

Valea Arinilor, com. rur. în Rom., j. Bacău, 
se compune din 6 căt., cu 2883 loc., 5 biserici, 
2 şcoale mixte. Teritoriul e acoperit şi a<}i cu 
codri de arini. Pământul e bogat în păcură, 
care se exploatează în 25 de puţuri.

Valea Boierească, com. rur. în Rom., j. Me
hedinţi, se compune din 2 sate, cu 1290 loc., 
2 biserici şi 1 şcoală. Anticităţi romane.

Valea Bolvasniţa, com. rui-. în Banat, cott. 
Caraş-Severin, cu 1262 loc. români.

Valea Boului, com. rur. în Rom., j. Dolj, se 
compune din 5 sate, cu 1555 loc., 5 biserici, 
1 şcoală şi o mănăstire fundată de săteni în 
satul Boul de sus. Podgorii.

Valea Cânepei, com. rur. în Rom., j. Brăila, 
aşezată la şes, 1029 loc. S'a înfiinţat la 1822. 
Are 1 biserică şi 1 şcoală mixtă.

Valea Dragului, com. rur. în Rom., j. Ilfov, 
se compune din 3 sate, cu 1926 loc., are 2 bis. 
şi 1 şcoală mixtă.

Valea lui Ion, com. rur. în Rom., j. Bacău, 
cu cătunele: Tîrzeni, Căscăreni, Boiţa, Cotreanţa, 
Poiana Negustorului, Fruncjeni şi V. lui I. ca 
reşedinţă, 1740 loc., 2 biserici.

Valea Lungă, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 
se compune din cătunele: Ogrea, Gorgota, Vatra- 
Satului, Strâmbul, Frasinul, Slubeile şi Tisa, cu 
1559 loc., 2 biserici şi 1 şcoală.

Valea Mare, com. rur. în Rom, j. Muscel, 
plaiul Dâmboviţa, cu 3 căt. şi 1048 loc., 1 şcoală

75*
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şi 1 biserică. Tot în j. Muscel, plaiul Rîul Doamnei 
se află oom. rur. V. M., care se compune din 
4 cătune, cu 1172 loc. Are câteva isvoare de 
apă feruginoasă. In căt. Pleşcarul se ved rui
nele nnei mănăstiri de maice şi un schit de că
lugări pe Valea Popii.

Valeapai, corn. rur. în Banat, cott. Caraş-Se- 
verin, cu 1122 loc. români.

Valea Popii, corn. rur. în Rom., j. Muscel, se 
compune din 3 căt., cu 1346 loc. Stafiune de 
cale ferată.

Valea Putnel, com. rur. în Bucovina, cu că
tunul Mestecănescii, filială la paroebia lacobeni, 
moşie mănăstirească în căp. şi j. Câmpulung, 
are 327 loc. (285 ort.-or., 42 rom.-cat., 30 mos.), 
1 şcoală primară, 1 cabinet de lectură «Dreptatea», 
ferestreu, privelisce încântătoare.

Valea Rea, com. rur. în Rom., j. Te cuci u, 
se compune din 7 căt., cu 1621 loc. Tot V. Bea 
se numesce şi o com. rur. din j. Vasluin, for
mată din 3 sate, cu 1426 loc. Are 3 bis. şi 1 şcoală.

Valea Seacă, com. rur. în Rom., j. Bacău, se 
compune din 6 cătune, cu 2839 loc., proprietăţi 
mari, câmpuri şi păduri în cari se află piatră de 
construcţie. Staţiune de cale ferată. Are 4 bis. 
şi 1 şcoală mixtă.

Valea Seacă, com. rur. în Bucovina, căp. şi 
j. Gura Homonilui cu cătunul Miron, parochie, 
moşie boierească, are 1777 loc. (1630 ort.-or,, 
119 rom.-cat., 6 protest., 22 mos.), 1 şcoală pri
mară, 1 cabinet de.lectură înfrăţirea.

Valea Stanciulul, com. rur. în Rom., j. Dolj, 
lângă Jiu, are 1819 loc.

Valecula, (botan.) sule sau vale mică longitu
dinală dela suprafaţa tulpinelor, s. e. la Equi- 
setum, ori a fructelor, s. e. la Umbelifere. Aci 
V.-lele se (Jic şi Vittae; sub ele se află canale 
oleoreşinate longitudinale. Ridicăturile dintre V. 
se (}ic coaste, carene sau juga (v. ac.).

Valenoe, capitala depart. franc. Drome, lângă 
Rhone, 23,918 loc. (1896); episcopie.

Valencla, regat spaniol lângă Mediterana, 
22,876 km1., cu 1.459,465 loc. (1887); se compune 
din 3 provincii: V. (10,751 km>., ou 733,978 loc.), 
Alicante şi Castellon de la liana. Capitala V., 
lângă Guadalaviar, 170,763 loc. (1887); archi- 
episcop; catedrală, universitate fundată la 1410; 
industrie însemnată, cu deosebire de mătasă, 
tutun, etc.; comerciu maritim prin portul FtVîa- 
nuem del Grao. 1897 au întratîn port3080va.se 
de 1.797,828 tone.

Valenda, capitala statului Carabobo în Ve
nezuela, 38,654 loc. (1889).

Valenolennes, oraş în depart. franc. Nord, lângă 
Şelda, 26,11-7 loc. (1896); fabricaţie de dantele; 
comerciu însemnat; mine de cărbuni.

Văleni, schit în Rom., j. Argeş, întemeiat de 
Grădişteni la 1818, în timpul din urmă s’au 
aşezat maice în numer de 40. Schitul e susţinut 
de stat.

Văleni, com. rur. în Rom., j. Roman, se com
pune din 5 sate, cu 1545 loc., 2 bis. şi 1 şcoală 
primară mixtă.

Văleni,(magh. Mikolapatak sau Valyeny), com. 
rur. în Ung., cott. Maramureş, ou 1070 loc. 
români şi germani.

Văleni, (magh. Somhutpataka), com. rur. în 
Ung., cott. Sătmar, cu 1181 loc. români.

Vălenii de Munte, com. urb. în Rom., j. Pra- |

hova, se compune din 3 căt., cu 3000 loc. In 
apropiere surse de păcură şi mine de sare. Din 
timpuri istorice comuna a fost leagănul familiei 
fruntaşe a Berivoescilor. La 1830 funcţiona o 
şcoală grecească. Are 6 biserici şi 2 şcoale.

Valene, împerat rom., n. 328 în Cibalae, Pa- 
nonia, frate şi coregent cu Valentinian (v. ac.), 
a domnit asupra părţii orientale a imperiului 
romau. Rivalul seu Procopius, aliându-se cu Vizi
goţii, i-a trimis pe aceştia în contra lui V. împă
ratul i-a întimpinat la Dunăre şi i-a silit să ceară 
pace. Vizigoţii, goniţi de Huni, au cerut adăpostire 
în imperiul lui V. şi acesta sub condiţia creştinării 
(v. Ulfîlas) i-a aşezat în Moesia (376). Maltrataţi 
de oficialii rom. ei se revoltară şi până la sosirea 
împ. din Siria, întreaga peninsulă balcanică a 
fost prădată şi jefuită. Sosind V. fără a aştepta 
concentrarea armatei, îi atacă la Adrianopole, 
însă a fost învins, şi în 9 Aug. a că4ut în luptă.

Valenţa sau Atomicitate, capacitatea de satu- 
raţiune a elementelor în raport cu hidrogenul. 
Nu toţi atomii au aceeaşi valoare în combina- 
ţiunile lor; s. e. Chiorul ce combină cu 1 atom 
de hidrogen, oxigenul cu 2, azotul cu 3, car
bonul cu 4, etc. Astfel capacitatea de satura- 
ţiune a oxigenului e de doue ori mai mare decât 
a chiorului, etc. Corpurile cari se combină cu 
1 atom de hidrogen, se numesc monovalente, 
cari se combină cu 2 atomi de hidrogen, biva
lente, etc.

Valentin, insulă la coasta sud-vestică a Irlandei, 
cott. Keny, 2240 loc.; port. Cablu spie America 
nordică.

Valentinian, loan G., (jiarist rom., n. 1834 
în Pitesci. In mişcaiea revoluţionară din 1848 
a fost închis in Kiew până la 1856. A colaborat 
la mai multe ijiare, a fondat «Reforma». Scrieri: 
Ucigaşii lui Barbul Catargiu (1897), Alegerea, 
viaţa şi detronarea lui Vodă-Cuza (1898), etc.

Valentinianus, numele a trei împăraţi romani.
I V. Flavius, n. 321 în Panonia, avu de soţ 

în domnie pe fratele seu Valens, apoi s’a do
miciliat în Milano şi luptă mult ca să-şi asigure 
limitele imperiului. S’a luptat vitejesce în contra 
Maurilor în Africa, în contra Germaniloi' lângă 
Rhin şi a Quaijilor lângă Dunăre (Aquincum); 
a reportat trei învingeri în contra Alemanilor. 
A petrecut mult în Brigetio lângă Dunăre, ţ 376.

II V., n. 371, t 392, abia de 4 ani era când fu 
proclamat împerat în Aquincum; ave de tutor 
în domnie pe Gratianus, mai apoi pe mamă-sa 
Iustina şi în urmă pe Arbogas, care, pe când 
voia se scape de protectoratul lui, l-a asasinat.

III V., Flavius Placidus, n. 419, fu numit 
moştenitor de tron de cătrâ împăratul Honorius, 
dar numai după moartea lui Johannes în 425 
deveni împărat. In locul lui a domnit mamă-sa 
Placida. Pe timpul domniei lui întră în Galia 
înfricoşatul domnitor al Hunilor Atilla aliat cu 
Vandalii. V. fu ucis de Petronius Maximus, 455.

Valentlnlta, mineral de coloare alb-cenuşie, 
oxid de Amoniu (v. ac.). Se găsesce în Algeria 
şi Borneo.

Valera, Don Juan Diego, de, istoric spaniol 
din seci. XV, majordom şi istoriograf al Isabelei 
şi al lui Perdiuand. Opere; «Cronica de Espana 
abreviada», «De providentia», ş. a.

Valerian, Bâmniceanu, archiereu român, n. în 
Gârcina, j. Neamţu, în 1828, a urmat cuisurile
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seminarului Socola din Iaşi. Hirotonit preot în 
1850 a fost activ şi în ramura didactică, iar în 
urmă ocupa funcţiunea de protoiereu al jude
ţelor Bacău şi Boman îu timp de 19 aui. La 
1875 a fost tuns monacii şi numit archimandrit 
de scaun la Roman, şi cu patra ani mai în urmă 
fu ales de archiereu cu titlul de Râmniceauu, 
şi apoi de egumen al bisericei Sf. Spiridon din 
laşi. Acolo stete 8 ani, şi murind episcopul Bu- 
zeului, Inocenţie Chiţulescu, trecu aici în cali
tate de locotenent în vacanţa scaunului. După 
alegerea noului titular Dionisie Climescu, V. se 
numi director al tipografiei cărţilor bisericesc! 
din Bucuresci, până în 1897. (Calendar bisericesc 
ortodox pe 1899, Bucuresci, pag. 61; Alman. 
Cultelor pe 1893, Bucur., pag. 17.)

Valeriana L., (botan.) mare şi important gen 
din fam. Valerianeae, cuprimjend vr’o 150 specii 
de plante erbacee, perene, subfrutescente sau 
arbuşti, ce cresc prin regiunile septentrionale 
temperate şi prin regiunile extratropicale ale 
Americei de sud, unele sunt originare din Bra
silia sau din India occidentală. Dintre specii 
menţionăm următoarele, cari cresc şi prin păr
ţile noastre: V. montana L., V. dioica L., V. 
tripteria L. şi V. offidnaîis L., care oresce prin 
fenaţe umede şi păduri umbroase şi este cunoscută 
de poporul nostru sub numirile de: Guşa po
rumbului, Odolean sau Răvalnic. După 
credinţa poporului, această buruiană este bine să 
o poarte femeile la brîu, căci le aduce noroc în 
dragoste. Rădăcina de V. offidnaîis L. este foarte 
mult întrebuinţată în medicină din causa pro
prietăţilor sale antispasmodice. Ba respândesoe 
un miros caracteristic şi neplăcut, care tace, ca 
această plantă să fie căutată de pisici. [Z. C. P.j

Valerlanate,sărurile acidului organic Valerianic 
(V. ac.). Sunt numeroase şi au o bogată între
buinţare in medicină.

Valerianeae Endl. sau Valerianaceae, (botan.) 
familie naturală de plante dicotyledoane-gamo- 
petale, ce cuprinde vr’o 9 genuri, cu vr’o 300 de 
specii, respândite prin regiunile temperate şi 
reci ale emisferei boreale, foarte numeroase mai 
cu samă în America occidentală şi în munţii 
Ancji, devin însă rari în Asia tropicală, în Bra
silia, în Guyana şi în India occidentală. Valeria- 
neele sunt plante erbacee anuale sau perene sub- 
trutescente mai rar arbuşti. Dintre genuri men
ţionăm : Valeriana L. (v. ac.), Centrathus DC., 
Fedia şi Valerianella Moench. [Z. C. P.]

Valerlanella Moench., (botan.) gen din familia 
Valerianeae, cuprinzând vr’o 47 specii de mici 
plante erbacee anuale, dichotom-ramificate, ce 
cresc prin Buropa, nordul Africei, Asia occi
dentală şi prin America boreală. Dintre specii 
menţionăm următoarele, cari cresc şi prin păr
ţile noastre: V. dentata Poli., V. carinata Lois. 
şi V. olitoria Moench., cunoscută de poporul 
nostru sub numirile de: Petică, Salata mie
lului. Această plantă se cultivă uneori prin 
grădini ca plantă culinară, constituind o exce
lentă salată de iarnă [Z. C. P.j

Valerianic, acidul, un acid organic oare se gă- 
sesce în plantele Angelica, Valeriana (v. ac.), etc. 
şi se produce prin oxidaţiuuea amylalcoolului. 
E un lichid incolor, de miros tare. Sărurile lui, 
nutţjite Valerianate (v. ac.), se întrebuinţează 
în medicină.

Valerlanus, Publius, împărat roman 253—269. 
Familia distinsă a Valerianilor şi-a câştigat multe 
şi mari merite pentru patrie. V. s’a luptat cu 
mare vitejie în contra Perşilor până la 269, când 
prin trădare deveni prisonerul inimicului, caro 
l-a tractat rău până la moarte.

Valerius, V. Publius, Poplicola, patrician 
roman de origine sabinică, ca consul, 509, dădu 
legea »de provocatione».

Valerius Flaeeus, Gaius, poet roman, ţ 89 
d. Ch., a scris eposul necomplet »Aigonautica«.

Valerius Maximus, scriitor i'oman din seci. I 
d. Chr., a scris: »Factorum dietorumque memo- 
rabilium libri IX«.

Valery, Nini, artistă dramatică rom., n. 1835 
în Focşani, a jucat mai ântâi îu limba fran
ceză şi sub direcţiunea lui Milo, 1848^ pentru 
prima dată în limba română în rolul Aogerul 
păzitor din Baba Hârca; la 1852 a început cu 
debuturile în Bucuresci, dela 1859—60 a jucat 
în teatrul din Craiova sub direcţ. Teodorini; 
la 1875 se căsători cu poetul căp. loan Ganescu.

Valeva, comună rur. în Bucovina, căp. şi j. 
Coţman, parochie, moşie boierească, are 2607 loc. 
t2368 ort.-or., 105 rom.-cat. şi uniţi, 134 mos.), 
1 şcoală primară.

Valid, înseamnă sănătos, iar în sens juridic 
calitatea necesară pentru ca un act să aibă tărie. 
Aşa, condiţiunile esenţiale pentru validitatea con- 
venţiunilor sau contractelor sunt: a) capacitatea 
de a contracta; b) consimţementul valabil al păr
ţilor contractante; c) un obiect determinat; d) o 
causă licită.

Validă, Sultana, nume dat Ia Turci mamei 
Sultanului domnitor.

Validitate, starea şi însuşirea atribuită tu
turor lucrurilor valide (v. ac.); cu alte cuvinte 
calitatea de a fi împlinit din toate punctele de 
vedere condiţiunile cerute de lege. [PI.]

Valisă, geantă.
Vallu, la Turci guvernatorul unui vilaiet.
Valkăny, corn. rur. în Banat, cott. Torontal, 

cu 4829 loc.. Rom., Magh. şi Germ., staţiune de 
cale ferată.

Valladolid, provincie spân. in Castilia veche, 
7569 kma., ou 267,148 loc. (1887). Capit. V., lângă 
Pisuerga, odinioară i’esidenţă regală, 62,012 loc.; 
universitate fundată la 1346; archiepiscopie, ca
tedrală, museu; industrie de hârtie, pănură, piei, 
chimicalii. Aci a murit Colnmb la 1506.

Valladolid, oraş în statul mexican Tukatan, 
14,000 loc.

Valllsneria L., (botan.) gen monotipic din fa
milia Hydrocharideae, trib. Vallisnerieae. Unica 
specie V. spiralis L., este o interesantă şi cu
rioasă plantă erbacee aquatică, submersă cu tul
pina scurtă şi stoloniferă. Bste foarte interesant 
şi curios modul de fecundaţiune al acestei plante 
aquatice. La un moment dat, florile mascule se 
desfac din inflorescenţă şi se ridică la suprafaţa 
apei, unde se deschid şi purtate de valuri în
tâlnesc florile femele, ridicate şi ele la supra
faţă prin pedunculul lor lung şi învîrtit în spi
rală. îndată ce fecundaţiunea s’a efectuat, florile 
femele fecundate să retrag la fundul apei şi aici 
sub apă ajunge la maturitate fructul linear cu 
pericarpul membranos. Această plantă trăiesce 
în apele stătătoare sau lin curgătoare din re
giunile calde şi temperate ale globului. V. spi-
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ralis L., cresce şi îd România în lacul »Snagov«, 
împrejurul mânăstirei, unde am aflat-o pentru 
prima dată la 21 Iulie 1902. [Z. C. P.]

Valls, oraş în prov. spân. Tarragona (Cata- 
lonia), 13,274 loc. Acf au învins Francezii asupra 
Spaniolilor la 25 Febr. 1809.

Valoare, în general importanţa ce se dă unui 
lucru pe basa unei preţuiri. După Ad. Smith se 
deosebesce F. în us (folosinţă), care arată uti
litatea unui lucru, şi V. în schimb, care arată 
posibilitatea de a câştiga pentru un lucru prin 
schimb alte bunuri. In drept se distinge V. reală, 
pe care un lucru o are cu privire la loc şi timp 
pentru ori cine; F. comercială, determinată prin 
instituţiuni comerciale, şi F. specială sau re
lativă, pe care un lucru o are pentru o per
soană anumită cu privire la stările ei speciale, 
(v. şi art. Preţ.)

Valoare nominală este acea V. conferită în 
mod arbitrar unor monete, obiecte sau efecte 
de comerciu, care isvoresce nu din oarecari ca
lităţi şi proprietăţi intrinseci, ca s. e. utilitatea 
şi raritatea, ci pur şi simplu din o comună în
voială sau dintr’un act al puterei publice, adecă 
din o lege.

Valols, comitat, apoi ducat francez. Filip IU 
l-a dat unui fiu al seu Carol, întemeietorul fa
miliei de Valois, care a ocupat tronul Franciei 
dela 1328—1589, când a luat tronul familia 
Bourbon.

Valoni, V. Yalach şi Waloni.
Valparalso, f= Valea paradisului), prov. în 

Chile (America sudică), 220,756 loc. (1895) pe 
4297 km*. Capitala V., lângă baia cu acelaş 
nume, 122,447 loc., cel mai important oraş co
mercial al ţerii; export de minereu de argint, 
aramă, cereale.

Vals, dans şi arie de dans, de origine germană, 
prin formă şi ritm a variat mult; vechiul F. rar, 
în 3 paşi, măsură s/4, mişcare moderată, în totul 
identic cu dansul popular numit Lăndler, şi F. 
repede, de aceeaşi formă, dar de o mişcare mai 
vioaie şi preferindu-se măsura de 8/e- F. modern, 
în */4, mişcare vioaie, cu perioade formate din 
8 tacte, repetate şi reluate de mai multe ori şi 
dansat numai în 2 paşi, ceea ce îl deosebesce 
de cele vechi. Compositori de V. au fost mai 
ou samă vienezii Strauss, Lachner, Labitzki, 
Gungl, etc., apoi O. Metra şi chiar dintre ro
mâni: G. Scheletti şi I. Ivanovici. [T. C.]

Valul Iul Tralan, numirea mai multor valuri 
de pământ în Rom., între cari unul în j. Co- 
vurluiu (între ruinele cetăţii Gherghina şi com. 
Tulucesci), altul în j. Tulcea, pl. Isaccea, şi un 
al treilea în j. Brăila între satul Suţesci şi podul 
dela Grădiscea.

Valuta sau etalon, model, tip de greutăţi de 
măsuri, stabilit prin legi şi cu care trebue să se 
potrivească greutăţile şi măsurile particularilor. 
Tot V. sau etalon se numesce în limbagiul finan
ciar metalul preţios (aur sau argint) cu greu
tatea şi titlul determinate prin legi, oare este 
menit a forma piesa de monetă-tip sau unitatea 
monetară a unei ţeri. (v. Etalon.) V. monome- 
talică şi bimetalică, v. Monometalism.

Valva sau Valsul a în botan., v. Capsula Val- 
vicid, V. Dehiscenţa.

Valvasor, Weihard, baron, scriitor din se
colul XVII, din Carniolia, care a soris în lu

crarea sa: »Die Ehre des Herzogthums Eraiu<, 
1639, despre Românii din Istria, Lusin piccolu, 
Cherso şi Veglia (v. Istro-Romani), precum şi 
din ţinuturile Castelnuovo şi Pinquente. In cartea 
sa se găsesce un >Tatăl nostru» românesc, obi
ceiuri, tradiţii, limbă, locuinţă, religiune, obi
ceiuri religioase, despre preoţi, călugări, căsă
torie, mâncări, post, înmormântări, etc. [I. M.]

Vaivula, (anat.) v. art. Inima. VaUmla în botan., 
V. Capsula. ,

Vama, taxele ce se percep de stat la întraroa 
sau ieşirea mărfurilor din ţeară.

Impositul vamal este foarte vecbiu. El a 
existat la Greci şi la Romani, şi a continuat a 
exista până în timpul de faţă. Cum de V. de
pinde în cea mai mare parte viitorul economic 
al unei ţeri, chestiunile vamale au dat nascere 
în timpurile moderne la discuţiuni vii, întru 
cât V. fiind regulatorul sohimbului internaţional 
al mărfurilor, statele au căutat pe de o parte 
ca exportul lor să nu fie împiedecat sau îngreuiat 
prin taxe vamale, iar pe de alta importul să 
fie împiedecat cât mai mult în scop de a-şi des- 
volta industria naţională. De aici nascerea sis
temelor proteeţionismului (v. ac.) şi liberului 
schimb (v. ac.). Astăzi impositul vamal este 
aşezat sau în scop protecţionist, sau în scop pur 
fiscal, sau şi una şi alta. Impositul vamal în scop 
protecţionist se pune pe mărfurile străine do 
felul cărora se produe şi în ţeară, încurajând 
astfel industria naţională şi ferindu-o de concu
renţa produselor străine similare prin încărcarea 
acestora cu taxe vamale. Impositul vamal in 
scop fiscal se pune pe anumite mărfuri în scop 
de a mări veniturile statului. Pentru uşurarea 
comerciului internaţional, principalele state din 
lume au fundat în 1890 o Uniune internaţio
nală pentru publicarea tarifelor vamale (v. ac.), 
reprezentată printr’un biurou internaţional cu 
sediul la Bruxel. Acest biurou este însărcinat cu 
publicarea unui «Buletin înteroaţional de vămi» 
care cuprinde toate tarifele, legile, convenţiile 
şi dispoziţiile administrative vamale din toate 
ţerile cari au adeiat la uniune. Buletinul se pu
blică în cinci limbi şi anume: germană, engleză, 
spaniolă, franceză şi italiană. [B. V.1

Politica vamală este totalitatea principiilor, 
a regalelor şi a legilor tarifare adoptate într'un 
moment dat de guvernanţi, cu privire la im
portul, la exportul şi ti'ansitul mărfurilor străine 
şi indigene. Astăiji, mai ales, P. v. are o im
portanţă capitală în viaţa popoarelor lumei, ea 
are oarecare inrîurire chiar asupra raporturilor 
dintre etate.

Convenţiune vamală, o învoială stabilită intru 
state, prin care se stipulează anume ce taxe 
vamale va percepe, fiecare contractant, la in
trare în ţeara sa asupra produselor brute sau fa
bricate din cealaltă ţeară. Inşirarea acelor pro
duse sau fabricate, într'o anexă a convenţiei, 
cu specificarea greutăţei sau valoarei şi cu suma 
ce se va percepe, se numesce Tarifă vamală, 
(v. ac.), iar când această nomenclatură formează 
anexa convenţiei vamale, i-se 4'00 Şi Conven
ţiune vamală-tarifară.

Vamă de drum ţi poduri, taxă ce se încasa 
în timpurile mai vechi pentru folosirea unui 
drum ori pod anumit; vama de dmm mai sustă 
şi astă4i sub titlul de taxă de pasagiu sau vamă
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de barieră, ce se percepe dela veohicolele ce 
întră în oraşe.

Vama de jos şi V. de sus, comună rur. în Bu
covina, cu cătunele: Bradii, Delniţa, Dobra, La 
Luneiu, Molidul şi Prisaca; tirg, parochie cu 
o filială în V. de sus, moşie mănăstirească in 
căp. şi j. Câmpulung, cu o colonie nemţească în 
Prisaca numită nemţ. Eisenau, are 4092 loc. 
(2661 ort.-or., 557 rom.-cat. şi uniţi, 726 protest. 
148 mos.), o biserică rom.-cat. şi alta protest, 
în Prisaca, câte o şcoală primară în V. şi P., 
un cabinet de lectură «Stâlpul lui Vodă« (v. ac.), 
staţiune de cale ferată în M., P. şi V., fabrică 
de scânduri pentru resonanţă în M., un monu
ment de piatră ridicat în 1716 de Mihaiu Ba- 
coviţă în amintirea luptelor sale cu Ungurii; 
pe la 1409 e amintită ca loc de vămuirea măr
furilor din sau spre Ardeal, de unde şi numele.

vimbery, Mermann, orientalist magh., o. 1832 
în Szerdahely, a studiat în Pojon şi pe cale 
privată a învăţat multe limbi vecM şi modeme. 
A petrecut 6 ani în Constantiopole. Aici a scrie 
câteva lucrări sciinţifice, cari atraseră atenţia 
academiei maghiare, de unde-i veni ajutor cu 
care întreprinse călătorii de studiu în Asia. Aici 
a studiat timp de 5 ani referinţele istorice cul
turale şi politice îndeosebi ale popoarelor din 
jurul Mării Caspice, patria veche a Maghiarilor. 
Reîntors la 1865, ocupă catedra limbilor orien
tale la univ. din Budapesta. In scrierile sale filo
logice stabilesce, în oposiţie cu Hunfalvy, teoria, 
că limba magh. se compune din elemente turco- 
tatare şi ngrice. In istorie susţine înrudirea cu 
Turcii şi cu Tatarii. Ser. princ.: A magyarok 
eredete, Uigurische Sprachmonumente und das 
Kudaiku Bilik.

Vamfaiu, com. rur. în Ung., cott. Sătmar, cu 
1894 loc., Români, Maghiari şi Germani. De 
această comună se ţine şi staţiunea balneară 
B&ddssdr, cercetată numai de locuitorii din îm- 
pregiurime. Apa ei se folosesce contra afecţiu
nilor reumatice.

Vămile văzduhului, superstiţiune în credinţa 
poporală, care pretinde că suQetul după moarte 
va trebui să treacă prin aşa numitele vămi ale 
văzduhului în formă de 24 de poduri preste 24 
de ape, pentru ca să ajungă curăţit de păcate în 
lumea de veci.

Vămos-Găifalva, v. Ganfalău.
Vampir, (PhyUostoma spectrum), mamifer, din 

ordinul liliecilor sau chiropterelor (v. ac.). Lun
gimea corpului 16 cm., lăţimea (aripile fiind 
întinse) 7() cm. Trăiesce în Brasilia nordică şi 
Guiana prin păduri, oase, şoproane, ş. a. Se 
uutresce cu insecte, fructe. V., după credinţa 
deşeartă a multor popoare şi sub feliurite nume, 
mai ales la Slavii şi Românii dela Dunăre, precum 
şi la Greci, e duhul unui om mort şi îngropat, 
care noaptea iasă din mormânt, ca să sugă sânge 
din cei vii, când aceştia dorm. La Români se 
numesce îndeosebi Muroniu, ori Strigoniu.

Vancea, loan, de Buteasa, miti-opolit de Alba- 
lulia şi Făgăraş, n. 18 Maiu 1820 în Vaşad, în 
cott. Bihor, din părinţi nobili. A studiat 2 ani 
la şcoala din Vaşad, iar dela 1831—33 în şcoala 
normală gr.-cat. din Oiadea mare. Gimnasiul şi 
cureul filosofic l-a făcut în şcoalele călugărilor 
premonstratenşi din Grade. La 1841 a fost trimis 
în seminarul Sf. Barbara din Viena. Aici făcu ri

gurosul prim din studiul biblic şi se întoarse la 
1845 în diecesa Oradiei şi fu sfinţit preot in 
Vaşad, funcţionând în cancelaria diecesană ca 
actuar şi protocolist până la 19 Nov. 1845, când 
fu numit capelan în Măcău. La 7 Dec. 1845 a 
fost trimis la institutul Sf. Augusdn din Viena, 
de unde s’a întors în 31 Iulie 1848 doctor în 
teologie. Până la 1849 a fost profesor de pre
parandie şi secretar episcopesc. La 1855 a fost 
numit canonic, iar in 4 Iulie 1865 episcop în 
diecesa Gherlei. Papa l’a preconisat în 25 Sept. 
1865; a fost sfinţit episcop în Oradea mare la 
3 Dec. 1865 prin ep. Papp-Szilâgyi, plenipo- 
tenţiatul mitropolitului. In 28 Ian. 1866 s’a in
stalat în Gherla. Ca episcop a înfiinţat tipografia 
diecesană, a creat un fond pentru întreţinerea 
seminarului, a îmbogăţit fondul văduvelor şi al 
orfanilor. La 1867 a fost numit conte Roman, 
prelat domestic şi asistent la tronul pontificiu. 
După moartea mitropolitului Şuluţ a stăruit la 
guvern ca scaunul vacant să se completeze prin 
degere. La 11 Aug. 1878 sinodul din Blaj l-a 
ales cu 59 voturi şi in 21 Oct. 1868 a fost numit 
mitropolit. Pontificele l-a întărit în 21 Dec. 1868; 
instalarea s’a făcut în 11 Aprilie 1869 când fu 
numit consilier intim de stat. In acelaş an la 
20—22 Oct. ţinu sinod archidiecesan, care stator! 
50 canoane şi pregăti o lege electorală provi- 
sorie pentru proximul congres mitropolitau. In
1872 ţinu primul conciliu provincial la Blaj 
pentru a organisa provincia sa bisericească. In
1873 a convocat la Blaj congres archidiecesan 
din preoţi şi mireni pentru organisarea şcoalelor 
poporale. In 1875 tot din aceleaşi elemente a 
regulat cu congresul beneficiile parochiale. In 
1882 ţimi al doilea conoiUu provincial. Puse basă 
sau înmulţi diferitele fundaţiuni în favorul pre
oţilor, orfanilor şi văduvelor. A ridicat şcoalele, 
îndeosebi cele din Blaj. S’a îngrijit ca la se
minar să ajungă profesori cu cele mai bune 
pregătiri, a regulat salarisarea profesorilor. A 
Întemeiat seminarul elevilor gimnasişti, a în
fiinţat asilul infantil din Blaj, etc. Pentru sco
puri religioase şi culturale românesc! a jertfit 
o sumă de 230,000 fi. înainte de moarte cu 
câteva luni. a fost decorat cu marea cruce a 
ordului Leopoldin. f 31 Iulie 1892. (Of. Şema- 
tismul clerului gi'.-cat. rom., 1900.)

Vancouver, insulă la coasta nord-vestică a 
Americei de nord, aparţine prov. canadiene Co
lumbia britică, 41,138 km1., cu 36,757 loc. (1891). 
Capitala Victoria.

Vancouver, oraş în Columbia brit., staţiune 
finală a căii ferate pacific-canadiene.

Vanda R. Br., (botan.) gen de plante tropicale 
epiphyte din fam. Orchideelor, tribul Vandeae, 
cu tulpini distich-foliate, raceini laterali, flori 
mari cărnoase, labelul cu pinten. Cuprinde ca. 
20 specii austral-asiatice, aproape toate (mai adese 
F. insignis BL, lamellata Ldl., Boxburghii R. 
Br., suavis Ldl., teres Ldl., tricolor Ldl.) cul
tivate ca cele mai superbe Orchidee ale floră
riilor noastre. [A. Pr.]

Vandali, popor german de pe lângă Sudeţi, 
cari atacau imperiul împreună cu Goţii. 277 în
vinşi de împăratul Probus. Luară parte la nă
vălirea lui Radagais. Merseră apoi în Spania, 
unde ocupară partea de sud. învinşi de Valia şi 
chiemaţi de Bonifaciu trecură în Africa (429)
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sub conducerea lui Geiseric. Aliaţi cu Alanii şi 
ajutaţi de indigenii storşi de contribuţii, cuce
riră toată Mauretania. Prin cucerirea Cartaginei 
(439) întemeiară un regat puternic. Ocupară in
sule şi neliniştiră comerciul pe mare. In 455 
cuprinseră Roma şi o jefuiră in mod înfricoşat 
(vandalism). In interior erau aspri cu ortodoxii 
(erau ariani) şi după moartea lui Geiseric (577) 
urmaşii' lui Hunneric (477—484)’, Gundamund 
(484—496), Trasimund (495—523) degenerară cu 
totul. Hilderic (523—530), fiul lui Hunneric prin 
Înclinarea cătră Romani şi cătră ortodoxism ridică 
in contra sa pe Vandali, cari ridicară pe Ge- 
limer, un strănepot al lui Geiseric. Cu toate stă
ruinţele lui lustinian pentru Hilderic, Gelimer 
fu fără milă, şi Belisar debarcă în Africa în 
capul a 15,000 soldaţi (533). învins la Cartagina 
şi la Tricameron fugi în Numidia şi apoi se 
predete învingătorului. Belisar dete femeilor 
vandale bărbaţi romani, iar pe tinerii vandali îi 
băgă în armată. Locuitorii insulelor Canarii ar 
fi urmaşii vechilor V.

Vandalism, distrugerea operelor de ai-tă ca la 
cuprinderea Romei de Vandali (v. ac.).

Vanderbiit, Cornelius, milionar filantrop, n. 
27 Maiu 1794 în statul New-Tork, din părinţi să
raci, şi-a câştigat prin Întreprinderi de cale ferată 
şi navigaţiune o avere de preste 100 milioane 
dolari; a fundat universitatea V. în Nashville. 
t 4 Ian. 1877.1'iul seu Wilhelm, n. 1821, f 1885. 
Şeful casei este astătji Cornelius V., n. 1843.

Van Dyck, v. Dyck.
Vanellus cristatus, pasere, v. Nagâţ.
Vanessa, insect lepidopter din grupa Nym- 

phalide, cu aripile anguloase şi cu colorile cele 
mai strălucitoare. Păunul de di (Vanessa Io) 
are aripile roşii-cărămicjii, cu câte o pată multi
coloră, analogă cu ochiul de păun.

Vangarava, popor, v. Mandingo.
Vanilia Sw., (botan.) gen de plante căţără

toare din fam. Orchideelor, tribul Neottieae, cu 
foi cărnoase, fiori mari, laciniele perigenului con
forme patente. Cuprinde vr’o 20 specii tropicale, 
dintre cari incontestabil cea mai remarcabilă este 
V. planifolia Andr. >vanilia< din Mexico, ale 
cărei fructe află cunoscute aplicaţiuni în me
dicină şi cofetărie. [A. Pr.]

Vanilie, numele popular al plantei cultivate 
Heliotropium peruvianum L. (v. ac.) şi al fruc
telor aromatice de Vanilia planifolia Andr. (v. ac.).

Vanitate, din punct de vedere psichologic şi 
moral, sentimentul ascuns de mândrie personală, 
cari se întemeiază pe oarecari prerogative ori 
lucruri de puţină valoare, deşerte şi de nimic 
(frumseţă, titluri, avere, orduri, etc.). Când V. 
ridică pretensiuni necuviincioase faţă de alţii, ea 
devine fudulie (v. ac.). Sin. deşertăciune. [PI.]

Vannes, (VenenasJ, capitala depărtăm, franc. 
Morbihan, odinioară capitala Veneţilor în Ar- 
morioa, 20,278 loc. (1896); catedrală; port, 
şantiere.

Vannutelll, 1) V., Serafin, cardinal, n. 25 Nov. 
1834. In 1869 arcbiepiscop titular şi delegat în 
Equator şi Peru. In 1875 nunţiu la Bruxelles, 
iar iu 1880 la Viena. In 1887 cardinal, acum 
e vice-decanul colegiului cardinalilor.

2) Vannutelli, Vinceiiţiu, fratele celui prece
dent, n. 5 Dec. 1836. In 1888 nunţiu la Lisabon, 
tn 1889 cardinal.

Vapereau, Ludovic Oustav, literat francez, 
n. 4 Apr. 1819 îuOrleans. A editat: >Dictionnaire 
universel des conteinporains», 6 ed. 1892, şi »Dic- 
tionnaire universel des literatures», 2 ed. 1884, etc.

Vapor, starea gazoasă a unui corp, care la 
temperatură normală şi în împrejurări normale 
se presintă în stare lichidă sau solidă.

Vapor, se numesoe şi un vas plutitor care 
se mişcă prin puterea aburului.

Vaporlmetru, v. Alcoolometru şiEvaporimetm.
Vaporlsaţiune, v. Evaporaţiune.
Văpsea, coloare (v. Colori).
Var, V. Calce şi Oxid de Calciu.
Var, rîu în sudul Franciei, isvoresce în Alpii 

maritimi, se varsă în Mediterana între Nizza 
şi Antibes; 125 km. lung. Departamentul trauc. 
V., 6044 km1., cu 309,191 loc. (1896); 3 aron- 
dismente; capitala Draguignan.

Vara, anotimp (v. ac.), timpul dela trecerea 
soarelui dela solstiţiul de vară, 8/21 Iunie, pâuă 
la echinopţiul de toamnă, 9/22 Septembre. E ano
timpul cel mai lung, căci numeră 93 (jile, 14 min.

Vara, mesură de lungime (cot) în Spania=0836, 
în Portugalia 1 m.

Varadia, com. rur. în Banat, cott. Timiş, cu 
3224 loc. români. In apropierea comunei, pe 
drumul spre Greovaţ a descoperit în 1881 Carol 
Torma ruinele cetăţii Arcidava de pe harta pen- 
tingeriană. V. este sediul unui protopopiat gr.-cat. 
român al diecesei Lugoşului, cu 7 comune şi 
4476 suflete.

Varagal, (zool.) v. Dingo.
Varanus, saurian din grupa Eisilinguia, având 

capul fără plăci poligonale late. Corpul aco
perit ou tubercule solzoase pe spate şi pântece. 
Varanul de desert (V. arenarius) trăiesce în 
Africa septentrională. Monitorul (V. nilotieus), 
V. Monitor.

VărăscI, numele a mai multor com. rur. în 
Rom. 1) V., în j. Ialomiţa, cu 1326 loc., 1 bis. 
şi 1 şcoală mixtă; 2) V.-Obedeni, în j. Ilfov, 
cu 2355 loc., 2 bis., 1 şcoală mixtă şi 1 moară 
de aburi.

Varasdln, 1) V., comitat în Croaţia şi Sla
vonia, se mărginesce ou cott. Belovâr-Koros, 
Zâgrâb, Zala şi cu Stiria. Are o întindere da 
2521-28 km*., şi 267,929 loc.. Croaţi, Sârbi, 
Germani şi Maghiari. Suprafaţa în cea mai mare 
parte e muntoasă, numai la nord şesos, şesul 
roditor al Dravei. In ape e destul de bogat. Rîul 
principal e Drava. Clima o temperată şi sănă
toasă; pământul roditor.

2) Varasdin, oraş li ber regesc în Croaţia, cott. V., 
situat aproape de rîul Drava, într’un ţinut foarte 
roditor, ou 12,930 loc.. Croaţi, Sârbi, Germani 
şi Maghiari, direcţiune financiară, tribunal reg., 
jud. cercuală, gimnasiu, 3 şcoale industriale şi 
comerciale, fabrică de mătasă, teatru, 9 biserici, 
2 bănci, mănăstiri, etc.

Văraticul^ mănăstire de călugăriţe în Rom., 
j. Neamţu, întemeiată în seci. XVIII. înainte de 
secuestrare avea moşii întinse, clădiri şi biserici 
frumoase, precum şi o şcoală de fete. In 1900 
mănăstirea a fost nimicită de incendiu, dar s'a 
restaurat ulterior. V. e şi staţiune climaterică.

Varava, (Barabbas), unul dintre cei vinovaţi 
şi condamnaţi la moarte, pe când era să se 
restigneasoă Isus. La cererea archiereilor şi be- 
trânilor V. a fost liberat, iar Isus restignit.
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Vărbilăul, rîu în Rom., j. Prahova, se varsă 
în -Teleajenul. Tot V. se numesce şi o corn. rur. 
în acelaşi judeţ; are 1699 loc., 2 bis. şi 1 şcoală.

Varda, românesce gardă, pază, strajă, veghere.
Vardalah, C., (1775—1830), n. în Cair, doctor 

în medicină, a fost profesor de matematică la 
academia domnească din Bucuresci. După moartea 
iui Lambru Potiade (1805), V. fu numit director 
al academiei, în care calitate remase până la 
1815, când se duse la Chios. La 1812 tipări o 
fisică. (Cf. Erbiceanu, Cronicarii greci, 1888, 
pag. XXX; N. lorga. Ist. lit. rom. în seci. XVIII.)

Vardar, (anticul AxionJ, rîu în Macedonia, se 
varsă în golful delaSalonic după un curs de330km.

Vârdarla, v. Ciocănitoare.
Varec, (Varache), v. Kelp.
Varegi, normanzii plecaţi din Svedia, cari se 

stabileau între Fini, Estoni şi Slavi. Cuvântul 
însemnează «asociaţi». Popoarele slavice au trimis 
la Varegii-Ruşi c solie şi i-au invitat să vie să 
domnească asupra lor. Ruşii sub conducerea a 
trei fraţi, Ruric, Sineus şi Truver ascultară ce
rerea, şi Ruric după moartea fraţilor sei se aşeză 
la Novgorod (t 879), iar urmaşii lui au stăpânit 
Rusia 700 de ani. V. erau clasa militară, cuce
riră Chiev şi din anul 865 coborîră Niprul ou 
200 de corăbii ameninţând Constantinopole. Oleg 
şi Igor repetară expediţiunile contra imperiului 
do resărit. Imperaţii începură a-i primi în armată 
sub numele de Varingi. După creştinarea Rusiei 
V. au dispărut în poporul slav, căruia i-au dat 
dinastia, nobilii şi numele.

Varennes, fV.-en-Argonne), oraş în depart. 
franc. Maas, lângă Aire, 1293 loc. (1896). Aci 
a fost prins Ludovic XVI la 1791, când voia 
să fugă din ţeară.

Varese, oraş în prov. ital. Como, lângă lacul 
V. (16 kma., bogat în pesce), 5872 loc.; nume
roase vile de ale milanezilor.

Varga, Caterina, o femeie de origine necunos
cută, care în anii 1840—47 luase rolul de con
ducător în mişcările ţerănesei din Munţii apuseni 
şi a intrevenit ca representantă a comunelor ur 
bariale la autorităţile diu Sibiiu, Cluj, Pesta, 
Pojon şi Viena. Se numia. «Doamna Munţilor». 
La 18 Ian. 1847 a fost deţinută în Isbita de 
episcopul A. Şiaguna şi închisă pentru resvrătire 
în fortăreaţa din Alba-Iulia, unde a fost ţinută 
până 1850. Dela acest an ou s'a mai aucjit despre 
dînsa. (Cf. I. St. Şuluţu, Memoriu.)

Varga, loan, sau precum pronunţă ţeranii în 
mod schimonosit, Oargaloan, supranumit Cloşca, 
căpitan în rescoala lui Horia. (v. Cloşca, loan.)

Varga ciobanului sau Varga păstorului, nu
miri populare ale plantei Dipsacus silvestris 
Mill. (v. ac.).

Vărhely, v. Grădişte.
Variante, (lat. variae lectiones, varietas lec- 

tionis), feliurile deosebite dea ceti în manuscrisele 
unuia şi aceluiaş scriitor vechiu. Fonna dife
rită în care se presintă acelaş text.

Variajiune, schimbai’e, şi anume schimbare 
care se nasoe din întorsura ce se dă unei anu
mite teme atunci când se presintă în altă formă, 
fără a i-se altera fondul. Io estetică se numesc 
V. şi ornamentele ce se adaug la un fond artistic 
spre a-1 presenta mai plăcut. Tot aşa şi în musică 
se numesc nouele motive ce se dau unei melodii 
fundamentale fără a se altera melodia originală.

Calculul variaţiunilor, acea parte a matema
ticei superioare, care determină valoarea maxi
mală şi minimală a funcţiunilor, exprimate prin 
integrale (v. ac.). V. şi art. Varietate.

Varlce, dilataţiunea pasivă a venelor, acompa
niată de o stare inflamatoare. V. sunt consecinţa 
unei stări de alteraţiune a păreţilor vaselor; 
forma lor e cilindroidă, serpontină, cirsoidă şi 
ampulară. Pot fi superficiale ori profunde. La 
nivelul varicelor pielea pierde resistenţa şi lesi- 
unile traumatice se transformă în ulcere cronice 
varicoase. V. venelorhaeraorhoidale au un caracter 
special (v.Haemorhodii).Tratamentul este mecanic 
prin compresiune (ciorapi de gumă) sau operator 
prin legătura tmnchilor venoşi. [Dr. Tălăşesou.]

Varlcella (vărsat de vSntJ, o febră eruptivă, con
tagioasă, observată cu deosebire la copii; ai'e ase
mănare cu o variolă uşoară, (din care causă a fost 
mult timp confundată cu variola), nu e însă o 
variolă, ci o altă boală, căci vaccinarea şi o variolă 
avută nu preservă de V. şi nici o V. avută nu 
preservă de variolă. Brupţiunea e totdeuna di
scretă, succesivă şi formată de papule, cari 
apoi se transformă în vesicule, adeseori neom- 
belicate. încungiurate de o margine roşie şi um
plute la început de un lichid apos, care a 2-a sau 
a 3-a 4i devine câteodată purulent; cătră (jiua 
a 5-a vssiculele se turtesc şi se usucă, iar cătră 
(Jiua a 9-a cad fără a lăsa cicatrice. Febra e uşoară 
şi de scurtă durată (1—3 4'le), simptome gene
rale lipsesc sau sunt neînsemnate şi prognosticul 
e totdeuna favorabil; erupţia se face câteodată 
în plină sănătate. Incubaţia e de 15—17 4ile. Diu 
causa benignităţii V.-lei nu e nevoe în multe 
caşuri de nici un tratament. [Imerwol.J

Varicocele, dilataţiunea varicoasă a venelor 
cordonului spermatio ; se recunoasce prin pal- 
paţiune sub formă de tumefacţiune elastică care 
se prelungesce în canalul inquinal dând sensaţia 
unui pachet de fire sau de rîme. Tratamentul: 
legătura venei deasupra şi dedesubtul varicelor.

Varicositate, v. Varice.
Varietate, a) ori ce abatere formală dela un 

tip original şi primitiv; b) în sciinţele biologice 
un tip individual şi colectiv, care prin unul ori 
mai multe caractere primite prin moştenire ori 
din alte influenţe, se deo.sebesce în mod înve
derat de tipul original al genului ori a speciei 
de care se ţine. V. se arată totdeuna ca ur
mare sau ca resultat al unor anumite influ
enţe, care pot să fie întemeiate sau în anumite 
împregiurări externe şi interne după cum le dă 
natura, sau pot să fie anume provocate de Iu.- 
crarea intenţionată şi sistematică a omului spre 
a produce indivizi mai aleşi. V. care se arată ca 
o abatere in formă, mărime, structură, coloare, 
dă în sfei'a unui regn natural, nascere genurilor 
(clasei); în sfera genurilor dă nascere speciilor; 
în sfera acestora, rassdor, etc., dar totdeuna 
moştenindu-se prin nascere caracterele tipice ale 
unei varietăţi primare (v. Darvin şi Darvinism, 
Transformism, Selecţiune); c) tot V. se numesce 
şi starea lucrurilor compuse din diferite părţi 
ori elemente, (v. şi Variaţiune.) [PI]

Varingi, v. Varegi.
Variola, febră eruptivă, contagioasă şi epide

mică, caracterisată prin apariţiunea de pustiile 
pe piele, cari lasă în urmă cicatrice. Conta
giunea se face în mod direct (dela om la om)
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sau indirect prin părţi din crustele pustulelor 
uscate şi cari aderează de păreţi, haine, etc. Ea 
nu cruţă nici o vîrstă receptivitatea pentru V. 
depinde de vaccinare. Agentul patogen nu e cu
noscut. O îmbolnăvire de Y. conferă imunităţi. 
Y. preeintăurmătoarele simptome şi stadii: 1) In- 
cubafiunea (timpul dela contagiune până la în
ceputul boalei) e de 7—14 (}ile şi nu presintă 
nici un simptom. 2) Imasiunea începe prin un 
frison violent, febră (39—41°), dureri de şele şi 
de cap, vărsături şi constipaţie. Adeseori apare 
apoi o eiTipţiune morbiliformă sau' eresipela- 
toasă pe corp sau soarlatiniforină Ia rădăcina 
coapselor, oare durează 1—2 (Jile (rash). 3) Erup- 
ţiunea începe în (}iua a 4-a prin apariţiunea de 
papule rose, la început pe faţă apoi pe gât, 
trunchiu, membre, conjunctivă, mucoasa bucală 
şi laringeală. Papulele se transformă curând în 
pustule albe şi opace, cari presintă la mijloc o 
depresiune (ombelicare). Numerul pustulelor e 
mic (10—20) în V. discretă (uşoară) sau foarte 
mare, astfel că se ating şi causează o umflare 
şi durere a pielei în F. confluentă (gravă). In 
caşurile uşoare febra dispare când apare erapţia, 
în caşurile grave ea persistă. 4) Supuraţia. Cam 
în diua a 8-a conţinutul pustulelor se transformă 
în puroiu, ombelicarea dispare şi temperatura 
se ridică iarăşi. In Y. confluentă febra e foarte 
ridicată (febră secundară de supuraţie) şi adese 
însoţită de delir, dispneă, salivaţie. JPustuIele se 
rup şi lasă să cuigă un lichid sero-purulent adese 
fetid, pielea e umflată şi dureroasă, aspectul 
bolnavului e hidos. 5) Vesieafia. Uscarea pustu
lelor se face în (jiua a H—15-a, acoperindu-se 
cu cruste galbene, în urma căi'ora remân cica
trice rose, cari diformează faţa, febra dispare şi 
bolnavul întră în convalescenţă. Complicaţiunile 
Y.-lei sunt supuraţi! ale ţesutului celular, ale 
pericordului, endocordului, a pleurei, septicemie, 
perforaţie a corneei, etc. V. hemoragică e ca- 
racterisată prin hemoragia pielei şi a mucoaselor; 
e o formă foarte gravă. Terminaţiunea (prog
nostic) e benignă în Y. discretă, adese mortală 
în Y. confluentă şi hemoragică (neagră) la copii 
şi femei însărcinate. Tratamentul e simptomatic : 
chinină, băi, tonice, etc. Profilaxia V.-lei se face 
prin isolare şi desinfectarea cea mai riguroasă, 
ca la alte boale contagioase, precum şi în plus 
prin vaccinare. Prin o vaccinare şi revaccinare 
(repetată din 8 în 8 ani) obligatorie se poate ob
ţine dispariţia Y.-lei. De asemenea şi gravitatea 
Y.-lei e mult atenuată prin vaccinare; vaccinaţi! 
Ia timp fac o Y. uşoară. [Dr. Imerwol.]

Varioloid e o formă atenuată, uşoară, a va
riolei, care se observă ou deosebire la vaccinaţi; 
stadiul şi febra de supuraţie lipsesce şi pustulele 
se usucă adese fără a lăsa cicatrice. Începutul 
poate fi ca Ia o variolă gravă.

Varlaam, călugăr grec, n. Ia finea seci. XIY, 
dela 1331 egumenul mănăstire! San-Salvator din 
Constantinopole. La 1339 îinp. Andronic Palaeo- 
logull-a trimis în Avignon la papa Benedict XII, 
in scopul reunirei bisericilor. întors acasă a 
ajuna în neînţelegere cu călugării quietişti. Caşul 
a fost tractat în sinodul constantinopolitau din 
1341. Y. s'a dus în Neapol, a trecut la biser. 
apuseană; papa Clement VI l-a pus episcop în 
llieraclea, unde a murit la 1348 sau 1358. V. a fost 
călugăr erudit, şi-a câştigat renume împămen- |

tenind sciinţa grecească în Italia. Uo elev al 
lui a fost şi Petrarca. Scrierea principală: Ethica 
secundum stoicos. Alte scrieri ale lui aparţin 
astronomiei, matematicei şi filosofici.

Varlaam, mitrop. Moldovei, (1632—53), din 
familia Moţocenilor, este unul din cei mai fal
nici mitropoliţi ai Moldovei. Anul nascerii sale 
şi părinţii sei nu sunt cunoscuţi; pare a se fi 
călugărit înainte de 1629 la măn. Secul. Cu
noscând limba slavonă, probabiLşi limbile latină 
şi elină, fu hirotonit deadreptul mitropolit la 
23 Sept. 1632, ţinendu-i predica de instalare 
Meletie Sirigo, marele dascăl al bis. Constan- 
tinopoloi. Înflăcărat de iubirea tagmei sale, Y. 
obţinu pe rând dela diferiţii voevo(}i multe scu- 
tinţe şi privilegii pentru cler. In 28 Apr. 1633 
Y. hirotoni la Lemberg pe celebrul mitropolit 
al Kievului, Petru Movilă. Sub dînsul s’au şi 
ţinut cele 2 sinoade dela Iaşi. Din nefericire, 
Y. se retrase din scaun împreună cu Yasile 
Lupul, înainte de Dumineca Floriilor 1653; cro
nica (jice, că se retrase la munţi, pe semne la 
măn. Secul. Aici a şi murit între Sept. şi Dec, 
1657. Testamentul Iui se păstrează âncă între 
documentele mănăstirii Neamţu; dînsul a lăsat 
mănăstirii Secul cea mai mare parte din averea 
sa. Cât pentru o a doua păstorire a lui, despre 
care vorbesc unii scriitori, nimic nu o adeve- 
resce. Y. ocupă un loc de frunte între cărtu
rarii vremilor trecute. A scris: 1) «Carte româ
nească de înveţătură<, nisce explicaţiuni ale 
evangeliilor dominicale şi serbăteresci, ce era 
obiceiu a se citf în biserici după evangelie. A 
fost tipărită la laşi în 1643. 2) «Cele şepte taine», 
poate cu nedrept atribuite lui Eustratie logofetul. 
3) «Eespunsuri» la catechismul lui Eâkoczy din 
1056. Cf. pentru toate acestea monografia critică 
a lui S. Dinulescu, Notiţă despre viaţa şi activi
tatea mitropolitului Moldovei 'Varlaam. Cernăuţi, 
1886. Acolo se găsesce şi literatura completă 
asupra lui V.

Vama, oraş în Bulgaria, lângă Marea Neagră, 
28,174 loc. (1894); mitropolie grec. şi bulg.; 
port; până Ia 1878 a fost fortăreaţă. La Vama 
s’a dat 10 Nov. 1444 mare bătălie între creştini 
comandaţi de Vladislau regele Ungariei şi Po
loniei şi între Turci sub comanda sultanului 
Murad II. Creştinii au fost bătuţi, Vladislau a 
murit în luptă iar loan Corvin a fugit. La luptă 
au luat parte şi Românii conduşi de fiul lui 
Ylad Dracu.

Varnava, un levit din Cypru; V. este trimis 
de apostoli ca, împreună cu Pavel, să lăţească 
creştinismul în Antiochia. întreprinse o a doua 
căletorie, însoţit de Marou, în Cypru. V. luă 
parte la consiliul apostolilor.

Varahagen de Ense, Carol Aug., scriitor germ., 
n. 1785, a studiat filosofia şi literatura în Ealle, 
Berlin şi Tiibingen. Intre 1809—12 a luat parte 
în resboaiele contra lui Napoleon. însoţi pe prin
cipele Bentheim la curtea lui Napoleon, şi a fost 
încredinţat cu afaceri diplomatice în Frauoia. 
A scris poesii şi biografii. Cea mai însemnată e 
Leben des Genorals Biilov. Dela el a remas o 
bogată corespondenţă întreţinută cu oamenii mari 
din Germania şi străinătate. A avut legături cu 
Huinboldt, Heine, Chamisso, Metternich, etc. In 
casa lui se întâlniau artiştii, bărbaţii de soiinţă 
şi politicianii Germaniei.
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Varro, Marcus Terentius, unul dintre cei mai 

însemnaţi învăţaţi ai Romei, foarte productiv, 
n. 116, t 27 a. Chr.; a scris satire poetice şi 
preste 70 opere în prosă. Mai de însemnătate: 
De re rustica şi 6 cărţi >de linqua latina».

Vărsătorul, al 11-lea semn al zodiacului (v. ac).
Varşovia,guvemamentruso-polon, 17,520 km*., 

cu 1.933,689 loc. (1897). Capitala V. (Var- 
szava), fosta capitală a regatului Polonia, lângă 
Vistela, 638,208 loc. (1897); citadelă, dela 1883 
s’a început construirea a 15 forturi detaşate pe 
ambii ţermuri ai Vistulei; numeroase palate; 
catedrală din seci. XIII; universitate cu biblio
tecă de 200,(X30 voi.; 6 gimnasii clas. şi 1 real, 
grădină botanică, observatoriu astronomic, şcoală 
de veterinari, galerii de tablouri (Ossolinski, etc.); 
fabrici de maşine, rachiu, tutun, cbibrite, articU 
de metal, bere, etc.; comerciu cu cereale, vite 
şi lână; 10 bănci; archiepiscop ortodcx şi episcop 
rom.-cat. Până la 1526 V. era residenţa ducilor 
de Masovia, dela 1587 reşedinţa regilor Poloniei, 
loan Casimir a fost învins aci 1656 de Carcl X, 
regele Svediei; 1764—73, apoi 1793 ocupat de 
Ruşi, caii au fost măcelăriţi 17—18 Aprilie 1794. 
1807—13 capitala nou înfiinţatului mare ducat 
de V.; de atunci e a Rusiei.

Vartlc, Toma, publicist rom., n. 1814 în Iaşi, 
a studiat în Basarabia, şi a ocupat diferite func
ţiuni în Iaşi. Scrieri: Trei sur(Ji şi doi gheboşi 
(1858); Poesii (1870). A publicat numeroase tra
duceri din limba franc, şi germană, (f).

Vartolomeu, apostol, v. Bartolomeu.
Vârtopu, com. rur. în Rom., j. Dolj, înfiinţată 

la 1700. Are 1361 loc.
Varuch, proroc, fiul lui Niria, scriitorul lui 

Ieremia. V. a scris »Cartea lui V.« din Test. v., 
îndemnând la observarea legii.

Varus, Puhlius Quintilius, la a. 6 a. Chr. gu- 
bernatorul Syriei, 6 d. Chr. în Germania. La 
a. 9 a fost bătut în pădurea dela Teutoburg de 
Arminius, care i-a nimicit 3 legiuni. V. s’a sinucis.

Vârvom, com. rmi-. în Rom., j. Dolj, se com
pune din 5 sate, cu 3050 loc., cari exploatează 
pădurile extinse de pe teritoriul comunei.

Varza, numele popular al plantei cultivate 
Brassica oleracea L. (v. ac.). Vamă creaţă sau 
Varză nemţească = Brassica oleracea L, var. 
bullata DC. (v. ac.). Varză de Bruxel = Brassica 
oleracea L., var. gemmifera DC. (v. ac). Varză 
de iarnă = Brassica oleracea L. var. capitata 
DC. (v. ac.). Varză de vară = Brassica oleracea 
L., var. sabauda L. (v. ac.).

Vărzăresci, schit în Rom., j. R.-Sărat, zidit 
in 1644. Are 20 călugări.

Varzin, sat în Prusia, moşia familiei Bismarck 
(v. ac.), cu 1269 loc. (3astel.

Vas, (mar.) termin generic prin care se nu
mesc toate corăbiile plutitoare, (v. şi Vase).

Vas, tpron. Vaş), comitat în Ung., dincolo de 
Dunăre, se mărginesce cu Austria de jos, cu 
cott. Şopron, Veszprem, Zala şi cu Stiria. Cott. V. 
are o întindere de 5035-31 km*., şi 418,905 loc., 
magh. (222,474) germ. (125,570) şi croaţi. Partea 
vestică a cott. e mai muntoasă, pai tea estică mai 
şesoasă şi mai roditoare. Rîuri mai însemnate 
sunt Raba, care curge prin mijlocul cott. în di
recţiune nord-estică, partea sud-vestică a cott. e 
spălată de rîul Mura. Clima e ca şi pe şesul 
Ungariei. Ocupaţiunea principală a locuitorilor

e cultivarea viţei şi economia de câmp şi de vite; 
industria de casă ancă e destul de desvoltată. 
Cott. V. formează o parte din Pannonia veche. 
Capit. e Szombathely.

Vasa, familie care a ocupat tronul Svediei (v. ac.) 
delal523—1654. Numele îi vine dela marca fami
liei (Wasa = legătură de fier). Primul V. cunoscut 
este cavalerul Nils, fiul lui Ingemund, la sfirşitul 
seci. XIII. La tron a ajuns cu Gustav I. Al 
doilea fiu al seu loan este tatăl lui Sigismund 
W. ales rege al Poloniei (1587). In Polonia fa
milia W. s’a stins 1671, în Svedia după abdi
carea Cristinei (1654) la 1689.

Vaşad, com. mare în Ung., cott. Bihor, ,se 
amintesce la 1403. Are 195 cade, cu 1244 loc. 
rom. gr.-cat. Teritoriul e de 4013 jug. cat. Locul 
natal al mitrop. Vancea (v. ac.). E proprietatea 
capit. rom.-cat. din Oradea mare.

Vasal, persoană care depinde de un rege sau 
de un senior, care îl dăruiesce cu moşii sau 
provincii, în schimbul cărora domnul sau suze
ranul seu cere dela V. respect, devotament şi 
serviciu credincios; şi prin urmare de a-1 se
cunda şi apera în resboaie. Vasalitatea era o 
urmare a organisaţiunei feudale. La început V. 
erau de trei categorii: aceia cari depindeau de 
rege, marii V., aceia cari depindeau de seniori 
sau baroni, şi aceia cari depindeau de episcopi. 
In epoca medievală unele state sau prinţi de
pindeau de alţii, cari luau titlul de suzerani în 
raport cu V. lor, şi statele suverane în raport 
cu statele protegiate sau semi-suverane (v. ac.). 
In urma revoluţiunei franceze şi a noului drept 
public european, o atare situaţie a dispărut aproape 
la toate popoarele culte şi civilisate. ["W.]

VasarI, Giorgio, architect şi pictor italian, n. 
1511, t 1574 in Florenţa, elev al lui Miohel 
Augelo. Opere princ.: Nunta lui Ahasver cuBster, 
frescuri, portrete. V. a consti-uit Ufficiile din 
Florenţa. Renume şi-a câştigat şi cu biografiile 
artiştilor din timpul renascerii (1550).

Vasaty, loan, om politic ceh, n. 10 Aug. 1836 
in Skronic, advocat în Fraga; dela 1879 deputat 
în senatul imperial (Ceh tiner). Luptător energic 
pentru dreptul publ. ceh.

Văscanl, com. rur. în Rom., j. Suceava, se 
compune din 6 sate, cu 2720 loc. Aici s’au aflat 
multe anticităţi.

Vaşcău, (magh. VaskohJ, com. mică în Ung., 
cott. Bihor. Se amintesce la 1342. Are 121 case, 
cu 655 loc. gr.-or. români, puţini Magh. Teri
toriul 1252 jug. cat. muntos, puţin productiv; 
protopretor, judecătorie cercuală, staţiune de cale 
ferată, ferestreu. In apropiere se găsesce mar
moră roşie şi mine de fier.

Vaţcău, protopopiat gr.-or. rom., ou 41 co
mune şi 29,733 loc. (Diec. Arad.)

Văşcăuţ, 1) V. pe Ceremus, comună rur. în 
Bucov., căpit. şi j. Vijniţa, tîrg, parochie, moşie 
boierească; are 5450 locuitori (3528 ort.-or., 
1026 rom.-cat. şi uniţi, 896 mos.), 1 biserică 
rom.-cat. şi alta gr.-cat., ancă 1 biserică filială 
şi 1 capelă ort.-or., 3 şcoale primare, postă; sta
ţiune de cale ferată locală. 2) Văşcăuţ pe Şiret, 
com. rur. în Bucov., căpit. şi j. Şiret, ou căt. 
Perjuliuca sau Slobozia Perjului şi Volcineaţca, 
parochie dimpreună cu comuna mrală Muşăniţa, 
moşie boierească rezăşească, are ca comună ru
rală 975 loc. (780 ort.-or., 183 rom.-cat. şi uniţi,
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12 mos.), iar ca paroohie 1180, 1 biserică filială 
îo Muşâniţa.

Vasco de Gama, v. Gama.
Vasculare, plante, cari în oposiţie cu cele 

celulare (v. Cryptogame) au în structura lor 
elementele anatomice (}ise vase (v. ac.), cum 
sunt Pteridophytele şi Plianerogamele. Bryo- 
pbytele (v. Muscinee) n’au adevărate vase; la 
ele se întâlnesc numai elemente diferenţiate 
puţin spre vasele propriu d<se.

Vascularisaţia, sistemul de formare a vaselor 
noi în ţesutele de nouă formaţiune, sau sistemul 
de vase superficiale visibile sub piele (injecţiunea 
vaselor), fie de origine inflamatoare, fie o stare 
anormală permanentă.

Vase, în botanică; tuburi sau ţevi lungi, pris
matice sau cilindrice, cari se află în lemnul 
(v. ac.) plantelor vasculare (v. ac.). Ele sunt 
resultate din celule alungite, superpuse în şi
ruri longitudinale. Păreţii longitudinali ai acestor 
celule sunt lignifîcaţi şi groşi, dar nu cu grosime 
uniformă; de aceea ei sunt şi divers ornamen
taţi, şi după felul ornamentelor se cunosc: V. 
punctate, areolate (v. ac.), scalariforme, inelate, 
spiralate, retioulate. Păreţii transversali ai ce
lulelor, cari vor forma viitorul vas, ori persi.stă, 
şi atunci V.-nl pe dinlăuntru e întreimpt din 
loc în loc, e un V. neperfect sau tracheidă; 
ori acei păreţi se resorb, şi atunci în interior 
V. nu e întrerupt în tot lungul lui, e perfect 
sau trachee, căci seamănă cu beregata dela Ver
tebrate, mai alee dacă are şi ornamente în formă 
de inele. V. sunt elemente moarte; conţin în in
terior apă şi gaze şi servesc a transporta in plantă 
lichidul absorbit de cătră rădăcini, sunt adecă ele
mente conductoare (v. ac.). [S. Şt.R.]

Vase de bucătărie. Toate vasele, în cari se 
gătesc şi se păstrează alimente şi beuturi, trebue 
să fie fabricate din material insolubil şi între
ţinute în perfectă curăţenie. Cantităţile mini
male de substanţe organice remase în V., cari 
după întrebuinţare n’au fost curăţite cu desă- 
vîrşire, întră lesne în fermentaţiuue şi produc 
descompunerea materiilor alimentare, caii se aduc 
din nou în acele V. Mai ales V. în cari se mulge, 
se păstrează ori se tran.spoartă lapte, trebue să 
se steriliseze după fiecare întrebuinţare, spă- 
lându-se cu soluţiune slabă fierbinte de sodă ori 
cu lapte de calie rece, şi apoi cu apă curată. 
Oalele de păment ars precum şi cele de tuciu 
sunt poroase, porii lor se pot umple cu sub
stanţe organice putrescibile infiltrate în ele, dacă 
suprafaţa interioară a acestor vase nu este fă
cută impermeabilă. Oalele de fier se îmbracă cu 
un smalţ insolubil şi impermeabil sau cu cositor, 
vasele de faianţă şi de porcelan se acopere cu un 
strat sticlos alcătuit din feldspat şi cuarz, V. or
dinare de lut (de păment ars) primesc un smalţ 
sticlos, constituit din silicat de plumb. Olarul 
presară vasul crud cu un atnestec de oxid de 
plumb şi de năsip silicos fin, care la tempera
tura înaltă se topesce formând sticlă, dar de 
multe ori cuptorul nu se încălcjesce până la tem
peratura necesară spre a topi tot plumbul şi si- 
licea aflată pe suprafaţa vasului, parte din oxidul 
de plumb remâne nevitrificată, liberă şi poate 
produce otrăviri periculoase dacă nu-1 depărtăm, 
fierbând în vas oţet tare, timp de ’/, oră, apoi 
versându-1 şi clătind vasul cu apă. Asemenea

sunt periculoase V. de aramă, de alamă şi de 
zinc, căci alimentele acide solvă părticele din 
aceste metale şi devin astfel otrăvitoare; mai 
ales V. de aramă (de cupru), se îmbracă lesne cu 
acetai de cupru (şar)orî cu sulfat de cupru (piatră 
venătă), do aceea le spoim cu cositor (cu staniu), 
luând precauţiune ca cositorul să nu fie amestecat 
cu plumb în cantitate mai mare decât de 1%. 
Cele mai bune V. de bucătărie sunt de oţel îmbră
cate pc din lăuntru cu cositor. > [I. Felix.]

Vasele sacre, vase întrebuinţate la săvîrşirea 
funcţiunilor sacre ale cultului divin, cum sunt: 
potirul, discosul, steluţa, copia, ulcioarele de sf. 
mir şi oleiu binecuvântat, ş. a.

Vasele sângdui, canalele prin care circulă 
sângele organismului. Sunt de 3 feluri, V. san
guine arteriale sau artere (v. ac.), V. sanguine 
venoase sau vene, şi V. sanguine capilare (v. ac.). 
Aceste din urmă sunt vase foarte fine, prin cari 
se distribue tuturor ţesutelor şi organelor sânge 
arterial oxigenat. După săvîrşirea acestui rol, sân
gele capilar încărcat cu acidul carbonic din ţe
sute, se adună în vase din ce în ce mai mari, 
cari formează venele ce duc sângele la plă
mâni pentru a fi iarăşi oxigenat şi pentru a se 
degagea de acid carbonic prin respiraţiune. Deci 
vasele capilare sunt plămânii ţesutelor, (v. art. 
Circulaţinnea sângelui.) [Dr. Tălăşescu.]

V. capilare, v. Capilare, vase.
V. limfatice, v. Lymphatice, vase.
Vaselina, (chim.) corp moale, unsuros, cu den

sitate 0'84, se topesce la 35°, incolor, fără miros; 
nu se râncezesce, nu oristalisează, nu se uscă. 
Se exti-ago din petroleul (v. ac.) brut. Se în
trebuinţează pentru pregătirea de unguente şi 
pomă(Ji, pentru ungerea maşinilor, etc.

Vâslei, Paul, doctor în medicină, a luat pariu 
importantă în mişcarea de renascere naţională 
a Eoihânilor din ţerile coroanei ungare, pe la 
mijlocul seci. XIX. La 1860, în calitate de con
silier c. r. pentru instrucţia publică în şcoalele 
gieco-resărit. din Transilvania, V. a luat parte 
la desbaterile comisiunii filologice românesci 
transilvănene, împreună cu T. Cipariu, I. Po- 
pasu, G. Munteanu, G. Bariţiu, Andreiu Mure- 
şanu, A. Vestemian, I. Negruţ, I. Puşcariu, I. 
G. Codru şi S. Pop-Barcianu, comisiune convo
cată de Ministeriul instr. publ. «pentru stabilirea 
ortografiei necesare la tipărirea cărţilor şcolare, 
române, cu litere latine, cât şi pentru introdu
cerea limbei românesci în dicasterii». Retras în 
pensiune a trăit in Timişoara, unde a redactat 
revista «Higiena şi Şcoala» pe la anul 1876. A 
publicat «Macrobiotica», «Difteria şi vindecarea 
ei naturală» (1877), etc. Ales membru al Acad. 
rom., a ţinut un discurs de recepţiune despie 
«Vegetarianism». (Anal. acad. XIII.)

Văsiesci, corn. rur. în Rom., j. Bacău, cu o oăt. 
şi 1911 loc., 4 bis. şi 1 şcoală.

VasilaţI-Popesc!, com. rur. în Rom., j. Ilfov, 
aproape de Bucuresci, se compune din 5 sate, 
cu 2319 loc., cari se ocupă cu agricultura şi cul
tura vitelor.

Vasilco, (VcLsilcu), V. Wassilko.
Vaslleu, com. rur. în Bucov., în căp. Coţmaii 

şi j. Zastavna, parochie, moşie boierească; are 
2020 loc., (1628 ort.-or., 85 rom.-cat. şi uniţi, 
307 mos.), 1 şcoală primară, postă.

Vasiliana, Şcoala, numită şi Academia Vasi-
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liană, a 'fost şcoala domnească, înfiinţată de 
Vasilie (v. ac.) Lupii, domnul Moldovei, la măn. 
Sf. Tiei-Erarchi în Iaşi, la 1644, după modelul 
celei dela Chiev, cu profesori tiimişi de Petni 
Movilă, mitropolitul din Chiev.

Vasllicale, legi, v. Basilicale.
Vasilie eel Mare, Sf., episcopul Cesareei în 

Capadocia 370—79, n. aici pe la 330, frate cu 
Sf. Grigorie Nisenul, îşi făcu studiile la Con- 
stantinopole şi la Atena. Aici făcu cunoscinţă cu 
Sf. Grigorie Nazianzenul, care istorisesce despre 
amândoi, că nu cunosceau iu Atena alte stră(}i, 
decât cele ce duceau la biserică şi la şcoală, 
întors în patrie pe Ia 35.5, V. profesa mai ântâi 
retorica, apoi părăsi lumea şi botezându-se la 
357, cutreerâ coloniile monachale din Siria şi 
Egipt. înflăcărat de viata ascetică experimentată 
acolo, îşi împărţi la întoarcere toată averea să
racilor,^ şi institui însuşi un ordiu monachal, 
cel al Basiliţilor (v. ac.), unicul cunoscut în 
biserica de ritul grecesc. Hirotonit preot în 364, 
iar episcop în 370, luă o parte din cele mai 
active în contra arianismului, mai ales în contra 
furiosului arian, împăratul Valens. Inzadar acesta 
căută să-l câştige dăruindu-i nisce moşii în apro
pierea Cesareei pentru înfiinţarea >oraşului să
racilor»; V. trebuia să fie exilat şi numai după 
ce vindecase prin minune pe copilul împeratului, 
acesta îl iertă. 11 lan. 379. V. a scris: In contra 
lui Eunomiu, Tractat despre spiritul sfânt; Omilii 
despre exaemenon, despre psalmi; Constituţiuni 
monastice; 366 de scrisori. In fine o mulţime de 
disertatiuni, discursuri şi opuscule, precum şi 
vestita şi până a4i întrebuinţată lui liturgie. Ediţia 
ântâia a operelor sale in latinesce e din Roma, 
1515, iar grecesce din Basel, 1532. Ediţia cea 
mai bună este însă a Maurinilor, i'etipărită de 
Migne, Patrol. gr.-lat., voi. 29—32.

Vasilie, Vodă, Lupul, domnul Moldovei (1634 
până 1653), mare vistier şi mare vornic, înainte 
de domnie a uneltit io contra lui Gaşpar-Vodă, 
Alexandru Iliaş, Barnovski-Vodă şi Moise Movilă, 
cărui urmă în domnia Moldovei. îndată ce apucă 
domnia se îngriji de liniştea şi bunăstarea ţerii 
şi isbuti a-i asigura şi una şi alta. Totodată se 
îngriji şi de starea culturală a ţerii: întemeiă 
pe lângă mănăstirea sa Trei-Erarchi, o şcoală 
superioară, în care se învăţa pe lângă slavonesce 
şi grecesce şi românesce. La opera sa culturală 
fu ajutat de mitropolitul Varlaam, care traduse 
şi tipări cărţi bisericesci in limba românească, 
pe cari le introduse în serviciul liturgic. V. L. 
pregăti şi un codice de legi, o pravilă.

Voind a lăsa în Moldova pe fiul său loan, 
începu a lucra cu bani şi cu intrigi la Poartă 
pentru mazilirea lui Mateiu Basarab şi numirea 
sa în Ţeara-Bomânească. Şi isbuti aobţine această 
numire; dai' cu aceasta nu era de ajuns: un domn 
ca Mateiu nu putea fi scos din domnie decât cu 
puterea. Aşa se iscară luptele între aceşti doi 
vecini.

In toamna anului 1637, V. L. năvăli în Ţ.-E.; 
dar e alungat cu ruşine de Mateiu Basarab. In No
vembre 1637, prin mijlocirea Turcilor şi a lui 
Gheorghe Racoţi II, cei doi rivali se împăcară. 
In 1639 V. L. cumpără iarăşi dela Turci domnia 
Ţ.-R. şi obţinendu-o, lăsă în Moldova pe fiul său 
loan; iar el pornesce cu oaste numeroasă de 
Moldoveni, Tătari şi Turci în contra lui Mateiu,

aşezându-şi tabăra la Ojogeni. Lupta se dete la 
Nănişori pe .Ialomiţa; V. L. e bătut din nou şi 
alungat in Moldova. Impăcându-se mai apoi, 
ca semn al păcii înălţară fiecare câte o biserică 
în ţeara vecinului său. V. L. Stelea din Târgo- 
viştea, M. B. Soveja din Putna.

Mateiu înţeiegend că Y. L. uneltesce iarăşi în 
contra sa, ajută împreună cu Racoţi al Ardea
lului, pe Gheorghiţă Ştefan să ia domnia Mol
dovei. Acesta isbutesce. V. L., refugiat la ginerile 
său Timus Hmielniţki, trimite pe Cazacii acestuia 
ca să-i ia tronul. Timus alungă pe Gheorghiţă 
Ştefan în Ţ.-R. Atunci V. L. voi să-şi resbune 
şi pleacă a treia oară în contra lui Mateiu; 
dar şi de rândul acesta este sdrobit la Finta 
(17 Maiu 1653), unde Mateiu a repurtat cea mai 
strălucită a sa biruinţă. Y. L abia se mântui 
prin fugă. După bătălia dela Finta, Turcii îl pă
răsesc pe domnul Moldovei, lăsându-1 în voia 
soartei.

Racoţi prinzând nisce scrisori ale lui V. L. 
căti'ă Poloni, in cari le destăinuia planurile Tă
tarilor în contra Polonilor, le trimise Chanului. 
Acesta năvăli împreună cu Hatmanul Cazacilor, 
Bogdan Hmielniţki, în Moldova, trecendu-o prin 
foc şi sabie. V. L. împacă pe Tătari cu o mare 
sumă de bani; iar pe Cazaci căsătorind pe fică-sa 
Ruxandra cu Timus, fiul lui Bogdan. In cele 
din urmă V. L. oă(Ju în robie la Tătari, cari îl 
trimiseră la Coustautinopole. Aci fu ţinut închis 
la Şapte-Turnuri (Edi-Kule) şase ani. f în Martie 
1661.

Vasilie, numele mai tmAioaprincipi ai Moaevei. 
1) Vasilie 1(1389—1425), sub care au năvălit Mon
golii lui Timur în Rusia şi au prădat Casan şi Nişni- 
novgorod, iar Lituanii au luat din Rusia pământul 
până ia Ugra. 2) Vasilie II Temnyi (orbul), sub 
care (1425—62) mai multe principate s’au unit 
la Moseva. Vasilie III(1505—33), fiul lui loau cel 
Mare. El a adus ingineri italieni spre a construi 
Cremlinul şi a cucerit Smolensc. A) Vasilie IV 
(1606—10), a fost proclamat ţar de nobili, după 
stingeiea familiei lui Ruric şi când se iviseră 
diferiţi pretendenţi (falsul Dimitrie). A fost în
vins şi constrîns să abdice.

V., împăraţi bizantini, v. Basihos.
Vaslliu, Constantin, general rom., v. Pilat.
Vaslllu Năsturel, 1) F. N., loan, general rom., 

n. 16 Nov. 1845; sublocotenent 1866, colonel 
1889, gen. de brig. 1896. 1

2) Vasiliu Năsturel, Petru, colonel rom., 
n. 7 Apr. 1854. A publicat numeroase scrieri 
de interes militar în limba franc, şi rom., între 
cari: Oper. armatei rom. în resboiul de indepen
denţă (în limba franc. 1880), Curs de artilerie, 
1886. S'a ocupat şi cu Heraldica.

Vaslova, corn. rur. în Banat, cott. Caraş- 
Soverin, cu 1327 loc. români, (v. şi Bocşa mont.)

Vaskoh, V. Văşcău.
Vâsla sau ramă, o lopată cu ajutoi-ul căreia 

se mişcă pe apă vasele plutitoare cari nu au nici 
pânze, nici motor cu aburi.

Văslăuţ, corn. rur. în Bucov., căpit. Cernăuţ 
şi Sadagura, cu căt. Soviţa, parochie, moşie boie
rească; are 2491 loc. (21'75 ort.-or., 161 rom.-cat. 
şi uniţi, 10 protest., 145 mos.), 1 şcoală primară.

Vaslulu, 1) V., rîu în Rom., în j. cu acelaş 
nume, isvoresce în j. Iaşi şi se varsă în Bârlad 
lângă oraşul Yasluiu.
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2) Vasluiu, judeţ în Rom., aşezat între j. 
Fălciu şi Tutova. întinderea j. e de 1915‘71 km*., 
acoperită de dealuri. Apa principală e Berladul 
în care concurg din stânga şi din dreapta mai 
multe rîuleţe. Ape minerale: la Pungesci isvoare 
de pucioasă şi iod, şi un deal ce conţine pu
cioasă. .1. V. cuprinde 5 plăşi, are 56 comune, 
235 sate, 2 tîrguşoare şi 1 oraş. Nunierul lo
cuitorilor 109,356, cultivători de pământ şi de 
vite. Industria de casă e neînsemnată. Comerciul 
e întreţinut cu export de cereale, vinuri, miere, 
ceară, etc., importul constă din coloniale, posta
vuri, pfinzături, fierării, etc. Căile de comuni
caţie sunt: linia ferată Bârlad-V., şosele naţio
nale şi judeţene. Centrul administrativ şi cultural e

3) Vasluiu, corn. urbană, capitala j. V., cu 
9024 loc., aşezat la şes între Bârlad şi rîul V., 
aproape de împreunarea lor. B reşedinţa pre- 
fecturei şi a unui tribunal. Are un gimnasiu 
real, şcoală primară de băieţi şi de fete. Oraşul 
a fost ars la 1440 de Tătari.

VasomotorI, (anat.) nervii vasomotori, nervii 
vaselor sângelui; ei aparţin nervului simpatic; 
conduşi de un centru în medulla prolongata şi 
de afecte psichice, ei regulează ângustarea şi 
lărgirea mai ales a arterelor. Paliditatea mo
mentană provocată de spaimă sau înroşirea obra
zului provocată de ruşine sunt regulate de nervii 
vasomotori.

Vassy, oraş în depart. franc. Mame super., 
lângă Blaise, 2917 loc. (1896); 1562 măcel sân
geros (baia de sânge din V., v. Hughenoţi).

Vasvâry, Paul (cu numele familiar adevărat 
Feher P.J, istoriograf magh., n. 1826 în Tisza- 
Biid. A studiat liceul în Careiul mare, studiile 
universitare, juridice şi istorice le-a făcut în 
Pesta, unde a ajuns profesor de limba şi lite
ratura magh. A pubbcatscrierea: lortenetiNevtâr. 
In 1848 a avut un rol conducător între tinerii 
magh. In Maiu 1848 asistă la şedinţele dietei 
din Cluj. Când s’a înarborat steagul revoluţiei 
V. înjghebă legiunea: »Bocskay csapat« şi pu- 
nându-se în fruntea ei atacă pe Moţi la Fân- 
tânele (v. ac.). Ungurii au fost .sdrobiţi, V. cade 
de lancea lui Todor Gavrilă. La Fântânele s’a 
ridicat un monument lui V. (Cf. I. St. Şuluţu: 
Avram lancu şi P. Vasvâry în «Transilvania», 
1897, pag. 40—43, de acelaş: Memorii, lancso 
Benedek: Daco-român torekvesek.)

Vaszary, Claudius, primatele Ungariei, n. 1832 
în Keszthely. In 1867 a intrat în ordul bene
dictin, a fost profesor la mai multe licee, în 
1869—85 director în Raab. In 1885 a fost ales 
abate suprem al Pannoniei. V. s’a distins şi ca 
scriitor ist., publicând mai multe manuale pentra 
şcoalele medii. In 1891 fu numit primate prin
cipe al Ungariei. In 1893 creat cardinal. Orator 
celebru.

Vaţ,(magh. VdeeJ, oraş cu magistrat în Ung., 
cott. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, cu 16,808 locuitori 
magh.; are judecătorie cerc., mai multe insti
tute de bani, seminar cat., gimnasiu, biblioteci 
însemnate, institut de surdomuţi, temniţă de 
stat. Este residenţa unui episcop rom.-catolic.

Vata, bumbac curăţit, aşezat în stratc membra- 
nacee, compuse din celulele filamentoase, cari 
acoper suprafaţa seminţei a plantei Gossypium 
herbaceum şi G. arboreum din familia Malva- 
ceelor, se întrebuinţează în medicină şi în chi

rurgie, mai ales pentru acoperirea ranelor, ul- 
ceraţiunilor, comţ)ustiunilor şi altor lesiuni. V. 
chirurgicală trebue să fie aseptică, adecă cu
rată şi sterilisată prin menţinere la căldură de 
110° C. timp de 1 oră şi apoi închisă ermetic 
spre a nu se infecta cu germi patogeni. V. astfel 
curăţită se întrebuinţează simplă ori impregnată 
cu medicamente: V. carbolisată, iodoformată,ş. a. 
La căutarea ranelor şi ulcerilor, obicinuit V. nu 
se pune în contact imediat cu’partea bolnavă, 
ci se pune preste un strat de tifon muiat într’o 
soluţiune foarte slabă de sublimat ori de alt 
medicament cu care se acopere rana.

Vaţa, corn. nir. în Rom., j. Olt, se compune 
din 7 căt., cu 1623 loc.; agricultura, grădină
ritul şi industria de casă sunt desvoltate.

Vafa, (magh. Al- VdceaJ, corn. rur. în Trans., 
cott. Hunedoara, cu 314 loc. rom. Staţiune bal
neară, isvoare termale.

Vătămanl, o clasă de strîngetori de dări şi 
amencji în principate prin seci. XV—XVII. Ei 
erau şi un fel de capi ai sătenilor (juiji, judeţi, 
vătămani, knezi).

Vătav, conducetorul unui grup de oameni, 
care ia asupra sa executarea festivităţilor obici
nuite la nunta ţeranilor, precum trimiterea chie- 
mătorilor, ţinerea oraţiilor şi petrecerea miresii 
la casa mirelui. V. este şi conducetorul aşa nu
miţilor Juni constituiţi cu ocasiunea serbătorilor 
Paştilor la Braşov, cari fac în decursul septă- 
mânei luminate diferite excursiuni, jocuri cu 
buzduganul sub conducerea V.-lui lor.

Vătămătura, termin popular pentru Hernia 
(v. ac.).

Vates, la Romani un profeţitor; poet sau în- 
veţător.

Vatican, palatul Papilor în Roma (v. ac.).
Vatican, coneîliul, (al XX-lea) ţinut în Roma 

(8 Dec. 1869 până 20 Oct. 1870) sub presidiul 
Papei Pius IX. La acest conciliu au fost de faţă 
756 Părinţi, adecă 49 cardinali, 10 patriarchi, 
4 primaţi, 129 mitropoliţi, 507 episcopi, 28 abaţi 
şi 29 generali ai ordurilor călugăresci. A avut 
4 şedinţe publice şi mai multe congregaţiuni 
de ale comisiunilor. Mai însemnate au fost şe
dinţele publice a IlI-a şi a IV-a. In a IlI-a s’a 
publicat constituţiunea dogmatică: De fide ca- 
tholica despre Dumnezeu creatorul, despre re- 
velaţiune, despre credinţă, despre relaţiunea 
întră credinţă şi raţiune. Prin înyeţătura cu
prinsă în această constituţiune se osândesce doc
trina panteismului, a naturahsmului şi a raţio
nalismului. In şedinţa a IV-a ţinută la 18 Iulie 
1870, după multe şi agitate dispute s’a publicat 
dogma despre Infalibilitatea (v. ac.) Papei, fiind 
535 voturi pentru şi 2 contra.

Vaticaniis, la Romani un ()eu venerat pe dealul 
Vaticanus din Roma (v. ac.). Se aseamănă cu 
Faunus (v. ac.).

Vatlclniu, (7at.J profeţie.
„Vatra", revistă ilustrată pentru familie, re

dactată de I. Slavici şi G. Coşbuc, a apărut în 
Bucuresci de două ori pe lună în 1894.

Vatra Dornii, comună rur. în Bucov., căpit. 
Câmpulung, j. Dorna, cu 17 cătune; tîrg, pa- 
rochie, moşie mănăstirească, situata la vărsătura 
rîului Dornii în dreapta Bistriţei; are 4647 loc. 
(3076 ort.-or., 640 rom.-cat. şi uniţi, 192 protest., 
739 mos ), 4 şcoale primare în Argestru, Şarul,
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Rusca şi V. D., 1 biserică română, catolică şi 
alta protestantă; e scaunul judeţului, staţiune de 
cale ferată locală; are băi feruginoase renumite; 
trecătoare în România şi vamă în Gura Negrii, 
vărării, ferestreu, un cabinet de lectură «Sen
tinela».

Vatra Moldoviţel, corn. rur. în Bucov., căpit. 
şi j. Câmpulung, cu cătunele Dragoşa şi Gura 
Boului, cu o colonie nemţească numită Freudm- 
thal (Bucuroasa), moşie mănăstirească, situată 
lângă riul Moldoviţei; are 1738 loc. (1218 ort.- 
orient., 285 rom.-cat., 98 protest., 137 mos.), 
2 şcoale primare, 1 biserică filială în Cinmărna, 
postă, gară de cale ferată locală; puţuri de pe- 
troleu. (v. şi Moldo viţa.)

Vauban, (pion. voban), Sebastien le PrUre de, 
mareşal franc., n. 1 Maiu 1633 in St. Leger de 
Foucher (Burgund), întră 1655 în armata franc., 
1669 inspector general al fortăreţelor, 1703 ma
reşal; a constimit 33 fortificaţiuni none, a re
staurat 300 dintre cele vechi şi a condus 53 
asedii. f 13 Martie 1707.

Vaucanson, (pron. Yocanson), Jaegues, mo- 
canio franc., n. 1709 în Grenoble, t 1782 în 
Paris; a construit mai mulţi automaţi vestiţi.

Vaiicherla DC., (botan.) gen de Algă verde, 
ou Thal filamentos, filamentele ca nisoe tuburi, 
nedivisate în celule. Se multiplică prin zoospori 
mari, cu cili numeroşi, şi se reproduc prin oaue. 
Are vr'o 25 specii cari trăiesc pe păment, ca V. 
sesailis DC., prin ape dulci, ca V. dichoioma Az., 
ori prin ape prea puţin sărate. [S. Şt. R.]

Vaiicluse, departament în sud-estul Franciei, 
3578 km*., cu 236,313 loc. (1896); 4 arondis- 
mente; capitala Avignon. Depart. V. şi-a luat 
numirea dela satul V. (Vallis elausa), situat 
la 17 km. spre resărit dela Avignon, într’o vale 
romantică cu isvor renumit, al cărei apă iese 
spumegătoare şi asurcjitoare dintr'o peşteră, iinde 
se adună prin numeroase puţuri. Acî a petrecut 
Petrarca.

Vauduaiene, nume dat în genere isvoarelor 
de felul celui dela Vauoluse.

Vaud, canton elveţian, v. Waadt.
Vaugelas, (pron. vojia). Glande Favre de, ce

lebru gramatic franc., n. 1585 în Meximienx, 
t 1650 în Paris. Fu membru al Acad. franc, 
ohiar dela întemeierea ei, munci toată viaţa lui 
pentru purificarea limbei frauceze, al cărei ar
bitru ajunse. El punea mai presus un cuvent 
bun unei idei bune. Opera lui principală e »Re- 
marques sur la langue franşaise» (1647).

Vautier, (pron. votie). Benjamin, pictor germ., 
n. 1829 în Morges lângă Geneva, a făcut studii 
în Dusseldorf, unde e prof. dela 1866. Sujetele 
tablourilor sade sunt luate din viaţa poporului 
dela Rhin şi din Şvabia.

Vavllon, v. Babilon.
Văzăresci, schit în Rom., j. Eîmnicu-Sărat, 

datează din 1644; are 20 călugări.
Veac, V. Secol.
Vecernie, v. Inserat.
Vechime, v. Anticitate.
Vecinicia sau eternitate, succesiune de timp 

care, liberă de ori ce determinaţiune (lungime, 
durată referinţă cătră subiect, eto.), trece preste 
ori ce limite şi, neavend nici început nici sfîrşit, 
conţine în sine toate distanţele posibile de timp. 
Viaţa eternă ca un stadiu de perfecţiune a omului

după moarte, este dogmă a religiunii creştine. 
V. lumii şi a materiei au înveţat-o filosofii 
antici hylozoişti. [PI.]

Vectigalla, (lat.J la Romani veniturile dome
niilor statului cari întrau în visteria publică; 
mai târcjiu contribuţiuni în general.

Veda, cărţile sfinte ale Brahmanilor. Originea 
lor, foarte vechie, nu e sigură; unii d'c că ar 
fi sorise între 4500—2500 a. Clir. Sunt 4 V. 
Fiecare V. constă din trei părţi, adecă textul, 
notele liturgice şi diferite explicări şi comentarii 
numite Sutra. Tot de V. se mai ţin şi Upani- 
sadele, cari conţin tractate filosofice.

Vedea, rîu în Rom., isvoresce din j. Argeş, 
se scurge prin j. Oltu şi Teleorman şi la Petro
şani în j. Vlaşca, se varsă în Dunăre. Percurge 
un vad de 200 km.

Vede-bine, în poveştile rom. e numele cânelui 
sfintei Miercuri.

Vedenie, v. Fantoma.
Vedere, v. Ochiu. Pierderea vederii, v. He- 

mianopsia. V. dublă, v. Diplopia. Cambia la V., 
V. Cambia, (voi. 1, p. 682.)

Vederoasa, lac în Rom., j. Constanţa, aco
perit de stuf; bogat în pesce, exploatat din 
partea statului.

Vedeta, sentinelă de cavalerie.
Văduvia, starea femeii căreia i-a murit soţul. 

Văduva are dreptul de folosinţă asupra averii 
copiilor ei până la etatea de 20 ani sau până 
la emancipare. Văduva săracă în cele mai multe 
legiuiri mai are un drept de moştenire în suc
ces! unea bărbatului, cât un copil, dacă soţul defunct 
are descendenţi, insă numai în usufruct. Dacă 
e un singur copil, femeia ia o treime din suc
cesiune. Dacă sunt numai moştenitori colaterali, 
femeia ia o pătrime, dar, de astădată, în plină 
proprietate. Când a murit soţul, femeia poate 
cere sau dobânzile ori fructele zestrei sale, sau 
alimente din succesiunea soţului, pentru a avea 
cu ce trăi îu cursul anului de doliu. Locuinţa şi 
hainele de doliu pentru un an, trebue să se pro
cure din succesiunea bărbatului. In genere se 
decide că condiţia de a remâne văduv e nulă, 
deşi unii (ţie câ nu e imoral de a impune unei 
văduve să nu se mai mărite. Codul Calimac per
mitea acest lucru (art. 887). In Ung. dreptul 'de 
moştenire al văduvei diferă foarte mult de le
giuirile altor ţeri. [Scriban.j

Vega, George, baron, matematic, n. 1756 în 
Sagoriţa (Carintia), ofiger austr., ucis 1802. S'a 
ocupat mai ales cu logaritmi (v. ac.).

Vega Carpio, Lope Felix de, celebru poet dra
matic spaniol, n. 25 Nov. 1562 în Madrid, f 27 Aug. 
1635. După terminarea studiilor la univ. din Sa- 
lamanca şi Alcala de Henares, întră ca secretar 
la ducele de Alba, nepotul renumitului căpitan, 
apoi se căsători. Din causa unui duel, în care 
ucise pe adversarul său, fu silit a se refugia la 
Valenţa, unde teatrul era înfloritor şi unde a 
stat 7 ani. După moartea primei sale soţii lua 
parte la expediţiunea invincibilei Armade în 
contra Angliei. Devenind văduv şi din a doua 
căsătorie, luă a treia soţie nelegitimă, dela care 
avu o fică, 1 1688, călugăriţă, şi de care vor- 
bosce adeseori în romanul său «Dorotea», mare 
parte autobiografic. La bătrâneţe întră în cinul 
călugărilor franciscani, şi nu mai scrise decât 
comedii religioase. V., numit «fenicele spiritelor
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frumoase*, a fost de o productivitate uimitoare. 
Scria cu înlesnire, într’o limbă curată, armo
nioasă, firească şi totdeuna potrivită cu situa- 
ţiunile şi caracterele persoanelor. A scris mai 
mult în versuri. în toate genurile literare, dar 
mai ales e celebm ca poet comic. Spirit liber, 
du o rară veselie şi naturaleţă, singurul lui model, 
ca şi al lui Shakespeare, era natura. In prosă 
a scris puţin. Se citează numai romanul »Do- 
roteac, scris în tinereţe şi pe care îl numesce 
>cea mai iubită din operele sale*; apoi un volum 
de nuvele. Intre poemele sale se numeră: >Ar- 
cadia<; «Frumoasa Angelica*, urmare a epopeei 
lui Ariosto; «Ierusalimul liberat*, în care rivalisâ 
cu Tasso; «Coroana tragică*, în care cântă pe Maria 
Stuart; «Dragontea*, invectivă epică în contra 
căpitanului de piraţi Dracke, care a contribuit 
şi la risipirea Armadei; şi vr’o 5 poeme mito
logice cu subiecte din autorii vechi: «Circe*, «An- 
dromeda*, «Philomela*, «Orfeu*, «Proserpina*. 
Mulţime de felurite poesii lirice. Comediile sale, 
nume ce se da atunci fără deosebire, şi dramelor 
şi tragediilor, după spusele contemporanilor lui 
V., n’au fost mai puţine de 1800, din cari ju
mătate s’au tipărit; multe din ele compuse în 
câte o sau două. V. însuşi recunoasce ca 
proprii ale sale numai 230. V. a scris tot în 
versuri şi «Arte nouva de hacer comedias* (Arta 
nouă de a face comedii). Cf. Ernest Lafond, 
Etude sur la vie et Ies oeuvres de V. Paris, 
1867, 1 voi.

Vegetal, ce privesce plantele (v. ac.), ce previne 
din plante; ce cresce prin vegetaţiune (v. ac.).

Colori vegetale, v. Colori.
Asociaţiuni vegetale, v. Vegetaţiune.
Vegetarianism, Vegetarism, regimul vegetal, 

mâncarea exclusivă de plante, este modul cel 
mai vechiu de nutrire al omului, el poate cu oare- 
cari condiţiuni satiface trebuinţele fisiologice ale 
organismului omenesc, nu însă cu acelaş succes 
ca regimul, mixt, ca brana compusă de odată din 
substanţe de origine animală şi vegetală. Predom- 
nirea regimului vegetarian este adeseori conse
cinţa condiţiunilor geografice, climatice, econo
mice şi sociale, sub cari trăiesce un popor întreg 
ori o parte însemnată a unui popor. Deşi cei 
dintâiu oameni au fost probabil vegetariani, după 
înmulţirea lor, vegetaţiuneaspontaneă nu le-a dat 
alimente suBciente, şi astfel deja omul din timpu
rile preistorice a devenit omnivor şi carnivor; şi 
astăzi mai multe popoare din Africa şi Australia, 
aflate în starea naturală, sunt asemenea omnivore. 
Întrebuinţarea cerealelor ca basă a alimentaţiunii 
însemnează începutul civilisaţiunii şi prefacerea 
omului nomad în cultivator, alipit de pămentul 
care îl nutresce cu roadele sale. In timpurile 
istorice cele mai multe popoare civilisate au fost 
omnivoare, pe unele din ele însă ideile religioase, 
etice, filosofice le-au îndemnat la vegetarism, la 
abstinenţa aschetică, dar chiar vegetariani! anti- 
cităţii în mare parte nu au fost vegetări absoluţi, 
exclusivi, şi au mâncat şi lapte. In anticitate, în 
perioda de decadenţă murală a unor popoare, 
reformatorii stării morale şi sociale au propo
văduit V. ca semn al pocăinţei şi al îndreptării 
moravurilor, aceste motive le-au avut în vedere 
apostolii vechi ai vegetarismului. Brahma, Zara- 
thustra, Pythagora, Socrate, Ovid, Seneca, Apo- 
loniu de Thyana, Plutarc, Porphyrius. După in-

vasinnea Germanilor în Roma voche a dispărut 
V. pentru mulţi secoli, spre a fi din nou pro
povăduite la finele seci. XVIII în Francia, de 
I. I. Rousseau în mod teoretic, ca o formă a 
cumpătării, la începutul seci. XIX în Anglia, de 
I. Newton (Retourne to the nature 1801), de 
marii poeţi Lord Byron 1788—1824 şi Shelley 
1792—1822, în America, de Silvestru Graham 
1794—1851, iniţiatorul societăţilor pensilvane de 
temperanţă, în Francia, de Antoniu GM'zăs 1773 
până 1843, autorul cărţii Thalysia on La nouvelle 
existence 1840, care n'a avut un succes deosebit. 
In oraşele mai populate ale Marei Britanii s'au 
născut deja în prima jumătate a seci. XIX nu- 
măroase asociaţiuni de vegetări, multe din ele 
urmăresc şi tendinţe antialcoolice; în Germania 
numai în a doua jumătate a seci. XIX, graţie 
scrierilor diletanţilor Th. Hahn şi Ed. Baltzer 
(1814—87), s’au înfiinţat câteva societăţi de ve
getări cu un număr mic de membri. A. Albu în 
scrierea «Die vegetarische Diăt, Leipzig 1902* 
arată, că uniunea vegetariilor germani (Deutscher 
Vegetarierbund) numără numai 1011 membri 
împrăsciaţi preste 363 localităţi, din cari în 
247 comune uniunea are numai câte un singur 
membru. In nici o ţeară tendinţele exagerate 
ale vegetărilor n'au fost combătute cu aceeaş 
metodă sciinţifică ca in Germania, unde frun
taşii sciinţei au demenstrat utilitatea şi chiar 
necesitatea regimului mixt; deja în 1868 R. 
Virohow a publicat o critică sdrobitoare a scrie
rilor vegetare, l-au urmat chimistul Justus von 
Liebig, fisiologiştii Karl de Voit şi lakob Mo- 
leschott şi filosoful Ed. de Hartmann, in cei 
din urmă ani G. de Bunge din Basel şi igie- 
nistul F. Hueppe din Praga. Aceleaşi motive, 
cari în timpurile trecute au făcut pe reforma
torii sociali, ca să recomande popoarelor mora- 
licesce deoă4ute V.-ul, ca mijloc al îndreptării 
moravurilor, fac astăzi pe poetul, filosoful şi 
reformatorul social rus contele Leon Tolstoi, ca 
să propoveduească întoarcerea la natură, la tem
perau^ la vegetarism. In literatura vegetară 
s’a acusat tăierea de vite şi mâncarea de carne 
ca imorală şi barbară, ca causă depravării mo
ravurilor, a deşteptării pasiunilor brutale, şi ve- 
getarismul a fost recomandat cu motive istorice, 
religioase, morale, economice, anatomice şi sa
nitare, cari nu pot resista unei critici serioase. 
Poporaţiunile sărace, vegetariene de nevoe şi din 
obiceiu, se înmulţesc mai repede decât cele car- 
nivoare, procrează numeroşi copii slabi, anemici, 
lipsiţi de resistenţă contra factorilor morbiferi. 
cari curând după nascere populează cimiteriile. 
Omul rău hrănit nu este destoinic la muncă, 
deja tatăl Igienei sciinţifice, Hippocrate, a scris 
în carte despre afecţiuni, că alimentele dau ccr- 
pului putere, că acela care lucrează greu cu 
corpul, trebue să mânănce came. Fisiologia re
comandă dar regimul mixt, ea admite V. numai 
cu condiţiunea alegerii raţionale a alimentelor 
vegetale, din cari leguminoasele (mazăre, linte, 
fasole, bob) şi cerealele sunt mai bogate în ma
terii azotoase, şi a completării regimului vegetal 
prin adaugere de lapte şi de producte de lapte, 
ceea ce fac cei mai mulţi vegetări voluntari, 
precum o probează cărţile de bucate vegetariane 
şi listele de bucate din restaurante vegetariane. 
Chiar cei mai aschetici dintre vegetali, călugării
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trapişti niânânoă şi lapte. Fostul ortodox în ge
neral poate deveni vătemător, nu din causa lipsei 
de carne, ci din causa sărăciei şi a nesciinţei, 
care împiedecă compunerea raţională a mâncă
rilor din vegetale mai azotoase, din causa pre
lungirii postului, a adaugerei de numeroase (ţile 
de post suplementare, neprescrise de religiune. 
Ţeranul român este de nevoe vegetarian, chiar 
afară de timpul postului el moderează de rare 
ori rigoarea regimului vegetarian prin adaugere 
de lapte, copiii lui mănâncă asemenea de rare ori 
lapte, căci numai în puţine gospodării ţerănesci 
se găsesce câte o vacă sau. capră cu lapte. Hrana 
neîndestulitoare a ţeranului român îi confere, 
în comparaţiune cu muncitorul mai bine hrănit 
şi sobru din alte ţeri, o inferioritate fisică şi eco
nomică. Pelagra, boala cea mai teribilă a popo- 
raţiunilor vegetariane mâncătoare de porumb, 
este datorită stricării acestui cereai. lutre igie- 
niştii români regretatul P. Vasici, în 1880, a re
comandat vegetarismul, nu absolut, ci însoţirea 
alimentelor vegetale cu lapte şi cu derivate de 
lapte. Consecinţele rele ale V.-lui aproape ab
solut al ţeranului român au fost descrise de C. 
Istrati, I. Felix, 0. Obedenar, G. Crainioeanu, 
N. Manolescu, ş. a. Vegetarismul moderat prin 
regimul lactat servă ca element terapeutic, unor 
bolnavi se înter^ice mâncarea de carne, nu însă 
de lapte. Lit.: 1. Felix, Hrana ţeranului rom. Bucur., 
1861; C. Istrati, Postul la Eomâni. Bucur., 1878; 
P. Vasici, Despre V., discurs de recepţiune în 
Acad. rom. cu respunsul lui I. Felix, Anal. Acad. 
rom. Bucur., 1880; G. Crainiceanu, Igiena ţera
nului rom. Bucur., 1895; N. Manolescu, Igiena ţe
ranului rom. Bucur., 1895, etc. [I. Felix.]

Vegetaţiune. (botan.) Plantele considerate bio
logic, adecă dupăhabit şi conformaţie la climă şi 
staţiune, după modul lor de asociare, după fasele 
singulare şi totalitate ca desvoltare anuală, etc., 
(în antitesă cu punctul de vedere pur sistematic, 
adecă ca floră) se numesce în geografia plantelor: 
vegetaţiune. V., în antitesă cu fauna, caracteri- 
sează fisiognomic suprafaţa globului (numai pu
stiile în o parte a anului şi regiunile polare sunt 
lipsite de covorul vegetal). După staţiune acest 
înveliş e compus din una sau mai multe tovă
răşii, asociaţiuni de ‘plante (A. vegetale), aşa s. e. 
pădurea de molid la noi consistă din etajul su
prem, asociaţiuuea de molid, mediu asociaţiunea 
de Vaccinium (afine) şi cel inferior, al muşchilor. 
Liniile de V. delimitează arealul speciilor; când 
acest areal este restrîns, planta se numesce en
demică, în cas contrar cosmopolită. [A. Pr.]

Vegetlus, Flavius Benatus, cel mai însemnat 
din scriitorii latini despre arta militară; trăi sub 
Valentinian II, în a doua jumătate a seci. IV d. Chr. 
A scris: »De re militari libri V«, extrasă din tot 
ce e mai interesant din scrierile anterioare la
tine despre disciplina militară a Romanilor. Cea 
mai .nouă traducere franc, cu text latin e în 
colecţiunea Nisard, 1849.

Vegetius, Puhlius, autorul unui tratat latin 
despre arta veterinară, »Artis veterinariae libii 
quatuor». Cea mai bună ediţiune e a lui Gessner, 
în Manheim, 1781. Trad. franc, de Saboureux, în 
tom. VI al operelor relative la agricultură, 1775.

Veglla, insulă în Quarnero, aparţinătoare la 
Istria, 378 km1., ou 19,871 loc. (1890). Capitala V. 
are 1620 loc.; port; episcopie.

Enciclopedia română. Voi. III.

Veg-Szt.-Mihăly, (S. Mihaiu), com. rur. în 
Banat, cott. Torontal, cu teritoriu de 10,159 jug. 
şi 3950 loc. rom.

Vehement, impetuos, violent. '
Vehicul, mijloc de transport sau de legătură; 

materie neutrală în care se amestecă medica
mente tari.

Veiovie, la Romani un 4ea italic, numit şi 
Piiovis; (}eu al ceriului şi luminei.

Veissa, Teodor, jurisconsult rom., n. 8 Maiu 
1826 în Iaşi, t 5 Dec. 1880, profesor la univ. 
din Iaşi, apoi membru la curtea de casaţie; ca 
senator în 1871, V. a fost autorul moţiunii de 
devotament cătră tron, votată la 13 Febr. acel an, 
în urma scrisorii principelui Carol cătră Auerbach. 
V. a lăsat Acad. rom. suma de 25,000 lei.

Veji, oraş mare în Etruria, pe rîul Cremera, 
mai vechiu ca Roma şi cu putere pe mare. Roma 
a purtat necontenite resboaie cu V. şi I-a supus 
prin Camillus la 396. Locuitorii fură vânduţi, iar 
pământul declarat ca proprietate a statului. Veji 
avea regim aristocratic în frunte cu un rege ales.

Vel, odinioară = mare; epitet ce se punea Îna
intea titlurilor boieresc!. (Vel Clucer, etc., v. 
şi Velit.)

Văl, V. Pânză.
Vela, pânza de corabie, (v. ac. şi art. Catarg 

şi Pânza de vele.)
Vela, com. rur.,în Rom.,j. Dolj; se compune din 

4 sate, cu 1741 loc.; are 2 bis. şi 2 şcoale mixte.
Velahrum, în Roma veche locul dintre Capitol, 

Aventin şi Tibru, unde era piaţa delicateselor.
Velale, sinonim guturale (v. ac.).
Velamen, (botan.) ţesetură absorbantă specială 

dela rădăcinile aeriane ale Orchideelcr, Aroi- 
deelor şi altor epiphyte (v. ac.) tropicale. E ca 
un manşon alb strălucitor, format din celule 
pline cu aer, cu păreţii găuriţi şi divers orna
mentaţi. Aceste celule, dispuse pe mai multe 
strate, sug ca un burete apa lichidă şi cu mare 
înlesnire condensează şi vaporii de apă. In acest 
chip aceste plante, deşi trăiesc cu rădăcinile în 
aer, s’au conformat aşa ca să-şi asigure aprovi- 
sionarea cu apa necesară vieţei lor. [S. Şt. R.]

Velârium, (lat.) vel, pânză pentru acoperirea 
teatrului; pânza trasă deasupra arenei în circul 
roman, ca scut în contra soarelui.

Velatus, (lat.) un fel de sofismă întrebuinţată 
de cătră filosofii megarici, care constă din anu
mite întrebări capţioase.

Velazquez de Silva, Bon Biego, pictor spaniol, 
n. 1599 în Sevilla, f 1660 în Madrid. După 
Murillo măiestrul principal al şcoalei din Sevilla; 
e cei mai mare portretist spaniol; a fost pic
torul de curte al lui Filip IV. Cele mai multe 
dintre lucrările lui V. s’au păstrat îu galeria 
din Madrid.

Velcherul de câmpie, (magh. MezS- Vellcer), 
com. rur. înTrans., cott. Turda-Arieş, cu 4193 jug. 
cat. şi 1434 loc. rom.; are 1 bis. şi 1 şcoală gr.-cat.

Velciu, canal al Dunării în Rom., j. Brăila, 
36 km. lung.

\e\ea., Nicol. T., v. Tincu Velea.
Veiebit, şir de munţi în cott. Lika-Krbava în 

Croaţia şi Slavonia, conţin masse considerabile 
de var. Piscuri mai înalte: Satorina (1624 m.), 
Sveto brdo (1753 m.), RliSevica (1651 m.).

Veleitate, (lat.) ori ce voinţă slabă, fără energie, 
fără efect, care se presintă ca o dorinţă tre-
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cotoare, care nu tinde spre realisare; o voinţă, 
care ancă n’a devenit faptă şi poate că nici nu 
va pute deveni.

Veleli Batişte, un mare dregător grec, meşter 
în .stoarceri de bani, care se ilustră în Mun
tenia pe vremea lui Alexandiu-Vodă Coconul, 
fiul Iui Radu-Mihnea, şi care trecu apoi şi în 
Moldova cu Alexandru lliaşi. Din causa lui se 
iscă marea rescoală naţională din Moldova pe 
vremea celei de a doua domoli a acestuia. Des- 
poind ţeara şi sfătuind reu pe domn, boierii pă
mânteni, în cap cu domnul de mai târziu vor
nicul Vasile Lupu, resculară ţerănimea. V. şi 
ceialalţi Greci ai lui fură măcelăriţi cu topoarele, 
iar domnul fugi la Constantinopole (1634).

Velescl, com. rur. în Rom., j. Dolj, se com
pune din 3 cătune, cu 952 loc., 3 bis. şi 1 
şcoală mixtă.

Velescu, l) V., Ştefan, artist dramatic, n. 1838 
în Craiova, a întrat de tiner în trupa lui Millo, 
în curând trecu sub Tbeodorini, şi încuragiat de 
succesele obţinute pe scenă, merge în Paris şi 
se perfecţionează sub artistul Regnier. După 
3 ani reapare pe scena rom. şi se distinge in 
Supliciul unei femei. Bastardul şi Ştrengarul din 
Paris, ultimul rol jucat la 1877. La 1873 numit 
profesor de declamaţiune la conservatoriul din 
Bucuresci. A publicat Istoria artei dramatice. 
Curs de declamaţiune şi apreţieri dramatice. A 
mai scris: Lăpuşneanul, Banul Craiovei, Prea 
târziu. Mincinosul, Blond sau Brun, Hagi Bina, 
drame şi comedii, apoi nuvele şi mai multe poesii.

2) Velescu, Petru, artist dramatic rom., n. în 
21 Martie 1846 în Bucuresci. A debutat la teatrul 
Bossel sub direcţia lui M. Pascali în 1864, a 
trecut apoi la teatrul cel mare la 1866. In so
cietatea dramatică a fost societar de cl. I. Ro
luri principale: Don Cezar din Ruy Blas, Jacques 
din Doue Orfeline, Jak Ranţau din Neamul lui 
Ranţau, etc.

Veleştlnllul Riga, rumân macedonean grecisat, 
a dat cel dintftiu semnal al mişcării neatârnării 
Greciei. Fusese secretarul lui Alex. Ipsilanti, şi 
atunci înfiinţa în Bucuresci (1780) eteria, adecă 
societatea amicilor înaintării iubirii de ţeară. 
Sub Mavrogheni fu caimacam al Craiovei. Ieşind 
şi din această dregătorie, se dete exclusiv chestiei 
de liberare a Grecilor, împărţind manifeste re- 
voluţionai'e şi făcând şi marseilleza Greciei. Miş
carea ia tot mai mare consistenţă până ce aduse 
la rescoală.

Vellclu, Mihaiu, om politic şi advocat rom., 
n. 26 Maiu 1846 în Şepreuş (Ung., cott. Arad), 
a studiat în Beiuş şi Grade, a fost notar com. 
şi dela 1878 e advocat în Chişineu. La 1892 
membru al comit, naţional, a fost condamnat în 
procesul Memorandului (v. ac.) şi închis în Vaţ. 
Este preşedintele clubului naţ. în cott. Arad şi 
conducetorul oposiţiei rom. în congregaţiunea 
municipală.

Vellkii Gord, oraş, v. Bolgary.
Velin, (franc., pron. velen), pergament fin din 

Flandra; hârtie fină, albă şi lucie; dantele fine 
din Franoia.

Velini, Anton Dr., fost profesor şi revisor 
şcolar, a scris ^Manual de metodică şi peda
gogie», tipărit în Iaşi la 1860. (Cf. Istoria pe
dagogiei de Eliade.)

Veline, 1) V., rîu în Italia de mijloc, isvoresoe

în Abruzzi, la Terni formează renumitele cas
cade prin marmora cioplită artificial (opera con
sulului M. Curius Dentatus) că4end dela înălţime 
de 200 m., apoi se varsă în Nera; 95 km. lung. 
2) V., munte în Abruzzi, spre nord-vest dela 
Celano, 2487 m.

Velit, titlu cu înţelesul de »mare«; fruntaş. 
(Boier velit; vel logofăt, etc.)

Vellescu, v. Velescu.
Velnic, v. Fota.
Velniş sau Vînji, numirile populare ale ar

borelui Ulmus effusa Wild. sin. Ulmus pedun- 
culata Fouger, sau Ulmus ciliata Ehrh. (v. ac.).

Veloce, fital.J iute.
Velociped, vehicul de transport, construit uşor 

pe 2—3 roate cari se pun în mişcare ou ajutorul 
picioarelor. Introduse dela 1867 din America. 
Se deosebesc: Bieycle cu 2 roate, Tricycle cu 
3 roate. Tandem (v. ac.) pentru 2 persoane, cu 
2 roate. Celeritatea V.-lor 24—35 km. de oră. 
In timpul mai nou V. se întrebuinţează tot mai 
mult în viaţa practică (în comerciu, la postă, 
în ai'mată). Astădi se construesc deja şi V. au
tomobile.

Velodrom, Ioc de alergare cu velocipedul.
Velours, (franc.) catifea.
Velovan, Ştefan, pedagog rom., n. 1852 în 

Rusca mont. (Banat), a studiat filosofia în Viena 
şi pedagogia în Gotha (Germania); a fost pro
fesor şi director la instit. pedagogic din Caran
sebeş, de unde a trecut ca profesor de pedagogie 
în Bucuresci, Câmpulung şi apoi în Craiova. A 
publicat: «Prelegeri de propedeutica pedagogică» 
(«Foaia diecesană». Caransebeş, 1886); «înteme
ierea psiohologică a actelor gândirii». (Caran
sebeş, 1890); «Cercul apercepţiei. (Bucuresci, 
1895). A colaborat la opul postum «Pedagogia 
generală» al lui I. Popescu. Sibiiu, 1892. A pu
blicat metodicele speciale mai ale tuturor obiec
telor de învăţământ primar, precum şi multe 
studii în materie de logică, psichologie, morală, 
metodică şi estetică.

Veitlin, (Val Tellina), ţinut roditor în prov. 
ital. Sondrio, traversat de Adda; vin roşu bun. 
Important din punct de vedere strategic din 
causa că aci respund păsurile Spliigen şi Stilfs.

Vâlva, în poveştile rom., o fiinţă a păduiei.
Velvet, stofă de catifea (v. ac.).
Vena, (lat.) v. Vine.
Feno cava, (anat.) V. c. superioară şi V. c. 

inferioară, două vene, în cari se adună tot sân
gele din corp şi curge în auricula dreaptă a 
cordului.

Vena porta, V. portae, (anat.) vena oare 
adună sângele dela organele digestiunii şi dela 
splină şi îl duce la ficat.

Vânat, animal sălbatec, ucis sau prins îii vâ
nătoare (v. ac.).

Vânătoarea, căutarea şi uciderea sau prinderea 
animalelor sălbatice, făcută după anumite regula. 
V. se face ou gonaci; cu câni gonaci: căpăi, 
ogari, boldei, numiţi şi cotei (Dachs). Se deo- 
sebesce V. de alpi «la gol», printre sghiaburi: 
la capre negre, V. de munte : la urşi. porci, lupi, 
cerbi, căprioai'e, cocoşi, găiuuşi, V. la vânat mă
runt: iezuri, vulpi, vidre, iepuri, potârniolii, 
sitari, prepeliţe, raţe şi alte sburătoare.

Dreptul de venătoare în Ung. este regulat 
prin art. de lege XX: 1883. Acest drept este
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accesoriu al dreptului de proprietate, dar numai 
marii proprietari îl pot exercia înşişi în per
soană; micii proprietari sunt datori, împreună 
cu comuna, a-şi da în arendă acest drept. Vâ
nătorii români, ca vânători de munte, au un 
mare renume. (Cf. losif St. Şulutu, >Vânătorul 
român».) [I. S. Ş.]

V enătorl, trupă de infanterie compusă original 
din V. de profesiune; se distinge prin o deste- 
ritate deosebită în puşcatdl la tir (mai ales în 
Austria şi Germania). In armata română există 
până acum opt batalioane de V. Aici’nu există 
deosebire de instrucţie între V. şi infanterist, ci 
numai deosebire de uniformă. V. poartă tunică 
cu guler resfrânt, cu doue rânduri de nasturi; 
pantalon în cismă; capelă (pentru paradă pălărie 
cu pompon sau cu egretă de pene de cocoş negre).

Venătoril, 1) V., corn. rur. în Rom., j, Neamţu, 
formată din 6 sate. Are 3628 loc.; 4 biserici. 
Ocupaţia principală a loc. e agricultura. 2) F., 
sursă salină, în Rom., j. Neamţu, situată într’o 
pădure de stejari, proprietatea statului.

Vemjare şi CumpSrare, afacere de drept bilate
rală în sensul căreia cineva acuirează un obiect 
sau drept al altuia contra unui preţ stabilit în 
bani. Acela, care câştigă obiectul sau dreptul şi 
solvesce preţul este cumpărătorul, iar care dă 
obiectul sau dreptul şi primesce preţul este vân
ătorul; şi unul şi altul dă şi primesce (do ut 
des), căci altcum nu poate fi vorbă de cumperare. 
Preţul e totdeuna banul şi nu alt obiect, căci 
atunci afacerea ar fi un schimb. Datorinţa vân- 
(jetorului este transmiterea faptică a obiectului 
sau a dreptului în posesiunea şi proprietatea 
ouperătorului, iar datorinţa acestuia este solvirea 
preţului şi primirea faptică a obiectului sau a 
dreptului. Condiţiunile mai deaproape le pot 
stabili contrabenţii după voie, iar dacă acelea nu 
s’au stabilit, se aplică normele de drept şi legale.

Vendee, depărtăm. în vestul Franciei, 6971 kma., 
cu 441,735 loc. (1896); 3 arondism., capitala La 
Roche-sur-Ton. 1789—96 bântuit de resboaiele 
V. purtate de locuitorii roialişti conti'a republi
canilor şi terminate cu victoria cestor din urmă.

Vendetta, (îtal.J resbunare de sânge, obiceiu 
intre popoarele selbatice şi cele vechi; ucigaşul 
era pedepsit cu moarte de rudeniile celui ucis. 
In unele locuri moartea se putea rescumpera 
cu bani.

Venijii, popor slavic occidental, care s’a ger- 
manisat afară de o mică parte, ce se mai pă
strează în Lusacia. Aşezaţi pe ţermurile Nieme- 
nului şi Niprului de sus, ei au pătruns în Boemia 
şi până la Elba. Au avut prinţii lor proprii în 
fioemia, Meclemburg, Pomerania, Silesia.

Vendome, oraş in depart. franc. Loir-et-Cher, 
lângă Loir, 8234 loc. (1896); în resboiul franco- 
teuton, loc de luptă.

Vendome, Louis Joseph, duce, general franc., 
n. 1654, t 1712; la 1701 comandant suprem 
preste armatele din Italia super.; străbătu 1703 
in Austria, unde Eugen de Savoia aliat cu Marl- 
bourough îl bate la Oudenaarde 1708; V. a învins 
1710 la Villavioiosa în Spania armatele aliaţilor.

Venera, v. Venus.
Veneraţiune, respectul religios pe care îl da- 

torim unor persoane pentru meritele ce au faţă 
de noi şi cari ne silesc în mod moral de a le 
recunoasce prin anumite acte externe.

Venerici, morhi, toate îmbolnăvirile provenite 
din împreunarea sexuală între bărbat şi femeie. 
Virusul odată întrat în organism, contagiunea 
poate urma şi pe alte căi, decât pe cari s’a făcut 
infecţiunea primă. Morbi venerici sunt: Blenor- 
rhoea, Chancrenul moale şi Sifilisul (v. ac.).

Veneridae, familie de Lamellibranchiate, ca- 
racterisată prin cochilia regulată oblongă ori sub- 
orbiculară. Pe fiecare valvă au trei dinţi cardinali 
divergenţi şi cu un sinus la impresiunea paleală. 
Venus verrucosa, trăiesce în Mediterana, are 
cochilie cu marginile fin crenate.

Venesecţlune, (Lăsare de sângej, operaţiunea 
de mică chirurgie prin care se ia sânge dela 
om în caşurile de pletora şi îngrămădiri sau 
otrăviri de sânge. Ea se face de obiceiu la braţ 
sau la alte vene superficiale. V. este aproape 
abandonată, de când cu mult succes şi fără nici 
un inconvenient poate fi înlocuită cxî^ ventusele 
scarificate.

Veneţia, (VeneziaJ, odinioară republică pu
ternică, dela 1866 prov. italiană, 2420 km*., cu 
389,499 loc. (1897). Capitala V., la coasta nor
dică a Mării Adriatice, în lagunele V.-ei, pe 
117 insule (cele mai mari: Rialto şi Giudecca), 
având periferie de 15 km., ca. 15,000 case şi 
129,445 loc. (1897), ca comună 155,899 loc. Căile 
de comunicaţie prin oraş le formează 160 canale 
fcel mai lung (3700 m.) e Canale grande, în 
forma unui S, cel mai lat Canale dela Giudecca], 
390 poduri (renumitul Ponte Rialto şi podul de 
piatră al căii ferate, etc.) şi numeroase strade 
ânguste (Riva dei Schiagoni, Merceria, etc.). Pieţe 
mai însemnate: piaţa Marco, centrul comuni
caţiei (174 m. lungă, 56—82 m. lată), Piazzetta 
cu 2 columne de granit din Siria, 15 m. înalte. 
Numeroase palate (140 palate de primul rang, 
zidite de Lombardo, Sansovino, Palladio, etc., cu 
picturi de Tizian, Tintoretto, Paolo Veronese, 
acum multe sunt părăsite sau întocmite ca hotel); 
cel mai grandios e palatul dogilor în Piazzetta, 
zidit în stil gotic în seci. XV; renumită colec- 
ţiune de anticităţi, sala marelui consiliu, acum 
cuprimjend o parte a bibliotecei San Marco, podul 
oftărilor, vechile închisori de stat cu locurile 
secrete de execuţiune. Intre cele 99 biserici cea 
mai vestită e bis. Sf. Marcu, în piaţa S. Marco 
(stilbizantin-roman cu adausuri ulterioare gotice), 
zidită 966—1071, admirabilă faţadă principală cu 
mosaicuri pe fund de aur, aci sunt renumiţii 
4 cai antici aduşi 1204 ca pradă din Constan- 
tinopole; baptisteriu; morminte frumoase; în 
faţă cu bis. se afiă turnul Campanile, 98'5 m. 
înalt, surpat în 1902, se va reconstrui. Mai sunt 
bisericile Santa Maria dclla Salute, Santa Maria 
dei Frari (niorni. lui Tizian şi Canova), Reden- 
tore, San Giovanni e Paolo (cripta dogilor), etc. 
In V. residă un patriarch cat. şi un archiepiscop 
armean. Alte edificii: Procurazia în piaţa Marcu, 
cu columne; palatul regal, cu vechea bibliotecă 
San Marco (350,000 voi., 10,000 manuscripte); 
arsenalul (cel mai mare din lume, având îna
intea sa 4 lei de marmoră antici, aduşi 1687 
din Grecia) cu şantiere, docuri, etc.; opera La 
Fenice, Academia artelor frumoase (cu renumită 
pinacotecă, în care e înălţarea Măriei de Tizian, 
Maria în bis. de Tizian, Cina de Paolo Vero
nese, etc). Industrie de sticlă, obiecte de argint 
şi aur, lucruri filigrane, fabricaţie de mănuşi^
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dantele, bijuterii, tlori artificiale, luminări de 
ceară, bumbăcării, niaţine, construcţie de corăbii, 
tipografii. Comerciul în continuă desvoltare. 1897 
au intrat în port 3117 năi de 1.207,025 tone, 
au ieşit 2875 năi do 1.212, 551 tone. -Comuni
caţie maritimă cu nordul Europei, Austro-Un- 
garia. Orientul, Estindia, China, America.

Istoria. Numele V. provine dela poponil Ve
neţilor. După dărimarea Aquileiei de cătră Attila 
(452), partea cea mai mare a locuitorilor ei, se re- 
fugiară pe lagune şi întemeiară aci o comunitate, 
condusă dela 697 de dogi (duci). După repeţite 
încercări de a face demnitatea de doge eredi
tară, 1172 se institui aşa numitul marele con
siliu, compus din nobili aleşi, care exercita po- 
testatea supremă. V. crescu şi se desvoltă mereu. 
1204, după înfiinţarea imperiului latin, dogele 
Dandolo câştigă Creta şi o parte bună din pen
insula grecească. 1257 V. începu un resboiu 
lung cu Genua penti-u supremaţia maritimă, în 
care timp aristocraţia se întări reducând marele 
consiliu la familiile înscrise în cartea de aur 
(1297), instituind consiliul celor (Jece (1335) şi 
casând adunarea poporului (1423). 1381 Genua 
fu bătută, apoi V. mai câştigă (1404—05) Vi- 
cenza, Verona, Bassano, Feltre, Belluno şi Padua, 
1421 Friaul, 1428 Brescia şi Bergamo, 1448 Crema 
şi insulele ionice, 1489'Cipru. După aflarea căii 
maritime spre India, comerciul spre Estindia 
decă(}u. 1571 Turcii cuceriră Ciprul, 1669 Creta, 
1718 Peloponezul. 16 Maiu 1797, după abdicarea 
ultimului doge Luigi Manin şi a marelui con
siliu, V. fu ocupată de Francezi şi în pacea din 
Campo Formio, 17 Oct. 1797, fu dată Austriei, 
în pacea dela Pressburg, 28 Dec. 1805, V. fu dată 
regatului Italia, 7 Apr. 1815 iarăşi Austriei îm
preună cu Lombardia (regalul lombardo-veneţian). 
22 Martie 1848 isbucnesce rescoala contra Au
striei, Manin e numit dictator. 24 Aug. 1849 
Austriacii luară oraşul. 4 Iulie 1866, după lupta 
dela Koniggrătz Austria cedă V. lui Napoleon III, 
acesta Italiei şi 7 Nov. 1866 Victor Emanuil 
întră în V.

Veneţia infer. fi superioară, doue comune în 
Trans., cott. Făgăraş. 1) V. inf., are 1271 loc. 
rom., 2 biserici gr.-or. şi gr.-cat. şi 1 şcoală ou 
3 înveţători. 2) V. sup., cu teritoriu de 6114 jug. 
cat. 628 loc., rom. gr.-or.

Venetici, v. Proseliţi.
Veneţii, nume a 3 popoare; 1) V. de origine 

ilirică (Eneti fi HenetiJ, locuitorii Veneţiei;
2) V. din G a 1 i a vestică, unde exercitau o su
premaţie maritimă. Au fost supuşi de Caesar 56;
3) V. slavici numiţi de Plinius şi de Tacitus, 
locuiau prin nordul Galiţiei până la Baltica şi 
s’au păstrat în Vendi (v. ac.).

Venezuela, republică federală în America su
dică, lângă Marea Antilelor, 1.043,9(X) km*., cu 
2.444,816 loc. (1894), în preponderanţă mulaţi 
şi zambo; cuprinde ramurile cele mai nord-estice 
ale Cordileriilor, partea vestică din Siei ra Pa- 
rima şi mare parte a şesului Orinoco. Loc. se 
ocupă cu agricultura (porumb, cafea, cacao, tutun), 
economia de vite; mine de aur, aramă şi căr
buni. Industrie neînsemnată, comerciu: flotila 
comercială la 1898 avea 28 năi (11 vapoare) de 
4945 tone. Moneta: bolivai’es = 96 bani. Dela 
1864 e stat confederativ; constituţia dela 21 Iun. 
1893; partea executivă o ai’e presidentul ou un

guvern de 10 membri, legislativa e congresul 
(senat şi cameră). Datoria statului la 1898: 
201 '4 milioane bolivares. Armata 4080 oameni; 
flotila de resboiu 4 vase. Căi ferate 830 km., 
telegraf 6388 km. Colori: galben, albastru, roşu. 
V. se compune din 9 state, 1 district şi 4 te
ritorii. Capitala Caracas.

Istoria. Descoperitorii Hojeda şi Vespucoi au 
numit la 1499 această ţeară'V. (Veneţia mică) 
după un sat situat pe pilaştri. îlela 1550 V. a 
fost căpitanatul general spân. Caracas. 5 Iulie 
1801 V. se proclamă independentă de Spania şi 
1819 se alipi la republica federativă Columbia, 
care la 17 Nov. 1831 se descompuse în 3 re
publici: V., Granada nouă şi Ecuador. 1846 
erupse resboiu de rasse între albi şi coloraţi, 
apoi urmai’ă lupte îndelungate între federalişti 
şi unitari pentru putere, respective pentru pi'e- 
sidenţie. (Cf. Sievers, Benard, Curtis, Tejera, 
Esteller, etc.)

Venia, (lat.J permisiune, iertare.
Veniamin, cel mai tiner fiu al lui lacob cu 

Rachila.
Veniamin, mitropolitul Mold., v. Costache.
Venin, otravă. (Cf. art. Intoxicaţiune.)
Veni Sancte Spiritus, flat.J rugăciune ori 

cântare de învocare a ajutorului Spiritului sfânt, 
atribuită lui S. Robert, regele Franciei (1031); 
ca imn bisericesc, este întrodusă în biserica 
apuseană, se identifică cu rugăciunea »Imperate 
ceresc* din biserica orientală.

Veni, vidi, viei, flat.J »am venit, am vecjut şi 
am învins»; după Plutarch cuvintele cu cari a 
întimpiuat lulius Caesar pe amicul seu Amintius 
după învingerea dela Cela asupra lui Pharnakes.

Venositate, acea stare a sângelui arterial, în 
care se aseainenă cu sângele venos, adecă nii 
este în destul degageat de acid carbonic.

Vent, mişcarea aerului. Când aerul dintr’o lo
calitate s’a rărit, în genere din causa căldurei, 
devine mai uşor şi se ridică în sus; atunci aerul 
rece, mai dens, din alte părţi vine să stabilească 
equilibrul; în drumul lui aerul se manifestă ca 
un curent, ca vent. Experienţa clasică se poate 
face între 2 camere, una caldă şi alta rece; un 
curent rece se simte pe jos dela cea rece spre 
cea caldă, şi un curent cald în sens invers pa 
BUS. Direcţiunea V. e în genere perpendiculară 
liniilor isolare (v. ac.) şi merge dela presiunea 
mare cătră minimum de presiune. Când vân
turile converg cătră acelaş centru, constitue un 
ciclon; când din contră ele pleacă din aoeeaş 
regiune în toate părţile, avem un anticiclon ', 
curenţii de aer în cicloane şi anticioloano ur
mează linii curbe convergente, aerul e supus 
dar unei mişcări de translaţie spre centru şi 
rotaţiune în jurul centrului. V. sunt de doue 
feluri: regulate şi neregulate. Cele regulate bat 
în aceeaş regiune în anumite direcţii; ele sunt 
constante, câud menţin perpetuu aceeaş direc
ţiune; aşa sunt Aliz^e ce bat continuu dinspre 
poli (de pe la 30° lat.) spre ecuator, dar din 
causa mişcării de rotaţiune a pământului se ma
nifestă în emisfera nordică de direcţiune nord- 
estică spre sud-vestică, iar în cea sudică dela sud- 
est spre nord-est. Se presupune un curent de aer 
contrar acestora pe la înălţimea de 3—4000 m-, 
ce s'au numit contraalizee. V. regulat periodic 
e un vânt care îşi menţine totdeunâ aceeaş di-
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rocţie, dar na şi acelaş sens. Aşa sunt: man- 
sunul (v. Muson), ce suflă preste Oceanul Indian, 
Golful Mexic şi Marea Chinei şase luni (de iarnă) 
dinspre nord spre sud, iar alte şase luni (cele de 
vară) dinspre sud spre nord după cum trece soa
rele în emisferul nordic sau sudic; Brizele (v. ac.), 
ce suflă la malul mării: dimineaţa şi (}iua dinspre 
mare spre uscat, brizele de mare, seara şi noaptea 
dinspre uscat spre marc, brizele de uscat, după 
cum se încălcţesce când uscatul, când marea mai 
mult. V. neregulate sunt în zonele temperate şi 
flecare regiune are vânturile sale, datorite varia- 
ţiunilor neregulate de presiune atmosferică. Aşa 
e Crivăţul, Băltăreţul şi Austrul la noi (v. ac.). 
Vânturile au iuţeli variabile de când e de abia 
simţibil până la 4eci de metri pe secundă. Când 
trece de 10 m. e o furtună, iar când trece de 
20 m. e un vânt violent şi dacă e însoţit de ma- 
uifestări electrice poartă numele de uragan sau 
tempestă şi pioduce mari nenorociri şi pe uscat 
şi pe mare. Uraganele sunt datorite în genere 
cieloanelor, de aceea numirile acestea au devenit 
sinonime. Mersul cieloanelor a4\.se poate deter
mina cu câteva (}ile înainte aproape precis şi din 
caracterul lor se poate prevede până la un punct 
timpul. Cicloni în miniatură se produc pe câm
piile întinse, s. e. pe Bărăgan şi se numesc vâr
tejuri, cari adesea ajung de putere colosală, vol
bură, cari în rotaţiunea lor ridică coperişuri de 
casc, căpiţe de fân, etc. Iuţeala V.-lui se me- 
soară cu Onemometru (v. ac.), iar direcţiunea 
după giruete sau la cele superioare după miş
carea norilor. V. matinal, V. care se simte di
mineaţa, de obiceiu la malul mării dinspre uscat 
spre maie; e briza de uscat. [Murgoci.]

Venteş, în poveştile rom. per.sonificaţiunea 
vântului; e un tovareş al lui Fet Fi'uinos ori 
altui voinic, şi cu suflarea lui recea un cuptoriu 
înfocat.

Venti boni, în mitol. romană: Romanii au 
venerat vânturile ca demoni (fiinţe) buni şi rei. 
Intre vânturile bune e Favorinus (la Greci Ze- 
phiros), care începea în Februarie şi ajuta ve- 
getaţiunea. Vânturile rele veniau dela nord şi 
se numiau Septembrio şi Aquilo; ele stricau 
vegetaţiunea; astfel şi Auster şi Africus, cele 
dela mează-(}i. Vânturilor bune li-se aduceau sa
crificii albe, iar celor rele, sacrificii negre, în
deosebi miei, ie(}i.

Ventil, aparat pentru închiderea şi deschiderea 
unei aperturi la timp potrivit, s. e. la pumpele 
de aer şi de apă. Ventil de siguranţă, ventilul 
dela maşinile cu vapor, care pe lângă o anu
mită tensiune a vaporilor se ridică şi vaporii 
ieşind flueră. Ventil electric, ventil ce închide 
şi deschide o apertură prin mijlocirea puterii 
electrice.

Ventilaţlune^ v. art. Aerare.
Vântoasele, in poveştile rom. personificaţiunile 

vânturilor. Fet Frumos ajunge la casa sfintei 
Vineri şi aci vede nesce năluci. Acestea erau 
fetele Vântoaselor. Se face intunerec mare în 
împerăţie şi sfânta Vinere trimite Vântoasele, 
ca să SC isbească de vălul cel mare dela mar
ginea împărăţiei şi să facă, ca să curgă lumina 
în ţeară.

Ventotene (acum Vandotiena) sau Pandataria, 
insulă în Marea tyrrhenică, la ţermurii Cam
paniei. Loc de deportaţiune.

Ventrele, pânze pentru vase plutitoare, cari 
dispuse în direcţia vântului, fac ca vasul să se 
mişce pe apă fără vîsle.

Ventriculus, (lat.J stomac; golul unor organe.
Ventriloc, numire dată persoanelor, cari şi-au 

însuşit măiestria de a vorbi fără mişcări visi- 
bile ale gnrei (>din pântece»), încât ascultătorului 
i-se pare că aude vorbind o altă persoană la 
alt loc.

Ventura, Grigore, scriitor rom., n. 1840, a 
studiat dreptul în Berlin; s’a ocupat cu agricul
tura şi la 1871 a fost deputat, apoi a colaborat 
la (jlnrele mai mari din Bucuresci. A scris mai 
multe piese dramatice (corn. Cămătarul 1882, 
Copila din flori 1885, trag. Marcela şi Traian 
şi Andrade, etc.). V. este şi compositor musical 
(romanţa Doi ochi. Hora dela Griviţa, etc.).

Venturătoare sau maehină, se numeşce o ma
şină compusă din o morişcă cu 4 lopeţi perpen
diculare, cari la învîrtirea repede a lor produc 
un curent puternic de aer (vânt) pentru ca să 
spulbere pleava, pravul şi părţile uşoare din 
pi'oducte. In lăunti'ul coşului ei mai sunt nisce 
site inciinate cu ochiuri (găuri) de diferite mă
rimi, cari la învârtire sunt puse în vibraţiune, 
şi prin mişcarea lor lasă boabele merante să 
treacă prin ele, iar pe cele mari, le împing îna
inte, afară, şi astfel le vântură şi cern (aleg) 
totodată.

Vânturatul cerealelor, se face prin asvârlirea 
lor în semicerc cu o lopăţică ou coada scurtă 
(vânturătoare), prin datul cu lopata asupra vân
tului, şi ou maşinile de vânturat.

Vânturel, v. închinător.
Vânturuş, în poveştile rom. personificarea vân

tului ; (V. şi Vântoasele, Vânteş).
Ventusa, un organ particular al unor animale 

ca lipitoarea; e de forma unui disc circular, prin 
ajutorul căruia animalele se fixează pe piele, 
spre a suge sângele. In mijlocul V. se află gura.

Venus, la Latini şi mai târziu, după căderea 
regatului, la Romani, a fost 4ina primăverii şi 
a vegetaţiunii înfloritoare (Ia Sabini Feronia); 
V. era şi ijina amorului, care se asemăna puterii 
naturei de resărire, înflorire şi fructuare; pentru 
aceasta V. e şi 4ins societăţii, familiei, cetăţeniei 
şj concordiei, la Latini şi (jioa federaţiunii (ligei) 
latine, care a îngrijit de propagarea şi întărirea 
Latinilor. Se aseamănă (jinei grecesc! Aphrodite 
(v. ac.). In cultul ei a avut predicate multe, între 
altele: Caelestis, Felix, Genetrix, Mulier, etc.

Venus sau Venera, a doua planetă din sistemul 
solar; în popor. Luceafărul, e astrul cel mai 
aproape de pământ, tot aşa de mare, cunoscut 
de mult şi numit după strălucirea lui V.; a fost 
cântat de poeţi (Luceafănil de Eminescu). Miş
carea de revolute o face în 224*/4 fiile cu o iu
ţeală de 35 km. pe secundă, pe o orbită aproape 
oirculară, înclinată pe a pământului de 3° 23 mi
nute. Distanţa dela soare 108 milioane km. şi 
minima dela pământ 41'12 milioane km. Den
sitatea 4'44 în raport cu apa. Nu are sateliţi, 
dar are atmosferă de două ori mai densă ca a 
pământului, ceea ce domolesce razele soarelui 
prea tari. Condiţiunile de viaţă sunt aproape ca pe 
pământ; pare a ave continente, munţi, mări, etc., 
dar vieţuitoare? V. fiind o planetă inferioară, 
pare că oscilează de o parte şi alta a soarelui; 
dimineaţa apare înaintea lui (Luceafărul de di-
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mineaţa), seara remâDe în urma soarelui (L. de 
seara). Ea presiută fase ca şi Juna în timp de 
584 4il6) din această causă lumina ei variază; 
presintă străluciri frumoase la fiecare 60 4>le 
înainte şi după conjuncţia inferioară, iar din 8 
în 8 ani are maxime de strălucire, viitoarea 
e în 1905. Nu se soie sigur, daeă V. se în- 
vîrtesce în jurul seu; in timpul din urmă se 
pare a se fi determinat, că se învîrtesce în acelaş 
timp de revoluţie de 225 4ile) arătând aceeaşi 
faţă cătră soare ca luna la păment şi ca Mercur 
la soare. E importantă trecerea lui V. preste 
soare, căci acest fenomen oferă o metodă de a 
se determina paralaxa (v. ac.) şi deci distanţa 
dela păment la soare; el se întâmplă periodic 
Ia llSVa şi 8 ani; ultimele treceri au fost în 
1874 şi 1882, viitoarele vor fi Ia 8 Iunie 2004 
şi 6 Iunie 2012. [G. M.]

Veracitate, virtutea morală care îndeamnă 
pe om ca totdeuna să spună adeverul (subiectiv) 
sau să vorbească aşa, precum simte; ea consistă 
în conformitatea vorbirii şi a gândirii; se mai 
numesce V. şi simplicitate, fiindcă ceea ce cu
getăm şi simţim, arătăm şi prin semne externe; 
ea esclude minciuna şi duplicitatea, când adecă 
cineva una are în minte şi alta manifestă în afară.

Veracruz, 1) V., stat în Mexico, lângă Oceanul 
Atlantic, 75,651 km*., cu 866,355 loc. (1895). 
Capitala lalapa. 2) V., oraş în statul V., cel mai 
important port comercial al Mexicului, lângă 
Golful Mexico, 24,000 loc.

Veranda, terasă neacoperită, ridicată deasupra 
solului, şi constiuită in legătură cu o casă.

Veratrina, alcaloid ce se găsesce în seminţele 
de Veratrum off. şi Sabadilla off.; cristalin, 
inodor şi incolor, de gust ar4etor, se disolvă în 
apă, alcool şi eter. V. irită mucosa nasului şi 
provoacă strănutări violente. Este un antipiretic 
întrebuinţat la reumatism şi nevralgii. E toxic.

Veratrum, L., (botan.) gen de plante peronale 
din fam. Liliaceelor, trib. Veratreae, avend tul
pini înalte valide cu foi late, fiori în paniculă 
terminală şi seminţe membranaceu aripate. Cu
prinde vr’o 10 specii borealtemperate, dintre cari 
cităm V. album L., >strigoaea« indigenă şi 
la noi, ce se aplică în medicină şi se folosesce 
de popor ca insecticid. [A. Pr.],

Verb, în gramat. cuvintele cari arată lucrarea 
sau starea unei fiinţe sau lucru. Singur verbul 
a fi, arată şi existenţă.

Verbal, prin graiu viu.
Verbascum L., (botan.) gen din fam. Scrophula- 

rineae, trib. Verbasceae, cuprinde vr’o 140 specii 
de plante erbacee bisanuale rar perene sau sub- 
frutescente mai mult sau mai puţin tomentoase, 
lanate şi floconoase, ce cresc prin Europa, nordul 
Africei şi prin Asia occidentală şi centrală. Dintre 
speciile de V. cresc şi prin părţile noastre: V. 
ThapsusL., numit popular: Coada lupului. 
Coada vacei, Corovatioă, Lumînărică, V. 
phlomoidesL., vulgar Coada boului. Coada 
mielului, Lumînărică Domnului, etc. 
V. Blattaria L., V. Lychnitis L., V. nigrum L. 
şi V.phoenieeum L., etc. Florile de V. Thapsus L. 
sunt întrebuinţate în medicină, mai cu samă 
sub formă de infusiune ca emoliente, calmante şi 
pectorale. [Z. C. P.]

Vdrbăiiţ, corn. rur. (cu oăt. Bacaliuca, Per- 
juliuca şi Taboriuca), parochie, moşie boierească

în Bucov., căp. Coţman şi j. Zastavna, 1077 loc. 
(970 ort.-or., 28 rom.-cat., 79 mos.), 1 şcoală 
primară.

Verbena L., (botan.) gen de plante berbacee 
sau subfrutescente din fam. Verbanaceelor, trib. 
Verbaneae. Cuprinde vr’o 80 specii preponde- 
rant americane, cu inflorescenţa în spice (dintre 
cari V. officinalis L., o plantă cosmopolită, e indi
genă şi la noi şi e cunoscută sub numirea de 
»sporic«) unele precum: F. Abletia L., pul- 
ehella Sw., teuerioides Gill., incisa Hook., ş. a. 
şi hybridele lor se cultivă adese ca plante de
corative rustice »verbene«. fA. Pr.]

Verbenaceae, (botan.) familie de plante di- 
cotyle gamopetale de regulă lemnoase cu foi 
oposite sau verticilate, cu flori 4- sau 5-mere, 
2 sau 4 (atunci didynam) stamine, fructul de 
comun 4 ovulat fără endosperm. Cuprinde vr’o 
700 specii preponderent tropicale şi subtropicale 
dispuse în mai multe triburi, cel mai important: 
tribul Verbeneae cu genurile remarcabile Lan- 
tana şi Verbena, cuprin4end plante decorative, 
iar în tribul Viticeae relevăm genul Tectona, 
de imporanţă forestieră. [A. Pr.]

Verbla, localitate istorică în Rom., j. Doro- 
boiu. Aci lacob Heraclid Despot învinse cu oaste 
polonă pe Alexandru-Vodă Lăpuşneanu, domnul 
Moldovei (1561) şi-i luă domnia. Tot aci a mai 
fost o luptă între Mihaiu Viteazul şi Ieremia 
Movilă.

Verbina, F. de câmp, numiri pop. ale plantei 
Verbena off. (v. ac.).

Verbiţa, corn. rur. în Rom., j. Dolj, situată pe 
ruinele unui oraş vechiu. Are 1460 loc. şi un 
heleşteu, din care se scoate mare cantitate de 
raci şi pesce.

Vercelll, (antic. VercellaeJ, oraş în prov. ital. 
Novara (Piemont), lângă Sesia, 20,165 loc.; ar- 
chiepiscop, catedrală frumoasă; industrie, co- 
merciu. In apropiere de V., pe Campi raudii, a 
bătut Marius pe Cimbri 101 a. Chr.

Vercerova, comună rur., cott. Caraş-Severin, 
în Banat, cu un teritoriu de 13,638 jug. cat. şi 
1373 loc. rom. (v. şi Verciorova.)

Vercingetorix, erou naţional al Galilor, resculă 
la 52 a. Cbr. Galia în contra lui Cesar; prins 
la Alesia fii dus la Roma şi după triumful lui 
Cesar sugrumat la 46 a. Chr. Napoleon III i-a 
ridicat un monument la Alise Ste Reine în 1864.

Verciorova, oom. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 
cu 1800 loc.; gară internaţională pe linia Buda- 
pesta-Orşova-Buouresci. (v. şi Vercerova.)

Vercolacii, după credinţa poporului sunt fiinţe 
fabuloase, cari mănâncă luna (când adecă e În
tunecime de lună). Intr’o poveste se spune, că 
în împărăţia Sf. Vineri, înaintea casei ei erau 
fetele Vântoaselor, cari aşteptau pe V. In limba 
sanscrită vrka înseamnă lup (la Sloveni vlk, volk, 
vluku = lup) şi pentru aceasta, V. se 4ic în po
veşti şi oamenii, cari se schimbă în lupi.

Verdalca, Verdare (Picus viridis), v. Ciocă- 
nitoare.

Verde, una dintre colorile fundamentale ale 
spectrului solar (v. Colori). F. de Sehweinfurt, 
coloare ce se fabrică din acid arsenic, acid acetic 
şi oxid de cupru; e o pulvere foarte otrăvi- 
cioasă, verde ca smaragdul, inventată 1814. Se 
întrebuinţează la colorarea tapetelor, stofelor, 
hârtiei, etc. F. de Scheele (svedez), oxid liidiat
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de cupru şi arseniat de oxid de cupru. V. de 
munte, malaohit măcinat; se întrebuinţează ca 
coloare de oleiu, de apă şi de var. V. de Cassel- 
mann, se prepară prin amestecarea de soluţiuni 
ferbinţi de vitriol de cupru şi de acetat alcalic.

Verdeti, oraş în guvernamentul prus. Stade, 
9594 loc. (1896); străveche reşedinţă episco- 
pească, unde Carol cel Mare supuse pe Saxoni 
la cumplit supliciu.

VerdI, Giuseppe, celebra componist ital., n. 
10 Oct. 1813 în satul Roncole, a primit prima 
instrucţie la un organist obscur, între 1833—36 
a studiat sub Lavigna. A debutat cu o dramă 
musicală şi o operă-bufă. Reputaţia lui o în
temeiază opera Nabuco, predată pe scena dela 
Scala, cu deosebit succes. Compune în curând 
opera: I Lombardi alia prima crociata (1843), 
tradusă în franţuzesce sub numele de Jerusalem. 
La 1847 s’a predat Macbeth, pentru care pu
blicul la ieşirea din teatru i-a oferit o coroană 
de lauri în aur. Cea mai bună creaţiune a sa 
o socoti V. opera: II Rigoletto. A scris şi pentru 
scena franceză mai multe opere, între cari se 
distinge: Don Carlos în 5 acte. O operă mare 
este Aida (1871), cu subiect din istoria Egip
tenilor, a fost representată în toată Europa şi 
în America. Unele din operele lui V. au coloare 
politică, din această causă Bataglia di Legnano 
a fost interzisă în Roma, şi-a câştigat însă oare
care popularitate politică. V. la 1861—74 a fost 
deputat şi senator, f 1902 (?).

Verdict, ceea ce hotăresc juraţii, declaraţiunea 
lor în privinţa culpabilităţii unui acusat. Y. nu 
e supus la nici un fel de recui-s.

Vercjişori, corp de trupă călare înSinţat de 
Mateiu Basarab.

Verdoniu, pasere, v. Floranţa.
Verdun, 1) V., capitală de arondism. şi fortăreaţă 

în depărtăm, franc. Meuse, 21,546 loc. (1896); 
episcopie; citadelă şi 11 forturi. Aci s:a incheiat 
tractatul dela V., 11 Aug. 843, prin care im
periul Francilor fu divisat; de atunci aparţinu 
Germaniei până 1552, când trecu la Francia. 
2) V., oraş în depărtăm, franc. Saone-et-Loire, 
1495 loc. (1896). 3) V.., oraş în depart. franc. 
Tarn-et-Garonne, lângă Garonne, 1266 loc.

Verdy du Vernois, general prusiac, n. 1832; 
a fost profesor la academia militară şi ministru 
de resboiu. S’a distins ca scriitor strategic şi a 
primit titlul de Doctor philosophiae dela univ. 
din Konigsberg. A scris 1 tragedie »Alarich«, 
Studien iiber den Felddienst, Studien iiber den 
Krieg, etc.

Verenca, v. 'Werenka.
Verenceanca, comună rur. (cu cătunele le- 

săniuca şi După Bolboane), parochie, moşie bo
ierească în Bucov., căp. Coţman, j. Zastavna, 
are 4016 loc. (3418 ort.-or., 252 rom.-cat. şi 
uniţi, 346 mos.), o şcoală primai'ă, poştă.

Verendin, corn. rar. în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1961 loc. rom. In raionul comunei 
se află straturi mari de cărbuni de piatră în 
exploatare.

Verespatak, (magh.J v. Roşia.
Verga, Giovanni, scriitor ital., n. 1840 în 

Catane, întroduce dii eoţia naturalistă în litera
tura italiană. El cultivă romanul şi drama. Ro
mane mai însemnate: Storia d'una capinera, Eva, 
Neda, Tigre reale, Primavera, Elena, Novelle

rusticane. Intre drame: Cavalleria rusticana, etc., 
sujetul operei lui Mascagni cu acelaş nume.

Vergilius sau Virgilius, Maro, Publiua, ce
lebru poet latin şi unul din cei mai mari poeţi 
ai secolilor, n. 15 Oct. 70 a. Chr. în satul Andes, 
astăzi Pietola, lângă Mantua; 122 Sept. 19 a. Chr. 
în Brundusiu. Născut la ţeară, Y. avu un adânc 
simţement al naturei, împreunat cu iubirea pentru 
sciinţă. Dela 7 ani începu studiile la Cremona, 
de unde trecu la Milan şi pe urmă la Roma şl 
la Neapole. Aci avu profesori pe filosoful epi
cureic Syron şi pe gramaticul şi poetul Par- 
theniu, care îl introduse în limba şi literatura 
greacă. Aci îşi apropriâ Y. toată sciinţa timpului 
seu, studiind mai ales flsica, medicina şi mate- 
maticile. Intre sistemele filosofice primi ceea ce 
i-se părea adevărat şi bun din epicureism şi 
stoicism ; însă mai mult decât toate admira adân
cimea şi frumseţea lui Platone şi neoplatonis
mului. Până ia 25 de ani nu scrisese decât mici 
poeme, puţin demne de numele seu: »Culex« 
(ţinţariul), »Ciris« (ciocârlia), »Copa« (crişmăriţa), 
»Moretum» (turtă), «Aetna», «Dirae», »HortuIus«, 
şi vr’o 14 poesioare sub titlul de «Catalecta» sau 
«Catalepta», ş. a. Dela 43—37 a scris «Bucoli
cele», titlu dat unei serii de 10 cântece pasto
rale, numite «Ecloge» de A. PoUione, amicul şi 
protectorul lui V. şi privite ca adevăratul început 
al epocei sale literare. In ele se află o mare 
parte a biografiei sale. Dela 37—30 a. Chi-., timp 
de 7 ani, a scris la Neapole «Georgicele», «poate 
cea mai desăvîrşită din poemele anticităţii şi de 
sigur cea mai desăvîrşită din poemele didactice», 
îndemnul sau poate numai încuragiarea pentru 
această întreprindere i-o dete Maecenas, care 
voia să redeştepte vechia onoare şi iubirea pentru 
agricultură, uitată atunci de Romani. Când ter
mină Georgicele, începu marea sa lucrare Eneida, 
la care lucră 11 ani, până la moartea sa. El voia 
se dea Romei o epopee asemenea lui Omer, în 
care să serbătorească mărirea ei şi în special a 
familiei lulia, căreia ancă luliu Cesar, unchiul lui 
August, ii atribuia origine divină. Lj 19 a. Chr., 
Y. plecă să va(jă Troia şi alte locuri descrise 
în Eneida sa şi astfel să-i dea ultima corectură. 
Insă la Athena se întâlni cu August, care venia 
din Orient şi care îl sfătui să se reîntoarcă cu el 
înapoi. La Megara se îmbolnăvi de friguri. Prin 
osteneala călătoriei pe mare agravându-i-se boala, 
muri la Bruudisiu, in etate de 51 ani. De aci 
fu dus şi inmormentat la Posilipo. Originalitatea 
lui V. ca a tuturor scriitorilor geniali, nu stă 
atât în invenţiune cât în modul de a vede, de a 
simţi şi de a se exprima; în frumseţea şi far
mecul stilului, şi în armonia şi corecteţa limbei. 
El avu o mare influenţă asupra poeţilor medie
vali, până la Dante. El e considerat şi astă(ji, nu 
numai ca cel mai desăvîrşit poet epic şi didactic, 
dar şi ca cel «mai sigur şi mai complet model 
pentru cunoascerea cea aprofundată a limbei la
tine. Şi, între toţi scriitorii romani, prin povesti
rile sale, prin comentarele ce s’au făcut asupra 
lui, el ne dă cele mai întinse mijloace de a pă
trunde în credinţele vechi, cari, ieşite din Italia, 
au dominat lumea.» (Lit.: D. Comparetti, «Vir- 
gilio nel medio evo, nella letteratura e neUa 
bocea del popolo». Livorno, 1872, ed. 2 Firenze, 
1896; german, de Dutschke. Leipzig, 1875. Ediţ. 
clasice recente: Ribbeck, ed. critică. Leipzig,
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4 voi. 1859—68; E. Benoist. Paris, 1884, 2 voi. 
Traduceri rom.; G. Coşbuc, Eneida premiată de 
Academia rom.

VirgiliuB Maro, gramatic şi poet latin dela sf îr- 
şitul seci. V, şi capul unei şcoale sau academii 
pentru împărtăşirea cunoscinţelor anticităţii câ
torva adepţi, intr’o limbă misterioasă. Angelo 
Mai a publicat, în 1833, tratate de gramatică 
dela acest V., după manuscriptele Vaticanului 
şi ale museului din Neapole. [M. Strajan.]

Vergoliol, Ştefan, profesor şi publicist rom., 
n. 1843 în Bârlad, f 1897 în Iaşi. A studiat în 
Iaşi şi la şcoala normală din Paris, de aici s’a 
întors acasă cu diploma de doctor în litere şi 
filosofie. A ocupat catedra de lit. neo-latină la 
facultatea de litere din Iaşi. Scrierile lui sunt 
publicate în «Convorbiri Literare», a tradus din 
poesiile lui Schiller, Lamartine, Byron, Andre 
Chenier, a tradus din Ovidiu, Anacreon şi ro
manul lui Cervantes Don Quicbotte. A publicat 
o gramatică latină; Flori de câmp, poesii; Re
crutul, etc.

Verificare, controlare, confruntare, cu scop de 
a găsi adeverul. Aşa se face V. măsurilor de 
greutăţi, a unui aparat de inginerie. In drept se 
face V. atunci, când o parte tăgăduiesce scrii- 
tui'a sau semnătura sa. In acest cas se face ceea 
ce se chiamă V. de scripte, adecă o procedură 
necesară spre a stabili, dacă în adevăr semnă
tura sau scriitura e sau nu a persoanei ce o tă
găduiesce. Judecătorii pot face singuri această V., 
sau să se ajute de experţi caligrafi, al căror avis 
însă nu e obligator pentru judecători.

Verificarea titlurilor sau a puterilor e exa
minarea plenipotenţei unui ambasador şi aceea 
a validităţii alegerei representanţilor naţiunei. 
Această V. se face la o nouă adunare mai înainte 
de ori ce altă lucrare (art. 40 din constit. Rom.).

Verificarea deceselor este ordonată de legile 
statelor civilisate, pentru ca să se constate moartea 
reală, nu aparentă, pentru ca să se oprească în- 
mcrmentarea unei persoane, care âncă n’a în
cetat din viaţă, la care semnele vieţii nu sunt 
manifeste, lără ca să fi dispărut posibilitatea re
întoarcere! activităţii vitale, şi pentru ca să se 
probeze moartea naturală, nu intenţionată, nu 
provocată prin accident, prin crimă, prin sin
ucidere. In unele state V. deceselor este încre
dinţată în comunele unde există medici, medi
cilor, în celelalte comune unor persoane străine 
de medicină, cari însă au primit învăţătura spe
cială şi cari posed noţiunile necesare spre a pute 
constata moartea reală şi spre a pute presupune 
în anumite caşuri, că moartea nu este naturală; 
în alte ţeri, în comunele lipsite de medici este 
primarul singur, în calitate de oficer al stărei 
civile, însărcinat cu V. deceselor. Semnele morţii 
reale sunt: scăderea gradată a temperaturei la 
subsuori şi în orificiul oral, încetarea bătăilor 
cordului, după auscultare în timp de cel puţin 
5 minute, rigiditatea cadaverică (înţepenirea mus- 
cuLilor), pălirea pielei, petele mortuare, pete li
vide pe părţile declive ale corpului, începutul 
putrefacţiei, care se manifestă prin pete vinete 
mai ântâiu la pântece. In caşul când moartea 
nu este naturală, verificatoiul de decese însciin- 
ţează pe poliţia judiciară, care cu concursul me
dicului legist constată causa decesului.

Verigar, numele popular al plantelor: Acer

tataricum L. (v. ac.) şi Rhamnus cathartica L. 
(v. ac.).

Verigei sau Veritel, numiri populare ale plan
telor părăsite: Orooanohe oaryophyUacea Smith. 
şi Orobanche cruenta Bertol. (v. ac.).

Verlsmus, flat.J tendinţa de a presenta în 
literatură şi artă lucrurile în tot âdeverul lor; 
naturalism.

Veritabil, atributul acelor lucruri, cari pă- 
strându-şi calitatea lor originală şi avendu-şi va
loarea lor reală în sine, corespund destinaţiunei 
şi se afirmă ca atari.

Veritate, flat.J adevăr, ceea ce corespunde 
realităţii. Adeverul se descopere în gradul mai 
mare ori mai mic' de congruenţa ce se poate 
constata între conţinutul intelectual ca formă de 
cunoscinţă şi între realitate ca formă de exi
stenţă. Această definiţie învoalvă în sine deo
sebirea între adeverul (veritate) formal sau logic 
şi cel material. Cel dintăiu se descopere în ar
monia şi congruenţa gândirilor între sine şi cu 
legile dreptei cugetări; al doilea în congruenţa 
cunoscinţelor cu realitatea. Aceste forme de adevăr 
nu-şi contrazic, din contră se controlează reciproc. 
Un alt fel de verităţi sunt acele pe cari le numim 
ideale, cum sunt s. e. cele religioase, morale 
şi estetice. Aici nu se caută congruenţa dintre 
cunoscinţă şi realitate, adecă cum este, ci se 
caută congruenţa realităţii cu ideia, adecă cum ar 
trebui să fie. [PI.]

Verlus, M. Flaccus, gramatic roman, liber
tinul lui Augustus, cel mai mare profesor al tim
pului, angajat şi ca instructor la curtea lui Au
gustus. Cunoscut prin calendarul său expus pe 
table de marmoră în forul din Preneste (frag
mente la Mommsen: Corpus Inscriptionum la- 
tinorum, voi. I), şi prin marele dicţionar istoric al 
liinbei latine: De verborum significatu. (Cf. Sulioă, 
Noţiuni din Istoria lit. romane.)

Verlalne, Paul, poet francez, n. 1844 în Metz. 
Prima culegere de versuri «Poemes saturniens* 
apăru în aoelaş timp cu «Le Reliquaire» al lui 
Fr. Coppee, cu care face un contrast isbitor. A 
mai publicat «Fetos galantes», «La bonne chanson» 
în cari, pe lângă oarecari ciudăţenii intenţionate, 
se observă şi o inspiraţie graţioasă. In timp de 
12 ani cl încetă de a scrie din causa adânce! 
miserii. El în urmă se pocăi şi deveni un fer
vent catolic, scriind o culegere de poesii aproape 
mistice «Sagesse», apoi un volum de critică li
terară, consacrată adepţilor şcoalei decadente: 
«Les poetes mandits», «Jades et Naguere», »Ro- 
mances sans paroles» (poesii). V. a încercat rit
muri necunoscute, versuri de 9,11 şi 13 picioare, 
versuri albe (nerimate) cu o metrică măiestrită.

Verlezi, corn. rur. în Rom.] j. Covurlui, e for
mată dintr’un singur sat răzeşesc, încungiuiat 
de vii şi de livecji. Are 1601 loc., 3 bis. şi 2 şcoale.

Vermell, (franc.) roşiu-închis; argint poleit.
Vermeş, com. rur. în Banat, cott. Caraş-Severin, 

cu 2067 loc. rom. E reşedinţa unui protopopiat 
rom. gr.-cat. apai'ţinător diecesei Lugoş, cu 8 pa- 
rochii şi 5542 suflete.

Vermlcular, (lat.) în formă de verme.
Vermllion, sin. cu Cinabru (v. ac.).
Vermont, republică în Uniunea nord-ameri- 

cană, 24,770 km3., cu 332,422 loc. (1890); ţeară 
muntoasă (Green Mountains 1460 m.) cu văi ro
ditoare ; agricultură şi economie de vite ; export
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de lemne. Datorie publică 148,406 doi. La con
gres trimite 2 senatori şi 2 representanţi. Ca
pitala Montpelier, oraş mai însemnat Burlington.

Vermont, Nieolae, pictor rom., n. 28 Sept. 1866 
în Bacău. A studiat în Bucuresci şi la academia 
din Miinchen, apoi a intrat la Paris în atelierul 
Maillart._ Tablouri principale: Orfelinele, Emi
graţii, Tîrgul Moşilor, toate cumperate de stat. 
A pictat catedrala diiv Cernavodă şi alte biserici.

Vernal, punctul echinoctial de primăvară (v. a.); 
semnul lui este un ’Y' representând coarnele ber
becului, după seninul zodiacului unde cade; din 
causa precisinnei echinocţiale a^i cade aproape 
de constelaţia pescilor.

Vernaţiune, (botan.) v. Prefoliatiune.
Verne, Jules, romancier franc., n. 1828 în 

Nantes. Inveta dreptul la Paris. V. debuta la 
teatru cu »Paille rompues» (comedie în 1 act). In 
urmă publică «Magazin d’education et de re- 
creation» al librarului Hetzel. Apoi rând pe rând: 
»Cinq semaines en ballon, voyage de decouvertes»; 
«Voyage au centre de la terre»; «De la terre â la 
lune«; «Le desert de glace, aventuros du capi- 
taine Hatteras«; «Autour de la lune<; «Les en- 
fants du capitaine Grant«; «Decouverte de la 
terre»; «Les Anglais au pole nord»; «Vingt miile 
liens sousles mers»; «TJne viile flottante»; «LTle 
mysterieuse, les naufrages de l’air»; «Voyage 
autour du monde en 80 jours» (1872), etc. V. 
crea un gen nou: romanul sciintiflc şi geografic, 
posede un rar talent de descriptiune şi e plin 
de observatiuni morale.

Vernescu, Gheorghe, advocat şi om politic rom., 
n. 1830, ţ Iunie 1900, a devenit âncă la 1865 pentru 
5 luni ministni de justiţie şi de culte sub prin
cipele Cuza, apoi a fost de mai multe ori mi
nistru de interne, de justiţie şi de finanţe sub 
domnm lui Carol I, când în cabinete liberate, 
când în conservatoare, sub cuvent că represintă 
pe «sincerii liberali», ale căror idei politice au 
remas necunoscute. Ca advocat, V. strînsese o 
mare avere; aceasta şi talentul seu oratoric ex
plică întru câtva cariera sa politică.

Vernet, pictori franc. 1) V., Carol, n. 14 Aug. 
1758 în Bordeaux, f 17 Nov. 1836 în Paris. 
A studiat în Roma. Tablourile lui presintă scene 
de luptă, idiluri din viata câmpenească şi de 
vânător. 2) V., Horaţ, n. 30 Iunie 1789 în Paris, 
ţ 17 Ian. 1863 tot aici. A fost pictorul casei 
imperiale. Tablourile sale numeroase sunt na- 
tionale-istorice, religioase şi peisagii. A fost di
rectorul academiei romane. 3) V., losif, n. 14 Aug. 
1714 în Avignon, f 3 Dec. 1789 în Paris. A 
studiat în Roma, de unde apoi s’a mutat la Paris, 
ajungând membru în academia de artă. In con
cepţiile lui mai des se întimpină: marea cu tala
zurile ei, porturile şi idelele de pe limanul mării.

Vernter, (prou. Vernie), Pietre, matematician 
franc., n. 15S0, f 1637. V. este inventatorul 
noniului (v. ac.).

Verocze, comitat în Croaţia, cu un teritoriu 
de 486688 km8,, se ridică treptat spre sud şi 
marginea cott. e'marcată de grupa de munţi 
Papuk şi Djel. Rîuri mai însemnate sunt Drava 
ou afluenţii sei şi Dunărea. Teritoriul la şes e 
apătos, în unele locuri sunt şi mlaştine de di
mensiuni mari. Pământul e sărac, dar e cul
tivat cu multă sirguintă, desvoltat fiind îndeosebi 
grădinăritul, cu păduri întregi de pomi. Cott. V.

are 218,845 loc.. Germ., Magh., Sârbi şi Croaţi, cari 
trăiesc din productele pământului, desvoltând şi 
ceva industrie. Comunicaţia se face prin navi
gaţia pe Drava şi Dunăre, apoi prin linii fe
rate. (v. Croaţia şi Slav.)

Veron, Eugene, (jiarist şi sci'iitor franc., n. 1825 
în Paris. Studiile le făcuse la «Ecole normale», 
în urmă fu numit agregat în litere şi însărcinat 
cu catedra de retorică. A colaborat la diferite 
(Jiare arătând un talent puternic de publicist şi 
a fondat «La France republioaine». îi datorăm 
mai multe broşuri şi lucrări, între cari: «Du 
progrâs intellectuel dans l’humanite»; «La liberte 
et les associations ouvrieres»; «Le progres et les 
evenements de Paris»; «Histoire de l’Allemagne 
depuis la bataille de Sadova», etc. Fu directorul 
(Jiarului «L’art». Intre lucrările sale de estetică 
cităm: «Mythologie dans l’art ancien et moderne»; 
«Esthetique»; «Morale»; «Histoire naturelle des 
religions» (2 voi.), t 1889.

Verona, prov. ital. (Veneţia), 3077 km8., cu 
440,078 loc. (1897). Capitala V., lângă Adige, 
fortăreaţă, 60,768, ca comună 68,741 loc. Mare 
amfiteatru roman bine conservat; biserici fru
moase cu monumente (Scaliger), palate pompoase; 
episcopie; pinacotecă; industrie de bumbac, arme, 
hârtie, topitoare de fier; comerciu viu. 489 regele 
ostrogot Teodoric a raportat aci o victorie; V. 
fu membru al alianţei oraşelor Lombardiei, 1260 
sub della Scala, 1405 sub stăpânirea Veneţiei, 
apoi sub a Austriei până la l866. Oct.—Dec. 
1822 congresul alianţei sacre.

\eronese, fCaliariJPaolo, celebru pictor italian, 
împreună cu Tiţian, întemeietorul şcoalei vene- 
ţiene, n. 1528 în Vorona, f 19 Aprilie 1599. A 
învăţat după operile lui Michel Angelo şi Rafael. 
In 1555 a fost chiemat în Veneţia să împodo
bească sacristia bisericii Sf. Sebastian. In urma 
măiestriei dovedite aici i-s’a încredinţat pictarea 
întregei biserici. In această biserică a fost în
mormântat. Originalitatea lui stă în măiestria 
decorării. Tablourile mai renumite: Nunta dela 
Cana, Prânzul la Simon, Isus la Levi, Magda- 
lena dela Turin, Fecioara şi pruncul Isus, etc.

Veronioa, Sfântă, o femeie pie, care după 
tradiţiune a întins marama sa lui Isus Christos 
atunci, când acesta, mergând spre Golgota, a 
căcjut sub povara crucei. Mântuitorul şi-a şters 
faţa şi chipul lui s’a tipărit pe acea maramă. 
V. a murit în Roma.

Veronica L., (botan.) mare gen din familia 
Sorophularineae, tribul Digitaleae, cuprinde vr’o 
200 specii de plante erbacee, frutescente sau 
mai rar arbori, respândite prin regiunile tem
perate şi reci ale ambelor emisfere, ele devin 
însă rari în regiunile tropicale. Dintre speciile 
acestui gen cresc şi prin părţile noastre: V. he- 
derifolia L., V. Tourneforlii Gmel., V. Beeca- 
bunga L. numită de popor: Blăbornioă. Bo- 
bâlnic, Bobornio, etc. V. Chamaedrys L., 
V. Teucrium 1j. numite vulgar Şopârliţă, V. 
offkinalis L. vulgar Ventrilică, etc. Frun
zele de V. Beccabunga L. considerate ca anti- 
scorbutioe şi diuretice. V. offidnalis L. este în
trebuinţată în medicină din causa proprietăţilor 
sale amare, aromatice, excitante şi stimulante 
pentru a combate boalele de piept, precum şi 
contra icterului (gălbinărei), a gravelei şi spre 
a combate frigurile intermitente. [Z. C. P.J
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Verres, Gaius Cornelius, cavaler roman, ade
rentul Iui Sulla. In 73 ca propraetor admini
strează Sicilia şi o jefuiesce cumplit, diu care 
causă e pîrît în Roma. Cicero, ca apărătorul 
insulei, ridică o groaznică acusă în contra lui, 
la ceea ce acusatnl merge în exil înainte de a 
se încheia procesul, în care a fost pedepsit cu 
exilare şi cu amendă de 40 mii. sesterţi, f prin 
43 în exil.

Verrla, oraş în Macedonia, vilaietul Salonic, 
are o populaţie foarte amestecată. Turci 2500, 
Greci 2500, Bulgari 500, Jidani (Spanioli) 500, 
Arămâni 500 şi mai mulţi în timpul iernei, când 
funcţionează aici şi o şcoală românească, care 
vara se află la Herolivadi.

Verrlus Flaccus, gramatic roman, în timpul 
lui August. Autorul unei scrieri lexicale (De 
signiflcatu verborum), de mare valoare pentru 
cunoscinţa limbei şi instituţiunilor romane; pă
strată în fragmente.

Vers, un complex de taote versificaţionale (2, 
3 sau 4), cari formează un şir complet din corpul 
unei poesii. In poesia noastră popor. V.-Ie sunt 
scurte, de 5—8 .silabe. In poesia artistică sunt V. 
de 3—16 silabe. Preste 16 silabe rar se găsesc.

Vereallles, capitaladepart. franc. Seine-et-Oise, 
la 17 km. spre sud-vest dela Paris, 54,548 loc. 
(1896); grandiosul castel zidit de Ludovic XIV 
1661—84. până la revoluţia franceză reşedinţă 
regală, dela 1837 museu naţional cu parc renumit.

Vărsat, v. Variola. Vărsătorul, v. Vărsătorul.
Versatil, schimbăcios; mobil.
Verşet, (magh. VerseezJ, oraş cu magistrat în 

Banat, cott. Timiş, cu 25,199 loc. germ., şerbi, 
magh. şi români. V. e oraş comercial, cu nume
roase fabrici (de cognac, maşine, bere, cără
midă, etc.) şi mori mari. Se cultivă viermii de 
mătasă şi viile, cari înainte de ivirea filoxerei 
erau vestite. Punct central al căilor ferate spre 
Timişoara, Baziaş, Becicherec şi Lugoş. V. e 
rosidenţa unui episcop serbeso; are judecătorie 
cerc. şi mai multe bănci, înti'c cari şi românesci 
(v. »Luceaferul«).

VSrţef, protopopiat rom. gr.-or. în diecesa 
Caransebeş, cu 25 corn. şi 29,555 sufl.

Versiune, traducere dintr’o limbă în alta; felul 
de a povesti un fapt. Se dă numirea V. îndeo
sebi traducerilor Sf. Scripturi (v. Biblia).

Vertebra, (anat.) numirea oaselor cari compun 
columna vertebrală. La fiecareV.se deosebesce 
corpul şi arcul V.-ei, acesta din urmă se pre- 
lungesce înapoi în procesul spinos. Cum verte
brele sunt aşezate una preste alta, arcurile tuturor 
vertebrelor formează un canal, în care e aşe
zată meduva spinării care comunică cu cavitatea 
craniană.

Vertebrate, animale cu corp simetric, cu schelet 
osos (rar sgârcos), a cărui parte principală este 
şira spinării (colona vertebrală), compusă din ver
tebre. Scheletul le servesce ca scut pentru mă
duvă precum şi pentm fixarea muşchilor şi a 
organelor dinlăuutrul corpului. V. nasc pui vii 
sau depun oue. V. sunt animalele cele mai su- 
perioaie din sistemul zoologic, trăiesc în aer, 
apă, pământ şi în toate zonele. Numeroase specii 
fosile se găsesc chiar în epoca paleozoică. V. se 
împart în două grupe: a) V. superioare (cu respi
raţie pulmonară) cum sunt: mamiferele, paserile, 
reptilele şi b) V. inferioare (cu respiraţie bran-

chială, în toată viaţa lor sau în primul timp 
al vieţii) cum sunt: amfibiile şi pescii.

Vertelnlţa, (Depănătoare), unealtă ce servesce 
pentru depănarea tortului, lâneî, bumbacului^ etc. 
Tot V. se numesce lumină subţire de ceară în- 
vîrtită, obicinuită a se aprinde în postul Paştilor, 
începând la denia din Vinerea cea mare, de cătră 
credincioşi.

Vertical, perpendicular- (v. ac.) cu planul ori
zontului sau cu suprafaţa apelor liniştite.

Verticll, (botan.) coroană formată din mai 
multe frunze (v. phyllotaxie), ramuri, ori alte 
organe, aşezate pe axă în acelaş plan, la o aceeaşi 
înălţime.

Vertigo, (lat.) ameţeală (v. ac.).
Vertişcoiu, corn. rur. în Rom., j. R.-Sărat, se 

compune din 4 căt., ou 1565 loc., 3 bis. şi 1 şcoală 
mixtă. Gara e la Focşani.

Vertumnus sau Vortumnus, în Roma un (ţeu 
al vegetaţiunii, care toate le întoarce (vârtesce). 
Ie schimbă la faţă, din plante ver(}i face flori şi 
apoi fructe; se închipuia ca un grădinar. Stă în 
legătură cu (Jina Pomona (v. ac.).

Verus, Lueius Aeliris, împărat roman, coregent 
al lui M. Aurelius. t 169 în Altinum.

Verva, (franc.) avânt; inspiraţie, foc.
Verviers, capitala unui arondism. în prov. belg. 

Liege, 52,726 loc. (1897); centrul fabricaţiunii 
de pănură şi caşmir; fabrici de maşini.

Vervins, oraş în depart. franc. Aisne, 3192 loc. 
(1896). 2 Maiu 1508 pace între Francia şi Spania.

Vesalius, Andreiu, medic şi anatom vestit, 
n. 1514 în Bruxela şi f 1564. A fost prof. în Basel, 
Padua, Pisa, Bologna şi Madrid; este întemeie
torul sciiuţei anatomice omenesci. Ser. sa prin
cipală este: De humani corporis fabrica, 1543.

Veser, rîu, v. Weser.
Vesicante, insecte. Insectele V. se deosebesc 

de celelalte coleoptere, fiindcă toate sunt hete- 
romere, tarseie primelor două părechi de pi
cioare anterioare sunt din cinci articole, iar 
tarseie părechei a treia din patru; antenele sunt 
în general constituite din 11 articole, tegumentul 
şi elitrele moi. Toate speciile conţin canthari- 
dină (escepţie Horcides), se întrebuinţează în 
farmacie la preparaţiunea vesicatorilor. Genu
rile cari trăiesc la noi sunt: Lptha (v. Canta- 
rida), numite vulgar gândăcei, gândăcei veriji, 
gândaci de frasin, gândaci de turbă; Meloe, 
vulgar mamornici, gândaci puturoşi, gândaci 
negri; Mylabris şi Lydus. (Cf. H. Beauregard, 
Les insectes vesicănts. Libr. Alean. Paris, 1890. 
Pentru întrebuinţarea lor populară cf. Dr. N. 
Leon. Istoria naturală medicală a poporului rom. 
Analele Academiei rom. tom. XXV, Bucuresoi.)

Vesicantia, (med.) remedii, cari aplicate pe 
piele, produc beşici, v. Epispastica.

Vespariu, pasere, v. Albinărel.
Vespasianus, Titus Flavius, împărat roman, 

n. 9 Nov. 17 d. Chr. în Reate, + 23 Iunie 79. 
Intrat de timpuriu în ai'mată, a triumfat în di
ferite părţi ale imperiului. Nero la 67 i-a în
credinţat pacificarea ludeei, ceea ce i-a şi reuşit. 
Legiunile din orient, nemvdţămite cu Vitellius, 
proclamară împărat pe V.; la aceştia s’au aliat 
şi legiunile apusene. In Roma i-au ridicat arc 
de triumpf. Domnia lui de 9 ani a fost_ feri
cită, duşmanii statului au fost înfrînaţi, în in
terior a restabilit demnitatea senaitului şi a în-
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trodas disciplina în armată. Sub el s’a ridicat 
Colosseul din Borna.

Vespe, insect hymenopter din grupa Vespidae. 
Sunt insecte sociale ce îşi constiuesc un cuib 
din fibre lemnoase ori frunze. In lăuntrul cui
bului sunt căsuţe hexagonale. V. comună (V. 
mdgaris) îşi face cuibul în păment. V. de pă
dure (V. sylvestris) îşi atîrnă cuibul de ra
murile arborilor. V. crabro îşi aşează cuibul 
în trunchiurile de arbori.

Vesper, flat.J seara; în biserica catol. Hora 
canonica dela 6 ore seara, înserat (v. ac.).

Vesperele siciliene, măcelul Francezilor aflaţi 
în Sicilia, Luni după paşti, 30 Martie 1282, măcel 
anunţat prin sunetul clopotelor de vecernie 
(vesper). v. Sicilia.

Vesprlm, (magh. Veszprem), comitat în Ung. 
transdanubiană. Se mărginesce cu cottele: Şopron, 
Gyor, Komârom, Fejer, Tolna, Somogy, Zala şi 
Vas, are un teritoriu de 4166-36 km*. In mijlocul 
oott. se ridică pădurea Bakony. .Du aici şerpuesc 
multe rîuleţe, dintre cari unele străbat la Du
năre, altele se varsă în lacul Balaton, care atinge 
cott. în partea sud-estică. Partea Păduroasă a 
cott. e exploatată-pentru păşunea bogată şi pentru 
lemnul bun de construcţii. Solul produce toate 
cerealele patriei, numai viţa de vie tânjeşte din 
pricina filoxerei ivite de curând. Cott. V. are 
222,024 loc. magh., germ. şi slov., cari se ocupă 
ca agricultura, economia de vite şi pomăritul. 
Poporul german din Bakony desvoaltă o intensă 
industrie de casă ou obiecte de dulgherie. Starea 
culturală este înfloritoare; sunt în cott. 3 gim- 
nasii, 4 şcoale civ., 6 industriale şi comerciale, etc. 
Din punct de vedere administrativ cott. se im- 
parte în fi^cercuri pretoriale, are 2 oraşe cu 
magistrat; în dietă e representat prin 6 deputaţi. 
Capitala cott. e Vesprim, oraş cu magistrat, cu 
14,114 loc. magh. şi germ., industriaşi şi culti- 
vători de păment şi de vite.

Vespucci, V. Amerigo.
Veseelânyl. Nicolae, baron, om de stat magh., 

n. 1796 în Jibot (Trans.). împreună cu Szechenyi 
au format partidul naţional-liberal, luptând cu 
cuvântul şi cu condeiul pentru ştergerea prero
gativelor nobiliare şi pentru sufragiul universal 
între acei fii ai patriei, cari vor primi limba 
magh. In scopul desnaţionalisării popoarelor din 
Ung., V. a făcut planul şcoalelor froebeliane. 
A murit orb 1850 in Pesta. Scrieri: Szozat a 
magyar es a szlâv nemzetiseg iigyeben; Bal- 
iteletek, etc.

Vest, apus, occident, acea parte a orizontului, 
unde apune soarele; e unul dintre punctele car
dinale (v. Cardinal şi Apus).

Vesta, V. Hestia.
Vesta, o planetă dintre cele mici, situată între 

Marte şi lupiter; a fost descoperită la 29 Martie 
1807 de Olbers.

Vestales virgines, fete de 12—14 ani, cari au 
intrat în serviciul (Jinei Vesta (v. Hestia), cu 
îndatorirea, ca să servească 30 de ani şi să se 
reţină de viaţa lumească. De serviciul lor se 
ţinea, să îngrijească, ca focul sfânt al Vestei de 
pe vatră să nu se stingă nici odată; să aducă 
apă curată şi să pregătească cele de lipsă pentru 
unele sacrificii. V., care îşi pierdea fecioria, de 
regulă era îngropată de viuă.
_ Vestaline, v. Vestales virgines.

Veşteijirea, starea de moliciune a plantelor 
lipsite de turgescenţă (v. ac.), datorită excesului 
de transpiraţiune (v. ac.), împreunată cu o lipsă 
de apă în mediul învecinat spre a o înlocui pe 
cea evaporată.

Veştem, corn. rur. în Trans., cott. Sibiiu, cu 
1289 loc. rom. Staţiune de cale ferată.

Vestfalia, regat napoleonic, 1807—13, donat 
lui Jerome Bonaparte (v. ac.); se compunea din 
părţi din Prusia, Hanovera, Hessa şi Braun- 
Bchweig. Capitala Eassel.

Vestfalia, provincie prusiacă, 20,206 km1., cu 
2.701,420 loc. (1893), la vest munţii rino-vestfali, 
la est munţii Weser, la mijloc depresiunea dela 
Miinster; rîuri: Weser, Ems, Lippe, Ruhr; 
multă bogăţie minerală, mai ales cărbuni de 
piatră, fier, aramă, cositor, etc.; isvoare de apă 
minerală (Lippspringe, Oeynhausen, etc.); în
semnată industrie textilă, fabrici de articole de 
metal, de hârtie, sticlă, piei, bere. Academia din 
Miinster, 21 gimnasii, 4 progimn., 3 progimn. 
reale, 3 şccale reale, 2 şcoale economice, 2 se
minare înv. Capitala Miinster.

Pacea de V. se numesce pacea încheiată 
24 Oct. 1648 la Miinster şi Osnabriick, prin care 
se sfîrşesce resboiul de 30 ani (v. ac.). Până la 
revoluţiunea franceză ea a fost basa celorlalte 
păci în Europa şi legea fundamentală a Ger
maniei până Ia desfiinţarea imperiului german. 
S’a încheiat in doue oraşe, spre a evita cestiunea 
de precădere între Francia şi Svedia. La Miinster 
s’a încheiat pacea între imperiu şi Francia prin 
mijlocirea papală şi veneţiană, la Osnabriick s’a 
încheiat între împărat, Svedia şi prinţii ger
mani. Până să se înţeleagă au trecut ani de dis- 
cuţiuni şi de negocieri, căci era prima adunare, 
unde erau admise state mai mici şi trebuia 
stabilită eticheta externă. Intrarea Svedezilor 
in Praga decise primirea condiţiunilor. Svedia. 
primi o mii. taleri şi Pomerania anterioară cu 
insula Riigen şi gurile Oderului, apoi Wismar, 
Bremen, Verden. Electorul de Brandenburg con
servă restul din Pomerania şi primi Magdeburg, 
Halberstadt, Minden şi Hammin. Bavariei îi re- 
mase Palatinatul de sus şi demnitatea electorală. 
Restul Palatinatului cu demnitatea de elector 
remase fiului lui Frederic V. Franciei i-se re
cunoscu supremaţia episcopatelor Metz, Toul, 
Verdun şi i-se cedă pe vecinicie Alsacia. Elveţia 
şi Olanda fură recunoscute independente. Se re
cunoscu egalitatea religiunilor. Principilor ger
mani li-se recunoscea dreptul de a pute îucheia 
alianţe între ei sau cu state străine, numai să 
nu fie contra imperiului. încercarea Habsbur- 
gilor de a uni Germania sub un regim absolut 
nu reuşi, dar şi preste 100,000 km1., cu 41/, mii. 
locuitori fură pierduţi de Germani. înmulţirea 
prinţilor şi ridicarea drepturilor lor era apoi o 
nouă causă de scădere a Germaniei, pe când 
Svedia, Francia se amestecau în afacerile ei.

Vestiar, locul unde se păstrează hainele; 
gerderoba.

Vestibulum, V. Atrium şi Portic.
„Vestitorul fllosoficesc“, 4'ar apărut în Tran

silvania pe la 1780, avea de corespondent în 
Muntenia pe Enache Văcărescu.

Vestment, îmbrăcăment (v. ac.), haină. (v. şi 
art. Port, Ornate bisericesci şi încălţăminte.)

Yeştralia, (Vestaustralia), colonie engl. la sud-
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vestul Australiei, 2.527,283 km*., cu 216,908 loc. 
(1897); parte mare deşert uăsipos, bogate câmpii 
aurifere; fundată la 1829. Capitala Perth.

Vesuv, vulcan situat la 10 km. spre sud-vest 
deJa Neapole, se compune din somma, un pă
rete semicercular de 1137 m. înalt, care înca
drează la nord şi est un con de 1282 m. înalt. 
Craterul are în diametru 750 m., înainte de 
erupţiune apare ca un şes orizontal acoperit cu 
lava, sgură şi cenuşe vulcanică, după erupţiune 
are aspectul unei prăpăstii uriaşe. La poalele 
muntelui sunt grădini de pomi şi vii. Pe V. se 
află observatoriu meteorologic (clădit 1841—47); 
cale ferată funiculară (clădită 1880) duce până 
aproape de vîrf. Sunt cunoscute 83 erupţiuni 
mai mari ale V.-ului, cele mai teribile au fost 
la 79,1631, 1730,1794,1850,1858,1868 şi 1872.

Vesuvina, v. Brun de Manebester.
Veszprâm, v. Vesprim.
Veteran, cetăţenii betrăni cari au făcut parte 

din cadrele armatei.
Veterinar, medicul care a studiat medicina ve

terinară, medicina animalelor domestice, şi care 
a fost autorisat ca să se ocupe cu căutarea boa- 
lelor acelor animale.

Poliţia veterinară se numesce sistemul întreg 
de măsuri, menite a apăra o ţeară contra inva- 
siunei de boale de animale importate din străină
tate, a opri în inter imul ţerii îvirea de boale de 
animale, mai ales de acelea cari se pot transmite 
la alte animale şi la oameni. Poliţia veterinai'ă 
priveghează dar importul în ţeară a animalelor 
şi a productelor de animale capabile a transmite 
boale, precum şi exportul lor, tîrgurile de vite, 
cirezile, hergheliile, lăptăriile, tăiătoarele (aba- 
toriile), transporturile de animale, industriile 
cari se ocupă cu unele producte de animale peri
culoase, animalele de reproducţiune, stabilimen
tele însărcinate cu depărtarea cadavrelor de ani
male, ş. a. Măsurile de poliţia V. se îndeplinesc 
în conformitate cu prescripţiunile legilor şi re
gulamentelor veteiinare.

Vetăs, corn. rur. în Ung., cott. Sătmar, cu 
1760 loc. raagh. şi rom.

Veto, (lat. = opresc, mă opun), formulă prin 
care tribunii (v. ac.) poporului la Roma aveau 
dreptul să se opună la executarea măsurilor, 
decretelor, legilor şi chiar a hotărîrilor pe cari 
le-ar fi cretjut vătămătoare plebei şi mai târejiu 
poporului. Acest V. de care nobilii poloni au 
abuzat în parlamentul lor, a fost una din causa 
cădej'ii- statului lor. In monaichiile constituţio
nale .se inţelege prin V. dreptul ce-1 are regele 
de a nu sancţiona legile deja votate de corpu
rile legiuitoare. Acest drept de V., în ţerile unde 
există sistemul bicameral, îl are fiecare din am
bele adunări. V. este absolut când monarchul 
poate să înlăture pentru totdeuna proiectul de 
lege ce i-se presintă pentru a fi sancţionat, este 
relativ sau suspensiv, dacă votându-se din nou 
de cătră coipurile legiuitoare el n’ar mai pute 
refusa de a-1 sancţiona. [W.]

Vetrice sau Velrieea, numiri populare ale 
plautei Tanacetum vulgare L. (v. ac.).

Vetruşca, V. Închinătorul ruginiu.
Veuiliot, Louis-Franţois, literat şi (ţiarist 

francez, n. 1813 în Boyncs, t 1883 în Paris. 
La etatea de 17 ani fu însărcinat de a redacta 
foiletoanele teatrale în (jiarul »l’Echo de la Seine

inferieure«. In urmă părăsi cariera de (ţiai’ist 
şi acrise: «Histoire de deux amants et d’un 
apothicaire»; »Plaisirs, reflexions et pressenti- 
ments d'un mari au baU, etc. Se semnală mai 
ales la redacţia (parului «La Paix« unde atacă 
violent pe Thiers, fu însă lipsit de convingeri 
politice maî adânci. In urma unei călătorii scrise 
«Pelerinages et Suisse». Mareşalul Bugeaud spuse 
despre el că nu e bun decât în polemică şi că 
nu e decât un pamfletar. Pe timpul resboiului 
Italiei (1859) el susţinu puterea temporală a 
Papei. V. deveni capul recunoscut al catolicilor 
din Francia.

Veveriţa, (Seiurua mlgarisj, mamifer din 
ordinul rodetoarelor. Are corp lung subţire, coada 
lungă cât corpul şi foate păroasă. Părul este 
vara de coloare roşie-brună pe lângă cap ce
nuşiu, sub barbă alb; iarna este brun cu ce- 
nuşiu-alb. Există V. albe şi negre, uneori pestriţe. 
La picioarele dinainte are 4 degete (al 4-lea e 
mai lung ca celelalte), la picioarele (linapoi are 
5 degete. Lungimea corpului 25 cm., a copi 
22 cm. Trăiesce prin pă(lurile Europei şi Asiei 
nordice. Se nutresce cu nuci, alune, ghindă, se
minţe de conifere, muguri, apoi cu pasări mici 
şi ouă. Sunt stricăcioase pădurilor. îşi face lo
cuinţă globuloasă din ramuri, coajă şi frunze. 
Adună provisiuni pentru iarnă prin scorburile 
arborilor. Se poate uşor domestici. Cel mai mare 
duşman al ei este j(lerul. Blănile se întrebuin
ţează. Există o mulţime de specii.

Vexaţiune, flat.J sguduire, agitaţiune, năcă- 
jire, persecuţie.

Vexillum, flat.J la Romani drapelul corpurilor 
de călăreţi. Un V. roşu pe cortul generalului în
semna starea de resboiu.

Via, flat.J cale; direcţiunea unei căi.
Via Appia, v. Appia, via.
Viabil, înzestrat cu putere de viaţă.
Viadana, (recte GroasiJ, Ludovico, compositor 

ital., n. 1564 în Viadana (lângă Mantua), f 1627 
în Gualtieri. Intemeiătorul musioei bisor. cu 
acompaniare instrumentală.

Viaduct, flat.J pod de lemn, fier sau piatră, 
pentiTi trecerea unui drum sau a unei căi fe
rate preste o vale, un loc mlăştinos, etc. Cele mai 
mari V. se află în valea Gbltzsch (80 m.) valea 
Wupper (lângă Mungslen); construit 1897, etc.

Viager, pe viaţă; cât trăiesce cineva.
Via mala, («calea rea«) renumit pas în valea 

Rinului posterior în cantonul elv. Grison, cu 
şosea de 8 m. lată (clădită 1818—24), pe aci se 
trece la Spliigen şi Bernhardin.

Viaţa, modul de activitate a materiei orgaui- 
sate, aflate în anumite condiţiuni externe, într'un 
mediu special pentru fiecare specie de fiinţe, care 
mediu înlesnesce această activitate; ea se mani
festă prin nutriţiune, crescere, reproducere, la 
unele fiinţe şi prin contractilitate şi inervaţiune, 
la altele prin acte mai complicate, între cari 
percepţiune şi cugetare. După aceste diferite 
manifestaţiuni distingem V. vegetală şi cea ani
mală. Încetarea acestei activităţi se numesce 
moarte (v. ac.). Totalitatea existenţelor din na
tură se poate reduce la doue mari grupe, şi 
anume regnul organismelor (v. ac.) şi al celor 
neorganice. Deosebirile între aceste doue regne 
sunt multe, şi se rapoartă la feliul de a li, de 
a se desvolta, de a cresce, de a se nutri şi de
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a se înmulţi. Cele mai esenţiale sunt urmă
toarele; a) neorgan. perseverează neschimbat în 
situaţia dată, fără a influinta asupra împre- 
giurimei ori a fi infiuintate, pe când org. se 
susţin sub toate împregiurările, dar numai o 
anumită perindă, influintează împregiurimea şi 
primesc infiuinte externe; b) neorgan. se pre- 
sintă în forme hotărîte, se nasc independent de 
cele lor asemenea, cresc şi se desvoaltă dinafară 
prin aşa numita postopositiune, pe când org. 
presupun pentru de a se pute nasce existenţa 
feliului lor şi condiţionează existenta indivicjilor 
următori de acelaş fel. Cresc, se desvoaltă şi se 
nutresc dinlăuntru prin asimilare şi intussuscep- 
tiune şi se înmulţesc producând indivizi după 
feliul lor; c) ceă mai pronunţată deosebire este 
V. ca principiul şi puterea ce determină şi carac- 
terisează după fel modul de a fi, de existenţă, 
de acţiune şi funcţiune a acelor fiinţe, cari obici
nuit se numesc organisme. V. este atîrnătoare 
de anumite condiţiuni, de anumite procese şi de 
funcţionarea lor normală, pe cari toate le stu
diază biologia şi fisiologia. Pentru aceea numirea 
de organisme este indentică cu fiinţe vii sau 
vieţuitoare.

V. se presintă sub următoarele forme: a) V. 
latentă după cum se află ea în seminţe, în 
oue, etc. şi carea se poate susţine timp mai 
îndelungat; b) V. vegetală sau a plantelor, carac- 
terisată prin crescere, nutrire, desvoltare, re- 
producţiune dar fără sensibilitate şi fără loco- 
moţiune; c) V. animalică sau a animalelor, 
caracterisată prin crescere, nutrire, desvoltare, 
reproducţiune, sensibilitate, locomotiune, activi
tate şi funcţiune instinctivă, dar fără cousciinţă 
personală şi fără responsabilitate; d) V. ome
nească sau a omului, care întrunind atributele 
vieţii animalice se caracterisează âncă prin spon
taneitate, cugetare, inteligenţă, consciinţă per
sonală, prin voluţiuni şi activităţi determinate 
în mod raţional, prin religiositate, moralitate 
şi responsabilitate morală. Aceste specifice carac
tere ale omului sunt acele, cari laolaltă luate 
compun ceea ce se numesce raţiune, iar pe om 
îl fac ca să fie un organism psicbofisic raţional. 
Omul singur este capabil de a pune lucrărilor 
sale ţinte hotărîte şi de a forma societate.

„Viaţa", revistă literară, redactată de A. Ylăbuţă 
şi Dr. Urechiă, a apărut în Bucuresci 1893—95.

Viatlcum, (lai.) provisii de drum, economii, 
cheltuieli de drum, cuminecătura ce iau bolnavii.

Viaud, Jules, oficier de marină şi scriitor 
francez, cunoscut sub pseudonimul Pierre Loti, 
n. 1850 în Rochefort. Luă parte la mai multe 
campanii în Oceania, Japonia, Senegal şi Tonkin. 
Dintre romanele lui sunt de relevat: »Aziyade«, 
sRoman d’un spobi», »Fleurs d’evuni», »Mon frere 
Yoes«s “Trois dames de la Kasbab», »Pecheur 
d’Islande», «Madame Chrysantheme», «Propos 
d’exile», etc. L. fu oaspele reginei Elisabeta (la 
castelul Peleş), care a tradus din scrierile lui.

Vlbraţiune, mişcare foarte mică şi foarte re
pede a corpurilor, provocată prin lovire sau alt 
mijloc analog. Când corpul vibrând, păzesce oare- 
cari legi de uniformitate în această mişcare, re- 
sultatul obţinut care lovesce auzul nostru ia 
numele de sunet (v. ac.); în cas contrar acest 
resultat e un vuet (v. ac.). O idee despre ceea 
ce e o V. ne poate da o coardă întinsă şi. fixată

la ambele extremităţi; lovindu-o, imediat ce în
cepe a produce un sunet, ea presintă aparenţa 
unei umflături, mai pronunţată cătră mijloc, des- 
cresceud cătră extremităţi, umflătură care dis
pare imediat ce sunetul a încetat şi care pro
vine din mişcarea foarte repede şi regulată a 
coardei trecând succesiv din posiţiunea sa pri
mitivă la dreapta şi la stânga ei. Această specie 
de tremurăţură a coardei e ceea ce se numesce 
V. întreaga mişcare dela extrema posiţiune spre 
dreapta până la posiţiunea extremă spre stânga, 
e o K simplă; mişcare complexă dela dreapta 
spre stânga şi dela stânga spre dreapta, con- 
stitue o V. dublă. Punctele fixe în care coarda 
e în nemişcare, iau numele de nod de V., iar 
punctul unde umflătura e mai mare acel de 
pântece de V. Unghiul format de posiţiunile 
extreme ia numele de amplitudine, de care de
pinde intensitatea sunetului produs. înălţimea 
sunetului depinde dela repegiunea cu care se 
succed aceste vibraţiuni şi sunetul va fi cu atât 
mai acut sau mai înalt, cu cât vibraţiunile vor 
fi în numer mai mare îuti''un timp anumit (de 
obiceiu secunda), sau cu atât mai jos sau mai 
grav cu cât numărul acestora va fi mai mic. 
Determinarea numărului de V. ce produce un 
sunet oarecare se face prin ajutorul aparatului 
numit sirenă (v. ac.), care tot imitând sunetul 
propus, are posibilitatea de a calcula şi numărul 
de vibraţiuni ce produce pe secundă. Acest număr 
variază cu dimensiunile, şi au densitatea, gradul 
de tensiune sau puterea curentului provocător 
a vibraţiunilor, şi musica întrebuinţează diferite 
moduri de punere în V. a corpurilor sonore 
pentru a-şi crea nenumăratele specii de instru
mente ce întrebuinţează cu atâtea nenumărate 
timbre (v. ac.) variate. (Cf. şi art. Undulaţiunea 
şi Electrică V.) [T. C.]

Vlbrioni, (zool.) forme microbiene ca nisce ba- 
stonaşe arcuate, fusiforme ori claviforme.

Viburnum L.. (botan.) gen de plante de comun 
lemnoase din fam. Caprifoliaceelor, trib. Sam- 
buceae cu foi oposite întregi, cu corolă regu
lară rotată sau subrotată şi stil scurt 3-lob sau 
3-partit. Cuprinde vr’o 80 specii preponderant 
boreale, multe cultivate ca plante decorative sau 
de florărie temperată, precum V. Tinus L. sau 
mai ales rustice ca V. Opulus L. •Călinul» 
nostru, adese ca var. sterilis (boule de nige, 
Schneeball). Altă frumoasă specie indigenă la noi 
este V. Lantana L. »D â r m o z« - u 1. [A. Pr.]

Vicar, locţiitorul unei persoane ecclesiastice 
mai înalte. Vicar apostolic, persoană biseri
cească de dignitate episcopească, delegată de 
cătră scaunul apostolic al Romei şi plenipoten- 
ţiată cu facultăţi speciale spre guvernarea unui 
anumit teritoriu lipsit de episcop.

Vice, (lat.) rând, şir; loc, în loc de; pentru. 
Se întrebuinţează în compuneri, unde e vorba 
de locţiitor; apoi în anumite titulaturi, s. e. vice
rege, vicecancelar, viceadmiral, viceconsul.

VIcecamite, (viceşpan; magh. alispânj, în 
Ung. primul funcţionar al unui comitat (v. ac. 
şi Comite suprem).

Vicenza, prov. ital. (Veneţia), 2725 km*., cu 
454,805 loc. (1897). Capitala V., lângă Bacbi- 
glione şi Retrone, 27,694 loc.; episcopie; cate
drală din seci. XIII; bibliotecă; fabrici de maşini, 
instrumente musicale, mătasă, etc.
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VIce versa, (lat.) din contră, în sens contrar, 
invers.

Vloh, V. Ausa.
Vlohy, (la Romani Vicuscalidus), oraş în de

partamentul francez Allier, lângă rîul Allier, 
12,018 loc. (1896j; una din cele mai elegante 
şi mai cercetate băi în Europa, cu 14 terme 
(12—45°), folositoare mai ales la boale de di- 
gestiune. Apă de V. se exportează 7 milioane 
sticle pe an.

Vicia L., (botan.) important gen din fatn. Le- 
gumiuosae-Pa[)ilionaceae, trib. Vicieae, cuprinde 
vr’o 180 specii de plante erbacee anuale sau 
perene, cu portul variabil, scandente prin cârcei 
sau mai rar mici şi întinse pe păment sau sub- 
erecte. Ele sunt foarte mult respândite prin re
giunile temperate ale emisferei boreale şi în 
America de sud. V. aie şi următoarele 2 sec
ţiuni: Faba Tourn. şi Ervum L., considerate de 
alţi botanişti ca genuri deosebite. Dintre nume
roasele specii cresc şi în părţile noastre: V. du- 
metorum L. şi V. lathyroidea L. vulgar M ă z e- 
riche, V. villosa Roth., V. narbonensis L., V. 
saliva L., cunoscută de popor sub numirile de: 
Boroeag, Măzeriche, F.pa»no»icoJacq.,etc. 
Unele specii din genul acesta se cultivă ca plante 
de nutreţ, astfel sunt: V. saliva L. şi V. villosa 
Roth. V. Faba L. sin. Faba vulgaris Moench., 
orig. din Asia, de pe litoralul Mării Caspice, este 
mult cultivată ca plantă alimentară. [Z. C. P.]

Vlclnal, (lat.) vecin; raportul dintre localităţi 
învecinate.

Vicisitudine, (lat.) schimbare, nestatornicia 
sorţii.

Viciu, 1) V., Alexiu, prof. rom., n. 14 Dec. 
1855 în Agrişteu; a studiat în Roma şi Blaj. 
La 1879 numit prof. la gimn. din Blaj. A scris 
cărţi didactice şi tractate filologice: Legendar 
rom.; Dicţionar lat.-român; Biografiile autorilor 
latini; Încercări în vocalismul limbei române; 
Glosar de cuvinte dialecticale, etc.

2) FtctM, Emil, profesor rom., n. 26 Aug. 1863 
în Niraşteu, a studiat teologia la univ. din Buda
pesta şi sciinţele matematice şi fisice la univ. 
din Cluj. 1889 numit profesor la gimn. din Blaj, 
unde dela 1898 e şi rector aPseminariului ju
nime!. Ser.: Algebra pentru gimnasii, şi a cola
borat la traducerea fisicei, aritmeticei şi geo
metriei pentru gimnasii.

Vicleim, Bethlehem, cetate situată pe o co
lină la depărtare de l1/, oră dela Ierusalim (v. ac ). 
V. are 6000—7000 loc. mai toţi creştini, cari 
se ocupă cu comerciul şi agricultura. In V. s’a 
născut Isus Cbristos în o grotă, deasupra căreia 
Sf. Helena, mama împ. Constantin cel Mare, a 
ridicat o biserică pompoasă.

Viclenia, v. Hypocrisia.
VIce, Gtovanni jBottis(a, filosof italian, n. 1668 

in Neapol, t 1744. A fost profesor de retorică. 
Operele sale: Piincipj di una scienzanuova d’in- 
torno alia commune natura delle nazioni, De 
constantin jurisprudentiae, etc. Examinând legile 
psicbologice după cari s’a condus societatea ome
nească a anunţat ideia unei filosofii a istoriei.

Vlcol, Lazar, profesor, scriitor didactic rom., 
n. 22 Mart. 1859 în Voloveţ (Bucov.), a studiat 
în Cernăuţ. Dela 1884 profesor de filologia clasică 
la gimn. din Suceava şi dela 1898 la gimn. 
din Cernăuţ. Ser.: Gram. limbei lat., 1896; Sintaxa

1. lat., 1897; Vocabular şi comentar la biogr. lui 
Corn. Nepos, 1898 —99; etc. [Dr. I. G. Sbiera.]

VIconte, (franc. Vicomte, engl. Viseount, lat. 
VicecomesJ, titlu de nobleţă al nobililor cu rang 
superior baronilor şi inferior conţilor.

Vlcovul de jos, corn. rur. în Bucov., cu căt. 
Slatina, parochie, moşie mănăst.; are 2860 loc. 
(2563 ort.-or., 120 rom.-cat„ 70 protest., 107 mos.), 
o şcoală primară. Staţiune de cale ferată locală. 
F. de sus, corn. rur. cu căt. BiVolăria, Lizaura, 
Preste ApăşiPodireiul, paroebie, moşie mănăsti
rească; are 6766 loc. (6107 ort.-or., 307 rom.-cat. 
şi uniţi, 37 protest., 318 mosaici), doue şcoale 
primare, o biserică rom.-cat., cabinet de lectură 
•Luceafărul», staţiune de cale ferată în Bivolărie. 
Amendoaue corn. V. se află în căp. şi j. Rădăuţ.

Victor, numele a 3 papi. F. I (190—203) a 
statorit ca (jiua Pascilor să se ţină Dumineca 
şi nu deodată cu Iudeii în (}iua 14 Nisan. F. II 
(1055-57). F. III (1086-87). (Un F.iFa fost 
ales 1159 contrapapă lui,Alexandru III; f 1164).

Victor Amadeu, duci de Savoia şi regi în Sar
dinia. 1) F. A. I (1630—1637). 2) F. A. II, 
n. 1666, dela 1675 sub epitropie, dela 1680 con
duce singur statul. Deşi căsătorit cu o nepoată 
a lui Ludovic XIV, a fost inimicul Franciei şi 
a luptat contra ei în resboiul dela 1688—97. 
A fost învins la Marsaglia. In resboiul Spaniei 
(1701—14) a fost contra Franciei şi contra lui 
Filip V din Spania, deşi Filip era ginerele lui. 
Prin pacea dela Utrecht a câştigat titlul de rege 
Şl insula Sicilia, pe care la 1720 trebui să o 
schimbe cu Sardinia. In 1730 abdică în folosul 
fiului Emanuel, dar în 1731 voind să se facă 
iar rege fu arestat de fiul seu. 11732. 3) F. A. III 
(1773—96), fiul lui Carol Emanuel III, a fost 
mare inimic al revoluţiei franceze. învins 1796 
şi 96 a plătit mari sume de bani.

Victor Emanuel, regi din Sardinia şi Italia. 
1) V. E. I, rege al Sardiniei şi numai în Sar
dinia la 1802, căci restul fusese ocupat de Fran
cezi. In 1814 primi Piemontul, Nizza şi Savoia, 
in 1815 şi Genua. In 1821 a abdicat ne voind 
să dea constituţie.

2) F. E. II, regele Italiei, fiul Iui Carol Albert, 
n. 14 Martie 1820. Rege 23 Martie 1849. Ajutat 
de Cavour şi Azeglio restabili statul Sardiniei. 
Dete ajutor puterilor apusene în resboiul Cri- 
meei. Se asigură de prietenia Franciei pentru 
resboiul cu Austria în 1859. Intre 1860—61 
nu se temu a da mâna cu revoluţionarii (v. Ga- 
ribaldi) spre a uni Italia. In 17 Martie 1861 luă 
numele de regele Italiei. In 1866 luă Veneţia, 
1870 ocupă Roma deşi era în bune relaţii cu 
Piu IX, 1873 se apropiă de politica celor 3 îm
păraţi. t 1878 în Roma, îngropat în Panteon.

3) F. E. III, regele Italiei, n. 11 Nov. 1869, 
a ocupat tronul 30 Iulie 1900 după moartea ta
tălui seu Umberto (v. ac.). Căsătorit 24 Oct. 1896 
cu princ. Elena de Monteuegro.

Victoria, (la Greci Nihe), (Jina învingerii. 
Când Marş ori lupiter şi alţi (Jei erau în luptă, 
4ina îi favorisa şi îi ajuta la învingere, şi de 
aci Mai’s, lupiter şi alţi 4ei au avut predicatul: 
Victor.

Victoria, 1) F. Alexandrina, regina Marei Bri
tanii şi a Irlandei, împărăteasa Indiei, n. 24 Maiu 
1819, proclamată regină la 20 Iunie 1837. Regină 
constituţională, care a lăsat cea mai mare liber-
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tate luptei dintre partide. In 1876, Disraoli aduse 
o lege prin care i-se dete titlul de împărăteasa 
Indiei. A scris mai multe opere asupra soţului 
seu, de a cărui moarte a remas neconsolată, 
t 22 Ianuarie 1901.

2) V. Adela Maria Luisa, împărăteasa Ger
maniei şi regina Prusiei, n. 21 Nov. 1840, fica 
cea mai mare a principelui Albert şi a i'eginei 
Victoria; 1868 măritată după principele Priedrich 
"WHlielm al Pnisiei, 1861 principesă de coroană, 
1888 împărăteasă şi în acelaş an (dela 15 Iunie) 
văduvă după împăratul Priedricli. f 5 Aug. 1901.

Victoria, 1) V., colonie engl. în sudul Austi-aliei, 
229,078km8., cul.l76,2381oc.(1897); agricultură 
înfloritoare (grâu, orz, ovăs), bogată în păşuni, 
livezi şi aur; la 1896 a avut import de 14-6 mii. 
lire steri., export 14'2 mii. lire steri.; in poi'turi 
au intrat şi ieşit 3837 vase de 4.349,000 tone. 
Datorie publică 47 5 mii. lire steri. Căi ferate 
5036 km., telegraf 12,115 km. Capitala Melbourne.
2) V., capitala insulei brito-chineze Hongkong, 
102,000 loc.; emporiul comerciului european.
3) V., oraş şi capitala statului brasilian Espirito 
Santo, lângă Atlantic, cu 16,887 loc. (1890). 4) V., 
capitala Columbiei brit., pe insula Vancouver, 
27,000 loc. (1896).

Victoria Ldl., (botan.) gen de plante aculeate 
din fam. Nymphaeaceelor, foarte înrudit cu 
Nymphaea (v. ac.) de care diferă şi prin sepale, 
petale şi stamine supere. Singura specie: V. 
regia Ldl., o plantă aquatică, cresce spontană în 
America sudică ti'opicală in riul Amazoanelor, 
remarcabilă prin mărimea considerabilă a foilor 
peltate discoidale şi a florilor albe, în inter, rosee; 
se cultivă la noi în florării speciale. [A. Pr.]

,,Vlctoria“, bancă rom. in Arad, înfiinţată în 
1887, capital soc. cor. 600,000, fond de reservă 
cor. 335,013, deposite cor. 3.575,002, active 
cor. 5.716,230. Profit (1902) 97,355 cor. Divi- 
dendă 8%. V. este după »Albina« banca cea 
mai mare a Rom. din Ungaria. Ea stă dela în
ceput sub conducerea adv. Dr. Nic. Oncu.

Victoria Nyaq^a, v. Nyanza.
Victualia, flat.J de ale vieţii, ce servesce la 

traiu, alimente (v. ac.).
Vicunia, v. Lama.
Vid, spaţiu gol, care nu conţine nici aer nici 

vapori.
Vid, rîu în Bulgaria, afluent din dreapta al 

Dunării, în care se varsă la Izlazu, după un 
curs de 208 km.; la Romani se numia Utus.

Vida, Marco Girolamo, poet neolatin, n. 1480, 
1 1566 ca episcop de Alba. Poesiile sale sunt de 
natură religioasă (Christias în 6 cărţi) şi didactică 
(De arte poetica în 3 cărţi). Operele complete 
au apărut în Padua la 1731 şi sunt traduse în 
multe limbi.

Videant consules, ne quid res publica detri- 
menti capiat, (lat.) consulii să grijească, ca 
statul să nu aibă nici o daună; hotărirea se
natului, prin care în caşuri de mare primejdie 
se da consulilor putere nemărginită în guvernare.

Vidimare, (lat.) semnarea unei scrisori din 
partea unui şef de oficiu sau a unei alte per
soane cu acelaş drept.

VIdin, (Viddin), oraş în Bulgaria, lângă Du
năre, 14,551 loc. (1893); mitropolit gr.-or.; for
turile au fost demolate la 1879. Serbii l-au 
asediat fără succes în Nov. 1885.

Vidombak, (rom. Ghimbav), comună rur. în 
Trans., cott. Braşov, cu 1670 loc.. Români şi 
Germani.

Vidra, 1) V. de jos, corn. rur. în Trans., cott. 
Turda-Arieş, cu 2655 loc. români. In apropierea 
comunei o frumoasă cascadă dela o înălţime 
de 20 m. 2) V. de sus, corn. rur. în cott. Turda- 
Arieş, cu 3112 loc. români, locul naşterii lui 
Avram lancu (v. ac.).

Vidra, corn. rur. în Rom., j. Putna, se com
pune din 4 oăt. V. are 1729 loc., 1 bis. paro- 
chială şi o şcoală mixtă, un spital cu 68 paturi 
şi fabrici de rachiu. Aici se ţin anual doue tîr- 
guri de ţeară. Viile se cultivă pe un teren de 
3500 hect.

Vidra, (Lutra vulgaris), mamifer din ordinul 
Carnivoarelor, fam. Mustelidelor, are corp lungit, 
cap turtit cu nas ciuntit şi urechi mici. Degetele 
sunt unite cu o pieliţă pentru înotat, tălpile 
goale. Coada turtită şi ascuţită. Perul scurt, des, 
lucitor, pe spate bruu închis, pe burtă cenuşiu. 
Deasupra buzei de sus are o pată albă. Lun- 
Şimea corpului 80 cm., a codii 40 cm. Trăiesce 
in Europa, Asia de nord şi medie. Se nutrosce 
cu pesci. înoată şi merge foarte bine. E stri- 
câcioasă pescilor. Blana are preţ. Carnea ei se 
mănâncă. Se poate dresa la pescuire.

Vidra palustra, (Enhydris lutris), mamifer 
din ordinul Carnivoarelor. Lungimea corpului 
l'S m., coada 30 cm. Greutatea 30—40 kg. Tră
iesce în Oceanul Pacific de nord. Carnea ei 
gustoasă este bună de mâncat. Blana se folosesce.

VIdua, (lat.) femeie veduvă (v. ac.).
VIdua, (Veduvioarele), gen de pasere din ord. 

Coracornithelor, fam. Ploceinaelor, oare trăiesce 
în Africa şi are ca specie V. paradisea.

VIelon, la Poloni deul morţii.
VIena, (Wien, lat. Vindobona, Vienna, magh. 

Bees), capitala imperiului austriac, situată pe şes 
lângă Dunăre (podul Franz-Josef şi Rudolf de 
câte 1 km. lung., 3 poduri de căi ferate), prin 
oraş curge un braţ al Dunării (cu 13 poduri) şi 
rîul Wien (cu 31 poduri); dela încorporarea su
burbiilor (1890) V. are o întindere de 178 km8, 
şi 1.364,548 loc. în preponderenţă Germani. In 
privinţa administrativă V. e împărţită în 19 di
stricte. Din vechea cetate mai sunt doue porţi. 
Strade sunt vr’o 2200, între cari Ringstrasse 
are lungime de 5 km. şi lăţime de 57 m., Grabon 
e centrul comunicaţiunii, Eohlmarkt e cea mai 
elegantă, etc. Pieţe: piaţa Burgului cu statua 
ecuestră a archiducelui Carol şi a prinţului Eugen, 
piaţa Erancisc cu statua lui Francisc I, piaţa losif 
cu statua ecuestră a lui losif II, piaţa Schwarzen- 
berg, Beethoven, Maria Teresia cu monumentele 
şi statuele persoanelor cu acelaş nume, piaţa 
Albrechtcu monumentul lui Mozart, piaţa Schiller 
cu monumentul lui Schiller şi busturile lui Lenau 
şi An. Gi'iin, piaţa Ştefan, Curtea cu statua 
ecuestră a lui Radetzky, Praterstern cu monu
mentul lui Tegetthoff, ş. a. Intre cele 90 bi
serici multe se disting prin architectura şi mo
numentele lor de arte, ca s. e. biserica Sf. Ştefan, 
zidită în seci. XII—XV în stil gotic, cu picturi 
pe sticlă şi alte picturi, sculpturi în lemn, nu
meroase morminte, catacombe, cel mai înalt 
(137 m.) turn din Austria; bis. Augustinilor, în 
stil gotic, cu mausoleu; bis. Mihail în stil roman; 
bis. Mineriţilor cu un mosaic după Leonardo da
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Vinci; bis. Caputinilor cu cripta familiei dom
nitoare; frumoasa bis. Carol cu columne cu re
liefuri, cupolă eliptică; bis. votivă, zidită în 
amintirea scăpării norocoase a împeratului de un 
atentat la 1853, etc. Palate şi alte zidiri: Resi- 
denţa imperială (Hofburg), un complex (375 m. 
lung) de zidiri în diferite stiluri din diferite 
timpuri, în legătură cu ea e hipodromul, graj
durile curţii, reduta, biblioteca curţii; castelul 
Belvedere în stil rococo; castelul Schonbrunn 
cu grădină botanică şi zoologică; palatele minî- 
steriilor, ale arcbiducilor, multor principi, conţi 
şi baroni (Liechtenstein, Auersperg, Lobkowitz, 
Schwarzenberg, Kinsky, Pallavicini, etc.); noul 
palat al primăriei, al consiliului imper., univer
sitatea, palatul justiţiei, arsenalul de artilerie (cu 
museul imper. de arme), monetăria, banca austro- 
ungară, academia de comerciu, acad. de sciinţe, 
bursa, casa artiştilor, Musikverein, 2 musee de 
curte, museul de arte şi industrie, academia de 
arte; apaduct, multe fântâni frumoase, 9 teatre, 
7 gări. Instituţiuni culturale: universitatea (fun
dată 1365) cu grandioase institute auxiliare (cli
nici, etc., observatoriu astronomic, institut central 
pentru meteorologie şi magnetismul pământului, 
grădină botanică, etc.), academia de sciinţe, in
stitut imper. de geologie cu colecţiunî preţioase, 
şcoală super, teohnică şi pentru agricultură, aca
demia artelor plastice cu şcoală de arte, facul
tate evang. teologică; biblioteca cui-ţii imper. 
(500,000 voi., 20,000 manuscripte), biblioteca uni
versităţii (340,000 voi.), biblioteca familiei imper., 
biblioteca archiducelui Frideric, a principelui 
Schwarzenberg, ş. a.; academie orientală, şcoală 
de resboiu, academie de comerciu, 13 gimnasii 
super, şi unul infer., 8 şcoale reale super, şi 
5 infer., numeroase şcoale comerciale, indu
striale, etc.; conservator de musică; multe li
brării, tipografii, instituie artistice; numeroase re
uniuni şi societăţi sciinţifice, artistice şi colecţiuni 
(s. e. museul imper. de istorie naturală, museul 
impei'. de istoria artelor cu galerie de tablouri, 
anticităţi egiptene, colecţie de anticităţi, monete, 
medalii, obiecte de industria artistică, etc.), ga
leria de tablouri a academiei de arte, cea a lui 
Liechtenstein, Harrach, Czernin, etc.; exposiţie 
permanentă a museului pentru artă şi industrie, 
a museului comercial; museul istoric al oraşului, 
museul armatei (în arsenal). Institute umanitare: 
spitalul general (2000 paturi), spitalul Wieden, 
Eudolf, Franz Josef, Elisabeta, etc.; institut de 
moşit şi pentru copiii găsiţi, casă de sănătate, 
casa invaliijilor, 2 asile pentru săraci, 10 orfano- 
trofli, numeroase reuniuni de ajutorare. V. e 
primul oraş industrial şi comercial al impe
riului: numeroase fabrici de mătasă, covoare, 
vestminte, panglici, filigrane, obiecte de bronz 
şi piele, instrumente musicale, instrum. sciin- 
ţifice, maşini, lăcătării, lampe, tapete, hârtie, 
obiecte de aur şi argint, casse de fier, mănuşi, 
oroloage, trăsuri, bere, etc.; fabrica imper. de 
arme şi cea de tutun. Numeroase' bănci şi case 
de schimb. Comunicaţia o înlesnesc căi ferate, 
tramvaie electrice şi cu cai, vapoare. Grădini 
^blice: parcul oraşului (monum. lui Schubert); 
Prater, Augarten, Volksgarten (monum. lui Grill- 
parzer), grădina Belvedere, grădinile principilor 
Schwarzenberg şi Liechtenstein, Schonbi'unn. In 
împrejurimea V.-ei e Laxenburg, Modling, Briihl,

Baden, Voslau, etc. Administraţia: consiliul oră
şenesc (1 primar, 2 viceprimari, 22 membri), 
consiliul comunal compus din 138 membri aleşi 
pe 6 ani; în 1894 au fost cheltuieli 40-8 mii. 11.; 
dările directe 11'6 fi., cele indirecte 2 fi. de lo
cuitor; avere activă 85'2 mii. fi., pasivă 75'1 mii.

Istoria. V. s'a format dintr’un oastru roman, 
Vindobona (Vindomina), ajunse mai târ4iu resi- 
denţa margravilor Babenberg, 1221 primi dreptul 
de cetate, 1237 devine oraş inîperial, 1480 re
şedinţă episcopească, 1722 archiepiscopească, de 
pe timpul lui Ferdinand I residenţa împăraţilor 
romani-germaui. V. a fost asediată de Turci 1529 
şi 1683. 1814—15 se ţinu aci congresul de V., 
1873 exposiţie universală. Tractate de pace: 
18 Nov. 1738 împ. Carol VI cedează lui Don 
Carlos (Carol III) regatul ambelor Sicilii şi pri- 
mesce în schimb Parma şi Piacenza; ducele 
Franoiso Ştefan de Lotaringia primesce Toscana 
pentru Lotaringia cedată lui Stanislau Lesz- 
czynski. 14 Oct. 1809 se încheia al patrulea 
resboiu al Austriei contra Franciei. 30 Oct. 1864 
se termina resboiul pornit de Austria şi Prusia 
contra Danemarcei. 3 Oct. 1866 Austria ceda 
Italiei Veneţia. (Cf. »Osterreich-Ung. Monarchie«.)

Vienne, l) V., afiuent pe stânga lui Loire 
(Francia), 350 km. lung, pe 75 km. e navigabil; 
are afiuent la dreapta pe Creuse. După acest 
rîu e numit depart. franc. V., 7023 km’., cu 
338,114 loc. (1896), 5 arond., capitala Poitiers, 
şi depart. V. super., 5490 km*., cu 375,724 loc., 
4 arond., capitala Limoges. 2) V., capitală de 
arondism. în depart. franc. Iseru, lângă Rhone, 
22,959 loc. (1896); odinioară înfloritor oraş roman 
(Vienna) şi reşedinţă împărătească; numeroase 
anticităţi, ca templul lui August şi al Liviei, etc. 
In sinodul ţinut aci la 1311 s’a de.sfiinţat ord. 
templariilor.

Viermi, animale nevertebrate, cari n’au un 
aparat de locomoţiune propriu (jis. Se deosebesc 
de Anelide (v. Annulata) prin faptul, că la acestea 
găsim o inelaţie a corpului, atât la exterior cât 
şi în interior, pe când la V. inelaţia, când există, 
este superficială. După forma corpului se deo
sebesc două soiuri de V.: laţi (v. PlathdminţiJ 
şi cilindrici (v. Nemathelminţi) şi în general în 
grupa V. putem întâlni tot felul de parasitism, 
Exemple de V. părăsiţi tipici: Gălbeaza (v. Di- 
stoma) dintre Tramatozi, Panglica (v. Cestoda) 
dintre Cestozi, Limbricul (v. ac.) dintre Neitia- 
thelminţi (v. şi art. Brachiopode şi Bryozoari).

V. de mătasă, v. Bombyx. V. de făină, v. 
Morar. V. luatori, v. Licuriciul. V. chaetopoŞi, 
V. Chaetopoda. V. fructelor şi V. cadavrelor nu 
sunt altceva decât larvele unor insecte, (v. Larva.)

VIeroşul, mănăstire veche în Rom., j. Muscel, 
întemeiată la 1543 de hanul Ivaşcu Golescu.

VIerwaIdstatt, lac în Elveţia între cantoanele 
Uri, Schwyz, Unterwalden şi Luzern, renumit 
prin admirabila scenerie dela ţermurii săi şi prin 
legenda lui Teii; se compune din şase părţi, si
tuat la altitudine de 437 m., 113 km*., adân
cimea cea mai mare 214 m.; prin el curge rîul 
Reuss. Comunicaţie de vapoare dela Luzern Ia 
Fliielen, Kussnacht şi Alpnach. Furtuni (Fohn) 
periculoase.

Viespi, V. Vespi.
Vleax Saxe, (franc. pron. vio sacs), nume dat 

porcelanului de Meissen din seci. XVIII.
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Vieuxtemps, (pron. viotan), Henri, violinist, 

n. 1820 în Verviers (Belgia), elev al lui Beriot 
şi Sechter, dela 1866 în Paris, t 1881 la Alger. 
Virtuos de primul rang şi distins compositor 
(concerte pentru violină, etc.). Soţia-sa, losefina 
Eder (n. 1815 în Viena, f 1868), pianistă celebră. 

Viezure, v. Bursuc.
Vifleim, v. Vicleim.
Vifor, vent (v. ac.) puternic cu celeritate de 

17—28 metri pe secundă.
Viforîta, 1) V., munte în Rom., j. Buzeu. Are 

o căşerie, unde se fabrică renumitul caşcaval 
de Penteleu.

2) Viforîta, mănăstire în Rom., j. Bârabo- 
viţa, fandată de Vlad-Vodă Basarab la 1530.

3) Viforîta, corn. rur. in Rom., j. Dâmbovita, 
se compune din 2 căt., cu 1500 loc., are 2 bis.,
1 şcoală şi fabrici de gaz. V. produce vin mult 
şi ţuică de prune.

Vigilie, (lat.) pază, sentinelă de noapte. La 
Romani, ca să faciliteze paza de noapte, pe 
care trebuia să o facă ostaşii, noaptea era îm
părţită în 4 V. Tot 3 ore făceau o V.

Vigneta, (franc. Vignette, pron. viniet), mici de- 
senuri decorative (original ramure de viţă de vie, 
de unde şi numele), aplicate pe marginile, pe 
coperta sau la începutul şi sfîrşitul unei scrieri.

Vigny, Alfred, conte de, poet francez, n. 1799 
în Loches, f 1863. Ocupă un loc de frunte 
printre poeţii şcoalei romantice. V. nu posede 
entusiasmul, avântul, facilitatea lui V. Hugo, 
în schimb e artist convins, care îşi dăltuia eu 
iubire composiţiile. Poesiile lui sunt reunite sub 
titlul »Poemes antiques et modernes«. In romanul 
seu istoric »Cinq-Mars«, V. întroduce personage 
şi acţiuni adevărate, ceea ce genează ficţiunea 
inseparabilă de ori ce roman. Se mai reproşează 
lui V. că în acest roman a calomniat memoria 
unui mare om al Franciei: Richelieu.

Vihorlât-Gutin, lanţ de munţi în Ung., cott. 
Maramureş; de 220 km. lungime; se desfac din 
Carpaţii nord-estici dela graniţă şi se'întind pa
ralel cu aceştia până în cott. Zemplem. Lanţul se 
compune din munţii detrachit; Vihorlât, Polyana, 
Szinyâk, Borlo-Gyil, Avas, Gutin, Lăpuş, etc.

Viisoara, corn. rui1. în Rom., j. Teleorman, 
are 1737 loc., 1 şcoală mixtă, 1 bis. cu 3 preoţi 
şi 2 cântăreţi.

Viitor, întâmplare, în limbagiul obicinuit tot 
aceea ce are să se întâmple de aici înainte. 
Din punct de vedere psichologic acea suc
cesiune de timp, care urmează imediat după 
present. Din punct de vedere gramatic se 
cjice că un verb stă în timpul viitor atunci, când 
prin forma sa arată, că lucrarea exprimată prin 
dînsul are să se întâmple de aici înainte. [PI.] 

„Viitorul", 4iar politic rom. fundat 1884 în 
Budapesta de Dr. losif Gali (v. ac.); a fost organul 
partidului naţional moderat, întemeiat în con- 
ferenţa notabililor rom. ţinută în 14 Martie 1884 
în Budapesta. Programul acestui partid a fost 
identic cu programul naţional dela 1881 (v. art. 
Ungaria) cu excepţiunea punctelor referitoare la 
autonomia Transilvaniei şi la sufragiul universal. 
Deputaţii aparţinători acestei grupări au făcut 
parto din partidul liberal regnicolar (guverna
mental). In urma ţinutei echivoce a guvernului 
ungar (Col. Tisza), partidul şi 4>arul s'au desfiinţat 
deja preste doi ani.

KDQielopedia româna. Voi. HI.

Vijelie, uragan, (v. Vânt.)
Vljenca, numită şi Vijniţa de sus, comună 

rur. în Bucov., cu căt. CuriehM, parochie cu 
comuna Ricina pe Ceremuş, moşie mănăstirească 
în căp. şi j. Vijniţa; are ca parochie 2206 loc. 
(1524 ort.-or., 117 rom.-cat. şi uniţi, 565 mos.),
1 şcoală primară.

Vljla, prepelicarul (v. ac.).
Vljnlta, comună rur. în Bucov., tîrg, parochie 

ort.-or. cu o filială în Bahna, rom.-cat. şigr.-unită, 
moşie boierească în căp. şi j. Vijniţa, are 5887 loc. 
(1159 ort.-or., 384 rom.-cat. şi uniţi, 12 protest., 
4332 mos.), 4 şcoale primare, scaunul căp. şi al 
judeţului, staţiune de cale ferată locală. Aici a 
fost până în 1786 un schit mănăstiresc, înte
meiat de un episcop al Rădăuţului cu numele 
Niculaiu.

Vila, (sau Wila, Wjla), în mitol. Slavilor, e 
o 4>nă din lumea de jos care se aseamănă 4inei 
Eekate la Greci.

Vila, (lat. Villa), casă la ţeară; casă mai mică 
şi încungiurată de grădină sau parc; în Spania 
şi Portugalia sin. cu orăşel.

Vilăgos, numele magh. al comunei Şiria (v. ac.).
Vilaiet, (elaietj divisiune administrativă în im

periul turcesc, provincie sauguvernament general, 
având în frunte un vali.

Vllaine, rîu la nord-vestul Franciei, cui’ge 
prin depart. Ille-et-V., spre nord dela Nantes 
se varsă în Atlantic; 220 km. lung, pe 145 km. 
e navigabil; afiuent Iile.

Vilara, Alexandru, boier muntean de obîrşie 
Grec, foarte bine vă4ut de Buşi. Pe timpul din 
1806—12 înlesnise toate nevoile Ruşilor, luase 
apoi parte la revoluţia grecă, fugise în Austi'ia 
şi revenise sub Grigore Ghioa. Turcii îl are
stează cu concursul ocârinuirei (1823), dar fu 
liberat. V. fu unul din membrii societăţii filar
monice (1827). Sub ocupaţia rusească fu ales 
de adunare în comisia din Bucur., pentru întoc
mirea regul. organic. Tot el făcu parte din co
misia de 3 trimisă la St. Petersburg cu proiectul 
de regulament. In sfîrşit V. fu protivnic lui 
Alex. Ghica, şi fîi ales dimpreună cu G. Bibescu 
raportori al respunsului la adresa tronului, re- 
spuns oare aduse destituirea lui Ghica (1841).

Vllăucea, corn. rur. în Bucov., cu căt. Berez- 
niţa şi Semiatinul,. tîrg, parochie, moşie boie
rească în căp. Vijniţa şi j. Văşoăuţ pe Ceremuş, 
are 3807 loc. (,3178 ort.-or., 30 rom.-cat., 599 mos.), 
1 şcoală primară.

Vllbort, losif Francise, publicist, n. 1829 în 
Bruxella, 1866 corespondent al 4iarului »Siecle« 
în marele cartier prus. din Boemia, 1880 redactor 
la »Globe«. A scris despre Cavour (1861), Bis- 
marck (1869), apoi drame, novele, etc.

Vilegiatura, şedere la ţeară în timp de vară.
Vllemit, mineral, silicat de zinc; în cristale 

mici hexagonale, (ie obiceiu albe sau gălbuie. 
Se găsesce în zăcăminte de minereuri do zinc, 
însoţind calaminele, la Altenberg, etc.

Vllenia, fapta sau vorba murdară, josnică.
Vllkodlah (şi Wilkolah), în mitol. slav. un duch 

al pădurii şi nopţii ; se aseamănă cu lat. Faunus 
(v. ac.). Numele înseamnă lup (v. Vârcolac).

Vlllach, oraş în Carintia, lângă Drava, pe linia 
căii ferate Marburg-Franzensfeste, 7000 loc. In 
apropiere piscul Dobraci (2167 m.).

Villafranca, oraş în prov.ital. Veroca,-3896 loc.
77
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11 Iulie 1859 preliminarii de pace între Na
poleon III şi Francisc losif I.

Villarsla Veni., (botan.) mic gen din familia 
Gentianeae, tribul Menyantheae, cuprinde vr’o
12 specii de plante erbacee aquatice, ce cresc 
prin Africa şi Australia, între cari: V. capitala 
Nees., originară din Australia şi V. ovata Vent., 
originară din Africa australă; ambele sunt culti
vate uneori ca plante decorative. [Z. C. P.]

Villaume, (pron. vilom), Carol, de, general prus., 
n. 1840 în Breslau, 1877 ataşat la marele cartier 
rus. în Bulgaria; dela 1885 ataşat militar în 
Petersburg.

Vlllavlolosa, localitate în prov. spân. Guada- 
lajara (Castilia nouă); 10 Dec. 1710 Francezii sub 
Vendome bat pe aliaţi sub Starheurberg.

Vlllemain, (pron. vilmen), Abel Frangois, om 
de stat şi savant franc., n. 1790 în Paris, prof. 
de eloquenţă la Sorbona, 1821 membru al Aca
demiei, 1831 pair, 1840—44 ministru de culte. 
■(• 187() în Paris.

Vlllemessant, Jean Hippolyte, de, publicist 
franc., n. 1812 în Rouen, f 1878 în Monte Carlo. 
mult timp editorul (Jiarului»LeFigaro«. Ser. Auto
biografia »Memoires d’un journaliste», 1878, 6 voi.

Vlllerol, (pron. vilroa), Fragois, duce de, ma
reşal franc., n. 1644, f 1730; favorit al lui Lu
dovic XIV, 1702 bătut în Italia şi 1706 Ia Ra- 
millies de Malborough.

Vlllers, Charles, scriitor franc., n. 1767 în 
Boulay, f 1815 în Goetinga. Studiile le făcuse 
Ia Metz. Intră în armată şi scrise pe timpul re
voluţiei pamflete contra suprimării mănăstirilor 
şi a jurământului civic. La Goetinga în 1792, 
făcu cunoscinţa marilor înveţaţi germani şi a 
d-nei de Stael, cărei îi folosi mult în privinţa 
literaturei germane. Opere principale: »Essai sur 
l’esprit et linfiuence de la reformation de Luthor». 
•Pbilosophie de Eant ou Principes fondamentaux 
de la pbilosophie transcendentale», (2 voi.). V. fu 
inspirat de cultura germana şi de un zel anti- 
francez.

VMIIers-sur-Marne, sat în depart. franc. Seine- 
et-Oise, lângă Marne, 1625 loc. (1896); aci şi la 
Champigny s'au dat lupte sângeroase intre Fran
cezi şi Germani la 30 Nov. şi 2 Dec. 1870.

Vlllon, Frangois, poet franc., n. 1432 în Paris, 
t pe la 1485. Adevăratul seu nume e Monteorbier. 
A trăit într’o miserie profundă. Fu de două ori 
condamnat la spânzurătoare şi în urmă graţiat 
de rege. Scrierile lui V. întră cu greu în vr’o 
clasificaţie. Ceea ce el cânta sunt ideile, emo- 
ţiunile sale personale, cu un cuvânt viaţa sa. 
In privinţa aceasta o afinitate mare există între 
el şi strălucitul poet din seci. XIX A. de Musset. 
Opera sa principală e >Le grand Testament», com
pusă în forţa talentului şi a etăţii (30 ani). Cu 
5 ani înainte apăru »Le petit Testament». Di- 
ferinţa de stil e mare între aceste două scrieri, 
stilul fiind în cea dintâi mai matur şi mai băr
bătesc. Arareori s’a descris cu o mână mai în
drăzneaţă nimicnicia vieţii şi scurtimea ei.

VIIna, guvernam. în vestul Rusiei, 42,530 km*., 
cu 1.591,912 loc. (1897). Capitala V., odinioară 
capitala Litvaniei întregi, 159,568 loc.; cate
drală cu sicnul de argint al lui Casimir; museu 
de anticităţi; episcop ortodox şi rom.-cat.; co- 
merciu însemnat; între 1576—1832 avea şi uni
versitate.

Vllwa, vâlva. (v. ac. şi art. Fylgia.)
Vin, un lichid preparat prin fermentaţiunea al - 

coolică a mustului stors din struguri de viţă. 
Cultivarea viţei (v. Vitis vinifera) datează din 
timpurile mitice; Egiptenii, Ovreii, Grecii au 
cunoscut beţia de vin, viţa a fost plantată pe 
mai toate coastele Mării Mediterane. După Portes 
şi Ruyssen (Trăite de la vigne, Paris 1886) deja 
Celţii au cultivat viţa, ea a crescut în Galia 
meridională în timpul lui Plutarch, Titu Liviu, 
Strabo, Pliniu. Legiunile romane au adus viţa 
în mai toate ţerile pe cari le-au colonisat. P. 
S. Aurelian (Ţeara noastră, Bucuresci 1880) crede, 
că respândirea mare a Aguridarului, a viţei sel- 
batice în toată ţeara, indică că şi România este 
patria viţei naturale, că ea este regiunea cea 
mai priincioasă pentru cultura viei, că acea 
trimbă de coline sau de dealuri din cele din 
urmă trepte ale Carpaţilor, care începe la Oraviţa 
în j. Mehedinţi şi se termină la Cotnari in j. 
Iaşi, produce vinuri de calitate superioară. B. P. 
Haşdeu arată în Istoria critică, că beutura la 
Geto-Daci era V., cu care făceau şi beţie. In 
România cultura viţei şi fabricaţiunea V.-lui s’a 
desvoltat treptat, în seci. XV comerciul cu V. 
a fost deja important; în socotelile Lembergului 
din 1492 figurează cheltuielile pentru vinum va- 
lachicum, în România pe lângă V. indigen se 
consumau V.-uri străine, importate prin Con- 
stantinopole. Ungaria şi Polonia. In 1466 intre 
darurile trimise de Poloni lui Stefan-Vodă s’a 
aflat şi V. de Malvasia. (N. lorga. Relaţiile co
merciale ale Ţerilor noastre cu Lembergul, Bu
curesci 1900; Hurmuzaki, Documente, VIU. 
Bucuresci 1894). Dimitrie Cantemir consideră 
V. de Cotnari ca egal V.-lui de Tokaj şi vor- 
besce de exportul lui în Rusia şi în Ardeal. In 
cele din urmă 2 decenii, în urma devastărilor 
produse de filoxeră şi de alţi părăsiţi ai viţei, 
întinderea viilor productive a scă4ut, astăzi Ro
mânia cu 150,000 hectare de vie ocupă locul al 
optulea între ţerile viticole, primul loc îl ocupă 
Italia cu 37a milioane hectare, apoi vine Francia 
cu 1.837,087 hectare. Spania cu 1.605,492 hec
tare şi Austro-Ungaria cu 645,581 hectare. Pro- 
ducţiimea anuală de V. a României este de 2 mi
lioane hectolitri. Pentru producerea de V. bun 
se cere cultura sistematică şi raţională a viţei, 
cules la timp, vinifioaţia corectă, fermentaţiunea 
mustului în vase bune, perfect curăţite, la tem
peratura constantă de 15°—20° C. şi pe urmă 
un regim de pivniţă corespun4etor. La strivirea, 
tescuirea strugurilor în cramă se formează mustul, 
compus din apă, zahăr, aci4i liberi sau in com- 
binaţiune: acid tartric, nialic, citric, tanic, apoi 
din materii pectice, gumoase, materii minerale 
şi albumină. Composiţia mustului şi prin ur
mare şi a V.-lui variază după specia struguriloi’, 
după localitate, după anul şi după modul pro
cedării la fabricai'ea V.-lui. La fermentarea mu
stului provocată de microorganismii cari oon- 
stitue drojdiile V.-lui, zahărul se descompune 
în alcool şi acid carbonic; materia colorantă a 
V.-lui roşu provine dela faţa internă a boabelor 
de struguri, care se disoalvă prin acţiunea al
coolului. V. conţine: apă, glicosă, alcool etilic, 
etere, glicerină, corpi extractivi azotaţi, materii 
colorante, aci4i liberi volatili (acid carbonic, acid 
acetic), aci4i fixi (acid tartric, malic, tanic, suc-
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cinic), sărurile acestor acicji, săruri de fier, alu
miniu, calciu, magnesiu, potasiu, sodiu şi acid 
fosforic. Substanţele fixe, remase după evapo
rarea apei şi a corpurilor volatili constitue ex
tractul V.-lui, cantitatea lui depinde de soiul 
strugurilor, de modul de fabricaţiune, de con
tactul mai scurt sau mai lung al mustului ou 
pieliţele boabelor, cu ciorchinele lor, ea variază 
delaOVOVo—17‘0°/o (Malaga). Constituantul prin
cipal al V.-lui este ailcoolul, cantitatea lui difere 
asemenea după feliul V.-lui dela 5°/0—17°/o 
(Sherry). Densitatea V.-lui variază între 0-9800 
şi 1-0591 (Malaga). V.-rlle românosci au densi
tate de 0-9809—1-0170, alcool 6—16°/01 majori
tatea lor conţine 8—10°/0 alcool; cantitatea ex
tractului din V.-rile românesci este de 0-710 
până 2-500°/0, în termin mediu la V.-rile albe 
de 1'64%, la V.-rile roşii de 2-05°/o. V. slabe, 
sărace în alcool, devin lesne acide la accesul 
liber al aerului atmosferic şi la temperatura 
caldă, prin transformarea alcoolului în acid acetic. 
Dintre falsificările V.-lui cele mai frecuente 
constă în adăogire de zaharină, acid salicilic, de 
sănirile acestui acid, de colori artificiaUe extrase 
din cătran, de glicoasă nerafiuată, de alcool brut 
nerectificat, de giicerină, de acid boric şi de să
ruri borice, de esenţe de buchete artificiale, de 
boabe de Kermes vegetal (Phytolacca decandra) 
şi de zeama lor. De obşte se permit următoarele 
metode de îmbunătăţire, dregere, limpecjire şi 
conservarea V.-lor: amestecarea unui V. natural 
cu alt V. natm-al, neutralisarea unui V. devenit 
acru prin adăogire de carbonat de calce pur, 
filtrarea V.-lui prin cărbuni vegetali puri, lim- 
peijirea V.-lor cu albuş de oue, gelatină curată, 
caolină, afumarea butoaielor goale prin arderea 
de pucioasă pură, liberă de arsen, adăogire de 
cantităţi mici de spirt rafinat, adăogire de zahăr 
rafinat, de glicosă rafinată, spălarea vaselor de 
lemn şi a sticlelor înaintea umplerii lor cu spirt 
rafinat pur, introducerea de acid carbonic chi- 
micesce pur în V.-rile spumoase (champagne şi 
alte V.-uri gazoase), gipsarea V.-lor roşii, dacă 
cantitatea gipsului (a sulfatului de potasă) în
trebuinţat nu este mai mare decât de 2 grame 
la litru. Valoarea nutritivă a V.-lui a fost exa
gerată ca şi acţiunea lui terapeutică; copiii n’au 
trebuinţă de V. Pentru oameni adulţi cantităţi 
moderate de V. sunt nevătemătoare, abusul poate 
să aducă boale cari nu difere de lesiunile al
coolismului provocate de beutura de rachiu.

(Lit. I.F.Neugebaur, Beschreibung der Moldau 
und Walachei. Breslau, 1854. C. Negruzzi, Lu
crările statistice ale Moldovei. Iaşi, 1860. D. P. 
Mai-ţian, Analele statistice şi econ. Buouresci, 
1861—64.1. lonescudela Brad, Agricultura j.-lui 
Putna. Bucuresci, 1864 şi Agricultura j.-lui Me
hedinţi. Bucuresoi, 1865. P. S. Aurelian, Ţeara 
noastră, ediţ. II. Bucuresci, 1880. Ch. Druţu, 
Untersuchungen iiber den Weinbau Rumăniens. 
Halle, 1889. I. Felix, Rapoartele genei-, asupra 
serviciului sanitar al Regatului Român. Bucu
resci, 1893—99. Regulamentul de priveghere 
sanitară a alimentelor şl băuturilor. Bucuresci, 
1895. G. Nicoleanu, Revista viticolă şi horticolă. 
Bucuresci, 1896. G. Nicoleanu, Viţele americane 
în România. V. Cârnu-Munteanu şi Corn. Roman, 
Vinurile României, Bucuresci, 1900. I. Felix, 
Istoria Igienei. Bucuresci, 1901—03. A. Poltzer,

Analisa alimentelor şi beuturilor. Bucur., 1900. St. 
I. Goilav, Reconstruirea plaiurilor cu -vii, în Jurn. 
soc. centr. agric. Bucur., 1903. [I. Felix.]

Vinuri spumoase. Se dă în general numele 
de champagnie vinurilor spumoase bogate în 
acid carbonic. Puţine vinuri însă, conţin o can
titate mal mare de acid carbonic in stare na
turală (Vino spumante de Asti, Refosco de Triest, 
Heuriger austriac, etc.). Aceste -vinuri însă nu> 
conservă acidul carbonic multă vreme, din causa 
fermentaţiunei. Mijlocul de a conserva vinului 
acidul carbonic natural prin eliminarea drojdiilor 
formate pe timpul fermentaţiunei a fost pentru 
ântâiadată întrebuinţat în Champagne (Francia), 
un cuvent pentru care chiar astăzi toate vinui-ile 
spumoase sunt numite champaguie. Procedeul a 
fost găsit de cătră un călugăr benedictin Perignon 
din Haut-Villers. Dela sfîrşitul seci. XVII, până 
pe la 1780, numai mănăstirea din Haut-Villers, 
a fabricat adevărata champagnie. Pentru fabri
carea champagniei anumite neamuri de struguri, 
cum sunt: Vert dore, Epinette, Riesling, Mos
cate d’Asti, ş. a. dau o beutură mult mai exce
lentă ca aromă, alcool, zahăr şi acid carbonic. 
Pi-incipiul de a conserva acidul carbonic natural 
prin eliminarea drojdiilor se întrebuinţează astăzi 
mai ales în Champagne. In alte părţi se Intro
duce vinului acidul carbonic pe cale artificială, 
şi anume fie ca gaz, fie sub forma Ucidă. Vinu
rilor sărace în zahăr li-se adaugă proporţional 
zahăr în soluţiune. Fabi-icarea champagniei a în
ceput să ia avent de pe la 1840. In 1845, Francia 
exporta 4.300,000 sticle de champagnie, iar 23 de 
milioane se aflau în deposite. In 1892, exportul 
se cifra la 16 milioane şi jumătate, iar în deposite 
se aflau preste 65 de milioane. Prin întrebuin
ţarea acidului carbonic »artifioial«, cbampagnia 
s’a ieftinit mult, găsindu-se pe calea de a ajunge 
o beutură populară. Astăzi cea mai mare parte 
din ţerile vinicole, posedă numeroase fabrici de 
champagnie. Cele mai renumite firme suut: 
Pousardin Veuve Cliquot, şi Carte blanche Theof. 
Roederer şi Louis Roederer in Reims, Rhein- 
gold-Sohnlein & Co. în Schierstein, M. Miiller îu 
Eltville, ş. a.

Vina, numire generică a instrumentelor de 
coarde pişcate, întrebuinţate în India, şi în 
special a celor formate dintr’un gât lung purtând 
divisiuni, şi dintr’o ladă de resonanţă rotundă 
bombată (tartacâ, ou de struţ, scoica marină, 
sau doage de lemn), amintind mai mult sau mai 
puţin mandolele şi lăutele europene, sau lată şi 
fertonată, amintind forma violinelor şi a chi
tarelor europene. Există o mare varietate, dar 
tipul principal e aşa numita Mahati- V. (V. mare) 
cu gâtul lung de mai bine de un metru, cu 
7 coarde şi ou 2 mari tartace servindu-i ca ladă 
de resonanţă. (v. şi Vine.) [T. C.]

Vinalia rustica, (culesul de vii al ţeranilor) la 
Romani serbătoare care se serba în 19 August; 
atunci preotul Ia altariu gusta din struguri şi pu
blica (}ma pentru începutul culesului viilor. Cu
lesul era pus sub scutul lui lupiter şi al Venerei 
şi Flamen Dialis, preotul lui lupiter făcea cere
moniile şi defigea terminul.

VInărIt sau Vădrăritul, dare pusă pe vinuri 
în Rom.; în vechime se percepea în natură sub 
formă de dijmă. In bani s'a luat în Moldova 
pentru prima dată la 1700 (câte 2 şi mai târziu

77*
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8 bani de vadră). In Muntenia era o para de 
mesură. La 1764 producea un venit de 45,900 lei.

Vinariţa, numirea vulg. (în Comana, j. Vlaşca 
in Rom.) a plantei Asperula odorata L. (v. ac.).

VInoa L., (botan.) gen de plante lemnoase sau 
subfruteşcente adese târîtoare din fam. Apocy- 
naceelor, trib. Plumerieae, cu foi oposite simple, 
don 5-mere, fructul compus din 2 folicule. Cu
prinde vr’o 10 specii preponderent oentral-euro- 
pene, dar mai ales mediterane, puţine tiopicale 
(una americană, alta din Estindia, o a treia din 
Madagascar). Ca plante decorative se cultivă 
adese speciile indigene la noi: V. minor L. şi 
V. herbacea "W. K., cunoscute sub numirile de 
»bărbănoc< şi »merişor«. [A. Pr.]

VIncennes, oraş în depărtăm, franc. Seine, la 
2 km. spre est dela Paris, aproape de Marne, 
27,450 loc. (1896); fort, loc de tir pentni arti
lerie, institut militar de gimnastică.

VIncenţIu de Paul, (de Paulo), fundatorul or- 
dului monachal al Lazariştilor, n. 24 Apr. 1576 în 
Kanquines (Francia) din părinţi ţerani, a studiat 
în conventul franciscanilor din Dax, ascultând 
teologia şi filosoda la univ. din Toulousa; căle- 
torind pe mare din Marsilia spre Narbonne a 
că(ţut în manile piraţilor, cari l-au vendut ca 
sclav în Tunis la un pescariu; apoi avii de stăpân 
pe un alchimist, ai cărui eredi l-au vendut unui 
păgân, care s’a făcut creştin, a dat libertate lui 
V. şi a venit cu el la Roma. De aci V. s’a dus în 
Paris, unde s’a bucurat de mare vază la curtea 
regelui Ludovic XIII. La 1624 a fundat congre-
faţiunea Lazariştilor, (numită aşa după biserica 

f. Lazar din Paris, uude s’au aşezat mai âutâi), 
cu scopul de a visita satele, a predica şi a măr
turisi popoiTol. Congregaţiunea a aprobat-o papa 
Urban VIII (1623—44), activitatea ei se extinde 
şi la misiunile externe pentru întoarcerea pă
gânilor. V. a fundat şi congregaţiunea religioasă 
de femei (viucentine). f 27 Sept. 1660. [i—m.] 

VIncetoxIcum Moench., (botan.) gen din fam. 
Asclepiadeae, trib. Cynancheae, cuprinde vr’o 
70 specii de plante erbacee, perene sau subfru- 
tescente erecte sau volubile, glabre sau cano- 
pubescente, mai rar arbuşti rigizi foarte rami
ficaţi, respândite prin regiunile calde şi teniperate 
ale globului. In părţile noastre cresce V. offiei- 
nale Moench., cunoscută de popor sub numirile 
de: Brilioancă, Iarba fiarelor. Iarba 
fierului, etc. Poporul nostru crede, că cu 
această buruiană se poate descuia ori ce încu- 
ietoai’e, de aceea este mult căutată de hoţi, cari o 
poartă în brîu sau în degetul cel mic dela mâna 
stângă. Această plantă veninoasă a fost odinioară 
întrebuinţată în medicină. fZ. C. P.]

Vinci, V. Leonardo da Vinci.
Vlnculare, (lat.) legare, îndatorare. Legarea 

unei plăţi sau a unei valori de anumite condi- 
ţiuni sau persoane.

Vindecare, readucerea corpului la starea nor
mală diipă o boală. V. se datoresce în primul 
loc activităţii proprii a corpului, pe care acti
vitate medicina o înlesnesce: Medicus curat, 
natura sanat.

vindellcla, teritoriul situat între lacul de Con
stanţa, Inn, Alpi şi Dunăre, locuit odinioară de 
Vindelicii de origine celtică, 15 a. Chr. pro
vincie romană. Capitala era Augusta Vindeli- 
corum (Augsbui'g).

Vinderea, act juridic in puterea căruia ne 
obligăm de a strămuta proprietatea. Elementele 
contractului de V. sunt: consimţementul păr
ţilor, un obiect în comerciu şi un preţ. V. e un 
contract cu titlu oneros, nu gratuit, 6indcă se 
face în interesul comun al părţilor. Mai e şi 
sinalagmatic sau bilateral, fiindcă părţile se 
obligă reciproc. V. e considerată ca o perfecţio
nare a schimbului şi e un contract consensual, 
adecă e perfectă din moment ce’păi’ţile s’au în
ţeles asupra obiectului şi preţului, de unde şi 
conclusiunea că riscurile, adecă pierderea lu
crului vendut, sunt pe sama cumperătorului, 
fiindcă dînsul e proprietarul lucrului vendut. 
Preţul aici trebue să fie în bani, căci altmin
trelea ar fi un schimb, dacă în loc de bani ai dat 
alt lucru. Preţul însă trebue să fie serios; altfel 
nu-i V. Aşa, dacă ai stipulat un preţ de 5 bani 
pentm o casă, preţul e neserios, iai1 V. e neexi
stentă. (v. şi Emtio.) [Scriban.]

VInderel, v. Bleanda.
Vlndlcare, v. Rei vindicatio.
Vlndobona, numele roman al Vienei (v. ac.).
Vine, termin poporal pentru vasele sângelui 

(v. ac.).
V., i-ecte Vene se numesc îndeosebi acele 

vase ale sângelui, cari readuc sângele la inimă 
(v. ac.), pentru a fi iarăşi oxigenat şi pentru a 
se degaja prin respiraţiune (v. ac.) de acid car
bonic. Au păreţi mai subţiri decât arterele şi nu 
au puls (v. ac. şi art. Circulaţiunea sângelui. 
Vasele sângelui. Vena. Despre boalele V.-lor v. 
Phlebita, Pyelonephritis, Pylephlebitis).

Vinerea,' (Sfânta Vineri), în poveştile rom. 
personificaţiunea V., a (Jdei de septemână; în 
poveşti se amintesc în societate îndeosebi Sf. 
Mercuri, Sf. Joi şi Sf. Vineri, şi toate trei au 
împărăţiile lor. Feţii frumoşi în calea lor se 
abat pe la aceste sfinte şi ele totdeuna dau sfa- 
tui'i bune şi lucruri miraculoase, prin cari Feţii 
frumoşi îşi ajung scopul. Danirile Sf. V. sunt: 
arc, brâu, cutie, frâu; apoi lucruri de aur: mei', 
cloşcă, fus, vertelniţă, etc.

Sf. Vineri, o legendă, care se găsesce în aşa 
numitele texte măhăcene (v. art. Măhaciu) diutre 
1583—1619; ea are importanţă în literatura ro
mână, fiindcă este o ti-aducere, foarte veche diu 
limba slavonă. Legenda Sf. V. probabil este co
piată dintr’un manuscris românesc şi mai vechiu, 
fiindcă este lipsită de rotacisme. Conţinutul le
gendei e fantastic de miraculos. După ce părinţii 
Sf. V. ti'ăiseră fără a ave copii, li-se născu într’o 
(ţi de Vineri o fată, pe care o chiemară după 
această (}i. La Antiochia împăratul Antioch voi 
să o ia de soţie, dacă îşi lapădă credinţa. V. 
neînvoindu-se, fu osândită la moartea crucii, dar 
e liberată de ângeri. Tot astfel e scăpată teafără 
dintr’o căldare cu plumb topit. împăratul orbit 
îşi recăpăta vederea prin rugăciunea sfintei, şi 
e botezat din apa unei bălţi formată din lacri
mile ei. Un alt împărat Atizma, o dete pradă 
unui smeu, de care ea scăpă într'un mod mai 
mult decât ciudat, ceea ce făcu şi pe Atizina 
să se boteze. In fine un al treilea împărat Aclit, 
îndărătnic la o sumedenie de minuni, isbuti să-i 
taie capul.

Sf. Vineri din Iaşi, v. Paraschiva.
piua de Vineri după aşezămintele biseri- 

ces’ci, în rândul 4ilelor (le septemână, este dedi-
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cată în memoria morţii Iui Isus Christos. Din 
această causă acea 4i ancă din primele veacuri 
ale creştinătăţii, în semn de întristare şi abne- 
gare, a fost s&nţită prin postire.

VIneriţa, v. Ajuga.
Vinet, albastru (v. ac.) deschis.
Vineta, oraşul comercial al Vencjilor, astădi 

Wollin, cu fortul lomsburg, demolat 1184 de 
Danezi. După legendă, V. ar fi fost înghiţită 
de mare.

Vineţele, una din numirile populare ale plantei 
Centaurea Cyanus L. (v. ac.).

Vinga, C^heresiopolisJ, oraş cu magistrat în 
Banat, cottul Timiş, cu 4762 loc. (între cari 
2816 Bulgari şi 455 Rom.). E cea mai bogată 
comună bulg. în Banat; locuitorii se ocupă cu 
industria. V. a fost pustiită de Turci, dar Ia 1737 
a fost reîmpopulată cu Bulgari, înzestraţi cu di
ferite privilegii. E staţiune de cale ferată.

Vingard, com. rur. în Trans., cott. Alba inf., 
cu un teritoriu de 6'973 jug. cat. şi 2145 loc., 
între cari 1201 Rom., restul Germ. şi Magh.

VInicer, numele popular al lunei Iui Septembre.
Vinicol, ce se ţine de cultura viei, de produc- 

ţiunea vinului, s. e. industrie vinicolă.
Vinland, colonia principală a Normanilor în 

America nordică (în Massachusetts şi Rhode- 
Island), întemeiată pe la 1000, până în seci. XII 
a stat în legătură cu Gronland.

Vinoy, (pron. Vinoa), losif, general francez, 
n. 1800, t 1880; 1830—50 în Algeria, general 
în resb. (jrimeel, 1859 gen. de divisiune, 1870 
comandantul corp. XIII, care a scăpat de ca
tastrofa dela Sedan. Sub asediul Parisului co
mandantul armatei III, 1871 comandant supr. al 
armatei din Paris, în timpul comunei coman
dantul armatei de sud. Ser.; L’armee franc, en 
1873, eto.

Vint, 1) V. de jos, com. mare în Trans., cott. 
Alba infer., are 3854 loc., între cari 2889 Rom., 
restul Magh., Germ., etc.; e reşedinţa cercului 
pretorial al V. Aproape de V. so află un castel 
vechia în ruine. Domeniul castelului a aparţinut 
în seci. XVI voevodului Radu al Munteniei. In 
acest castel a fost ucis cardinalul Martinuzzi; 
aici a stat în robie Aron, voevodul Moldovei în 
1595—97, tot aici a fost întemniţat şi bătut şi 
mitropolitul Sava Brancovici (v. ac.).

2) V. de sus, com. rur. în Trans., cott. Turda- 
Arieş, ou 1840 loc. magh. şi rom.

Vintem, monetă, în Portug. = 20 Reis.
Vintllă-Vodă, domnul Ţerii-Românesci (1532 

până 1535). In domnie ia numele de Vlad şi fu 
ales după Vlad V înecatul. Ucise o mare parte 
a boierimei de preste Olt, din care causă, când 
Gritti trecu prin ţeaiă în 1534, boierii se du
seră în tabera lui spre a cere un alt domn; V. 
silesce pe Gritti a-i da pe protivnicii sei, pe 
cari îi şi ucide în mare parte. O conjuraţie din 
nemulţămiţi se formează şi ucide pe domn în 
malul Jiului, pe când era la o vânătoare de cerbi. 
A zidit mănăstirea Menedicu (Vintilă-Vodă) în 
judeţul Buzăului. [A. L.j

Vintilă-Vodă, com. rur. în Rom., j. Buzău, si
tuată pe malurile Slănicului, cu 1600 Ioc. Te
renul com. e muntos şi bogat în subsanţe mi
nerale. Loc. se ocupă ou lemuăria, cojocăritul 
şi oomerciul de ţuică.

Vintileanqa, com. rur, în Rom., j. Buzău, se

compune din 6 căt., ou 1230 loc., 2 bis. şi 1 
şcoală. Haltă pe linia ferată Mizil-Buzeu.

Viol. Faptul de a ave raporturi sexuale cu o 
persoană în contra voinţei ei, se numesce V. sau 
atentat la pudoare cu violenţă. Pentru legea ro
mână nu are nici o importanţă împrejurarea, că 
fata era sau nu vîrgină, căci a viola no înseamnă 
ă deflora, ci a ave raporturi sexuale contra 
voinţei persoanei asupra căreia se exercitează 
actul. V. comis asupra unei persoane mai mică 
de 15 ani, e crimă ce se pedepsesoe cu maximum 
reclusiunii; dacă persoana are 15 ani împliniţi, 
faptul e delict. Atentatul la pudoare fără vio
lenţă totuşi se pedepsesce, dacă persoana nu are 
âncă 14 ani. Codul civil nu permite căsătoria 
unei fete ce nu are 15 ani. [Scriban.]

Viola, nume generic dat în timpurile moderne 
instrumentelor musicale de coarde şi arcuş nsi- 
tate în Europa.

Viola L., (botan.) gen de plante herbaceo din 
fam. Violaceelor, trib. Violeae, cu foi alterne, 
stipule persistente, flori axilare, petala inferioară 
la basă cu pinten. Cuprinde vr’o 200 specii pre
ponderent boreal temperate, numeroase în Aniji, 
puţine pe munţi în Africa sudică şi estipă, în 
Australia şi Seelanda Nouă; dintre cele indigene 
cităm numai: V. adorata L. şi V. tricolor L., 
»mieşunelele«, «viorelele*, «toporaşii», 
remarcabile ca plante decorative; ele se mai 
aplică şi în medicină ca emoliente. [A. Pr.j

Violare, v. Viol şi Violenţa.
Violarieae, (botan.) fam. de plante dicotyle 

polypetale cu foi de regulă simple, pedunculi 
2-bracteolaţi, flori zygomorfe 5-mere, gyneceu 
super, fructul o capsulă cu seminţe numeroase. 
Cuprinde vr’o 240 specii respândite pe întreagă 
suprafaţa globului, preponderent herbacee în re
giunile temperate, fruticoase sub tropi; dispuse în 
mai multe triburi, dintre cari cităm tribul Violeae 
cu genul remarcabil Viola (v. ac.). [A. Pr.]

Violenţa, acte de constrîiigere morală sau 
fisică, exercitate asupra unei persoane cu scop 
de a-i smulge un consimţământ ce ea nu voiesce 
a-I da. Romanii (jiceau că consimţemântul smuls 
prin V., tot consimţemânt remâne. Pentru ca 
V. să viţieze consimţemântul şi să dea loc Ia 
anularea contractului, nu e nevoe ca ea să fie 
exercitată chiar de persoana în folosul căreia s’a 
încheiat convenţiunea, căci V. exercitată şi de 
o persoană străină ai'e acelaş efect, caracter 
ce distinge V. de doi, care, pentru a fi o causă de 
anulare a contractului, trebue să emane dela una 
din părţile contractante. Dovada V. se poate face 
cu martori şi presumpţiuni. [Scriban.]

Violet, a şeptea coloare a spectrului solar (v. 
Colori). V. de Paris, v. Methylviolet.

Violina, cel mai acut şi în acelaş timp cel 
mai important instrument musical al orchestrei 
moderne. Derivat din vechea familie a violelor, 
are ca şi celelalte instrumente moderne de arcuş 
4 coarde (sol,, re8, la8, mi4) cari prin po- 
siţiunile diverse de degitat îi dau o extensiune 
de aproape 4 octave (soIs — mi,). Prin exce
lenţă instrument melodic, V. a jucat şi joacă 
un rol capital atât ca instrument concertist cât 
şi în ansamblu, în musica de cameră şi în or
chestră, unde de obiceiu sunt două partide pentru 
V., primă şi secundă. Nici un instrument altul 
nu are o literatură mai bogată ca V., şi mulţi
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măiestri violinişti au scris pe lungă composiţiuni 
de valoare si meritoase metode, între cari şi 
una în limba română. (R. Elenk, profesor la 
conservator. Bucuresci, 1692.) [T. C.]

VIollet-le-Duo, Eugen Emmanuil, architect 
franc., n. 1814 în Pai'is; a reparat biserica Notre- 
Dame, a fost profesor la şcoala înaltă de bele- 
arte. A scris: Dictionnaire raisonne de l’architeo- 
ture franpaise duXI-e au XVI-e siecle, 10 voi., etc. 
A avut rol politic pe timpul asediului Parisului. 
8cr.: Memoire sur la defense de Paris.

Violon, (franc.) violină (v. ac.).
Violoncel, instrument grav din familia mo

dernă a instrumentelor de coarde şi arcuş, avend 
4 coarde (dot, sol,, res, laa) şi acelaş me
canism ca şi violina, numai diferind prin modul 
de a fi ţinut, lângă picior, şi fiind un instrument 
mai grav intenjicendu-şi efectele prea încăr
cate de dificultăţi. In orchestră joacă rolul atât 
de bas cât şi ca solist; asemenea şi în musica 
de cameră şi mulţi violoncelişti concertişti i-au 
dedicat composiţiuni de frumoasă factură şi pline 
de inspiraţiune. [T. C.] •

VIolono, (ital.) v. Contrabas.
Vlonvllle, sat în Loiharingia, cerc. Metz, cu 

435 loc. 16 Aug. 1870, principele Frideric Carol 
bate aici pe Francezi sub Bazaine. Această luptă 
e numită şi bătălia dela Marş la Tour.

Vloreanu, Eimitrie P,, jurisconsult, om po
litic rom. A făcut studiile în ţeară şi le-a com
pletat în străinătate. A fost profesor de drept la 
univ. din Bucuresci, şi în mai multe rânduri mi
nistru de justiţie (1863, 1870 şi 1876). t 24 Oct. 
1881. A publ.; Munca şi funcţionarismul (1878).

Viorele, numele popular al plantelor: Scilla 
bifolia L. (v. ac.), Viola odorata L., Viola sil- 
vestris L., etc. (v. ac.).

Vlpdereu, v. Bleanda.
Vipera, şerpe din grupa Solenoglyhe, avend 

capul foarte lat, pe cap solzi mici. Vipera comună 
(V. aspisj, are botul trunchiat şi lungimea până 
la 70 cm., trăiesce în locurile muntoase şi îm
pădurite din Francia, Spania. Vipera cornută 
(V. ammodytesj, are botul prove(}ut cu un corn. 
Trăiesce în Austria, Italia şi Ţeara-Românească. 
Pelias, este o viperă care are 3 plăci pe mij
locul capului. Pelias berus trăiesce în regiunile 
stâncoase şi pădurile din Francia, Germania şi 
Ţeara-Româueasoă. Sunt toate veninoase.

Vlperescl, com. rur. în Rom., j. Buzeu, e for
mată din 2 căt., cu 1620 loc., 2 bis., 1 şcoală 
mixtă. In V. se ţine tîrg de doue ori la an.

VIraginitate, abatere în desvoltarea unor femei, 
în urma căreia ele au înfăţişare bărbătească, au 
mustaţe şi barbă, voce bărbătească şi genitalii 
imperfect desvoltate.

Vlrohow, Rudolf, patolog, antropolog şi po
litic german, n. 13 Oct. 1821 în Schivelbein, 
Pomerania, f 5 Sept. 1902. V. a studiat medicina 
în Berlin, unde a ajuns asistent lângă Froriep; 
1849 prof. de anatomia patologică în 'Wiirzburg, 
dela 1856 prof. în Berlin. V. este întemeietorul 
patologiei celulare; şi-a câştigat frumoase me
rite şi pentru igiena publică. Dela 1859 şi până 
la moartea sa a fost membru al representanţei 
oraşului Berlin, a fost apoi deputat în parla
mentul prusiac şi in al imperiului german, apar
ţinând partidului progresist. Scrieri: Cellular- 
pathologie, 1858; Die krankhaften Gesohwiilste,

1863—67; Die Lehre von den Trichinen, 1865; 
Kanalisation oder Abfuhr, 1869; Die Drbevol- 
kerung Europas; Menschen- und Affenscbădel.

Vlrement, (franc.) încheierea conturilor între 
creditor şi debitor prin transportarea sau asig
narea saldului; în economia statului trecerea 
unei sume sub alt titlu budgetar.

Vîrful Arsurilor, pisc, v. Arsuri.
Vîrful cu dor, pisc în Bucegi în Rom., 2288 m.
Virfurlle, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 

se compune din 6 căt., cu 1300 loc., are 1 bis. 
şi 1 şcoală.

Virgillu, v. VergUius.
Virgina, vergură, fecioară (v. Virginitate).
Virgina, Hat. Virgo), o conStelaţiune a zodia

cului (v. ac.), al 6-loa semn al acestuia; cu steua 
de mărimea I Spiea.

Virginia, (VerginiaJ, fiica plebeului roman Vir- 
ginius; omorîtă de acesta 449 a. Chr., când de
cemvirul Appius Claudius a voit să o răpească.

Virginia, cea dintâi colonie pe teritoriul Uniunii 
nordamericane, cuprinde o parte din Alleghany 
cu coastele estice până la Atlantic şi cele ve
stice până la Ohio, acum împărţită în 2 state:

a) Virginia (partea estică), 109,940 km’., cu 
1.655,980 loc. (1890); udată de Potomac şi James, 
bogată în minerale (fier, cărbuni) şi sol roditor, 
care produce cereale, tutun, bumbac. Datorie 
publică 34'2 mii. doll. la 1890. In congres tri
mite 2 senatori şi 10 representanţi. Capitala 
Richmond.

b) V. vestică, 64,180 kma., cu 762,794 loc. (1890). 
Datorie publ. 184,511 doll. In congres are 2 se
natori şi 4 representanţi. Capitala Charleston.

V. a fost colonisată de Englezi (Jamestown) 
începând din Aprile 1607, după resboiul de in
dependenţă multă vreme cel mai însemnat stat 
al Uniunii, 1861—65 a fost teatrul resboiului 
civil; 1862 în urma secesiunii s’a divisat în 
V. estică şi V. vestică, ultima remaso credin
cioasă Uniunii şi 1863 fu suscepută în Uniune 
ca stat de sine stătător.

Vlrginlce, insule, o parte din Antilele mici, si
tuate spre est dela Puerto Rico, 50—60 insule 
merunte parte americane (170 km2., cu 3500 loc.), 
parte daneze (310 km2., cu 32,786 loc.) şi parte 
engleze (165 km2., cu 4947 loc.). Au fost desco
perite de Columb 1494.

Virginitate, starea intactă, neatinsă de penisul 
unui bărbat, a genitaliilor unei femei. Semnul 
anatomic al vii'ginităţii este hymenul intact; cu 
toată siguranţa nici acesta nu poate servi ca 
dovadă a virginităţii.

Virgula, semnul ortografic: , ce se întrebu
inţează pentru distingerea părţilor principale de 
cele secundare ale 4'oerii, spre a face distincţie 
între membrele proposiţiei, şi pentru deosebirea 
proposiţiunilor.

Viriathus, păstor lusitan, căpetenia poporuluiseu 
în resboiul contra Romanilor. Omorît 139 a. Chr.

Viribus unitis, (lat) »cu puteri unite», devisa 
ordinului Francisc-Iosif.

Viril, (lat.) bărbătesc, fig. demn de un om, 
curagios. Când bărbatul moare şi veduva sa n’are 
avere, dînsa ia o porţiune virilă în usufruct 
din succesiunea soţului, dacă are copii cu acesta. 
Partea femeii este ca şi a unui copil: pro nu- 
mero virorum, şi de aceea a lua o porţiune vii ilă, 
înseamnă a lua cât un copil. [Scriban.]
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Virnant, numire vulgară a plantei Ruta gra- 
veolens L. (v. ac.).

Virata, durata vieţii, timpul trecutdela nascere. 
V. inseinnează mai departe o epocă a vieţii; 
cele 4 V. ale omului sunt: copilăria până la 
etatea de 15 ani, juneţa (v. ac.) defa 15—25 ani, 
maturitatea dela 25—55 ani, şi betrâneia dela 
55 ani încolo. V. din punct de vedere juridic, 
V. la Adopţiune, Emancipaţiune, Etate, Major, 
Minoritate şi Tutela. V. lumii, v. Epoca. (v. şi 
art. Era, Ev şi Period.)

Vîrtej, V. Vent.
Vîrteiul pămentulul, numirea populară a plau- 

telor: Medicago orbicularis AII. (v. ac.) şi Pe- 
dicularis verticillata L. (v. ac.).

Vîrtelniţa sau Depănătoare, unealtă de întins 
firele toarse.

Vîrţop, loc cufundat, cu găuri mici şi mari în 
el, cari împedecă oirculaţiunea şi scurgerea apelor.

Virtop, corn. rur. în Rom., j. Dolj, fundată 
la 1700. Se compune dintr’un singur cătun, are 
1361 loc., 1 biserică şi 1 şcoală mixtă.

Vîrţu, cătun în Rom., pendent de comuna 
Bălăcesci (j. Gorj) în apropiere de rîul Tismana. 
Aici se află o măgură uriaşă numită »Cioca cu 
bani», unde s’au găsit multe anticităţi. Lângă 
rîul Tismana se mai ved şi urmele unui castru 
roman de păment. In hrisoave se menţionează 
V. de pe la 15S7.

Virtual, flat.J care are putere în sine, dar 
fără efect actual.

Virtuos, fital.J abil, îndemânatic; în limbagiu 
musical titlu dat unor cântăreţi sau iostrumen- 
talişti, cari pe lângă disposiţiuni naturale pentru 
artă, posed şi o excepţională îndemânare în 
technica execuţiunei.

Virtus, (virtutea), cu înţelesul de vitejie în 
resboiu, era venerată în Roma ca o (joiţă şi a 
avut mai multe temple. In legătură cu virtutea 
era venerată şi Honos (onoarea), care adese îşi 
avea templul împreună cu V.

Virtute, (lat.J în fond tărie, putere, bărbăţie, 
vitejie şi de aici apoi V. denotă în genere în
cordata tărie a puterilor unei fiinţe spre împli
nirea funcţiunilor sale. In limbagiul modern etic 
V. se numesce disposiţia constantă, resultantă 
din perfecta armonie a voinţei cu legea (ordinea) 
morală, prin care omul caută totdeuna a face 
numai binele şi a evita reul spre fei'ioirea proprie, 
a deaproapelui şi a societăţii. După natura pu
terilor funcţionale se faCe deosebire între V. 
corporală sau fisică, spirituală şi morală. Ancă 
din timpurile antice filosofii, dela Socrate înce
pând, susţineau că V. ar fi numai una şi că ea 
s’ar pute câştiga prin învăţare şi exerciţiu. Din 
punct de vedere moral şi în marginile creşti
nătăţii, având în vedere şi obiectul la care se 
raportă, feliuritele specii de V. se reduc la două 
clase: teologice şi morale. Cele teologice, numite 
aşa pentru că au de obiect direct al lor fiinţa 
supremă, pe Dtjeu, şi pentru că cârmuiesc în 
primul loc relaţiile omului cu d(jeirea, sunt: cre
dinţa, caritatea (dragostea) şi speranţa. Cele mo
rale, al căror obiect sunt actele şi conduita mo
rală a omului în diferitele relaţii omenesci, sunt: 
înţelepciunea, înfrânarea, dreptatea şi tăria cu 
toate virtuţile speciale, ce se derivă din ele. Pe 
ele le găsim chiar la filosofii antici cu deosebire 
la Plato şi la Stoici. Adevărata V. imprimă lu

crărilor noastre caracterul moral şi ne garan
tează fericirea. (Cf. Mironescu, Etica; Pacu, 
Morala creştină.) [PI.]

„Virtutea Mllltară“, v. art. Medalia.
Virulent, product chimic animal şi vegetal cu 

acţiune vătămătoare specific^ numire reservată 
productelor bacteriene numite virusuri, toxine 
ptomaîne, toxalbumine, etc.

Virunum, capitala prov. romane Noricum; rui
nele ei se află pe Zollfeld lângă Elagenfurt.

Virus, productul chimic toxic, ce secretează 
(dijecţiune) microbii patogeni (vătămători) şi oare 
în organismul viu provoacă boale infecţioase spe
ciale după felul microbului care i-a dat nascere. 
Lupta microbilor cu organismul ce ei invadează 
este numai pe terenul chimiei. Pentru un V., 
ori e present microbul ori numai excreţiunile 
lui, este egal pentru acel moment, totul depinde 
de gradul de virulenţă al toxinelor şi de gradul 
de resistenţă al organismului nostru, representat 
prin chimismul antitoxic şi bactericid al sucu
rilor organelor noastre. Microbul patogen, dacă 
i-se i'ăpesce virulenţa toxinelor lui prin neutra- 
lisarea lor de cătră antitoxine sau prin alte mij
loace artificiale, devine un saprofit indiferent ca 
ori ce microb nepatogen. V.-ul viu a fost pus 
pe sconă de cătră Pasteur în dalac şi turbare, 
iar a(ji este bine admis, că chiar şi microbii cei 
mai inofensivi sau cei cari lucrează în mod lent, 
cronic, au V.-ul lor specific, care dacă nu e vă
tămător pentru om, este poate vătămător pentru 
alte animale sau plante. In acest fel bacteriile de 
fermentaţiune, atât de folositoare, indispensabile 
chiar vieţii organice, nu sunt virulente până ce 
productele lor chimice sunt în proporţiuni nor
male, îndată ce însă fermentaţiunea este ab
normă, când ea trece în descompunere, începe 
şi virulenţa fermentativă. Acţiunea vătămătoare 
a V.-lor este uneori excitantă la început, ori dela 
început paralisantă asupra sistemului nervos pe
riferic şi central, producând diferite complexuri 
de turburări speciale în ceea ce numim boale 
infecţioase. [Dr. Al. Tălăşescu.] -

Vlrzob, cerc de lemn împletit la mijloc cu 
sfericele spre a pute umbla pe zăpadă.

Vis, un fenomen psicho-fisiologic ce ne dă do
vadă despre continuarea vieţii sufletesci şi în 
timpul somnului. Y.-rile sunt fenomene în cari 
involuntar şi inconscient se fac fusiuni, asecieri 
şi reproduceri de idei întâmplăteare şi fără pri
vire la legătura lor logică ori la coexistenţa în 
timp. Caracteristic este în V.-ri că: a) ideile se 
ascciază fără regulă şi fără ccntrol din partea 
realităţii; b) sensuiile funcţionează ce e drept, 
dar excitarea uu e atât din partea lumii externe 
cât mai mult numai din partea creerului, de 
aceea totul ni-se presintă ca realitate; c) sunt 
şterse limitele de spaţiu şi timp precum şi uni
tatea consciinţei, de aceea V.-le totdeuna conţin 
ceva curios, baroc şi particular; d) în V.-ri se 
combină şi asociază vechi resturi memoriale ca 
şi cele mai recente ori chiar influenţe în legă
tură cu ceea ce ai'e să se întâmple în viitor. 
Tocmai de aceea ele pot ave însemnare simbo
lică şi profetică pentru acela care scie să le ex
plice. Căuşele cari pot da nascere V.-ler sunt 
mai cu samă afecţiuni somatice: apăsare, căl
dură, receală, îngreunări de stomac; afecţiuni 
nervoase; resturi din trecut de sensaţiuni şi re-



1224 Visa — Vişin.

presentări; în sflrşit disposiţia fisiologică, psicho- 
logică şi morală în care omul adoarme. (Cf. Ga- 
vănescu, P.siohol., pag. 128; Dr. Blaga, Analise 
psich., pag. 86.) [Pl.l

Visa, menţiunea făcută pe un act, pe un bilet, 
spre a se soi că a fost presentat. Aşa în fiecare 
an biletele reserviştilor se visază la depositele 
de recrutare. Actele autentice se visază de ju
decător cu menţiunea >spre neschimbare« sau 
pe latinesce »ne varietur», cum spune art. 181 
din legea vămilor. De asemenea judecătorul sindic 
visază creanţele verificate şi admise la massa fa
limentului (art. 772 cod. com.). Registrele co
mercianţilor trebuesc presentate la tribunal la 
finea fiecărui an spre a fi visate (art. 27 cod. corn.).

[Soriban.]
V'şa, loan, filantrop român, comerciant şi pro

prietar de mine, o. 1828 în Păgăraş, numai la 
betrâneţe a învăţat puţin a scrie şi ceti, dar 
prin muncă neobosită a ajuns om avut. Fiind 
ancă în viaţă, toată averea lui a destinat-o şi 
dat-o pentni scopuri filantropice şi culturale ro- 
mânesci. Casa sa din Abrud a donat-o pentru 
scopuri şcolare şi a făcut 3 fundaţiuni în sumă 
de 70,000 cor. pentru meseriaşi şi studenţi şi 
pentru îmbrăcarea şcolarilor săraci din Abrud 
şi Făgăraş. La insistenţa lui, şi fratele seu 
George V., n. 1826 în Făgăraş, f 1900 în Zlatna, 
a testat 60,000 cor. pentru scopuri filantropice.

^ [a. p. b.]
VişanI, com. rur. rn Romania, j. R.-Sărat, cu 

1061 loc., 1 biserică şi 1 şcoală mixtă.
VIsarlon, (orig. Nicolae), Sarai, călugăr şerb, 

n. 1714 în Costainiţa (Bosnia). 1732 s’a călu
gărit în mănăstirea Sf. Sava din Ierusalim şi 
s’a stabilit în măn. Paăra. 11 Martie 1744 vine 
în Trans. şi dela Lipova până la Sibiiu îndeamnă 
pe poporul român, sfâşiat de confesionalism, a 
păstra credinţa veche. »V. era tare în credinţa 
sa, dar neajutorat în motivarea ei; pentru po
porul incult el găsea cele mai erective mijloace 
oratorice.» Poporul fanatisat de V. înscena o 
adevărată revoluţiune în contra uniţilor. Inter
venind puterea lumească, V. a fost prins, supus 
în Sibiiu 27 Apr. 1744 unui interogator, întem
niţat în Sibiiu, în Deva şi în Timişoara, şi trans
portat apoi la Viena; ce s’a tăcut cu el în Vieua 
nu se Bcie. Agitaţia lui a fost nefastă pentru 
soartea viitoare a Românilor de ambele confe
siuni. (Cf. G. Bogdan-Duică, Căi. V. S. 1744. 
Caransebeş, 1896.) [T. S.]

Vl8-â-vl8, expresiune franţuzească, verbal: faţă 
în faţă. In românesce se 4ioe: faţă cu, în faţă; 
preste drum.

VÎ8C, numele românesc al plantelor pai'asite: 
Loranthus europaeus L. (v. ac.) şi Viscum albnm L. 
(v. ac.). Viac de stejar = Ijoranthus europaeus L. 
(v. ac.).

Viscaya, v. Biscaya.
Viscera, organele cavităţilor mari ale corpului 

animal, în special cele din cavitatea abdominală.
Vi8cher, 1) V., Peter, celebru sculptor toreut, 

n. 1455 în Niimborg, f 1529. După Albrecht 
Diirer cel mai mare artist al timpului său. Op. 
princ.; Monumentul archiep. Ernst în Magde- 
burg şi al cardin. Albrecht în Aschafienburg, etc. 
Fiii săi Hermann (f 1516), Hans şi Peter jun. 
(t 1528) s’au distins în aceeaşi artă.

2) Vischer, Friedr. Theodor, estetician germ..

n. 1807 în Ludvigsburg, a fost prof. de filosofie 
la univ. dela Tiibingen şi la polit. din Ziirich şi 
Stuttgart. 11887 în Gmunden. Ser. princ.: »tjber 
das Erhabene u. Komisohe». 1837; »Kritische 
Gange», 1844; Aesthetik, 1846; »Mode u. Cy- 
nismus», 1888, etc.

Viscol, sin. Vifor (v. ac. şi Vent).
ViscontI, (lat. Viceeomites), familie princiară 

în Lombardia, din care a ieşit o pleiadă de 
bărbaţi cari au stăpânit oraşele din nordul Italiei. 
Dintre membrii familiei unii au percurs carieri 
ierarcbice, alţii au fost domnitori luminaţi. Fa
milia lor s’a distins în protejarea artelor şi a 
scriitorilor mari. Petrarca a fost la curtea lui 
Lucehino V., care a înfrumseţat oraşul şi a in
trodus mătăsăria. A fost ucis în 1349. Leagănul 
familiar a fost Milano.

Viscum L., (botan.) mic gen din fam. Loran- 
thaoeae, tribul Visceae, cuprinde vr’o 30 specii 
de arbuşti cu ramuri opuse sau diohotomice, ce 
cresc ca părăsiţi pe ramurile diferiţilor arbori 
din regiunile calde şi temperate ale globului. 
V. album L., cresce şi în părţile noastre, părăsit 
pe diverşi arbori, mai cu samă însă pe meri şi 
plopi şi este cnnoscut poporului nostru sub nu
mirea de VÎBC. Din fructele acestei plante se 
prepară cleiul de prins paseri. Frunzele şi fruc
tele de Vîsc, sub formă de decoot, au fost în
trebuinţate în medicină contra diferitelor afec
ţiuni nervoase. Druitjii atribniau Vîscului virtuţi 
misterioase, din care causă îl culegeau în fiecare 
an cn mare solemnitate. Intr’o (}i anumită o druidă 
îmbrăcată în alb se urca în stejarul pe care 
cresce Vîscul şi cu o secere de aur tăia Vîscul 
cel verde, care după credinţa lor produce fe
cunditate la toate vieţuitoarele sterile. Această 
credinţă a druizilor se explică prin faptul, că 
Vîscul este totdeuna verde şi înfloresce deja prin 
luna lui Martie părend astfel a fi el singur ima
gina vieţii în mijlocul naturei sterile şi veştede.

[Z. C. P.]
Visect, anul, v. An visect.
Vlsegrăd, com. mare în Ung., cott. Pest-Pilis- 

Solt-Kiskun, are 1508 loc., Germ. şi Magh., pe 
malul drept al Dunării. In apropierea V.-lui sunt 
mine de cărbuni, tot în raionul comunei se află 
ruinele castelului reg. de odinioară. Acolo era 
şi o fortăreaţă, ruinată la 1702, a cărei renovare 
se face aeji sub îngrijirea şi din vistieria statului.

Vişeu, 1) V. de jos (magh. Als6-Vis6), com. 
rur. în Ung., cott. Maramureş, cu 3501 loc. Roui. 
şi Germ. 2) V. de sus, com. rur. în cott. Ma
ramureş, cu 7562 Ioc. Germani, Români şi Ma
ghiari. V. are oficiu pretorial, notariat public, 
oficiu de dare. Isvoarele cu apă minerală »Şu- 
liguli» până acum sunt puţin folosite. 3) V. de 
mijloc (ESsip-VisoJ, com. rur., ou 1659 loc. 
Rom. şi Germ., de care se ţine şi mica staţiune 
balneară Valea Vinului, cu apă minerală care 
conţine şi sare. 4) Vişeu, afluent al Tisei. Isvo- 
resce în partea sud-estică a cott. Maramureş şi 
la Polyana se varsă în Tisa.

Visiera, (visirj, cozorol, partea mobilă a coi
fului, care acopere faţa.

Vlsigoţi, V. art. Goţi (voi. II, p. 585) şj Spania.
Vişin, arborele cultivat Prunus Cerasus L., 

sin. Cerasus vulgaris Mill. (v. ac.); fructele co
mestibile ale acestui arbore se numesc Vişine.

Vişinată, rachiu de vişine.
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Vişina, 1) V., corn. rur. în Rom., j. Vlaşca, 
se compune din 2 căt., cu 1570 loc. V. are 2 bis 
şi 1 moară cu aburi. 2) Viţina, corn. rur. în 
Rom., j. Romanaţi, are 1252 loc., 1 bis. şi 1 şcoală. 
Aici se fac 2 tîrguri pe an, în 18 Maiu şi în 
11 Sept.

Visita, Visitafiune, cercetare, căutare, inspec- 
tionare.

Visitafiune canonică, în administrarea şi gu
vernarea diecesană, un act jurisdictional şi mij
locul cel mai bun ca archiereul să cunoască starea 
diecesei sale, să îndrepte disciplina şi moravurile 
între preoţime şi credincioşi. Chiar şi din această 
causă, sinoadele bisericesc! adeseori dispun ca 
archiereii să facă atari visitaţiuni.

Vislune, (lat.) a) în limbagiul filosoBc se nu
mesc V. formaţiunile psichice cari, ca concepţiuni 
ale imaginaţiunii, se produc abătendu-se dela le
gile normale ale percepţiunii sensibile ale vederii. 
V. sunt o formă particulară de halucinaţiuni 
(v. ac.), căci sunt halucinaţiuni în legătură numai 
cu organul vederii. Când s. e. un arbore mi-se 
arată ca om, am o ilusie, dar când mi-se pare 
că ved ceva acolo, unde nu este nimic, am o 
visiune; h) din punct de vedere religios V. se 
numesc vedeniile de luciuri supranaturale ce 
unii oameni cred că le au într’uu mod ex
cepţional şi cu oarecare permisiune sau inspi
raţie divină. Cei cuprinşi de această credinţă 
se numesc visionari. (Sin. vedenie, nălucire, 
fantomă.) [PI.]

VIski, Jdnoa, predicator reformat. In 1697 se 
afla în Sânta-Maria (Boldogfalva), când a început 
să facă o traducere românească în versuri a 
psalmilor. Psaltirea a terminat-o în Gioagiul de 
jos la 19 Aug. 1697. Traducerea e cu litere la
tine, dar cu ortografie maghiară. Vocalele ă şi î 
nu sunt marcate. A avut model Psaltirea versi
ficată a lui Albert Molnâr, şi a cercat să păstreze 
şi în traducerea rom. mesura şi rima modelului. 
Socotind mulţimea cuvintelor archaice, dispărute 
din graiu, Silaşi (Transilvania, 1875) a emis pă
rerea, că V. nu e autor, ci copiător. V. a avut 
la îndemână un manuscript vechiu românesc şi 
modelul unguresc, şi a folosit din prima: ma
teria, din ultima: forma Psaltire!.

Visk-Vărhegy, staţiune balneară în Ung., si
tuată lângă corn. Visk în cott. Maramureş, la o 
înălţime de 400 m. Apa, oare conţine sare şi 
fier, se folosesce la anemie şi hoale de femei.

Vis major, cas fortuit sau forţa majoră, e 
ori ce eveniment pe care vigilenţa omenească 
nu poate să-l prevină, nici să-l împedeoe, fie că 
acest eveniment vine dela natură (foc, inundaţie, 
cutremur, eto.), fie că vine dela o persoană sau 
un lucru de care debitorul nu respunde. In prin
cipiu, nimeni nu respunde de caşul fortuit. Pentru 
a fi scutit do respundere, trebue să nu fi pri
cinuit prin greşeala ta întâmplarea caşului for
tuit. Resboiul e considerat ca un cas de forţă 
majoră, aşa că statul ou e ţinut să despăgu
bească pe cei ce au suferit din causa acestui 
eveniment. Forţa majoră, fiind un fapt material, 
poate fi stabilit cu martori. [Scriban.]

Vlşnu, după mitologia indică unul din cei trei 
(Jei mai de frunte. E pus între (Jeii soarelui, al 
cărui resărit, miază-(}i şi apus înseamnă trei paşi 
ai lui V. cu cari a străbătut pământul, văzduhul 
şi ceriul. V. se îngrijesce mai mult de pmenime,

şi dacă aceasta e ameninţată de ceva primejdie 
mare, se întrupează şi o scapă. Până acum s’a 
întrupat de 9 ori sub diverse forme, a 10-a oră 
va veni la capătul lumei, când va nimici pe cei 
răi şi va crea alţii buni.

Vlspescl, corn. rur. în Rom., j. Buzău, formată 
din 4 căt., cu 1250 loc.

VIştea de joa ţi aua, comune în Trans., cott. 
Făgăraş. 1) V. de jos, ai-e 1196 loc. rom., agri
cultori, 2 biserici, 1 şcoală; are o bancă rom. 
•Olteana» (fundată 1893; capital social 40,000, 
fond de reservă 28,042, deposite 130,997, active 
278,534, profit (1902) 10,334 cor.). 2) V. de sus, 
are 1461 loc. rom., 1 biserică şi 1 şcoală.

Vistieria, tesaurul public, v. Erar. Vistiernic, 
mare tesaurar, titlul vechiu al ministrului de 
finanţe.

Vistula, (germ. Weiehsd), rînl principal al Po
loniei, isvoresce în Beskicjii Silesiei austriace la 
înălţime de 1154 m., curge pe la Cracovia, unde 
e navigabil deja, pe laSandomir, Varşovia, Plozk, 
prin Prusia vestică pe la Thorn, Graudenz, 
aproape de mare se divide în numeroase braţe, 
formând deltă de 2200 km1., prin care se varsă 
în Marea Baltică (şi în Frisohe Haff). Lungimea 
1050 km.; basin 191,406 km*.; navigaţie şi plu- 
tărit însemnat. Afluenţi pe dreapta: Dunaîeţ, Ban, 
Vieprz, Bug, Drevenz; pe stânga: Piliţa, Brahe, 
Schwarzwasser, Ferse, Mottlan cu Radaune.

Visum, (lat.J visa (v. ac.), întărirea, verifi
carea oficioasă a unui pas ori a unei căiţi de 
serviciu. Viaum repertum, raportul medicului 
despre o visitaţiune medico-legală.

VIszăg, comună inir. în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1891 loc. români.

Vlszka, corn. rur. în Trans., cott. Hunedoara, 
cu 1183 loc. români.

Vltaceae Lindl., sinonim cu Ampclideae Endl. 
(v. ac.).

Viţa de vie, una din numirile populare ale 
plantei Vitis vinifera L. (v. ac.).

Viţa americană e o viţă de vie ou mai multe 
varietăţi ca Solonis, Riparia, etc. ca mai resi- 
stente atacului filoxerei; la începutele serviau 
ca reproductori direcţi, a(ji însă numai ca suport 
pentru altoit viţa indigenă pe ele. La altoitul 
viţei nu remăne decât rădăcina din pământ din 
viţa americană. Experienţa a dovedit că nu toate 
viţele americane suut egal de trainice şi lesi- 
stente la filoxeră, (v. Phylloxera.)

Vital, ceea ce se ţine de viaţă şi servă ia con
servarea ei. Tot V. se numesce şi ceea ce ni-se 
arată ca foarte important pentru unele interese 
ale vieţii. [PI.]

Vitalianl, piraţi de mare, în seci. XIV; în 
resboiul lui Alhrecht în contra Margaretei re
gina Svediei, au fost lefegiii acesteia. Sfîrşind 
cu resultat resboiul la 1392, se împrăştiară prin 
insulele din Marea Gheţoasă şi de aici jefuesc 
corăbiile comerciale îndeosebi ale Hansei. La 
1429 sunt înfrânţi de oraşul Hamburg şi dispar 
pentru totdeuna.

Vitalism, teoria, care pentru explicarea feno
menelor vieţii recurge la o anumită putere de 
viaţă sau princip al vieţii. Tot V. se numesce 
şi doctrina acelor medici, cari caută să explice 
fenomenele flsiologice şi patologice prin influenţa 
unui principiu necunoscut, pe care îl numesc 
principiul vital. [PI.]
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Vitalitate, manifestaţiunea vieţii a unei fiinţe 
ori a unui organ al ei, proprietatea inherentă 
matei'iei organisate a îndeplini o activitate, 
înainte de toate cea a nutriţiunii. E. Littre di
stinge 3 grade de V.: vegelalitate, animalitate, 
soci aii tate.

Vltallţlu, rentă de susţinere.
VItanIa, v. Bethania.
Vite, animale domestice (v. ac.şi art. Zootechnia). 

Vite de prăsită, vite de rentă, sunt în genere 
vitele cari nu servă propriu cţis la munca câm
pului, ci se ţin pentru obţinerea unor altor foloase: 
prin înmulţirea lor (reproducţie), prin crescerea, 
laptele, carnea, lâna, etc., ce avem dela ele. Tot
odată cu vitele de prăsilă utilisăm în agricul
tură cele mai multe producte de puţină valoare, 
fen, paie, coceni, etc. şi producem cel mai mult 
gunoiu pentru îngrăşarea pământului. Vite de 
pripas, vitele fără stăpân, găsite prin holde sau 
pe drumuri. In Rom., aceste V., dacă nu le re
clamă nimeni în trei (]ile dela. prindere, se de
clară ca vite de pripas. Vita de pripas se hră- 
nesce de comună sau do un însărcinat al comunei, 
în care timp se fac publicaţiile necesare pentru 
afiarea stăpânului. Dacă in termin de şase luni 
nu reclamă nimeni vita, ea se vinde prin lici
taţie şi din preţ se scade hrana, cheltuielile de 
pază, preţul stricăciunilor de va fi făcut şi restul 
profită comuna. (Cf. art. 45—59 din legea poli
ţiei rurale.)

Vitei, Vitellus, V. Gălbinuş.
Viţel şi viţea, fetul dela vacă şi bivoliţă.
Viţel de mare, v. Foca.
Vlteliuca, corn. rur. în Bucov., expositură paro- 

chială împreună cu căt. Laşchiuca vechie, moşie 
boierească în căp. şi j. Coţman, are 937 loc. 
(870 ort.-or., 47 rom.-cat. şi uniţi, 20 mos.), 
1 şcoală primară.

Vitelllus, Aulus, împerat roman, n. la a. 15 d. 
Chr., proclamat împerat la 68 de legiunile din 
Germania inf., şi după moartea lui Otho întră 
în Roma. La asaltul legiunilor lui Vespasian 
asupra Romei, V. a fost ucis 22 Dec. 69.

Vitellus, vitei, v. Gălbinuş.
Viteea, iuţală, repegiune, celeritate (v. ac.).
Vitex L., (botan.) gen de plante lemnoase din 

fam. Verbenaceelor, trib. Viticeae, cu foi oposite, 
flori zygomorfe 5-mere, stamine 4-didynanie, 
fructul o drupă 4-loculară. Cuprinde vr’o 60 specii 
preponderant tropicale şi subtropicale, cultivate 
uneori ca plante decorative, aşa mai adese V. 
Agnus castus L. din Mediterana, cunoscută sub 
numirea de »m iei area«. [A. Pr.]

Viti, insule, v. Figi.
Viticultura, cultura viilor, (v. ari. Vin şi Vitis.)
Vitlges, (Witlich), rege al Ostiogoţilor (536 

până 539), asediâ pe Belisar in Roma (537—38), 
apoi fîi însuşi asediat de Belisar în Raveua şi 
făcut prisonier.

Vitis L., (botan.) mare şi important gen din 
familia Ampelideae, cuprin4end vr’o 230 specii 
de arbuşti sarmentoşi, acăţători prin cârcei, ajun
gând uneori la o mare înălţime. Speciile acestui 
gen sunt foarte respândite prin regiunile calde 
şi temperate ale emisferei borealo. Genul acesta 
cuprinde pe lângă Gissus L. şi următoarele 
secţiuni, după alţi botanişti genuri deosebite: 
Ampelopsis Michx. (v. ac.), Adenopetalum Turcz., 
Botria Lour., Saelanthus Forsk. şi Columba

Lour. Dintre numeroasele specii ale genului 
Vitis L., menţionăm: V. vinifera L., oare cresce 
spontaneu în părţile noastre şi este cunoscută 
poporului nostru sub numirile de: Viţă, Viţă 
de vie, Lăuruscă, etc. Această importantă 
plantă se cultivă la noi foarte mult constituind 
viile. Fructele comestibile ale Viţei de vie 
se numesc Struguri în Muntenia şi Transil
vania şi Poamă în Moldova şi Bucovina. Prin 
cultura intensivă a acestei plante s’au obţinut nu
meroase varietăţi, subvarietăţi şi rase, dintre cari 
menţionăm: Albă, Beşicată, Braghină, 
Busuioacă (Mold.) sau Tămâioasă (Munt.), 
Coarnă, Gordană, Plăvaie, Razachie, 
Ţ î ţ a o i i, etc. (v. şi ai-t. Vin.) O altă specie culti
vată ca plantă decorativă este V. hederaeea Ehrh., 
sin. Ampelopsis hedei-acea Michx. (v. ac.) şi cu
noscută sub numirile vulgare Iederă cu cinci 
foi. Viţă de Canada, etc. [Z. C. P.]

Vlţlu, fMJ obicinuita disposiţie şi înclinare 
spre rele şi spre vătămarea din voie liberă a 
legilor morale; un defect grav, o imperfecţiune 
morală. Sub acest raport V.-rile, opunându-se 
virtuţii, sunt de atâtea feliuri de câte sunt şi 
virtuţile. Omul cuprins de viţiuri se 4ioe viţios; 
sin. păcat. [PI.]

Vltomlrescl-Treptenl, comună rur. în Rom., 
j. Argeş, se compune din 8 sate, cu 1341 loc., 
3 bis. şi 1 şcoală primară.

Vltorla, capitala prov. spân. Alava, oraş întărit, 
27,660 loc.; episcopie; comerciu viu. 21 Iunie 
1813, Wellington bate aci pe Francezi (Jourdan).

Vitraliu, fereastră cu geamuri pictate.
Vitreg. Fraţii se împart în fraţi bum, adecă 

din aceeaşi mamă şi din acelaş tată, gemeni; 
fraţi consanguini, când au tată comun şi mamă 
diferită; fraţi utorini, când au mamă comună 
şi taţi diferiţi. Primii fraţi sunt fraţi »buni«, 
ceialalţi sunt vitregi, dela latinul vitricus. Copiii 
făcuţi cu prima soţie, în Rom. n’au drept la suc
cesiunea soţiei a doua, care e mama lor vitregă. 
Fraţii buni, consanguini şi uterini succed pe ca
pete, în părţi egale, dacă sunt din aceeaşi căsătorie. 
Când fraţii sunt unii drepţi, alţii vitregi, moşte
nirea se împarte în doue: partea mamei şi partea 
tatălui. Consanguinii vor moşteni pe tatăl loi-, uto- 
rinii pe mama lor, iar fraţii buni pe ambii părinţi, 
aşa că aceştia iau îndoit. [Scriban.j

Vitrlficaţlune, punerea de geamuri; a prevede 
ceva cu sticlă.

Vitrina, fereastră mare în care se expun măr
furile de ven4are.

Vitriol, nume dat odinioară tuturor sulfatolor: 
V. alb, sulfat de zinc (Zn S0‘); V. albastru, 
sulfat de aramă (Cu SO4); V. de fier, sulfat 
verde (Fe 80*). V. se numesce a(}i acidul sul
furic concentrat (Hs Sa O7), preparat prin desti- 
laţiunea uscată a V.-lui de fier; se mai numesce 
acid sulfat de Nordhausen; e fumegător, piro- 
sulfat sau oleiu de vitriol.

Vitrit, material de construcţiune, compus din 
plăci de sticlă aşezate pe un strat de piatră ar
tificială. Se întrebuinţează în architectură ca 
decoraţiune şi mai ales în spitaluri, din causă 
că tablele de sticlă se pot desinfecta mai uşor 
decât alt material.

Vitrograf, v. Phonautograf.
Vitruvius, Marcus Pollio, inginer belic sub 

Caesar şi Augustus. Ser.: »De architectura«.
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Vittoria, oraş în Sicilia, prov. Syraous, cu 

21,700 loc. ânticităti.
Vittoria, duce de, v. Espartero.
VIttorio, oraş în Italia, provincia Treviso, 

11,000 Icc. Episcopie.
VItumnus, la Romani 4eul datator de viată 

(vita); un predicat al lui lupiter (creatorul).
Vltus, la Slavi un 4eu al soarelui şi al lu

minai, unul dintre cei 5 dei mai mari.
VItzu, Alexandru N., prof. român,, n. 21 Nov. 

1853, a studiat la univ. din Iaşi şi la Paris, unde a 
luat doctoratul în sciinţele naturale. Dela 1882 
profesor de zoologie, anatomie şi dela 1892 de 
fisiologie generală şi comparată la Bucuresci. 
1885—88 a fost inspector general al şcoalelor, 
iar la 1895 deputat. Lucrări: Anatomia şi fisio- 
logia crustaceelor; Doctrina seoretiunilor interne; 
Noua funcţiune a Pancreanului, etc. şi nume
roase lucrări asupra sistemului nervos, a fisio- 
logiei creerului, ş. a., publicate în diferite 4>are 
franceze.

Vivace, cuvent ital., întrebuinţat în musică 
ca termin de mişcare, vioiu, repede, cu vioiciune. 
Cuvintele vito sau con vivadta înseamnă acelaş 
lucru. Diminutivul vivacetto indică o mişcare 
mai moderată, şi superlativul vivaciasimo o miş
care foarte repede. [T. C.J

Plante vivace, v. Perene.
VIvandIera, femeie care însotesce o trupă spre 

a vinde soldaţilor mâncări şi beuturi. In armata 
română nu există; în Franoia V. erau recuno
scute oficial; fiecare corp de trupă era urmat 
de câte o V. care vindea soldaţilor toate cele 
necesare pentru trebuinţele (Jilnice.

Vlvarlu, V. Aquariu.
Vlvera, animale mamifere din ordinul carni- 

voarelor, cari seamănă cu dihorii, sunt însă mai 
mari. Trăiesc in Asia şi Africa. Au la partea 
dinderept glandule cu o materie mirositoare, în
trebuinţată în parfumerie; înainte se întrebuinţa 
în medicină. Există o mulţime de specii, ca: 
V. genetta (singura specie ce trăiesce în Europa 
sudică), F. eivetta (din Africa), V. zibeiha (din 
India şi China), ichneumonul (Herpestes ich- 
neumon) v. ac., ş. a. V. are un aparat special în 
apropiere de organele genitale, care produce o 
substanţă cunoscută în comerciu sub humele de 
Viverreum, materie homogenă, sucluoasă, gal
benă, când e proaspătă se îngroaşe, şi înegresce 
când se învechesce. Miros pătrun()ător. fcie în
trebuinţează ca stimulent şi antispasinotic.

Vivlanit, mineral, fosfat de fier hidj’atat, mo- 
noclinic în agregate radiare frecuent, pămentos. 
Proaspăt alb, incolor, la aer prin supraoxidarea 
fierului devine albastru, coloare sub care de altfel 
se presintă de obiceiu. In crepăturile şisturilor 
argiloase, în scorii de cărbuni (Commentry, etc. 
în Francia), ca agregate radiaie la Anglar în 
Franoia (Anglarit), umplând scoici la Kertsch 
în Crimea, şi la Mullica Hills în New Tersey 
(radiar Mullicit), în perele oaselor fosile; var. 
pamantoasă ca cuiburi în turba, etc.

Vivlpare, animale, la cari oul se desvoaltă în 
corpul mamei, astfel că nasc pui vii, pe când 
oviparele se ouă mai ântâi şi apoi se desvoaltă 
puiul în afară de corpul mamei.

Vivipare, plante, cari se multiplică prin bul- 
bili (v. ac.) formaţi în locul florilor, ca la Poa- 
bulboaa var, vivipara, specii de Allium, ş. a.

Vivisecţiune, operaţiunea făcută asupra cor
purilor animalelor vii pentru cercetări sciinţifice 
în ceea ce concerne flsiologia şi legile după cari 
se petrec actele vieţii normale. Graţie acestor 
sacrificii de animale s’a putut pune basa pato
logiei experimentale şi tuturor sciinţelor biolo
gice experimentale, pe cari se razimă progresul 
tuturor sciinţelor în viitor şi în special fllosofia 
vieţii. V. la început s’a făcut asupra oamenilor 
condamnaţi la moarte, regii Persiei puneau cri
minalii la disposiţiunea medicilor pentru studiul 
omului viu. V. la animale pentru anatomia şi 
fisiologia comparată a fost făcută cu mult avent 
scientific de Galien, Harvey, Magendie şi de 
marele fisiologistClaudeBernard. Succesele bine
făcătoare incalculabile ale Y. la animale, atenuază 
până Ia toleranţă barbaria de fapt a acestor ope
raţiuni, căci numai prin Y. s’a putut găsi mi
sterele funcţiune! multor organe, numai prin ea 
şi prin experimentări la animale s’a putut în
trona patologia experimentală asupra tuturor sci
inţelor biologice positive şi a crea higiena mo
dernă, numai prin asemenea procedee barbare 
putem garanta civilisaţiunei viitoare instituţiunile 
cele mai umanitare. [Dr. Al. Tălăşescu.]

Vlvos voco, mortuos plango, fulgura frango 
(lat.) »Chiem pe cei vii, plâng pe cei inoiti, ful- 
gerile le împrăştiu<, inscripţie obicinuită pe clo
pote, pe care poetul Schiller şi-a luat-o de motto 
la poesia «Cântecul clopotului».

Vixorit, Nitrosacharoaa, C1jHie(N02)401,, se 
obţine tratând zahărul cu un amestec de acid 
sulfuric şi acid azotic. E o substanţă amorfă, 
explodează.

Viza, V. Acipenser.
Vizakna, v. Ocna Sibiiului.
VizantI, Andreiu, fost prof. rom., n. 1844 în 

Roman, a studiat in Iaşi şi în Madrid, unde a 
obţinut diplomă în Utere. Reîntors acasă, a fost 
numit profesor de limba şi lit. rom. la univ. din 
Iaşi. A scris: Principiul unităţii în istorie. Im
portanţa şi utilitatea studiului limbei române. 
Constantin Negri, Yeniamin Costache, Abecedarul 
lui Gheorghe Lazăr, etc. în limba română şi 
franceză, precum şi o mulţime de discureuri. 
Y. a fost membru coresp. al Academiei române. 
Urmărit de justiţie pentru delapidare, a fugit 
din România.

Vizanţia, 1) V., păreu în Rom., j. Putna, se 
varsă în Putna. 2) V., mănăstire în corn. cu 
acelaş nume, j. Putna; datează din seci. XVI, 
în fruntea ctitorilor stă Eremia Movila Yv. A 
fost închinată la mănăst. Grigoriu din muntele 
Athos. 3) V., corn. rur. în j. Putna, se com
pune din 2 căt., cu 1043 loc., are 2 biserici şi 
1 şcoală mixtă.

Vizanţia, isvoare minerale în Rom., j. Putna. 
Apele conţin pucioasă, sare şi iod. Regiunea e 
frumoasă, stabilimente sistematice nu sunt.

Vizir, (turc.) mare demnitar al Curţii otomane, 
Mare-visir, prim-ministru.

Vizir, corn. rur. în Rom., j. Braila, cu 4284 loc.; 
în com. sunt vii, cu o suprafaţă de 163 hect. 
Are tîrg renumit de vite. Y. a fost înfiinţat de 
locuitorii din Focşani, Rîmnic şi Buzeu târîţi la 
robie preste Dunăre de Turci, dintre cari unii 
eliberându-se s’au reîntors sub obligamentul de 
a plăti anumit tribut, şi a susţine garnisoana 
turcească care străjuia la Dunăre,
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Vizurescl, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 
se compune din 3 căt. cu 1297 loc.

Vlach, V. Valah.
Vlacho-Cllsura, v. Clisura.
Vlacho-Lebadea, ('V. Livadia), v. Livadia.
Vlachos, Angelos, poet neogrec, n. 1838, a 

studiat în Germania, a ocupat funcţiuni admi
nistrativo, în mai multe rânduri ministru plen. în 
Berlin. Scrierile sale sunt poetice şi estetice, a 
publicat multe poesii lirice, comedii şi un epos 
(Fhidias şi Pericles). A scris despre Chestia 
Homerică în limba grecă, etc.

Vlad, numele mai multor domni români.
1) Vlad I Dracul, domn al Ţerii-Românesci 

(1432—1447). E fiu natural al Ini Mircea cel 
Betrân şi începător al neamului drăculesc, care, 
prin luptele cele mai înveişunate, va disputa 
multă vreme scaunul domnesc neamului dănesc, 
uoborîtor legiuit al dinastiei naţionale. Sprijinit 
de împăratul Sigismund, pe caro îl visitase în 
1431 la Niimberg, la începutul anului 1432 ob
ţine domnia Ţerii-Românesci; dar doi ani dela 
început e nevoit să împartă această domnie cu 
rivalul seu Alexandra Aldea-Voevod. După ce 
se mântue de acesta, în 1433, domnia lui fu 
«ocupată cu frământări pentru neatîrnare«. Se 
pare că o rescoală contra Turcilor îi aduse prin
derea de cătră aceştia în 1436. Lăsând ostateci 
însă, pe fii săi, Vlad şi Radul, se împacă cu 
Turcii, cari îl liberează din închisoare. In 1438 
conduce o expediţie turcească în părţile Sibiiului; 
Turcii învinşi în Ardeal, la întoarcere sunt loviţi 
de însuşi V. D. în munţii Munteniei. Această în
toarcere a domnului român de cătră Turci, îl 
împăca cu Ardelenii şi loan Corvin; aşa că, atunci 
când Turcii veniseră din nou să pedepsească 
pe trădător şi pe Corvin, oştile aliate române şi 
ardelene, întimpinară pe Turci pe Ialomiţa in sus 
şi ii sdrobesc acolo, în 1442. Iu anul urjnător 
oştenii săi participară la bătălia dela Niş, în 
Serbia; iar în 1444 însuşi conduce oastea sa în 
ajutorul creştinilor dela Vama. Ştirea din Chal- 
cocondylas şi Turocz că Hunyadi, întors prin 
Muntenia, după desastrul dela Vama, ar fi fost 
prins şi închis aci, nu se dovedesce prin nimic; 
şi, de sigur se atribue lui V. D. in 1444 ceea ce 
George Brancovici, despotul Sârbilor, făptuise 
cu adevărat în 1448. In 1445 Românii lui D. 
împreună cu corăbiile burgunde trimise la Vama, 
bat cetăţile turcesc! de pe Dunăre: Silistra, 
Turtucaia, Giurgiu, Rusciuc şi Turnu. Plecân- 
du-se iar cătră Turci şi mai ivindu-se oarecari 
neînţelegeri între el şi Huniadi, acesta în iarna 
dintre 1446—47, veni în Muntenia, bătu pe V. D , 
apoi îl prinse şi îl ucise împreună cu fiul său mai 
mare, Mircea, în Tîi'şor, la începutul a. 1447. (Cf. 
loj-ga. Studii şi Documente, Prefaţă; şi Bogdan, 
Documente şi Regeşte, scrisorile.lui V. D.).

2) Vlad II Ţepes, domnul Ţerii-Românesci 
(1456—1462; 76). E fiul lui Vlad Dracul. Ia 
domnia în 1456, când predecesorul său Vla- 
dislav 11 peri de sabie în Tîrşor. La începutul 
domniei se constată în bune relaţii cu Ungurii, 
dela cari a ţinut in stăpânire, ca feude, Amlaşul 
şi Făgăraşul. Curând însă trece în partea Tur
cilor, din care causă Ungurii susţin în contră-i 
pe pretendentul Dan. V. Ţ. le deveni atunci 
duşman. Profitând mai ales dc luptele dintre 
Mateiu Corvin şi împăratul Frederic III pentru

coroana ungară, trece munţii şi prădează fără 
milă în ţeara vecină; iar pe negustorii ardeleni 
şi cei ce aveau afaceri în ţeara sa, V. îi prinde 
şi pune să-i omoare cu aceleaşi mijloace cum
plite cu cari îşi pedepsea, cu vină sau fără, şi 
pe supuşii săi. Din causa aceasta şi-a dobândit 
printre contimporani şi urmaşi o reputaţie urîtă 
şi faima numelui, cruzimilor şi nelegiuirilor sale, 
a trecut hotarele făcând să apară o samă de 
povestiri, fabuloase chiar, pe sama sa şi a fap
telor sale. In 1460 prăda cumplit Braşovul şi 
Ţeara-Bârsei, pe rivalul său Dan îl prinde şi îl 
ucide cu moarte cumplită; în August acelaş an 
prăda în părţile Sibiiului, nimicind cu desăvîrşire 
orăşelul Amlaş. După aceasta V. Ţ. îşi schimbă 
politica: devine duşman Turcilor şi caută să se 
apropie de Unguri. Două expediţii însoţite de 
pradă, făcute în Bulgaria atrag asupra lui şi ţorii 
sale marea expediţie a lui Mohamed II în Ţeara- 
Românească, în vara anului 1462. înainte însă 
Turcii trimiseseră pe Hamza paşa cu un corp do 
oaste să prindă pe domnul român; dar V. de- 
jucă planul Turcilor, prinde pe Hamza paşa şi 
ai săi şi-i trage pe toţi în ţepi. In timp ce Mo- 
hamet trecea Dunărea cu o mare oaste, flota sa 
bătea Chilia, care era a lui V. Ţ. Ştefan cel 
Mare pleacă şi el contra Chiliei, nu pentru a 
ajuta Turcilor, ci pentru a o cuprinde pentru 
sine. In lupta de pe uscat V. Ţ. cu ai săi nu 
poate ţinea piept Turcilor până în sfîrşit: el 
caută scăpare în Ardeal; dar şi Turcii se întorc 
înapoi ca şi dintr’o expediţie pierdută, atâtea 
pătimiseră. Mateiu Corvin se coborîse în Ardeal 
să ajute pe V. Ţ.; ba îl şi pune pe acesta în 
fruntea unei oşti spre a-şi recuceri tronul pierdut. 
Ţepeş scrise din Ruoăr sultanului cerându-i ier
tare şi oferindu-se a-1 ajuta contra Ungariei; 
dar scrisoarea sa fiind prinsă, Mateiu Corvin îl 
pune Ia închisoare, unde stete până la 1475. Iu 
acest an, fiind liberat, luă parte la expediţia 
contra Şabaţului şi apoi fu trimis să conducă 
o expediţie de pradă în contra Turcilor, prin 
părţile bosniace. In toamna anului 1476 Ştefan al 
Moldovei cu Ştefan Bathory voevodul Ardealului, 
după ce curăţă Moldova de Turci, întră în Ţeara- 
Românească, bat şi alungă pe Laiot şi pun în 
locu-i în scaun pe V. Ţ. Nu domnesce decât o 
lună, căci Laiot întorcându-se cu ajutor tuicesc 
îl bate şi ucide. V. Ţ. se crede a fi înmormântat 
la mănăstirea Snagov. (Cf. I. Bogdan, Vlad Ţepeş. 
Bucuresci 1896, şi lorga, o. c., 1. c.; lorga: Lu
cruri nouă asupra lui V. Ţ. în Convorbiri lite
rare XXXV.)

3) Vlad III Călugărul, domn al Ţerii-Româ
nesci (1482—96). E un fiu natural al lui Vlad 
Dracul. Se călugăresce de tinăr, de unde şi po
recla de Călugărul, şi se adăpostesce mai bine 
de un sfert de secol printre Ardeleni în cali
tate de pretendent domnesc. După ce Ştefan cel 
Mare bate pe Ţepeluş la Rîmnic (Iulie 1481) 
neputând impune domn Munteniei pe preten
dentul adu.s cu sine, Mircea, un fals fiu al lui 
Vlad Dracul, V. C. cu ajutor dela Ştefan Bâthory, 
voevodul Ardealului, apucă domnia. Dar nu se 
poate menţine, căci toamna e alungat de rivalul 
seu Ţepeş la Braşov. In anul următor 1482, întră 
din nou în ţeară, bate şi alungă pe Ţepeş; el 
apucă domnia, iar rivalul seu îşi găsesce moartea 
la Glogova în Mehedinţi. Profitând de această
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lupta Ştefan al Moldovei cuprinde Crăciuna şi 
Putna; de atunci Miloovul »s’a aşezat» botai- între 
Ţerile-Române. Supus credincios Turcilor, doin- 
nesce în pace până la sfîrşitul vieţii, 1496. Dă 
ajutor sultanului Baiazid II, în 14134, când cu- 
cei'esce Chilia şi Cetatea Albă; călăuzesce şi 
ajută doue expediţii turcesci în Moldova, în 
1485, şi trăiesce în bună pace cu Ardelenii atâta 
timp cât Ungaria are pace cu Turcii, adecă până 
la moartea regelui Mateiu (Aprilie 1490); după 
aceasta legăturile politice şi comerciale dintre 
Muntenia şi Ardeal se înăspresc din ce în ce. 
Cu înclinare spre cele spirituale V. C. dăruesce 
cu propiietăţi şi bani multe mănăstiri din ţeară 
şi Sf. Munte şi zidesce Glavaciocul şi schitul Ba
bele. Se cunosc dela dînsul patru fii; Radul, 
Mircea, Vlad şi Vlădută şi o fică Caplea. A 
murit în scaunul domnesc în 1496 şi s’a în- 
mormentat la Glavacioc. (Cf. lorga, o. c., 1. c., 
Bogdan, o. c., scris, lui V. Ţ. şi A. Lăpedatu, Vlad- 
Vodă Călugănil. Bucuresci, 1903.

4) Vlad IV cel Tinlr, domnul Ţerii-Românesci 
(1510—12). E fiul lui Vlad Călugărul. După alun
garea lui Mihnea cel Reu şi uciderea lui la 
Sibiiu (13 Martie 1510), duşmanii acestuia, Pâr- 
vuleştii sau Craioveştii, stăruind la Ţarigrad, 
Turcii sub Mehmed-bey, sangiacul de Nicopole, 
pun domn pe V. cel Tiner sau Vlăduţă. Dar în- 
duşmănindu-se cu protectorii sei, aceştia chie- 
mară tot pe Mehmed-bey cu Turcii sei, de astă- 
dată însă pentiu a-1 scoate din domnie şi a 
aşeza în locu-i pe Basarab (Neagoe). Oastea şi 
partisaiiii lui V. cel Tiner sunt bătuţi, iar domnul, 
refugiat în Bucuresci, e piins şi ucis la 25 Ia
nuarie 1512. E înmormântat la mănăstirea Dea
lului. (Cf. lorga, o. c., 1. o.)

5) Vlad V cel înecat, domnul Ţerii-Româ-
nesci (1530—32). E fiul lui Vlad IV cel Tiner. 
Pusese cerut de boierii ţerii domn dela Poartă 
în locul lui Moise-Vodă şi numit în Febr. 1530. 
Moise-Vodă cu ajutorul lui Ştefan Majiăth din 
Ardeal întră în ţeară pe la Turnu-Roşu în August 
şi la Viişoara se dă o mare luptă: Moise-Vodă 
e ucis, iar Majlâth prins. V. cel înecat a fost 
omul Turcilor şi al lui Zăpolya, a luat în căsă
torie în 1531 pe o fată a lui Petru Rareş şi s’a 
sfirşit înecându-se în Dâmboviţa la Popeşti, în 
Octobre 1532. (Cf. lorga, o. c., 1. o.) [A.L.]

V. şi art. Basaraba, Vladislav şi Wlad.
„Vlădeasa“, bancă rom. în B. Huedin, Trans., 

fundată 1895. Capital social 96,801p—, reserve 
21,931'—, deposite 439,389'—, active 637,693'—, 
profit (1902) 15,279'— cor. Dividendă fi’/j-

Vlădeni, (magh. Vledeny), corn. rur. în Trans., 
cott. Braşov, cu 1390 loc.. Români.

Vlădesci, 1) V., com. rur. în Rom., j.Co- 
V urlu iu, pe malul Prutului, se compune din 
4 căt., cu 2013 loc., cari se ocupă cu agricul
tura şi pescuitul.

2) Vlădesci, comună rur. în j. Muscel, se 
compune din 3 căt., cu 1450 loc. V. în chri- 
soave se amintesce înainte de seci. XVI.

Vlădescu, 1) V., Mateiu, general român, n. 
Februarie 1835, f Februarie 1901, şi-a făcut 
studiile militare la Bucuresci, a luat parie ca 
colonel la resboiul independenţei în contra Tur
cilor 1877 — 78, a fost ministru de resboiu 
(5 Novembre 1889 până 15 Februarie 1891) în 
cabinetul conservator-junimist al generalului

G. Mânu, iar apoi şef al statului major regal şi 
prefect al palatului.

2) Vlădescu, Mihail, prof. de botanică la univ. 
din Bucuresci, n. Apr. 1865 în Câmpulung (Rom.), 
a studiat la Bucur., apoi în Germania şi la Paris. 
La 1888 a luat prin concurs catedra de botanică 
la univ. din Iaşi, do unde 1895 a fost transferat 
la Bucur., în locul prof. Brândza. In Iaşi a în
fiinţat laboratorul de botanică, iar în Bucur., ca 
director al In.stit. botanic (v. ac.) a completat 
şi organisat laboratorul de studii microscopice. 
1895—99 inspector al înveţămentului secundar, 
introduse în programa seminariilor pentru prima 
oară metoda biocentrică în propunerea sciinţelor 
naturale. Fost president al Ligei culturale; de
putat (conserv.) 1899, reales în oposiţie 1901, 
a dus o vie campanie parlamentară. Ser.: No
ţiuni de zoologie (1898), Noţiuni de mineralogie 
şi geologie (1898) şi Noţiuni de zoologie şi bo
tanică (1901) pentru şcoalele secundare; mai 
multe studii în »Archiva«; Bulletin de l’Herbier 
de l'Institut de Buch. (1902, în conţin.); Struc- 
turc de la ţipe des Selaginelles, Paris 1888; etc.

Vlădică, (slav.) episcop (v. ac.).
Vladimlr, mai mulţi principi ruşi. Cel mai în

semnat: V. cel Mare sau Svietoslav, care prin 
uciderea fratelui seu ajunse pe tron şi domne.sce 
960—1015; s’a căsătorit cu Ana din Bizanţ; cre
ştinând întreg poporal seu a solidificat temeliile 
imperiului rusesc. Memoria lui e eternisată în 
baladele poporului, cari îl presintă ca pe un 
erou naţional.

Vladimir Alexandrovici, mare duce rus, n. 
1847, fiu al împ. Alexandru II, căsătorit 1874 
cu princesa Maria de Mecldenburg-Sclnverin. 
Comandantul corpului de gardă.

Vladimir, com. rur. în Rom., j. Gorj, cu 1985 loc. 
Locul nascerii lui Tudor Vladimirescu (v. ac.). 
Cunoscută din 1.583 (7091). Casa de lemn în 
care s’a născut T. Vladimirescu se vede şi astăzi.

Vladimirescu, Tudor, eroul renascerii naţio
nale române dela 1821, n. pe la 1770—89 în 
Vladimir (v. ac.), din tatăl Constantin Ursu şi 
mama sa Ioana. N’a fost căsătorit; descendenţi 
direcţi nu are. La 1806 V. era biv vel comis, 
în 1808 sluger, iar pe timpul resboiului ruso- 
turc (1806—12) a fost numit de generalii ruşi 
parucic (locotenent) şi apoi decorat cu ordinul 
Vladimir. Pe la 1815 a fost numit vătav (sub
prefect). V., deşi se înălţase în i'anguri boie- 
resci, simpatisa cu poporul şi ura pe boieri, pe 
cari nu-i deoselJia de ciocoi. Cum moare Ale
xandru Şuţu, V. trece Oltul şi dă o proclamaţie 
prin care caută a rescula pe Olteni. La 21 Ian. 
1821 V. era în Tîrgu-Jiului şi pe la me()ul 
nopţii a pornit la Tismana. De aci sosi altă pro
clamaţie a lui V. în 4>ua de 22 Ian., prin care 
anunţă moartea lui Şuţu-Vodă şi rescularea po
porului pentru uşurarea dăjdiilor şi redobândirea 
drepturilor strămoşesci. Devenit stăpân preste 
Oltenia, se gătesce a pleca spre Bucuresci. Scrie 
mai ântâi lui Derviş paşa, muhafizul Vidinului, 
că domnii ţerii împreună cu boierii greci şi ro
mâni au jefuit ţeara, şi-l roagă a-i trimite jalba 
la împărăţie pentru a trimite un om credincios 
împărătesc la Bucuresci, ca să cerceteze şi să 
facă dreptate, căci el ou s’a ridicat decât asupra 
boierilor, cari au mâncat dreptatea locuitorilor. 
Intrând în Bucuresci dă o proclamaţie, în care
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arată: »că scopul seu este de a ocărniui pe toti 
cei ce au încins arma din partea a tot norodul 
spre sdrobirea ori cărui jaf şi a ori cărei ne
dreptăţi». Boierii uniţi cu V. trimit o tânguire 
Ia St.-Petersburg. căutând a îndreptăţi rescoala 
lui din cansa jafurilor domnilor străini. Prin 
aceasta caracterul social al rescoalei «îmbună
tăţirea stării săteanului» se schimbă în altul po
litic şi naţional «resturnarea domniei fanariote 
şi a îuti'onării celei naţionale». Aceasta l-a şi 
pus în vădită duşmănie cu Ipsilante (v. ac.). Că
pitanii lui V., lordache şi Sava, trecură în partea 
lui Ipsilante. Turcii intrând în ţeară, Y. voi să 
se retragă preste Olt spre a se întări în cas 
eventual în mănăstirile din Oltenia, pe cari le cu
prinse âncă dela începutul rescoalei. La 15 Maiu 
era la Pitesci. Ipsilante, -care era la Tîrgovişte 
însărcina pe lordache să prindă pe V. Acest 
căpitan eterist se folosi de nemulţămirile ban
delor nedisciplinate, cari nu se mai opriau dela 
.jafuri şi cai'i erau foarte aspru pedepsite de Y. 
O parte din bande erau alcătuite din Bulgari, 
Şerbi şi Albanezi, oameni străini de ţeară. Pe
depsele cu moarte îi făcură să lase pe lordache 
a lua prins pe V. din mijlocul oştirei sale. V. 
fu asasinat, dar moartea lui este începutul miş
cării de regenerare a poporului român, de atunci 
datează o nouă periodă a istoriei neamului nostru. 
Românii recunoscători au ridicat eroului lor în 
Tîrgu-Jiului (v. ac.) o statuă de bronz. (Cf. Xe- 
nopol. Istoria Românilor, tom. V; loan Ghica, 
Scrisori cătră V. Alexandri; Al. Ştefulescu, Istoria 
Tîrgu-Jiului, apoi Ilie Fotino şi C. D. Aricescu.) 
V. şi Ipsilante şi Mahmud. [Al. Ştefulescu.J 

Vladislav, numele mai multor domni români. 
1) Vladislav 1, domn al Ţerii-Românesoi, 1364 
până 1374. Lua domnia după tatăl seu Alexandru 
(f 1364). V. avu un conflict cu regele Ungariei, 
Ludovic, refusând să recunoască suzeranitatea 
acestuia asupra Ţerii-Românesci. Conflictul fu 
aplanat în 1366, Ludovic cedând lui V. Seve- 
rinul, care mai demult fusese ocupat de Unguri, 
şi recunosceudu-i posesiunea ţerii Făgăraşului 
şi a ţinutului Amlaşului, cu titlul de ban al 
Severinului şi duce al Făgăraşului, pentru cari 
feude unguresci V. se recunoscu, vasal al co
roanei unguresci. In 1368 el ajuta pe Unguri să 
respingă un atac al ţarului bulgar Şişman dela 
Târnova, unit cu Turcii, contra Bulgariei apu
sene (cu capitala Vidinj, ocupată de Unguri în 
1365; era prima ciocnire a Românilor, ca şi a 
Ungurilor cu Turcii. Cu consimţementul indige
nilor nemulţămiţi de stăpânirea ungurească, V. 
ocupîi apoi Vidinul, spre a-1 păstra pentru cum
natul său Sracimir, fostul ţar al Bulgariei apu
sene, detronat de Unguri în 1365. Aceasta avu 
de urmare un nou conflict ou Ungurii. In vara 
a. 1369 două armate, una din Transilvania sub 
conducerea voevodului Transilvan Nicolae, alta 
din Bulgaria, condusă de regele însuşi, care 
restabili acolo autoritatea coroanei unguresci, 
întrară în Ţeara-Românească. Armata din Tran
silvania fu bătută în valea lalomiţei, unde voe- 
vodul Nicolae cu vice-voevodul Petru şi cu mulţi 
nobili şi ostaşi remaseră pe câmpul de luptă; 
armata regelui reuşi să ocupe Severinul. După 
pacea încheiată în acelaş an, Sracimir fu rein
tegrat în domnie ca vasal unguresc sub garanţia 
lui Y., iar domnul român păstră feudele unguresci

ce Ie avea înainte de resboiu, banatul Severinului 
şi ducatul Făgăraşului (cu ţinutul Amlaşului), 
care se găsesc apoi iarăşi în posesiunea lui Y. 
Probabil în legătură cu această pace, Y. consimţi 
să se institue, în Nov. 1369, un episcop catolic 
pentru Ţeara-Românească şi ducatul Făgăraşului, 
cu titlul de episcop de A rgeş, ca snfragan al 
episcopului Transilvaniei. Acesta era cel dintâiu 
episcop catolic de Argeş. (Data 1332 pentru 
«Vitus episcopus Argensis», Ia'Benko, Mil- 
kovia, este o greşeală de transcriere.) In 1370 
Y. inflinţâ un episcopat ortodox al Severinului, 
ca al doilea episcopat al Ungrovlahiei; mai ina-i 
inte înfiinţase în banatul Severin mănăstirea 
Yodiţa, după îndemnul lui Nioodin, primul ei 
egumen. La sfîrşitul domniei, Y. avu iarăşi osti
lităţi cu Ungurii (1374). In acest ultim resboiu, 
asupra căruia ne lipsesc sciri mai precise, legă
turile cu Ungaria fură rupte cu desăvirşire. 
Severinul, ţeara Făgăraşului şi ţinutul Almaşului 
se găsesc apoi în stăpânirea Ungurilor, fiind 
retrase ca feude unguresci, iar urmaşul lui V., 
fratele seu Radul, nu mai recunoasce suzera
nitatea regelui. Dela Y. avem cele mai vechi do
cumente domnesci: un chrisov slovenesc pentru 
mănăstirea Yodiţa (fără dată) şi trei diplome 
latinesc!, adecă un privilegiu comercial pentru 
Braşoveni (1368), un act relativ la episcopul 
catolic al Ţerii-Românesci şi al Făgăraşului (1369) 
şi o donaţiune în ţeara Făgăraşului (1372). La 
documentul din 1368 s’a păstrat şi sigilul cu 
inscripţia: fS LAD1ZLAY[S DEI Gratia vai- 
voda TrajNSALPlNYS B[ANms DB Zeu- 
rinio D]VX DE FYGRYS. Dela el avem şi 
cea mai veche monetă a Ţerii-Românesci, cu 
inscripţia: Ţ Mjoneta] LADIZLAI WAIVODE 
t TRANSALPINI; pe revers vulturul, marca 
ţerii, pe avers scutul dinastiei Anjou a Unga
riei. (D. Onciul, Originile Principatelor Române. 
Bucuresci, 1899. lorga. Lupta pentru stăpânirea 
Yidinului în 1365—69. Convorbiri literare, 1900. 
D. Onciul, Titlul lui Mircea cel Bătrân. Conv. 
literare, 1902—03.) [D. On.]

Vladislav II, domnul Ţerii-Românesci (1451 
până 1456). E fiul lui Dan II. In tot timpul 
domniei sale a fost în bune relaţii cu Ungurii; 
cu toate acestea, se pare că tot cu ajutorul ace
stora i-a luat domnia, ucigându-1, Ylad Ţepeş 
în 1456. E înmormântat la Mănăstirea Dealului.

Vladislav III, domnul Ţerii-Românesci (1523; 
1524). Usurpâ în două rânduri domnia lui Radul 
dela Afumaţi şi într’amendouă cu ajutorul Tur
cilor. Antâiu, când Radul fu gonit de Turci în 
Februarie 1523, Y. primi domnia, închinându-i-se 
chiar în Pârvulescii; dar nu stăpâni decât până 
în Novembre, când locu-i fu luat de Bădioa- 
Yodă. A doua oară, când Radul fu din nou gonit 
de Turci în 1524 Martie, aceştia pun iarăşi iu 
domnie pe Y., care isbutesce a se împăca şi cu 
Ardelenii. In Nov. 1524 Radul dela Afumaţi şi 
Yladislav sunt chemaţi amândoi la Poartă: cel 
dintâiu primi domnia; iar cel de al doilea mazilia 
împreună cu o pensie. (Cf. lorga. Studii şi Doc.)

[A. L.]
Vladislav, (magh. Vldszlo), regi ungari: 1) 

V. I, n. 1424, fiul regelui polon V. lagello dela 
Hedvig, fata reg. ungar Ludovic cel Mare, a 
ocupat tronul polon în etate de 10 ani, iar în 
Ung. s’a încoronat la 1449, şi s’a resboit l*/a au
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cu Elisabeta, veduva regelui Albert, care încoro
nase pe fiul ei Ladislau (v. ac.) Posthumul, apoi 
dela 1444 cu Tui-cii, f 10 Nov. 1444 în lupta 
dela Vama (v. ac.).

2) Vladislav II, supranumit Dohşe, fiul reg. 
polon Casimir dela fioa Elisabeta a reg. ung. 
Albert. 1469 ales rege al Boemiei; iar 1490, 
după moartea lui Matia Corvinul, şi rege al Ung.; 
a avut să lupte ou princ. polon Albert şi cu Ma- 
ximilian fiul împ. Prideric, ambii pretendenţi la 
coroana Ung., apoi cu Turcii, cari au fost bă
tuţi în mai multe rânduri de loan Corvinul şi 
Paul Kinizsi. Sub V., care avu să lupte şi cu 
mari greutăţi financiare. Ung. a început a de- 
căde, meat la moartea lui, 1516, ţeara se găsea 
în starea cea mai deplorabilă, (v. şi art. Un
garia şi Ladislau.)

Vladislav, Sfântul, v. Ladislau I. — V. Po- 
sthumul, V. Ladislau V.

Vladislav, regi poloni: 1) V. I Lohietek, duce 
de Cracovia, dela 1313 rege polon, f 1333 în 
Cracovia. 2) V. II Jagello, n. 1348, 1381 mare 
duce al Litvaniei, după încreştinare s’a căsătorit 
cu regina Hedvig şi la 1386 a ajuns rege polon. 
La 1410 a bătut pe cavalerii teutoni laTannenberg; 
a înfiinţat universitatea din Cracovia, t 31 Maiu 
1434. 3) V. III, fiul lui V. II, n. 1424, la 1434 
s’a încoronat rege, la 1439 a fost ales şi rege 
al Ungariei, identic cu reg. ung. V.il (v. ac.). 4) 
V. IV, o fiul lui Sigismund III, din dinastia Vasa, 
n. 1595, a domnit 1632—48, a bătut la 1637 
pe Ruşi, a acordat favoruri mari lesuiţilor.

Vladnic, baltă în Rom., j. Iaşi, formată din văr
sarea mai multor ape, are o extensiune mare 
şi afun(Jime până la 10 m. Conţine mulţi pesci 
şi raci. Stuful şi papura acopere o parte mare 
din suprafaţa ei. Pe alăturea ti’ece calea ferată 
laşi-Ungheni.
, Vlăduţlu, Nieolae, preot gr.-cat. şi prefect rom. 
în 1848—49, n. 1818 în M. Bogata, a studiat 
la gimn. din M. Oşorhei şi Blaj, iar dreptul în 
Cluj. In 1840 s’a reîntors la Blaj şi a studiat 
teologia. In 11 Dec. 1848 comitetul naţional îl 
numi prefect în regiunea Câmpiei cu 92 sate. V. 
s’a distins printr'un devotament şi curagiu extra
ordinar. (Cf. Raportul lui lancu.) [1. St. Ş.]

Vlahi, V. Valach.
Vlahia, numele unor teritorii locuite de Ro

mâni în peninsula Balcanică, cum şi al Ţerii- 
Românesci şi al Moldovei, în formă grecească. 
In evul mediu se află numite următoarele Vlahii 
deosebite : V. mare = Thessalia, V. mică în Pind, 
V. superioară (Anovlaha) în Epir, V. neagră = 
Ţeara-Româuească (laTătari Kara-Ulag, la Turci 
Kara-Iflah, la Bulgari şi Şerbi Kara-Vlaska) 
şi Moldova (greoesce MaurovlahiaJ, pe lângă 
Ungrovlahia (= Ţeara-Românească) şi Moldo- 
vlahia (= Moldova), v. şi art. Valachia.

Vlaho-Livadhon, frumoasăcomunăai'ămânească, 
situată pe poalele muntelui Olimp în Tesalia 
turceasca, vil. Salonic, are 3000 loc. Dialectul 
acestei comune e studiat de Weigand în »Die 
Sprache der Olympo-Walachen». Leipzig, 1888.

Vlaho-Meglen, v. Meglen.
Vlahovlciu, lianiil, episcop al Bucovinei, n. 

în Banatul Timişan, a fost preot în Petrovoselo, 
apoi ieromonach şi vicar în mănăstirea Covila 
din diecesa Baciului în Ungaria până în 1786, 
când, la recomandarea mitropolitului din Car-

loveţ, Moisi Putnic, fu adus în Bucovina de 
episcopul Dosoteiu Harescul şi însărcinat cu 
înfiinţarea şi conducerea unei şcoli clericale, care 
s’a deschis în Suceava în 1786. In Aprilie 1789 
fu numit episcop al Bucovinei şi se strămută la 
Cernăuţ dimpreună cu şcoala clericală, la care 
a remas şi mai departe profesor; s’a luptat mult 
pentru păstrarea şi reorganisarea acestei şcoli, 
dar nu isbuti; ea fu închisă în 1818. f 20 Aug. 
1822. (Schematismus der Bukowinaer gr.-orient. 
Diocese. 1897, pag. 15.) [Dr. 1. G. Sbiera.]

Vlahuţă, Alexandru, poet român, n. 5 Sept. 
1859 în Pleşesci, j. Tutova, a studiat dreptul 
la Bucuresci şi a îmbrăţişat cariera 4l3rlstică, 
dedicându-se literaturei poetice. A sens ântâiu 
la «România liberăm, unde lucra pe atunci B. 
Stefănescu (Delavrancea) şi Duîliu Zamfirescu. In 
acest (Jiarşi, dela 1886—88 în «Epoca», a publicat 
V. poesii de o rară frumseţă, novele, schiţe, ş. a. 
El începuse a scrie sub influenţa lui Eminescu, 
pe care îl adoară ca pe un măiestru; însă cu . 
timpul s’a emancipat, şi prin conferenţa sa «Cu
rentul Eminescu», a combătut energic acest cu
rent, care imita într'un mod fals partea cea 
slabă, pesimismul poetului. V. împreună cu 
Coşbuc, ac)i cei mai buni poeţi ai noştri, au des
chis poosiei lirice un nou curent mai viguros. 
Scrieri; Novele, voi. I, 1886; Poesii, voi. 1,1887; 
Din goana vieţii, 1890, poesii şi novele satirice; 
Dan, roman, 1 voi.. 1894; Un an de luptă, po
lemice literare, 1895; Iubire, un volum de poesii, 
1896, In curând după aceasta Icoane şterse şi In 
veltoare, alte 2 voi. de novele. Du an, 1894—96, 
a redactat împreună cu Dr. Urechiă revista 
«Viaţa». A întemeiat pe urmă altă revistă «Se- 
menătorul». In 1902 a scris România pitorească, 
tradusă şi în limba franceză. A(}i V. funcţio
nează in ministeriul cultelor, la casa şcoalelor, 
ca revisor şi conferenţiar şcolai’, şi pregătesce 
din însărcinarea ministeriului Istoria Românilor, 
în formă populară ca şi România pitorească.

Vlaşca, judeţ în Rom., se mărginesce cu Bulgaria 
şi cu j. Teleorman, Argeş şi Ufov. Suprafaţa de 
448,810 hect. e unduioasă, succedându-se dealuri 
şi câmpii brăzdate de rîuii şi văi, cari se scurg 
în Dunăre, apa principală din j. V. Pe marginea 
Dunării sunt bălţi întinse cu multă bogăţie de 
pesce. Clima j. e variată, vara e meridională, 
iernile sunt aspre. Pământul e roditor, producţia 
îmbelşugată de cereaiii, vinuri şi poame face 
bogăţia j. V. Comerciul e întreţinut cu cereale, 
lemne şi vite prin linii ferate, artera principală 
e navigaţia dunăreană şi şosele judeţ. V. are 
150,000 loc. şi e împărţit în 3 plăşi, are 1 tri
bunal de clasa primă, o curte cu juraţi şi 3 ju
decătorii de ocol. Partea şesoasă a fost căl
cată de Romani; în această parte s’au descoperit 
urme de cetăţi vechi. In decursul timpului s’au 
lăzuit pădurile, întemeindu-se sate de agricul
tori; pe timpul lui Ipsilante, j. V. era împărţit îu 
9 plăşi.

Vlăsla, rîu în Rom., j. Ilfov, isvoresce din 
pl. Znagovul şi se varsă în Ialomiţa. Apa lui e 
plină de stuf, are multe isvoare, intre cari sunt 
3 cu ape minerale: Fântâna dela Sabia Trăsnită, 
Fântâna dela Valea Moşei şi Fântâna Călugărului.

Vlăsinesci, com. rur. şi sat în Rom., j. Do- 
rohoiu, cu 1600 loc.; are 1 bis. şi 1 şcoală.

Vlassa, Elie (CicudiJ, n. 1813 în Cicud, a
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studiat la Cluj şi Blaj. Fost profesor Ia gimuasiu 
şi prefect în seminarul teologic din Blaj, apoi 
preot la Vereşmart şi viceprotopop al district. 
Arieş şi apoi trecut ca protopop al distr. Turda. 
La 1862 a fost numit canonic şi rector la se
minar. La 1863 a fost ales deputat la dieta din 
Sibiiu. t 1896, a lăsat şi o fundaţiune de sti
pendii, al cărei capital la finea anului 1902 era 
de 4450 cor.

Vlaasa, George, n. 1842 în Cicud, preot ce- 
libe şi profesor de matematică şi geometrie 
în Blaj, la 1882 capelan castrens şi apoi pro
topop onorar. A scris Aritmetica şi Geometria 
pentru cursul inf., amendoue după MoCnik. A 
făcut o fundaţiune pentru şcoala din Cicud.

Vlăstar, v. Luger.
Viissingen, oraş cu port în prov. olandeză 

Zeeland, la revărsarea Westerscbeldei; 13,500 loc. 
Port oomerc. şi de resboiu. Arsenal, şantiei-, co- 
merciu viu.

Voandzela Thou, (botan.) gen de Papilionacee, 
tribul Phaseolee, cu o singură specie, V. sub- 
terranea Thou, plantă erbacee din Africa tro
picală, Madagascar, remarcabilă prin fructele 
sale, cari îşi coc sub păment seminţele lor ule
ioase, comestibile, ca şi la Arachis (v. ac.).

Vocabular, (lat.) dicţionar (v. ac.) prescurtat; 
cuprinsul alfabetic al cuvintelor unei scrieri, 
sau ale tuturor scrierilor unui autor, ale unei 
arte, meserii sau sciinţe, cu traducere ic altă 
limbă.

Vocala, una din sunetele limbii, ce se pot 
rosti independent de altele. In limba română 
sunt 5 vocale fundamentale: a. e, i, o, u şi 2 vo
cale particulare: ă, î.

Vocaţlune, (lat) înclinaţiunea sau aplicarea 
particulară co cineva arată pentru vr’o ui'tă, 
sciinţă sau profesiune. V. însoţită de deprindere 
devine talent şi dexteritate. In acest înţeles se 
4ice că cineva are V. pentru preoţie, musică, 
medicină, etc. [PI.]

Vocativ, V. Caşul.
Voce, resultatul acţiunii organului vocal, care 

funcţionează ca un adevărat instiaiment musical, 
de suflare şi ancie, constituit din 3 părţi prin
cipale; 1) plămânii cu trachea, jucând rolul de 
foi producătoare a curentului aerian; 2) larin- 
gele (v. ac. şi ilusti-. voi. 111, pag. 57), cu coar
dele vocale, adevărate ancii vibrante şi 3) fa- 
ringele cu cavităţile bucale şi nasale jucând rolul 
de resunători. V. se poate presenta sub trei 
forme deosebite: 1) brută, ţipetul, răcnetul, pro- 
ducţiuni de sunete neapreciabile; comună omului 
şi animalelor; 2) articulată, producţiunea su
netelor formând vorbirea, proprie omului şi numai 
imitată de unele animale; 3) modulată sau cân
tată, producţiune a sunetelor aşa 4'se musicale, 
proprie omului şi paseiilor. Pe când însă V. ar
ticulată e accesibilă numai convenţional acelor 
iniţiaţi în secretele limbagiului întrebuinţat, atât 
V. brută cât şi cea musicală sunt universale, 
avendu-şi originea în însuşi expresiunea natu
rală a sentimentelor intime ale omului. Sunetele 
ce formează V. musicală se deosebesc între ele 
prin intensitate, dopingend dela forţa curentului 
producător, prin înălţime, dela tensiunea coar
delor vocale, şi prin timbru, dela conformaţiunea 
şi modul de funcţionare a organelor resunătoare. 
Din punctul de vedere musical, V. se împart

în 4 mari categorii, deosebite între ele prin 
extensiune şi caractere: sopran şi alt, voci 
femeiesci sau copilăresc!; tenor şi bas, voci 
bărbătesci, fiecare dintre aceste categorii su
portând âncă 2 sau 3 subdivisiuni. Asemenea 
vocile pot fi clasate în grave, medii, acute, după 
înălţimea lor relativă; în dramatică, ufoară 
lirică, mică, de salon, teatrală, ş. a., după ca
racterele timbrului, extensiune şi putere. Ancă 
în privinţa modului de emisiuile V. poate pre
senta sunete aşa numite de piept sau de cap, 
falset. Cuvântul V. e întrebuinţat uneori in 
tratate de composiţiune în sensul de partidă ar
monică, şi uneori chiar în sensul de sonoritate 
a unui instrument. F. angelica, humana, virgi
nale, jocuri de orgă, de diferite dimensiuni, cău
tând a imita, printr’o tremurătură mai mult sau 
mai puţin pronunţată, V. omenească. [T. C.]

Vochlţa, numele greşit dat de unii istorici 
Măriei, fica lui Radu cel Frumos, domnul Ţerii- 
Românesci. In urma bătăliei dela Isvorul Apei 
(Nov. 1473), între Petru Radu şi Ştefan cel Mare, 
acesta ieşind învingător, duse cu el averile, 
precum şi pe soţia şi fica lui Radu. Mai târdiu 
o lua în căsătorie. Ea e mama lui Bogdan III 
cel Orb, şi a fost cea din urmă soţie a Marelui 
Ştefan.

Vodă-Carol, corn. rur. în Rom., j. Teleorman, 
pe valea Călmăţuiului, s’a format dela 1880 în
coace pe moşia statului Dorobanţul. Are 1284 loc., 
1 bis. şi 1 şcoală mixtă.

Vodena, oraş în vil. Salonic în Macedonia, cu 
15,000 loc., în cea mai mare parte Bulgari, a 
treia parte sunt Turci, sunt şi Greci şi Arămâni. 
V. e situaţă pe o terasă de 70—80 m. înălţime, 
de unde se coboară în mai multe cataracte apele 
rîului Cremu. Ocupaţiunea principală a locui
torilor e cultura viermilor de mătasă. V. a fost 
una din capitalele regatului bulgar şi ale pa- 
triarchatului bulgar, cum fui'ă Pieslav, Sofia, 
Moglena, Voden, Prespa.

Vodevil, (franc. Vaudeville), orig. cântec po- 
poporal franc, de cuprins satiric; astădi mai ales 
o mică dramă comică cu cântece.

Vodiţa, mănăstire veche în România, lângă 
Turnu-Severin; întemeiată 1370 de Vladislav 
Basarab.

Voetesci, numele mai multor comune nirale 
în Rom., între cari V. în j. Goij, cu 1025 loc., 
formată din 2 cătune, are 4 bis. şi 1 şcoală.

Voevod, capul statului, instituţiune politică la 
Români până în timpurile mai noue, datând 
înainte de descălecare. Este de origine slavo- 
bulgară, ca şi cuvântul ce îl exprimă (voevod- 
vojevoda-woewoda-wojwoda). Sub stăpânirea bul
gară şi la venirea Ungurilor, domnul era un 
senior, vasal ţarului bulgăresc ori regelui ungur, 
cu o autoritate teritorială şi cu atribuţiuni mi
litare şi judecătoresci. După descălecare devine 
suveran neatîniat (gospodar-gospodin) şi mai 
apoi cu totul de sine stăpânilor şi autocrat (samo- 
derjavnei). V., fie al Munteniei fie al Moldovei, 
era proprietarul absolut al tuturor ţinuturilor 
principatului, atât al celor pustii cât şi al celor 
avute înainte de alţii în stăpânire cu toate ve
niturile lor. De ele dispunea cum voia, la o parte 
din vechii proprietari găsiţi acî le rocunoscea 
acest drept (moşneni, răzaşi), pe alţii îi deapro- 
prietărea (rumânii, vecinii), altora le dăruia,
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creând o clasă de vasali nobili (boieri), dela 
alţii, spre pedeapsă, lua ce le dăduse, confirma 
dăruirile făcute de un predecesor cât şi dreptele 
cumpărări, etc. Fe lângă această absolută stă
pânire a proprietăţii, V. mai avea şi pe aceea 
a locuitorilor, căci el avea şi puterea judecăto
rească, drept de viaţă şi de moarte, usănd cum 
voia şi când voia, neavend nici o îngrădire le
gală voinţei sale, decât una slabă, sub raportul 
practic, al moralei. Mai marii boierilor şi ai bi
sericii (divanul) dădeau doar sfaturi, iar judecata 
numai când aveau delegaţia domnului. Tocmai 
mai târ()iu a început să se socotească V., nu ca 
stăpân, ci ca un simplu şef de stat, şi să se facă 
oarecare deosebire între el şi ţeară, spre a uu 
mai fi considerată aceasta, cu toţi locuitorii, ca o 
imensă moşie domnească. Cu această împreju
rare s’a şi constituit o avere publică şi afaceri 
publice. Transformarea treptată a acestui aşe
zământ politic se face şi in România mai în 
aceeaşi vreme ca în restul Europei.

Vogel, 1) V., Hermann Karl, fisician german, 
n. 3 Apr. 1842 în Leipzig. A studiat în Dresda 
şi Leipzig, 1874 a fost numit conducător al ob
servatorului astrofisical din Potsdam. Y. a studiat 
spectrul planetelor mari, mişcareastelelorfixe, ş. a.

2) Vogel, Hermann Wilhelm, chimist german, 
n. 23 Martie 1834 în Dobrilugk (Prusia), f 17 Dec. 
1899. A studiat în Berlin; 1893 a întemeiat reu
niunea fotografică din Berlin, 1864 a fost numit 
profesor de fotochimie la academia de industrie 
din Berlin, 1884 conducător al laboratorului foto- 
tecbnio dela politeohnicul din Cbarlottenburg. 
Dela 1864 redactează revista «Pbotographische 
Mitteilungen». A scris despre fotografie, analisa 
spectrală, ş. a.

3) Vogel, Eduard, călător african, n. 1829 în 
Krefeld, astronom; 1853 participă la expedi- 
ţiuuea afric. Barth-Overwegh şi înaintează până 
la Mosgu (9° lat. nord.), iar 1855 până la Binue. 
De aici pleacă spre "Wadai şi este asasinat 1856 
la "Wara. Biogr. de sora sa Elisa Polko.

Vogelfrei, (germ.; lat. exlex, utlagatus), pus 
afară din pacea de care se bucură obştea şi lipsit 
de ocrotirea de drept. In această situaţie se aflau 
toţi cei puşi în interdioţiune supremă (Oberacht, 
baunum imperii), cari prin asta pierdură averea 
şi drepturile, înaintea judecătoriei nu puteau nici 
acusa pe cineva nici pune mărturie, nu puteau 
ave copii legitimi, iar împotrivindu-se de a li 
aduşi înaintea judecătorului pentru a se justi
fica de crima lor, puteau să fie chiar ucişi.

Vogesil, (franc. Vosges), munţi între Alsacia 
şi Erancia, paralel cu Pădurea Neagră în lun
gime de ca. 225 km.; coastele estice preţipişe, la 
virfuri acoperiţi ou păduri, pe coaste vii şi pomet. 
Preste V. trec drumuri: dela Kolmar la Remire- 
mont, Schlettstadt-St.-Die, la capătul nordic calea 
ferată Zabern-Liiueville şi Hagenau-Saargemiind.

Vogorides, 1) V., Ştefan, caimacam al Moldovei 
după fuga lui Mihail Şuţu (1821). Fusese rânduit 
după ordinul Turcilor de domnul titular, numit 
mai apoi şi în Muntenia, Scarlat Calimab. La 
1834 numit prinţ al Samosului. t ai°i 1859.

2) Vogorides, Nicolae, fiul lui Ştefan V., n. 1820, 
t 1863 în Bucur., căsătorit cu fica marelui lo
gofăt Konaki; fu numit caimacam al Moldovei, 
pe timpul alegerilor pentru divanurile ad-hoc, în 
locul decedatului Teodor Balş (Marfie 1857). El

Itneialopedia română. Voi. UI.

avea f%ăduit tronul moldovean dacă va face, 
prin ori ce mijloc, ca deputaţii pentru divanul 
ad-hoc diu Moldova să fie anti-unionişti. De aceea 
duse la culme tot soiul de prigoniri contra unio- 
niştilor. Iu cele din urmă recurse şi la falsifi
carea listelor electorale. De aceea la alegerea 
efectuată divanul Moldovei ieşi în întregime anti- 
unionist. Dar partisanii unirii protestară cătră 
comisia europeană din Bucuresci. Poarta fu si
lită să anuleze alegerea divanului moldovenesc şi 
să ordone revisuirea şi rectificarea listelor elec
torale. In sfîrşit şi divanul Moldovei ieşi unionist.

3) Vogorides, Alexandru, principe, (turc. Aleco 
Paţa), n. 1825, ca fiu al principelui de Samos 
Ştefan V., a studiat în Berlin şi Paris; până la 
1877 ambasador turc la Viena, 1879—84 guver- 
norul Rumeliei orientale.

Vogt, Carol, prof. german, n. 5 Iulie 1817, 
f 5 Maiu 1895 în Genf. A studiat medicina, şi 
în Bern a ocupat catedra de anatomie şi fisio- 
logie. A fost membru în multe societăţi de sciinţe 
naturale în Germania, Francia şi Italia. Scrierile 
sale sunt strict sciinţifice şi populare; în parte 
mare au apărut în limba franceză şi italiană. 
Y. a fost şi un aprig anteluptător al materia
lismului în Germania.

Voguli, popor finic în nordul munţilor UraU, 
unde se ocupă cu vânătoarea, cu puţină agri
cultură. Se îmbracă cu piei de reni. Limba lor 
se apropie de cea ungurească. Dispar necontenit, 
n’ar fi mai mulţi de 6500.

Voicesci, corn. rur. în Rom., j. Yâlcea, pe valea 
Oltului, se compune din 2 căt. Are 1000 loc., 
3 bis., 1 şcoală.

Voievod, v. Yoevod.
Volla, corn. rur. în Trans., cott. Făgăraş, cu 

926 loc. rom. Protopopiatul gr.-cat. rom. V. se 
compune din 22 comune, cu 8246 suflete. Sediul: 
Făgăraş.

Volneasa, trecătoare în Rom., j. Argeş.
Voinesci, 1) V., com. rur. în Rom., j. Iaşi, 

formată din 4 sate, cu 2155 loc. 2) V., com. 
rur. în j. Muscel, se compune din 2 cătune, cu 
1190 loc.

Volnescu, 1) V., Eugeniu, pictor rom., n. 26 Maiu 
1844, a făcut studii de literatură şi drept la 
Atena şi Paris. A ocupat funcţii diplomatice; a 
fost consul gen. la Budapesta (1879), de unde 
a trecut 1882 la Constantinopole, iar 1883 la 
Odessa. S'a afirmat ca excelent pictor de marine. 
Cu tabloul seu: Marea Neagră, a câştigat o me
dalie la exposiţia din Paris (1869). Alte tablouri 
mai principale: Un port de mare; Un moment 
suprem; Portul Constanţa; Naufragiu pe Marea 
Neagră, etc. Y. a fost şi profesor la şcoala de 
belearte în Bucuresci.

2) Voinescu, loan, om politic şi publicist ro
mân, n. 1816 în Bucuresci, f Dec. 1855 în 
Paris. A studiat în Odesa, a intrat în armata 
română şi a ajuns adjutant domnesc în 1840. 
La 1843 a intrat în magistratură şi la 1848 a 
fost ministru, şi făcu parte din locotenenţa dom
nească. Exilat, se stabilesce în Paris, unde a 
publicat Les Arabesques (1852) şi o traducere 
franceză a doinelor lui Alexandri. A tradus 
1836—38 pentru teatru mai multe comedii din 
repertoriul lui Moliere.

Voinov, Nieol., advocat şi om politic român, 
n. 1834 în Focşani, f 1898, a fost adeseori ales
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deputat şi senator, iar dela Nov. 1883 până la 
Ian. 1885 e ministru de justiţie în cabinetul 1. 
Brătianu. Fiul seu, Dimitrie V., n. 6 Febr. 1867, 
a studiat sciinţele naturale în Francia şi e prof. 
de morfologie generală la univ. din Bucuresci.

Voinţa, totalitatea fenomenelor sufletesc! ce 
presidă la mişcările noastre făcute cu consciinţă. 
V. se (Jice liberă când mişcările ce facem ne 
sunt impuse de propria noastră consciinţă; este 
constrînsă, când mişcările noastre ne sunt im
puse de alţii. V. liberă iarăşi poate fi concepută 
in două feliuri: ca liber arbitru (v. ac.), adecă 
ca ceva ce se exercită fără să fie determinat de 
nimic decât bunul plac al individului; şi ca deter
minată (v. Determinism), adecă ca ceva ce se 
exercită fiind determinat de motive (idei) sau 
mobile (sentimente, pasiuni), pe cari consciinţă 
ncastră le-a acceptat şi nu le privesce ca feno
mene străine de ea. V. în fllosofia lui Schopen- 
hauer este considerată ca fundamentul inteligenţei 
şi sensibilităţii şi în definitiv ca fundamentul tu
turor lucrurilor. In acest înţeles e sin. cu forţă.

„Voinţa Naţionali", diar politic cotidian, or
ganul partidului naţional-liberal din România, 
dela 10 Iulie 1884 până astă(ji.

Volt, Carol de, fisiolog german, n. 1831 în 
Amberg, Bavaria; a studiat medicina în Wiirz- 
burg şi Miinchen, mai târziu s’a dedicat stu
diului fisiologiei, îndeosebi a fîsiologiei alimen
telor; dela 1860 profesor în Miinchen. Scrieri: 
tiber die Theorie der Ernahrung, 1868; Phy- 
siologie des allgemeinen Stoffwechsels und der 
Ernahrung, 1881.

Voltlnel, comună rur. în Bucov., cu căt. Cri
văţul şi Pietroasa, parochie, moşie mănăstirească 
în căpit şi j. Rădăuţului, are 1369 locuitori 
(1324 ort.-or., 35 rom.-cat., 10 mos.), 1 şcoală 
primară, un cabinet de lectură »Lumina«.

VoluţchI, Emilian, profesor univ. şi scriitor 
rom., n. 31 Martie 1850 în Cernăuţ, a studiat 
aici teologia la 1874; se duse apoi la universitatea 
din Viena, Innsbruck şi Strassburg, unde se 
ocupă cu studiul Testamentului vechiu şi al lim
bilor orientale. 1877 prefect de studii la semi
narul clerical din Cernăuţ, iar 1881 promovat 
la univ. de aici ântâiui doctor în disciplinele 
teologice resăritene, şi începu îndată a suplini 
aici catedra de teologie morală, la care tu numit 
profesor definitiv în 1884; fu ales în trei rân
duri decan al facultăţii teologice şi odată rector 
al universităţii. In 1885 distins cu titlul de esarch, 
1891 protopresbiter, 1896 staurofor şi în 1899 
consilier consistorial onorar. Din 1895 redactează 
foaia bis. »Candela«. Ser.: Profetul losif, tradus 
şi explicat. Viena, 1882; Morala Testamentului 
vechiu, 1890; Coleoţiune de predici, 3 tom., 1896, 
1898 şi 1900. [Dr. I. G. Sbiera.]

Volvodeasa, comună rur. în Bucov., colonie 
nemţească numită Filrstenthal, parochie rom.- 
cat., moşie mănăstirească în căpit. şi j. Rădăuţ, 
are 1007 loc. (4 ort.-or., 961 rom.-cat., 42 mos.), 
1 şcoală primară, 1 sticlărie din 1803.

Volvodina sârbească, v. Banat.
Volyodinţ, corn. rur. în Banat, cott. Timiş, are 

3972 jug. cat. şi 1558 loc. româui.
Vojtek, corn. rur. în Banat, cott. Timiş, are 

1893 loc.. Germ. (1084), Rom. (700), iar restul 
Maghiari şi Şerbi. Staţiune a căilor fer. Timi- 
şoara-Bazias şi V.-Bocşa.

Volan, gai'nitură la rochiile femeiesc!, com
pusă dintr’o făşie de stofă, încreţită.

Volapiik, numele unei limbi universale, in
ventată de preotul I. Martin Schleier din Con
stanţa, în Elveţia, la 1879. Prima idee pare a 
o fi dat un P. St. Elugo, într’un opuscul din 
1617 la Anvers, care avu puţini adepţi. Dolille, 
în Preliminarele Georgicelor, amintesoe un pro
iect de limbă universală al lui Leibnitz. Cartea 
lui Schleier a făcut oarecare sven. Gramatica 
V. a lui e foarte simplă. Substantivele sunt toate 
masculine, afară de numele fiinţelor femeiesci. 
E fără articol; are 3 declinaţiuni în a, e, i; o 
singură conjugare şi vr’o 15,000 de cuvinte, 
derivate din 1300 de rădăcini, luate din deose
bite limbi romane şi germane. Fiecare literă re- 
presintă un singur sunet, ceea ce înlesnesce 
pronunţarea şi cetirea. Conscnantele alternează 
des cu vocalele. In 1890 V. numera vr'o 300 de 
societăţi de propagare şi vr’o 20 de jurnale. A(ji 
e aproape părăsită, în folosul altei limbi uni
versale, numită «Esperanto», Dar adevărata limbă 
universală, însă numai pentru sciinţă şi erudiţi, 
e limba latină, cum (jicea Flammarion, când 
primi o observaţiune astronomică în această 
limbă dela un român. [M. S ]

Volatil, proprietatea fisică ce c au unele cor
puri de a se evapora cu uşurinţă.

Volbura, vîrtej de vent (v. ac.); apă adâncă 
ce se învîrtesce în loc, cohiu de apă.

Volbura sau Volvura, numiri populare ale 
plantelor: Calystegia sepium R. Br., sin. Coe- 
volvulus sepium L. (v. ac.) şi Convolvulus ar- 
vensis L. (v. ac.). V. mare sau V. de garduri = 
Calystegia sepium R. Br. (v. ac.).

Volcanus, (de comun Vuleanua), la Romani 
(Hephaestos la Greci) (Jeul focului naturei oare 
topesce metalele. Ca (}eu al focului e şi ijeul 
vetrei casei (v. Vesta) ş pentru însuşirea aceasta 
este considerat ca un Lar (v. ac.) al familiei. 
Soţia lui e Bona Dea (v. ac.), care se numesce 
Maia (v. ac.), şi în rugăciuni se (jice: Maia 
Volcani. V. a avut preotul seu numit Kamen 
Volcanalis. Serbătoarea Voleanalia se ţinea în 
23 August cu ludi circenses; V. trecea şi ca un 
faur măiestru, care făcea arme pentru (Jei; de 
aci, patronul industriilor cari lucrează cu aju
torul focului.

Volei, (VuleiJ, vechiu oraş etrusc, în apropiere 
de Viterbo, începând dela 1827 s’au desgropnt 
multe anticităţi din mormintele dela V.

Volcineţ, corn. rur. în Bucovina, cu căt. Dum
brava şi Zolobul, parochie, moşie boierească 
în căp. şi j. Şiret, are 2266 loc. (2172 ort.-or., 
42 rom.-cat., 52 mos.), 1 şcoală primară, 1 ca
binet de lectură »Dumbrava«.

Volclnschl, loan Dr., cavaler de, medio, om 
politic rom., n. 5 Maiu 1846 în Suceava (Bucov.), 
a studiat medicina la Viena, unde se promova 
doctor în medicină, şi practică pe la diferite 
clinice. întors în patrie 1872, se aşeză în Cernăuţ, 
unde fu numit, 1879, la seminarul clerical die- 
cesan medio seminarial şi profesor de higienă, 
iar în 1883 medic la Institutul de maternitate 
şi în 1885 profesor de moşit. Din 1889 încoace 
funcţionează ca deputat în dieta Bucovinei. A 
publicat în nemţesce mai multe articole medio, 
iar în românesce: Moşitul, manual penti’u moaşe. 
Cernăuţ, 1883. [Dr. I. G. Sbiera.]



Volenti — Voltaism. 1235
VolentI, NiC; poet şi vechiu colaborator al 

«Convorbirilor literare», de profesiune legist în 
Iaşi. A publicat: Câteva strofe. Galaţi, 1875; 
Formă şi fond, oonferenţă cu subiect filosofic. 
Iaşi, 1894; Poesii. Iaşi, 1891; Câteva versuri. 
Iaşi, 1901; Poesii, 1903.

Volf, Cristian, autorul unui tratat de mate
matică tradus îu grecesce şi utilisat îu şcoala 
grecească din Iaşi în manuscript. «Tratatul era 
tradus de Nicolae Cercel şi pus îu rânduială de 
elevul Nicolae Ruset, în Moldova Daciei, în 
şcoala elenică de sciinţe în 1801, cuprindend 
aritmetica, logaritmele, geometria şi trigonome- 
tria, pe unde cerea trebuinţa cu figuri explica
tive*. (Xenopol, I. R., voi. V., pag. 035.)

Volga, cel mai mare rîu al Rusiei şi Europei, 
isvoresce în pădurea Volchovski, curge spre est 
pe la Tver (de aci în jos navigabil), Nişni- 
Novgorod până la Kazan, unde o ia spre sud 
pe la Simbirsk, Samara şi Saratov până la Sa- 
repta, unde o ia spre sud-est prin stepe sărate, 
desfăcendu-se în numeroase braţe (cel mai în
semnat braţ e Aehtubal şi la Astrachan se varsă 
în Lacul Caspic prin 8 braţe principale şi 20 se
cundare. Lungimea rîului e de 3690 km., din cari 
pe 3678 km. e navigabil; basinul 1.458,922 km*. 
Afluenţi principali: Oca (pe dreapta) şi Tverţa, 
Şeksna, Eama (pe stânga). Prin un grandios 
sistem de canale V. e legată cu Marea Neagră, 
Albă şi Baltică.

Volhynia, guv. în vestul Rusiei, 71,853 km*., 
cu 2.997,902 loc. (1897), în parte e sol productiv, 
restul păduri, stepe şi bălţi; fabrici de zahăr. 
Capitala Shitomir.

Vollţlune, fenomenul sufletesc ce se petrece 
în consciinţa noastră când executăm mişcări cu 
consciinţă. Este fenomenul elementar al vo
inţei (v. ac.).

Volney, Constantin, învăţat şi scriitor franc, 
n. 1757 in Craon, f 1820 în Paris. Studia dreptul, 
medicina, în urmă istoria şi limbile vechi. Că
lători în Egipt şi S,iria şi publică la reîntoar
cere : «Voyage en Egypte et en Syrie* (1787), 
carte însemnată ca precisiune de informaţii, pe 
care Bonaparte o consulta în expediţiile sale. 
Lui i-se datoresce un plan de alfabet comun 
limbilor orientale şi europene.

Volnicia, liber arbitriu (v. ac.). Volnic, arbitrar.
Volo, oraş în Tesalia cu 14,000 loc.; impor

tant ca port pentru exportul bumbacului şi al 
cerealelor din Tesalia. Drumuri de fier leagă V. 
cu Larissa şi cu Tricala.

Voloc, instrument de prins pesce care con
sistă într’o reţea lungă de 4—5 metri, uneori 
şi mai lungă chiar şi la capete sunt două bastoane. 
Se pescuesce ou acest instrument în bălţi, la
curi şi ape curgătoare mici. E tras de doi oameni 
aşezaţi la cele două capete ale volocului. Cele două 
bastoane trebue ţinute vertical şi marginea de jos 
a volocului trebue să se tîrască pe fundul apei.

Voloca pe Ceremnş, corn. rur. în Bucov., paro- 
chie, moşie boierească în căp. Storojineţ, şi j. 
Stăneştii de jos, are 1082 loc. (1022 ort.-or., 
14 rom.-cat., 46 mos.), 1 şcoală primară. Aici a 
existat între 1740 şi 1786 un schit de călugăriţe.

Voloca pe Derehluiu, corn. rur. în Bucov., 
parochie, moşie mănăstirească în căp. şi j. Cer- 
năuţ, are 3874 loc. (3708 ort.-or., 76 rom.-cat., 
90 mos.), 1 şcoală primară.

Vololaciil, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 
formează corn. cu satele Lacul şi Yalea Bună; 
are 1700 loc., 1 bis. şi 1 şcoală.

Voios, oraş cu port în Tesalia, nomarch. grec. 
Larissa, lângă sinul cu acelaş nume, 16,232 loc. 
(1896); episcop grec. In apropiere a fost anticul 
lolkos (v. ac.).

Volovatec, (botan.), v. Centaurea.
Volovăţ, veche corn. rur. în Bucov., ou căt. 

Fortăreaţa şi Vadul Vlădichii, parochie, moşie 
mănăstirească în căp. şi j. Rădăuţ, are 2711 loc. 
(2550 ort.-or., 107 rom.-cat., 54 mos.), 1 şcoală 
primară, 1 societate culturală «Dragoş*, 1 bis. 
zidită de Ştefan cel Mare 1502. Ruine dela o 
veche cetăţuie, zidită după tradiţiune de Dragoş, 
domnul Moldovei. (Cf. Marian S. FI., Tradiţii. 
Bucuresci, 1885, pag. 55—56.)

Voisci, seminţie italică străveche, locuia dea- 
lungul rîului Liris până la Marea Tirhenică. 
Centrul lor era oraşul Suessa Pometica. După 
lupte crâncene cu Romanii, au fost zdrobiţi cu 
desăvîrşire la 338 a. Cbr. şi de atunci au dis
părut de pe scena istoriei.

Volsinii, unul din cele douăsprezece oraşe 
etrusce, pe locul unde atji e Orvieto, 280 a. Chr. 
distrus; zidit de nou lângă Lacus Volsiniensis, 
a(ji Bolsena.

Volta, Alexandru, fisician ital., n. 18 Febr. 1745 
în Como, t 5 Martie 1827 tot acolo. La 1774 a 
fost numit profesor de fisică la gim. din Como, 
la 1779 la univ. din Pavia. A construit columna 
numită după dînsul, electroforul, electroscopul 
cu fire de paie, eto. V. a combătut hipotesa lui 
Galvani (v. Galvanism), stabilind teoria contac
tului (v. Voltaism).

Volta, alergarea în cerc a cailor într’un ma- 
negiu; în scrimă mişcare repede pentru a para 
lovitura adversarului; în jocul de cărţi mişcare 
subită pentru a aşeza o carte neobservat la un 
anumit loc. Tot V. se mal numesce şi schim
barea subită şi completă a direcţiunii, s. e. a 
unui bastiment, etc.

Volţa, (magh. Vdlee), corn. rur. în Trans., cott. 
Târnava mică, cu 1112 loc. români şi germani.

Voltalre, Franţois Mărie Arouet, de, celebru 
poet şi scriitor franc., n. 1694 în Paris, 1 1778. 
Primele studii le făcu la iesuiţii din Clermont. 
La etatea de 16 ani naşul seu, abatele Châ- 
teauneuf, îl întroduce în societatea libertină 
«Temple». La moartea regelui scrie epigrame 
asupra regentului şi e exilat. In 1719 publică 
trag. «Oedipe», care fu un eveniment. Forţat a se 
refugia în Anglia, aduse de acolo cele mai multe 
din ideile sale asupra filosofici, politicei şi oare- 
căror reforme literare. In 1750 fu invitat la 
curtea regelui do Prusia Fiideric II. In 1760 se 
stabilesce în Ferney, la fruntaria Elveţiei. Spirit 
universal, V. a cultivat toate genurile literare. 
A scris opurile istorice; Charles XII, Siecle de 
Louis XIV, Essai sur Ies moeurs; tragediile: 
Alzire, Merope Zarre, etc.; epopea: «Henriade». 
Inimitabil e însă în genul satiric şi epistolar, 
cari îi asigură un renume de poet plin de spirit 
şi vervă, unic în felul seu. Pentru bibliografia 
lui V. Cf. cartea lui Bengescu, premiată de 
acad. franc.

Voltaism, principiul fundamental în electrici
tate, formulat de Volta (v. ac.), după care 
contactul a doue corpuri eterogene stabilesce
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între dîosele o diierenţă de potenţial. Această 
diferenţă atîrnă numai dela natnra corpurilor 
şi dela temperatura lor; ea este independentă 
de mărimea lor, de forma lor şi întinderea supra
feţelor, cari se află în contacţ. (Cf. Poni, Pisica. 
Iaşi, 1895.)

Voltametru, aparat pentru măsurarea inten
sităţii curentului electric. V. se basează pe efectul 
descompunetor al curentului electric. Sunt V. 
cu hidrogen, gaz detunător, argint, ş. a. Ca uni
tate se ia intensitatea unui curent electric, care 
într’o minută produce 1 cm’, de gaz.

Volţi, (ital. = întoarce, presupunând pagina), 
în musică: V. presto sau V. subito= întoarce 
repede.

VoltIJor, un cal bine dresat, blând şi cu mersul 
în galop cadenţat. In loc de şea calul poartă 
o chingă cu două inele fixe deasupra spinărei. 
Calul merge în cerc în galop, iar călăreţii re
cruţi fac gimnastică de imlădiere şi de agerime, 
urcându-se şi coborîndu-se din fugă.

Voltollni, Sudolf, medic german, n. 1819 în 
Elsterwerda; câţiva ani a practicat medicina in 
diferite oraşe, 1862 a primit dreptul de a ţine 
prelegeri la univ. din Breslau din otiatrică şi la- 
ryngoscopie, 1868 a fost numit prof. extraordinar, 
t 1869. Scrieri: Ehinoskopie und Pharyngo- 
skopie; Die Krankheiten der Naşe und des 
Nasenrachenraumes.

Volturno, rîu în Italia de jos, vine din muntele 
La Meta (Apennini), se varsă în Mediterana la 
Castelvolturno, 185 km. lung. Lângă V. a bătut 
Garibaldi pe Neapolitani la 1 şi 2 Oct. 1860.

Volubila, (botan.) tulpină învîrtitoare în jurul 
unui suport, dela stânga la dreapta, dextrors 
(v. ac.), ca Fasolea, Kochiţa rândunelei; ori dela 
dreapta la stânga, sinistrors, ca Hameiul, Lo- 
nicera; rareori sensul învîrtirei e indiferent, ca 
la Solanum Duleamara sau Zârna. Causa în
vîrtirei e circumnutaţiunea (v. ac.).

Volubilitate, (lat.) limbuţia; facilitate, abun- 
danţă în cuvântare; înlesnire de ase mişca.

Volum, locul ocupat în spaţiu de cătră un corp.
Voluntar, ce s'a făcut din bună voie fără de 

nici o silă externă, nici flsică nici morală.
Voluntar, cetăţean care se învoiesce a întră 

de bună voie sub drapel, înainte sau după ser
viciul obligator. In armata română angajări vo
luntare se primesc la 18 ani; reangajări pe 2 
şi 5 ani după sfîrşitul terminului de serviciu 
obligator. Reangajările dau drept la prime şi 
chiar Ia pensiuni viagere. Y. înrolaţi în armata 
grecă a lui Al. Ipsilante se numiau voUntiri; 
iar oştirea nedisciplinată a acestuia volintirie.

Voluptate, plăcerea sensuală vehementă şi ire- 
sistibilă care, însoţită şi de pornirea spre satis
facţie, se produce instinctiv prin excitarea mai 
cu samă a boldului sexual la vederea unor fiinţe, 
persoane ori lucruri ademenitoare. Se arată mai 
ales în perioda puberţăţii şi se pierde cu înain
tarea în vîrstâ. [PI.]

Voluspa, numele unei poesii renumite din Edda, 
unul din cele mai vechi fragmente ale acestei 
epopei, cunoscut sub numele de V. sau Profeţia 
Volei. Voia e numele unei persoane mitologice, 
care avea darul profeţiei, cum ne spune Tacit 
despre femeile germane şi anume despre Velleda. 
Poate e numele generic al acestor profetese, nu
mite în Italia Sibylle (v. ac.). Horaţiu (Epode V,

v. 42), vorbesce de o vrăjitoare, Ariminensis 
Folia (dela Ariminum, acji Rimini, pe coasta Um- 
briei), pe care, nu seim cu cât temeiu, unii o pun 
în legătură cu Voia, derivându-i numele dela 
vechiul german fol, ital. folio, franc. fou = 
nebun, caracterisând entusiasmul şi furia pro
fetică. V. cuprinde, prescurtată în vr’o 2—300 de 
versuri, toată mitologia nordică, în o poesie în
fiorătoare, uneori obscură.

Voluta, molusc gasteropod, având ultima spiră 
a cochiliei foarte desvoltată şi marginea colu- 
melară cu îndoituri oblice foarte nete.

Volva, (botan.) înveliş general care acopere 
fructificaţia tineră a unor Ciuperci, ca Amanita 
(v. ac.). Când fructificaţia a devenit completă, 
V. se rupe, o parte a ei remâne la basa picio
rului pălăriei, o alta remâne pe suprafaţa pă
lăriei, ceea ce se poate observa la A. muscaria, 
la care petele albe de pe fondul roşu general 
al feţei pălăriei, şi umflătura dela basa piciorului 
sunt resturile V.-ei.

Volvox L., (botan.) gen de Alge vereji, ou vr’o 
trei specii, printre cari V. glohator L., formate 
din colonii de numeroase celule, dela 200—22,000; 
coloniile au formă de sferă şi se mişcă prin cilii 
vibratili ai indivizilor dela periferie. Trăiesc mai 
ales prin ape dulci.

Voivulus, sin. Oclusiune intestinală, încurcă
tură de maţe produsă prin înodarea de sine a 
unei anse intestinale, boală care neremiadată 
conduce la miserere şi la moarte. Tratamentul 
medical prin purgative drastice este foai'te pro
blematic, tratamentul chirurgical prin laparo- 
tomie este singurul care are succese mai 
sigure. [Dr. A. T.]

Vomare, deşertarea forţată a stomacului de 
conţinutul seu. V. e un act reflectoric şi se în
tâmplă astfel, că prin contracţiunile convulsive 
şi involuntare ale musculaturei stomacului şi ab
domenului stomacul se comprimează. Centrul 
pentru actul vomării se află în medulla oblon- 
gata; nervii sensibili, a căror iritare provoacă 
actul reflectoric, sunt nervii aparatului digestiv, 
organelor urogenitale şi peritoneului. Copiii vo
mează mult mai uşor decât cei in vîrstă. V. se 
observă la morbi de stomac şi intestine, chole- 
lithiasă, morbi de rinichi şi beşică, peritonită, 
anemie şi iperemie cerebrală, în cursul gravi
dităţii, etc. şi se poate uşor provoca prin gâdi- 
lirea faringelui şi a rădăcinei limbei. Terapia se 
orientează după morbul fundamental. Ca remedii 
simptomatice se întrebuinţează: ghiaţă, eter sau 
cloroform pe zahăr, morfină, cocaină.

Vomer, osul plugului, cartilagiul osos care des
parte nările între ele, el e.ste tapisat de ambele 
părţi de mucoasa pituiteră a nasului, (v. Nasul.)

Vomica, (med.) absces (v. ac.) în plămâni, care 
îşi face drum în bronchii, de unde este expectorat.

Vomitiv, (med.) remediu care provoacă vo
mare. V. Bmetica.

Vomitus, (lat) vomare (v. ac.).
Vomitus matutinus, vărsături de dimineaţă, 

cari apar curând după sculare cu deosebire In 
gastrita chronică a sdcoolicilor, pentru cari ele 
sunt caracteristice.

Vomotorla, v. Emetica.
Vonicerlu, plantă, v. Evonymus.
Vopisous, Flamus V., istoric roman, n. la 

Syracusa Siciliei, a trăit pe la începutul seci. IV;
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e unul din scriitorii istoriei auguste, (v. Scrip- 
tores historiae augustae şi Eutropius.)

Voracitate, lăcomie; aviditate în mâncare.
Voragine, lacoh de, n. pe la 1225—30 la Va- 

razze lângă Genova, dominican, dela 1292 ar- 
chiepiscopul Genevei, t între 1298—99. E mai 
puţin vestit pentru zădarnicele sale încercări 
de a împăca pe Guelfi cu Ghibelinii, decât prin 
operele sale literare. Afară de căutatele sale pre
dici, a scris o cronică a Genovei, o sorginte im
portantă a istoriei italiene. Cel mai mare succes 
avură însă legendele sfinţilor adunate de dînsui 
sub numele de »compilaţiune«, poreclită în urmă 
»de aur«. Este o lucrare tradusă mai în toate 
limbile, dar cam în stilul lui Metafrast; este 
însă nedrept a pune toate ciudăţeniile pe sama 
lui V,, de oarece critica modernă a constatat pe 
de o parte sorginţile, de cari s’a servit, iar pe 
de altă parte, adause posterioare. In ori ce cas, 
opera aşa, după cum s’a tipărit la 1470, a ins
pirat atât poesia populară cât şi pe cea cultă; 
e destul a cita pe Longfellow (R. de Nostitz- 
Rieneck în Barchenlexikon, Ereiburg i. B. 1889, 
VI, p. 1178 uu.).

Vorariberg, partea vestică a Tirolului, lângă 
lacul de Constanţa, 2602 km2., cu 116,073 loc. 
(1890). Capitala Bregenz. Din seci. XV în po
sesiunea cenţilor austr. de Tirol.

Vorba, cuvent, reunire de sunete sau sunet 
singuratic, oare exprimă o noţiune. V. se compun 
din una sau mai multe silabe (v. ac.), iar aceste 
din sunete (v. ac.). Vorbire, exprimarea gândi
rilor prin sunete ajticulate (v. Limba). Arta 
vorbirii, v. art. Eloquenţa şi Retorica. Organele 
vorbirii, v. art. Laringe şi Voce.

Vornic, Mare Vornic, demnitate veche în prin
cipatele române; se ocupa uu justiţia supr. a 
ţeiii în Moldova, iai1 în Valachia cu afacerile 
interne. In Moldova, din seci. XV erau doi V., 
mai în urmă trei (V. de ţeara de sus, do ţeara 
de jos şi V. de Suceava), în Muntenia unul, pe 
urmă doi. Afară de V. în slujbă mai erau alţii 
4eoe, cari aveau numai titlul.

Vornic se numesce şi tinerul care învită la 
nunţi şi la ospeţe.

Vorniceni, comună rur. în Rom., j. Dorohoiu, 
cu 1885 loc., 1 biserică şi 1 şcoală. Staţiune de 
cale ferată.

Vornicenii sau Tolova mică, comună rur. în 
Bucuvina, colonie ungurească numită şi Joesef- 
falva, atenenţă la parochia Drăgoieşti, parochie 
rom.-cat., moşie mănăstirească în căp. şi j. Gura 
Homorului, are 1070 loc. (422 ort.-or., 593 rom.- 
oat., 17 protest., 46 mos.), 1 şcoală primară.

Vorobchieviclu (şi WorobkiemceJ, 1) V., Isid., 
profesor, componist, scriitor rom., n. 6 Maiu 1836 
in Cernăuţ, unde a studiat teologia; ca paroch la 
Ruşii Moldoviţei, merge 1868 la conservatorul 
din Viena spre a se perfecţiona în arta musi- 
cală, 1869 fu numit în Cernăuţ profesor de mu- 
sica corală la şcoalele secundare şi pentru alumnii 
clericali, în care calitate a lucrat până la 1899, 
înavuţind literatura musicală cu o mulţime de 
composiţiuni bisericesc!. Şi ca poet rusesc şi-a 
câştigat renume, publicând sub numele de I>a- 
nilo Mlaca diverse scrieri lirice, epice şi drama
tice. Ser. şi comp.: Manual de armonie musicală. 
Cernăuţ, 1869; Cântări corale pentru liturgia 
Sfântului loan Gură de aur. Viena, 1869 şi 1880;

Colecţiune de cântece pentru şcoalele poporale 
fasc. 1. Cernăuţ, 1870 şi fasc. 1—3 Viena, 1889 
până 1891; Flori din Bucovina, opt cântece cu 
acompaniare de pian. Cernăuţ, 1870; Kurze allg. 
Musiklehre fiir Schule und Haus. Cernăuţ, 1871 
şi Cântări liturgice ort.-or. Viena, 1887, etc.

2) Vorobehieviciu, Nistor, scriitor rom., n.
29 Oct. 1838 în Ciocănesc! (Bucov.). Dela 1874 
paroch în Brodoc pe Nistru şi apoi în Cuciurul 
mare. Distins pentru activitatea sa rodnică în 
1880 şi 1891 cu titlurile de esai’ch şi protopres- 
vitru şi 1899 cu crucea de aur pentru merite. 
A fost corespondent între 1860 şi 1880 la fia
rele : Concordia din Budapesta, Albina şi Amicul 
poporului şi a publicat şi Schiţe istorice, rela
tive la oj-ganisarea bisericei ort.-or. sub Austria. 
Cernăuţ, 1900.

3) Vorobehieviciu, Eugeniu, scriitor rom., fiul 
lui Isidor V., n. 17 Iulie 1863 în Dăvideni, a 
studiat în Cernăuţ teologia şi la facultatea filo
sofică din Lemberg. In 1887 se călugări sub nu
mele de Emanuîl şi fu distins în 1897 cu titlul 
de sincel. In 1899 se strămuta la Cernăuţ ca 
profesor de religiune la pedagogia i. r. Ser.: Die 
geographisch-statistischen Verhăltnisse der Bu- 
kowina. Lemberg, 1893; O scurtă privire sta
tistică istorică asupra archidiecesei Bucovinei, 
muscălesce. Lemberg, 1893; Die ortodox-orien- 
talische Kirche in Lemberg, 1896; Psaltihiea, ru- 
sesoe. Viena, 1896; etc. [Dr. I. G. Sbiera.]

Vorona, mănăstire de călugări în Rom., pe 
moşia statului Vorona, j. Botoşani, adăpostesce
30 călug. Se (Jice a fi fundată de călugări ruşi 
prin 1600, are 3 biserici vechi.

Voroneţ, odinioară Corbul, comună rurală în 
Bucov., fostă mănăstire, expositură parochială, 
moşie mănăst. în căpit. şi j. Gura Humorului, 
are 486 loc. (426 ort.-or., 49 rom.-cat., 11 mos.), 
1 şcoală primară. Biserica parochială, odinioară 
renumită mănăstire de călugări, este zidită de 
Ştefan cel Mare în 1468. Mănăstirea a avut mai 
multe moşii, dar fură secularisate în 1786 pentru 
fondul religionar gr.-or. bucovinean. Aici s’au 
păstrat cele mai vechi remăşiţe ale literaturei 
românesc!, ca Codicele voronefan şi Psaltirea 
voronefană, ambele în păstrare acum la Acad. 
rom. din Bucuresci. (Cf. I. G. Sbiera, Codicele 
voroneţan. Cernăuţ, 1886, pag. 256—265; F. A. 
‘Wickenhauser, Geschichte der Kloster "Woronetz 
und Putna. 1886 şi 1888; Is. Onciul, Fondul re
ligionar. 1891, § 11.) [Dr. I. (j. Sbiera.]

Viirosmarty, Mihail, poet maghiar, n. 1800 în 
Nyek, cott. Alba, 1 1855. A studiat dreptul şi 
câtva timp a profesat advocatura, dela care se 
înstrăinează în scurt timp şi se dedică litera
turei. Direcţia romantică din poesia germană o 
introduce şi în literatura magh., dându-i în al
cătuirile sale un timbru naţional maghiar. A cul
tivat de o potrivă toate trei genurile poesiei. In 
dramă crează: Eincskereso, Vernăsz, Banul Marât, 
Csongor es Tiinde; în epică: Zalân futâsa, Xet 
szomszedvâr, Tiindervolgy, Szeplak şi balade na
ţionale, mai multe volume de poesii lirice, erotice 
şi patriotice. Cea mai populară poesie patriotică 
e Sz6zat-ul, care a devenit imn naţional. Ope
rele lui complete au apărut în 1864 în 12 voi. 
şi la 1884 în a doua ediţie sub supravegherea 
esteticianului Gyulai. [T. S.]

Voroveni, corn. rur. în Rom., j. Muscel, se
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compune din 3 căt., cu 735 loc. In V. se gă- 
sesce lignită şi isroresc ape sărate şi sulfuroase.

Vosgll, (franc. Vosgea), mun(i între Alsaţia 
şi Francia, v. Vogesii.

Vosglas, (slav.) exclamare, intonare cu vers 
mai înalt, după cum se încheie rugăciunile pu
blice dela cultul divin.

Voss, Johann Heinrich, poet şi filosof germ., 
n. 1751 în Sommersdorf, dela 1805 prof. în 
Heidelberg, f 1826. S’a distins prin traducerea 
clasicilor vechi (Homer, Virgilius, Ovid, etc.). 
Ser. orig. princ.; »Idyllen« şi »Luise«. Fiii sei 
Heinrich (f 1822 ca prof. în Heidelberg) şi 
Abraham (prof. în Kreuznach, f 1847) au con
tinuat traducerile lui.

Vot, părere, sufragiu dat la o alegere (v. ac.) 
sau la deliberarea unei chestiuni. Y. poate fi 
decisiv sau numai consultativ (v. Consultatiune), 
ori derimător (în cas de egalitate de Y. pro şi 
contra). V. de încredere sau V. de blam se nu- 
mesce declaraţiunea unei corporatiuni prin care 
aceasta îşi exprimă încrederea ori neîncrederea 
fată de o persoană, (v. şi art. Sufragiu universal.)

Vot, act religios, ce cuprinde in sine o pro
misiune făcută lui D(Jeu de a săvîrşi un lucru 
bun şi posibil. Y. este real şi personal, după 
cum se promite ceva lucru ca: elemosină; sau 
ceva lucrare ca: rugăciune, postire.

VotlacI, popor flnic din guvernamentul Ferm. 
Dedaţi la beutură, dar pricepuţi la ţeseturi şi 
împletituri. Profesează şamanismul (fiinţa su
premă Inma, Ilmar, locuiesce în soare). Tole
rează poligamia. Se ridică la 250,000 sufiete.

Votiv, (lat) devotat; promis; dat, făgăduit.
Votum, (lat) promisiunea făcută (Joilor (v. Yot); 

părerea sau consimţementul singuraticilor dat în 
scris sau oral asupra unei chestiuni.

Vovusa, sat arămânesc cu 700 loc. în valea 
Yovusei în Zagori în Epir, vil. lanina. Are 
şcoală românească.

Vox, (lat) voce, glas, ton.
Vrabia, (Fringilla domestica) pasere din ord. 

cântătoarelor, cu ciocul conic. Corp rotund, aripe 
scurte, picioare scurte şi tari, ciocul scurt, conic 
şi gros. Femeiuşcă şi puii sunt cenuşii, bărbă- 
tuşul are pe cap şi gât penele mai negre. E 
foarte respândit, iernează la noi şi e vătămător 
semănăturilor mâncând seminţele; dar şi folo
sitor prin distrugerea multor insecte vătămă
toare, mai ales primăvara.

Vraca, oraş în Bulgaria, v. Yraţa.
Vrag, la Slavi însemna pustietor, omorîtor, iar 

Yrah avea înţelesul de diavol (drac). La Slavii 
din lllyria Yraga-Stan însamnă locuinţa spiri
telor rele. Mai târ4iu, adecă în creştinătate Y. 
a însemnat când vrăjitor, când medic. De aci 
a vrăji. [Atm.]

Vrajă, V. Farmec.
Vrancea, plaiu în Bom., j. Putna, cu o supra

faţă de 80,000 fălci; se compune din 18 comune. 
Reşedinţa în Yidra. Pe la 1716 Y. făcea parte 
din cele 3 republice ale Moldovei (Kiegielz, Y. 
şi Câmpulung). Yrăncenii se crede că erau sta
biliţi în Y. âncă înainte de descălecare. La 1518 
exista aici un decanat catolic (»Yaranczensis«).

VrănescI, comună rur. în Bom., j. Muscel, 
pe linia căii fer. Golesci-Câmpulung; se com
pune din 5 căt., cu 6100 loc., are 1 şcoală şi 
2 biserici. 150 ha. vii.

VranI, com. rur. în Banat, cott. Caraş-Severin, 
cu 1872 loc., între cari 1849 rom. gr.-ort.

Vraniiiţ, com. rur. în Banat, cott. Caraş-Se
verin, cu 1598 loc., între cari 1584 rom. gr.-ort.

Vranja, oraş în sudul Serbiei, 9840 loc. (1896). 
Până 1878 a fost al Turciei.

Vrata, com. rur. în Bom., j. Mehedinţi, si
tuată în valea Dunării; are 1200 loc., cari se 
ocupă cu agricultura, economia de vite şi cu 
pescuitul. ,

Vrata, (Vraca), oraş în Bulgaria la coastele 
nordice ale Balcanului, 12,279 loc. (1893).

Vrotlllca, una din numirile populare ale plantei 
Cireaea lutetiana L. (v. ac.).

Vucova, (magh. Temes-Vukovdr), com. rur. în 
Banat, cott. Timiş, are un teritoriu de 3’292 jug. 
cat. şi 1211 loc. rom. şi şerbi.

Vucovar, comună in Croaţa şi Slavonia, cott. 
Sirmiu. Teritoriul com. e 9*047 jug. cat. In Y. 
sunt 9719 loc.. Şerbi, Slovaci, Magh. şi Germ.

Vuet, V. Yibraţiune.
Vuia, Georgiu, medic şi scriitor rom., n. 3 Maiu 

1850, t 112 Dec. 1900 în Arad. A studiat me
dicina în Budapesta fiind totodată cantor la biserica 
gr.-or. din Pesta. Dela 1876 medic secundar la 
spitalul contrai Bokus din Budapesta, iar la 1878 
aşezându-se în Arad, fu numit prof. de higienă 
şi chemie la institutul teologic-pedagogic din Arad; 
dela 1881 medio la băile Herculane. A publicat: 
Higiena poporală cu privire la săteanul român 
(1884); Naşe Trină, operetă comică într’un act. 
(Sibiiu, 1889); Boalele venerice. (Oraviţa, 1890); 
Din h'ecutul băilor Herculane. (Sibiiu, 1900). 
A mai publicat multe articole beletristice şi de 
sciinţă prin gazetele românesc!. Y. a fost membru 
ord. al secţiune! sciinţifice a »Astrei«. [*]

Vuietoare, una din numirile populare ale plantei 
Empetrum nigrum L. (v. ac.).

Vulcan, Samuil, episcop gr.-cat. român la 
Oradea mare, n. 1758 în Blaj. In 1778 fu primit 
de cătră episcopul M. Dragossy de teolog în 
diecesa Orăcjii mari şi trimis la teologie în se
minarul Sf. Barbara din Yiena. Reîntoroendu-se 
în diecesă şi hirotonit de diacon, fu poftit şi 
denumit de cătră împăratul losif II prefect în 
seminarul unde studiase teologia, mai târ(Jiu tot 
aici de vice-rector. In 1792 reîntors în diecesă 
fu numit canonic şi după moartea episcopului 
M. Dragossy, împăratul Francisc I la dorinţa 
clerului diecesan îl numi episcop al Oră(Jii mari. 
Ca episcop a organisat clerul, a visitat die
cesa şi a lucrat mult pentru prosperarea cle
rului şi a poporului român. Ori ce mişcare na
ţională din acele timpuri a aflat în Y. spriji
nitor energic. A lucrat mult pentru înteme
ierea preparandiei gr.-or. române din Arad şi 
a fondat gimnasiul superior gr.-cat. român (lin 
Beiuş (v. ao.), în 1828, căruia i-a dat mscrip- 
ţiunea: «luventuti hujus provinciae», şi în 1835 
l'a ridicat la gimnasiu mare cu 6 clase. Pentru 
gimnasiu lăsă o fundaţiune de 75,000 11. m. c. şi 
a dispus, ca din interusuriul acestui capital 
1147 fi. în fiecare an să fie destinaţi pentru bene
ficiu de pane pe sama studenţilor săraci fără 
deosebire de confesiune, f 25 Dec. 1839.

Vulcan, losif, scriitor rom.j n. 19 Martie 1841 
în Holod. A studiat liceul in Oradea mare şi 
dreptul în Budapesta. A fundat revista literară 
•Familia* la 1865, care a apărut ântâi la Buda-
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pesta şi apoi la Oradea mare. In jurul foii sale 
a grupat pe cei mai buni poeţi români; a mai 
redactat »Umoristul«, »Gura Satului» şi «Şeză
toarea». A publicat: Panteonul Român; Nuvele, 
3 voi.; Dela sate, 1 voi.; romanele: Sclavul amo
rului, 3 voi.; Ranele naţiunii, 2 voi.; Barbu 
Sti-âmbu în Europa, 3 voi.; Pata Popii, 2 voi.; 
apoi; Poesii, 1 voi.; Lira mea, 1 voi. şi piesele 
poporale: Ruga dela Chiseteu, Sărăcie lucie; 
comediile: Alb sau Roşu, Chiriaşul fugit. Mi
reasă pentru mireasă. Soare cu ploaie. Gărgăunii 
dragostei, şi tragedia: Ştefan-Vodă cel tiner, pre
miată şi jucată la teatrul naţional din Bucuresci. 
E iniţiatorul şi preşedintele Societăţii pentru în
fiinţarea unui teatni românesc în Transilvania. 
Academia rom. l-a ales membru corespondent la 
1879, iar membru activ la 1891.

Vulcan, (âncă în discuţie) planeta cea mai 
apropiată de soare. Ea s’a dedus mai mult prin 
calculele lui Le Verrier asupra perturbatiunilor 
lui Mercur şi se pare a se fi observat de vr’o doue 
ori. Cel care a ve(jut-o ântâia dată e Lescarbault 
medic la Orgeres (Francia). (Tisserand; Leşons 
de cosmographie. Paris, 1895.)

Vulcan, deschidere în scoarţa pămentului prin 
care magma şi gazurile fierbinţi din interior fac 
eruptiune. Un V. are do obiceiu înfăţişarea unui 
munte de formă conică, sunt însă şi V. fără con, 
cari se deschid direct la suprafaţă prin o simplă 
scobitură in formă de căldare, s. e. aşa numi
tele «Moare» din Eifel şi Auvernia. Scobitura în 
formă de pîlnie dela vîrful sau de pe laturile 
conului prin care are loc eruptiunea, se numesce 
crater, iar materia topită care iasă la suprafaţă 
din causa puterii vaporilor de apă solviţi în- 
tr'însa, se numesce lavă. Părticele de piatră şi 
de lavă pulberisată prin explosiune alcătuesc 
cenuşa vulcanică. Vulcanii activi sunt aşezaţi 
in şiruri dealungul coastelor continentelor şi în 
insule. Vulcani atinşi se găsesc în Carpati, ca s. e. 
Hîrghita, Calimani, Vihorlat, Detunata, etc.

Vulcani noroioşi sau Salţele, crepături ale 
scoarţei pămentului pe unde erupe apă sărată 
şi noroioasă însoţită de gaze şi in special de 
idrogen protocarbonat. Au mare asemănare cu 
vulcanii. Ele presintă un con, un crater şi un 
canal; se deosebesc însă de V. propriu (jişi prin 
originea lor şi prin materiile ce scot. Cei mai 
numeroşi V. n. se găsesc în regiunea Caspică 
caucasiană şi în împrejurimile oraşului Bacu. 
In Italia sunt numeroşi V. n., lângă Modena, 
Parma şi în Sicilia (Paterno şi Macalubo). Exi
stenta lor se citează şi în Asia mică. Java, etc. 
In România sunt asemenea cunoscuţi V. n. din 
regiunea petroliferă dela Beciu, Policiori şi Berea 
din judeţul Buzău.

Vulcana, staţiune balneară în Rom., j. Dâm- 
bovita, cu isvoare bogate în sulf şi clor.

Vulcanisare, tratarea cauciucului cu sulf sau 
cu o soluţie de chlorur de sulf în hyposulfit de 
sodă, în scop de a-1 face mai propriu diferitelor 
întrebuinţări. Se poate opera în două moduri, 
sau afundând cauciucul în sulf topit, sau tra- 
tându-1 cu o soluţie de chlorur de sulf. Se între
buinţează dela 1—7% sulf. Prin V. cauciucul 
nu se mai lipesce, şi nu se înmoaie la căldură. 
Asupra procesului chimic nu se scie nimic cu 
siguranţă; se susţine că ar fi o combinaţie chi
mică, ori apoi niechanică, sau un siiilplu amestec;

din altă parte se susţine că sulful, ori că chiorul 
ar fi corpul vulcanisator.

Vulcanism, hipotesa geologilor, cari susţin că 
rocele cari compun scoarţa Robului terestru s’au 
alcătuit în urma acţiunii vulcanilor (v. ac.). Intre 
aderenţii V.-lui sunt; Hutton, Buet şiHumboldt.

Vulcanus, v. Volcanus.
Vulg, mulţime, popor; vulgar, comun, obştesc, 

de jos.
Vulgarisare, expunerea sciintelor, filosofiei sau 

principiilor artei sub o formă populară, lesne de 
înţeles pentru toti. Uneori prin V. se înţelege 
traducere (v. ac.), mai ales din hmbile clasice 
vechi.

Vulgata, traducerea latină a Sf. Scripturi, fă
cută de cătră Sf. Ieronim între 389—404. Test. 
vechiu e tradus din limba ebraică şi chaldaică, 
iar Test. nou din limba grecă în cea latină. 
Traducerea Sf. Ieronim în scurt timp s’a lătit în 
întreagă biserica din apus, şi de aici s'a numit V. 
Această traducere a avut pururea mare autoritate 
şi a fost socotită de cea mai autentică. Aceeaşi 
apoi a fost declarată de cătră conciliul tridentin 
de cea mai autentică. Acel conciliu a hotărît ca 
să se tipărească sub supravegherea papei o biblie 
cât se poate de exactă, ceea ce după studii în
delungate s’a şi făcut la 1592 sub papa Cle
mente YIll. Din această ediţie apoi s’au făcut atât 
de cătră catolici cât şi de protestanţi mai multe 
traduceri în limbile din Europa. (Cf. Comely, 
Introd. în U. T. Libros Saoros. Paris, 1885, 1.1, 
cap. V.) [Dr. I. Radu.]

Vulnerare, v. Rănire.
Viilnus, (med.) plagă, leaiune traumatică, afec

ţiuni circumscripte locale produse în urma unei 
violenţe; afecţiunea se poate manifesta prin o 
simplă alterare a ţesuturilor, prin o distrugere 
a continuităţii acestora, prin pierderea unei părţi 
din substanţă. Când numai ţesuturile sunt alte
rate se vorbesce de contuaiuni; când continui
tatea e distrusă, fie că lipsesce ori nu ceva din 
substanţă, se deosebesc plăgi prin înţepătură, 
plăgi prin tăietură, plăgi prin amulgere; când 
atât continuitatea e distrusă cât şi ţesuturile al
terate, se vorbesce de plăgi contase. Y. se tra
tează prin pansamente antiseptice şi aseptice. 
Yindecarea poate urma în câteva 4ile, fără su- 
puraţiune şi granulaţiuue, în termin medical: 
per primam intentionem; ea însă se poate în
delunga prin puroiare, adecă plaga se vindecă 
per secundam intentionem.

Vulpea, (Vulpea vulgaris), mamifer din ord. 
Carnivoarelor, fam. Canidelor. Are ochi cu pupile 
verticale. Penii des, moale, galben-roşiu, la.frunte, 
umerii şi partea dinderet a spatelui alburiu, ase
menea la obraz şi gnimaz, la urechi negru. Coada 
lungă cu peri lungi, albă la vîrf. Lungimea cor
pului 70 cm., a cofjii 30—35 cm. Trăiesce în 
întreagă Europa, Africa de nord. Asia vestică 
şi nordică şi în America de nord, câte o păreche 
prin găuri în păduri. De obiceiu stă în găurile 
făcute de viezuri. Y. e un animal răpitor, vi
clean, precaut şi dibaciu, cause cari au pricinuit 
o mulţime de fabule atât în vechime cât şi astăzi. 
8e nutresce cu animale mici, ca iepuri, paseri 
şi şoareci. Blana se folosesce. Există o mulţime 
de alte specii.

Vulpea aurie şi V. galbenă, v. Şacal.
Vulpea polară, (Vulpea lagopusj, trăiesce în
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ţerile polare. Este mai mică ca Y. europeană. 
Are per de coloare brună sau cenuşie-albăstrie 
(vara), albă (iarna). Se adă mai ales în Groen
landa, Islanda, Spitzbergen, în general spre nord 
de al 60-lea grad lat. nord. Blănile au preţ mare.

Vulpea preriilor, (Corsae, Kirso sau Kirasuj, 
(Vulpes corsacj, mai mică ca vulpea euro
peană. Este roşcată. Trăiesce pe stepele din jurul 
Mării Caspice până în Mongolia. Blana ei se în
trebuinţează.

Vulpeni, comunărur. în Rom., j. Bomanaţi,form. 
din 2 sate, cu 1645 loc. Are 2 bis. şi 1 şcoală mixtă.

Vulplniţ, varietate de anhidrit, cenuşă brună, 
dela Volpino în Lombardia; întrebuinţat în sculp
tură (Marmobardiglio di Bergamo).

Vuitoare, Viitoare, vîrtej în o apă adâncă, 
provocat prin mişcarea circulară a apei, unde 
fundul este scobit în formă de pâlnie.

Vultur, pasere răpitoare de (ji, din ord. Ra- 
paoes (răpitoarelor). V. este una dintre cele mai 
mari paseri răpitoare, locuind stâncile singura
tice ale munţilor, de unde numai ijiua când îşi 
caută hrana se lasă şi spre câmpie, când devine 
spaima animalelor mici, prin puterea ciocului 
lui adus şi ascuţit şi prin forţa şi ascuţişul ghia- 
relor. Ca specii sunt: Pleşuvul (v. ac.) (Vultur 
fulvusj, ce trăiesce prin toată Africa, vestul Asiei 
şi sudul Europei; Condorul (v. ac.) (Sarcoram- 
phus GryphusJ sau V. munţilor; Şorliţa (v. ao.) 
sau V. mieilor (Gypaetus barbatusj, ce răposce 
chiar şi copii, trăiesce prin Europa şi Asia; Epu- 
rarul sau V. de stânci (Aguila fulvaj, ce trăiesce 
prin Europa, nordul Asiei şi America de nord; 
Pajura (v. ac.) (Aguila imperialisj, în centrul 
şi sudul Europei; Falconul sau Şoimul călător 
(Falco peregrinus), ce trăiesce prin Europa, 
(v. Falco); şi Şoimul islandic (Falco candicans), 
ce trăiesce mai ales în Islanda. [I. F. Voiteşti.]

Vulturul în liturgic. La chirotonirea arohie- 
renlui înaintea uşilor împărătesei în presbiterii 
se extinde un covor, pe care este representată 
o cetate spălată de trei rîuri, încungiurată cu 
ziduri şi cu turnuri. Deasupra cetăţii e depins 
un vultur cu aripi întinse, stând cu un picior 
pe turn, iar cu altul pe zidurile cetăţii. Când 
cel ales de archiereu, se presintă archiereului 
sfinţilor, atunci stând pe acel covor, depune măr
turisirea credinţei. V. închipuieece demnitatea 
şi superioritatea ierarchică a celui ales.

VulturenI, comună rur. în Rom., j. Tecuciu, 
lângă rîul Berheciu, se compune din 13 cătune, 
cu 1603 loc. (Gara la Berheciu). O altă corn. V. 
în acelaşi j. e situată la rîul Argheş, şi se com
pune din 3 căt., cu 3 bis. şi 1 şcoală.

Vulturlca, una din numeroasele numiri popu
lare ale plantei Hieracium Pilosella L. (v. ac.).

Vulturul, constelaţie în emisferul sud. (v. 
Zodiac.)

Vulturul, corn. rur. în Rom., j. Putna, se com
pune din 4 căt., cu2831 loc., 1 bis. şi 1 şcoală mixtă.

VutcanI, corn. rur. în Rom., j. Eălciu, situată 
pe un teritoriu deluros, cu 2502 loc., cari se 
ocupă cu agricultura şi cu cultura viilor.

Vydh de Bord, un Flamand, care cumpără în 
1231 dela Buiul, fiul lui Stoia, o proprietate, 
însă declară înaintea capitulului bisericei tran
silvane, că ^consimte a înapoia această proprie
tate vechiului ei stăpân, Trul fiul lui Cioru, dela 
care primise îndărăt banii ce-i dăduse, fiindcă 
Trul dovedise prin numeroşi martori că această 
proprietate aparţinuse din timpuri imemoriale 
străbunilor, moşilor şi strămoşilor săi«. Din acest 
document se vede că Românii aveau în Tran
silvania proprietăţi, cari pe la 1231 erau în pro
prietatea unor familii »a tempore humanam me- 
moriam transeunte».
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W, literă gotică sinonimă literei: V din alfa

betul latin, întrebuinţată cu deosebire la nume 
proprii.

Waadt, (franc. Canton de Vaud), canton în 
vestul Elveţiei, lângă lacul de Geneva şi Neuen- 
burg, 3232 km*., cu 251,297 loc. (1888), la est 
muntos, în colo colinos cu sol roditor; se pro
duce grâu, oves, cartofi, poame şi vin; înseninată 
industriede oroloage. Constituţiadela 1 Mart. 1885. 
Budgetul pro 1897 arată un plus de 80,106 franci. 
Capitala Lausanne. Mai înainte se ţinea de Bern, 
1798 devine de sine stătător, 1803 se constitue 
canton.

Waag, v. Vag.
Waagen, Guatav F., scriitor germ., n. 1794, 

1827 directorul galeriei reg. de tablouri în Berlin, 
1844 şi profesor universitar, f 1868. Scrierile 
lui W. se ocupă cu artele frumoase.

Wabash, afluent pe dreapta lui Ohio (America 
nord.), 805 km. lung, pe 480 km. e navigabil.

Wachau, sat lângă Lipsea, Germ., un însemnat 
punct de luptă în bătălia dela 16 Oct. 1813.

Wachenhusen, Hans, scriitor germ., n. 1827 în 
Trier; a participat ca corespondent al (Jiarelor 
germ. (»Kolnische Ztg.«, etc.) la resb. din Ciîmea, 
la cel din Italia 1859, la cel germ.-austriac 1866 
şi germ.-franc. 1870/1, şi a publicat despre aceste 
resboaie o serie de scrieri bine apreţiate (Von 
Widdin nach Stambul, 1855 ; Ein Besuch im 
tiirk. Lager, 1855; Tagebuch vom ital. Kriegs- 
schauplatz, 1859; Tagebuch v. osterr. Kriegs- 
schauplatz, 1866; Tagebuch v. franz. Eriegs- 
sohauplatz, 1870/1, etc.). A scris şi numeroase 
opere beletristice.

Wachmann, familie de crigine germană, roma- 
nisată, care a jucat un rol capital în dezvoltarea 
musicei in Bomânia. Joh., Andr. W., tatăl, 
(n. 1807 în Pesta, f 1863 în Bucur.), a venit 
în ţeară ca şef de orchestră a unei companii 
de operă germană (1830); în 1833 luă asupra-şi 
această întreprindere şi produse pe lângă piese 
germane şi lucrări originale cu text românesc; 
se citează o «Zamfiră», un «Mihaiu Viteazul la 
Călugăreni», de Eliade Rădulescu. Manuscriptele 
musicale ale lui “W. de pe acel timp au dispărut 
în marele incendiu dela 1847 ce a distrus o 
mare parte a oraşului. In 1850 "W. e codirector 
la teatrul naţional împreună cu C. Caragiali, şi în 
anul următor ia direcţiunea orchestrei acestui 
teatru, funcţiune ce o păstră până la moartea 
sa şi în timpul căreia a scris musică pentru un 
mare număr de piese, în total 67, dintre cari 
13 operete şi feerii, ca; Lampa minunată. Fata 
aerului. Roşa magică, ludita şi Olofern, Smeul 
nopţii, Steaua păstorului, ş. a.; apoi musică pentru 
vodeviluri, melodrame cu arii şi coruri, ş. a. E 
de observat că J. A, W. e unul din cei dintâiu

cari s’au ocupat de melodiile populare şi a căutat 
a se folosi de ele în scrierile lui. O fică a ace
stuia, Eleonora, a fost pianistă de valoare, cea 
dintâiu care a întrodus în ţeară concertele de 
piano cu acompaniament de orchestră, pentru 
care a şi scris chiar fantasii pe motive populare 
românesc!.

Wachmann, Eduard, fiul celui precedent, 
n. 1836 în Bucuresci; studiază mai ântâiu cu 
tatăl seu şi funcţionează chiar câţiva ani ca şef 
de orchestră în Craiova şi în Bucuresci; doritor 
însă de perfecţionare pleacă la Viena, unde ia 
lecţii cu celebnil Dachs (piano) şi cu G. Notte- 
bohm (composiţiunea), apoi la Paris, în conser
vator, cu Reber şi Carafa (composiţiunea), Mar- 
montel (piano) şi Benoit (orga). Moartea tatălui 
seu îl readuce în ţeară la 1863, şi obţine locul 
de şef de orchestră la teatrul naţional şi acel 
de profesor de piano la conservator, apoi acel de 
armonie (1864) şi în 1870 e numit director acestei 
instituţiuni. Membru în comitetul teatral, în con
siliul instrucţiunii publice, la Ateneu, profesor 
de musică a M. S. Regina. Titlul seu de glorie 
e acela de creator şi diriginte al concertelor sin- 
fonice, cari înfiinţate/ în 1868 au trecut astăzi 
numărul de 150 şi graţie cărora cele mai fru
moase şi de valoare cap de opere ale musicei cla
sice şi moderne s’au perindat în faţa publicului 
bucurescean. W. a publicat o broşură de noţiuni 
generale, o serie de exerciţii şi studii de întonare 
şi o colecţiune de basuri şi cânturi date pentru 
studiul armoniei, de o reală valoare. Pentru 
teatru, "W. nu numai scrie musică la un mare 
număr de piese, vodeviluri şi drame (Agaki flutur, 
Păunaşul codrului. Corabia, Salamandra, ş.a.), dar 
şi ca director de operă (1899—1901) abordează 
cu artişti români opere mari (Don Juan, Ebrea, 
Tannhauser, Lohengrin, Hughenoţii, Africana, 
Otello, ş. a.), cu o montare îngrijită şi luxoasă, 
cu coruri şi orchestră numeroase şi bine in
struite. S’a ocupat asemenea de dezvoltarea mu
sicei corale, atât prin coruri-bisericesci (la Dom
niţa Balaşa şi aiurea: 3 liturgii, 1 Te Deum, şi 
alte imne) cât şi prin coruri laice, mai cu samă 
pentru voci bărbătesc!, de care a publicat mai 
multe. In Apr. 1903 s’a retras din funcţiunile 
ce ocupa. [T. C.)

Wachsmuth,iîrnst, istoric germ., n. 1784,f 1866; 
1825 prof. în Lipsea. Lucrări: Hellenische Alter- 
tumskunde, 1820; Europăische Sittengeschichte, 
1850; Geschichte Frankreichs im Revolutions- 
zeitalter, 4 v.; Das Zeitalter der Revolution, 4 v.; 
Allgemeine Kulturgeschichte, 1830; Geschichte 
deutscher Nationahtăt, etc.

Wachtel, Teodor, celebru tenor germ., n. 1823 
în Hamburg. f 1893; a debutat 1849 în Ham- 
burg; a cântat timp mai îndelungat la opera
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curţii din Viena şi Berlin; ca oaspe a fost mult 
serbătorit în Londra, Paris, S. Francisco, etc. 
Şi-a conservat vocea fenomenală până Ia retra
gerea sa de pe scenă (în etate de (>4 ani).

Wachter, Carol Oeorg, jurisconsult german, 
n. 1797, a fost profesor în Tubingen şi în Lipsea, 
membru şi 1839—48 president al adunării sta
turilor germ., 1851 president al curţii de apel 
în Liibeck, 1855 membru în consiliul de stat, 
1866 deputat, etc. Ser.: Lehrbncb des romisch- 
deutechen Strafrechts, 1820; Gemeines Recht 
Deutscblands, insbesondere Strafrecbt; Deut- 
sches Strafrecbt, etc.

Wadal, imperiu de Negri în Sudanul central 
(Africa) între Eanem, Bagirmi şi Dar Fur, 
275,000 km8., cu ca. 2‘5 mii. loc.; la est muntos, 
la vest şes cu lacuri şi rîuri ce exundează pe 
timpul ploilor. W. stă sub un sultan. Capitala 
Abeşe, mai înainte Vara. Europenii multă vreme 
n’au fost suferiţi în "W. W., numit şi Dar-Salak, 
este unul dintre cele mai puternice state din 
Sudan. Se află cai, cămile şi multe vite cornute, 
comerciu cu pene de struţ şi cu abanos.

Waddington, William Eenry, archeolog şi om 
de stat franc., de origine din Anglia, n. 1826, 
t 1894. 1865 membru al academiei, 1876 mi
nistru de culte, 1877 ministru de externe, 1879 
ministru-president; 1883—93 ambas. în Londra, 
întreagă averea sa a jertfit-o cercetărilor ar- 
cheologice în Orient. A publicat: Voyaje en Asie 
mineure au point de vue numismatique ; Voyage 
archeologique en Grece et en Asie mineure, 6 voi., 
şi Inscriptions grecques et latines de Syrie.

WadI, Vady, Uady, Vad, Ved sau Ued, în 
limba arabică însemnează rîu sau fluviu.

WadI Halfa, oraş însemnat lângă rîul Nil. Pe 
timpul cucerire! Sudanului prin Mahdişti acesta 
era graniţa între imperiul Mabdiştilor şi între 
Egipet.

Wagner, Richard Wilhelm, cel mai puternic 
geniu musical al Germaniei din mijlocul seci. XIX, 
mare reformator al dramei musicale, n. 22 Maiu 
1813 în Leipzig, f 13 Febr. 1883 în Veneţia. 
Studiile sale mus. le făcu în Leipzig in acelaş 
timp cu cursurile liceale şi cele universitare (filo- 
sofia). Deja în primele sale composiţiuni instru
mentale (uverturi, sinfonii, un quartet, ş. a.) arată 
o individualitate proprie bine pronunţată, atât 
în mersul melodic, cât şi în armonie. Dar mai 
cu samă în istoria musicei dramatice ocupă un 
loc capital ca reformator radical al acesteia, atât 
în ceea ce privesce forma generală, cât şi în 
detailiile stilului întrebuinţat. Deja în 1834 de
butase prin opera Feele, care însă ou obţinuse 
nici un succes, şi adevărata sa carieră de poet- 
compositor nu o începe decât prin Rienzi (1842); 
urmă apoi Der Fliegende Hollănder (1843), Tann- 
hăuser (1845) şi Lohengrin (1850), cap de opere 
cărora timpul le aduse succese universale. Tot 
cătră această epocă apar şi principalele sale 
scriei'i de critică musicală, în cari sunt desvol- 
tate teoriile sale asupra legăturei dintre musică 
şi dramă: Arta viitorului (1849), Opera şi Drama 
(1850), Iudaismul în musică (1851), ş. a. In drama 
Tristan şi Isolda (1865) aceste idei apar prac
ticate in toată splendoarea lor; sistemul de aşa 
dise motive conducătoare (Leitmotive), oare de 
altmintrelea nu-i aparţine, e păzit cu stricteţă 
şi fiecare personaj e încarnat într’o temă mu-

sicală proprie menţinută tot timpul acţiune! dra
matice. Un nou pas face W. prin Meistersănger 
von Niirnberg (1868) şi revolnţiunea dramei 
musicale e completată apoi prin trilogia Inelul 
Nibelungelor, lucrare complexă formată dintr’un 
prolog, Rheingold (Aurul Rinului), representată 
deja în 1868, şi 3 părţi: Siegfried, Walkirie şi 
Gotterdămmerung (Crepusculul (jeilor); fiecare 
dintre acestea necesitează o întreagă serată şi 
disposiţiuni scenice, cari au făcut ca represen- 
tarea lor completă să fie întârejiată până la 1876, 
într’un teatru special, construit, după indica- 
ţiunile măiestrului, la Bayreuth (v. ac.) cu chel
tuiala regelui Ludovic II de Bavaria, amic şi 
admirator entusiast al lui W. Ultima lucrare e 
drama Parsifal, cap de operă de misticism re
ligios. Lucrările critice ale lui W., în colecţiune 
completă, au fost editate de casa Fritzsch din 
Leipzig (11 voi.); partiţiunile dramelor musicale 
precum şi celelalte composiţiuni ale lui, de casa 
Breitkopf şi Harţei. Musicografii moderni i-au 
consacrat lui W. o întreagă bibliotecă, cuprin- 
(Jend aproape 6000 volume. [T. C.]

Wagram, sat în Austria inf., 991 loc. Aci a 
bătut Napoleon I pe Austriac! sub archiducele 
Carol la 5 şi 6 Iulie 1809.

Wahlenbergia Sebrâd., (botan.) gen de plante 
din familia Campanulaceelor, trib. Campanuleae, 
cuprinde (dimpreună cu subgenul Edraianthus 
pl. cespitoase humile cu foi ânguste) vr’o 80 specii 
respândite pe întreagă suprafaţa globului, pre- 
ponderant însă sudafricane. Dintre cele mai 
remarcabile cităm: W. capensis DC., gracilis 
Sebrad., hederaeea Rchb., Eitaibdii DC. (indi
genă la noi în Bănat şi vestul Olteniei), tmifolia 
DC., ş. a., cultivate ca pl. decorative. [A. Pr.j

Wahistatt, sat în cercul prusiac Liegnitz, 
1150 loc.; şcoală de cădeţi. 9 Apr. 1241 s’a dat 
aci o luptă între Tătari şi cavalerii germani; 
2 Aug. 1813 bate Blticher («principe de W.«) 
pe Francezi sub Macdonald.

Wăhring, fostă suburbie la nord-vestul Vieuei, 
dela 1890 încorporată; observatoriu astronomic; 
numeroase vile.

Waiblingen, oraş în Wiirttemberg, lângă Rems, 
4831 loc. (1895). Vechiul sediu al Hohenstaufiloi 
din linia salică; de aci a luat partidul lor nu
mirea de Waiblinger (ital. ghibelini v. ac.).

Waitz, Georg, istoriograf german, n. 1813, 
t 1886, a ocupat catedra de istorie în Gottingen 
şi Berlin, a editat în colaborare cu alţii: Mo- 
numenta Germaniae historica. W. a fost cel mai 
bun cunoscător al epocei medievale germane. 
Intre numeroasele lui lucrări; Das Leben und 
die Lehre des Ulfila; Deutsche Verfassungsge- 
scliichte, 8 voi.; Das alte Recht der salischou 
Franken, etc.

Waju, în mitol. Slavilor a fost când (jeu, când 
om; el a mijlocit între ceriu şi pământ, adecă 
între Dumnezeu şi ora. Când se arată ca (jeu, 
apare în feliurite forme, în cari represintă pe 
(jeul cel mai înalt.

Wakefleid, oraş în Yorkshire (Anglia), 33,116 loc. 
(1891), comerciu cu bucate.

Walchia Sternb., (botan.) plante Conifere fo
sile, asemenea cu Araucaria (v. ac.) actuală. 
Avea ramuri dispuse pe 2 serii; frunze mici, 
aciculare, aşezate împrejurul ramurilor. Restu
rile de lemn se (}ic Araucarioxylon; cele de
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măduvă Tylodendron; cele de ramuri Walchia 
în sens restrins. Ca specii mai principale de W. 
sunt W. piniformis Sternb., W. filiciformis 
Sternb., cari se găsesc fosile pe la finele paloo- 
zoicului, în Permic. [S. Şt. R ]

Walokenaer, Charles Athanase, baron, savant 
franc., n. 1771 în Pwis, ţ 28 Apr. 1852. Până 
la 1838 a avut funcţii administrative, dela acest 
an se dedică exclusiv sciinţei. A fost secretar 
al Academiei de inscripţiuni şi a scris opere 
sciinţifice şi romane.

Waldai, (pădurea Wolchonski), cea mai înaltă 
ridicătură în interiorul Rusiei, între Petersburg 
şi Moscva, formează culmea apelor între Bal
tica şi Caspica, are lungime de 370 km., lăţime 
89 km.; cel mai înalt (351 m.) deal e Gora. 
In W. isvoresce Volga, Nipru şi Diina.

Waldburg, principat format 1803 din posesi
unile cenţilor de W., stând sub suzeranitatea 
Bavariei şţ Wurtfembergului. Acum sunt 3 linii 
princiare în Wiirttemberg.

Waldeck, principat, stat federal al imperiului 
gerrnan, 1121 km»., cu 57,766 loc. (1895); eco
nomie de vite şi agricultură. W. ,e monarchie 
ereditară constituţională. Constituţia dela 17 Aug. 
1852; legislativa se compune din 15 deputaţi 
(aleşi prin vot universal indirect). 1867 a în
cheiat convenţie militară cu Prusia, căreia s’a 
dat şi administraţia ţerii. Capitala Arolsen.

Waldeck-Rousseau, Pierre Mărie, om de stat 
francez, n. 2 Dec. 1846 în Rennes, profesează 
advocatura până la 1879, când întră deputat în 
uniunea republicană, 1881—82 şi 1883—85 mi
nistru de interne, 1894 senator. 1899 ministru- 
president, aplanează afacerea Dreyfuss (v. ac.). 
A publicat: Discours politiques, 1889; în a doua 
ediţie 1894.

Waldemar, regi în Danemarca. \]W.Icel Mare, 
n. 1131, f 1182. In 1152 a stăpânit liitlanda, 
murind Svend (1157) a cuprins ţeara întreagă. 
A avut domnie norocoasă. Aliindu-se cu Henric- 
Leul a învins pe Ven(ji, a ocupat insula Riigen; 
Norvegia a făcut-o feudă. 2) W. II, n. 1170, 
11241, a domnit cu Knut, fratele seu mai mare, 
provinciile Mecklenburg şi Holstein,' învins de 
Saxoni a cedat acestora părţile sudice ale ţerii 
Eider. A creat legi însemnate. 3) W. IV, supra
numit Atterdag (fiindcă obicinuia să amâne afa
cerile pe altă 4i). A recâştigat proprietăţile pierdute 
(Schonen, Halland, Blekinge). încurcat în resboiu 
ou Hansa a fost respins; ţara în absenţa lui 
a încheiat pace la Stralsund (1370), în condiţii 
umilitoare pentru Danemarca.

Waldenburg, 1) W., oraş in guvernam, prusiac 
Breslau, 13,989 loc. (1895). 2) W., oraş în cercul 
saxon Zwickau, 2807 loc., sediul celor de Schon- 
burg. 3) W., oraş în 'Wiirttemberg, 1200 loc., 
castelul principilor de Hohenlohe-Schillingsfiirst.

Waldstatte, numirea primelor 4 cantoane elve
ţiene: Uri, Schwyz, Unterwalden şi Luzern.

Waldstatten, Johann, baron, general austr., 
n. 1833 în GospiC (Croaţia), 1851 locotenent, se 
distinge 1859 în Italia, 1866 şef de stat major 
Ia div. 1 de cavalerie în Boemia, 1878 comand, 
al brig. 7 în Bosnia, 1889 corn. al corp. 7 de 
armată în Timişoara; dela 1898 inspector ge
neral. Ser.: Taktik, (10 ediţ); leiTainlehre 
(3 ediţ.), etc.

Waldstein, Franz Ad., conte de, n. 1759 în

Viena, f 1823 în Oberleutendorf (Bohemia). 
Cunoscut conautor cu Kitaibel (v. ac.) la renumitul 
op: Descriptiones et icones plantarum rariorum 
Hungariae. Viena, 1802—12. Această importantă 
publicaţiune a putut apăre numai graţie sacri
ficiului material adus de W. [A. Pr.]

Waldstelnia Willd., (botan.) mic gen din fam. 
Rosaceae, trib. Potentilleae, cuprinde vr’o 4 specii 
de plante erbacee perene, repente, ce seamănă 
Ia port cu speciile genurilor Fragaria L. şi 
Geum L. Speciile de W. cresc prin Europa cen
trală şi orientală, în nordul Asiei şi în America 
orientală temperată. In părţile noastre cresc 
prin pădurile din regiunea montană W. geoides 
Willd. şi W. trifolia Rochel, ambele specii cul
tivate uneori ca plante decorative. [Z. C. P.]

Walensee, Iac la sudul cantonului elveţian St. 
Gallen, altitudine 423 m., 23 km1., afund până 
la 151 m.; încadrat de munţi; pe la ţermurul 
sudic trece calea ferată Wesen-Sargans la Walen- 
stadt (2729 loc.).

Wales (pron. uels), principat unit cu Britania 
mare, cuprinde peninsula vestică a Angliei; se 
divide în W. de nord şi W. de sud (cu 12 co
mitate), 19,340 km*., cu 1.519,035 loc. (1891) 
în preponderanţă de origine celtică (Eymri). 
In comitatul Glamorgan sunt mine de cărbuni, 
fier, plumb, argint şi industrie, în restul ţerii 
agricultură şi economie de vite. Capitala Pem- 
broke. W. fusese centrul unor imperii britanice, 
Eduard I ocupă ţeara (1283) şi o dete ca feud 
fiului seu, regelui de mai târziu Eduard II; de 
atunci moştenitorul tronului englez poartă titlul 
unui «principe de W.« 1536 "W. se uni desă- 
vîrşit cu Anglia.

Walesul nou de sud. v. New South Wales.
Walewskl, Alex. Florian losif, conte, orn 

de stat franc., n. 1810, fiu al lui Napoleon I 
cu o Polonesă, 1849 ambasador al Franciei în 
Florenţa, 1854 în Englitera, 1855— 60 ministru 
de externe şi preşedintele congresului din Paris. 
Aici W., 3 Martie 1856, a făcut propunerea ca 
Principatele române să se unească din necesi
tatea intereselor poporului şi a fost sprijinit de 
delegatul Angliei care se întemeia pe voinţa 
poporului român. 1865 president al corpurilor 
legiuitoare, f 1868 în Strassburg.

Walhalla, în mitologia nordică-germană casa 
sau porticul unde se adună vitejii căluţi în 
luptă. W. se află în Gladsheim (v. Asdard) şi 
e un edificiu cu acoperiş, răzimat pe columne 
înalte şi încunjurat cu o pădure frumoasă, numită 
Glasur. Edificiul e atât de înalt, încât nu i-se 
vede vîrful. W. avea 540 de uşi şi prin fiecare 
puteau să între 800 de viteji căcjuţi în luptă. Aci 
domnia (Jetrl Odin (v. ac.) şi sub presidiul seu 
ţinea prânz mare. Jumătate din eroii căluţi erau 
ai (Jinei Freia (v. ac.).

Walker, Francis Amasa, economist american, 
n. 1840, a luat parte la resboiul civil american, 
dela 1869 profesor în Washington. Aici ca şef 
al oficiului de statistică compune 2 lucrări con
siderabile. A publicat mai multe opere economice.

Walkyre, in mitologia nord-germană fecioare 
frumoase cu armatură lucrată din aur. Ele după 
mandatul 4eului Odin (v. ac.) călătoreau prin 
aer, conduceau luptele şi împărţiau sorţile de 
moarte. W. petreceau pe eroii căcţuţi în luptă 
la Walhalla (v. ac.). W. se nasc numai dela
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fiinţe Bupraomenesci, dar şi fetele de principi, 
de regi se primesc ancă în viaţă între ele. W. 
au puterea de a se preface în lebede.

Wallaoe, (pron. uolis), 1) W., William, erou 
naţ. al Scoţiei, 1297 în fruntea rescoalei contra 
Englezilor, 1305 prins prin tradare şi executat 
la Towerhill. 2) W., Sir Donald Mackenzie, 
savant engl., n. 1841 în Paisley, cunoscut prin 
studiile sale despre Rusia, unde a trăit 1870—72. 
Redactor la »Times«. Ser.: Russia (ediţ. 10 
în 1888).

Wallachisch-Meserltsch, v. Mesericiul Vaiaeb.
Wallenstein, (recte WaldsteinJ, Albert de, prin

cipe de Fridlanda, general austriac, n. 14 Sept. 
1583 în HermaciC (Boemia), din părinţi prote
stanţi, ajuns în şcoalele iesuiţilor din Olmiitz, 
a trecut la religia cat. Şi-a început cariera mi
litară sub împ. Rudolf. Apogeul îl ajunse în 
timpul resboiului de 30 de ani, în care apără 
casa Habsburgilor. Lacom şi sumeţ fără samă, 
pentru serviciile aduse împăratului tindea la ono
ruri şi bogăţii. In resboiul danez (v. Treicjeoi de 
ani resb.), a fost norocos, însă din causa despo
tismului său, Maximilian după ce l-a făcut prin
cipe de Fridlanda şi i-a dat însemnate averi în 
Silesia şi in alte locuri, l-a dimis din armată. 
Când Gustav Adolf (v. ac.) s’a ridicat în contra 
Austriei, norocul îl părăsi şi pe W., oare întră 
în tratative cu duşmanii imperiului; Ferdinand 
printr’o patentă secretă din 14 Ian. 1634 îl de
pune. Urgisit de toată lumea şi temut de îm
păratul, W. la 25 Febr. cade în Eger do mâna 
ucigaşă a căpitanului Deveroux; osemintele lui 
au fost duse la Jafiin şi de aici 1785 la Miinchen- 
grătz. W. a fost de două ori căsătorit, a avut o 
fică, Maria. Averea lui a fost confişcată, ucigaşii 
aii fost recompensaţi, iar aderenţii lui, perse
cutaţi în avere şi viaţă. Nu se scie positiv până 
astă(ji, dacă tradarea intereselor patriei ori in
vidia, care încungiura strălucita lui personali
tate, i-a preparat tragicul sfîrşit. Pe W. l-au 
ales erou dramatic scriitorii: Liitkeschwangor, 
Veralăus-Vernnez, Glapthorne şi Schiller. (Cf. 
Die W.-Frage in der Geschichte u. im Drama.)

Wallenstein, George, pictor, n. în Iaşi, anul 
nascerii şi al morţii necunoscute. A studiat în 
Paris şi Roma. La 1849 a fost conservator al 
museului, mai apoi al galeriei de tablouri în 
Buouresoi. Tablouri: Visul lui Mihaiu Viteazul 
(1845), Cina cea de taină (1845), Resboiul dela 
Călugăreni (1846).

Wallln, Henri, inginer francez', n. 1856 în 
Francia, f 25 Oct. 1891 în Bucuresci în urma 
unei explosiuni. A fost locotenent în reservă din 
corpul de geniu al armatei franceze, la 1890 a 
fost cbiemat la Bucuresci, unde a întreprins lu
crarea parapetelor la forturile în jurul oraşului. 
A descoperit un ciment impermeabil.

Wallls, (franc. Le Valais), canton în sudul 
Elveţiei, 5247 km*., cu 101,837 loc. (1888); valea 
Rhonului între Alpii bernici şi pennini; agri
cultură neînsemnată, economie de vite şi alpină; 
însemnat comerciu de transit prin calea Simplon. 
Constituţia dela 13 Febr. 1876; datorie 6'9 mi
lioane franci, avere 4'6 mii. franci. Capitala Sitteu 
(franc. Sion).

IU.,_stofă, V. Dimitys.
WalionI, popor roman în Belgia(v. ac.) şi părţile 

învecinate ale Franciei şi Prusiei (v. şi Valach);

circa 4 milioane suflete, dintre cari 2>/4 mii. în 
Belgia. Limba lor este o idiomă a limbei franceze.

Walpole, (pron. uolpol), Sir Bobert, conte de 
Oxford, om de stat englez, n. 1676, 1709 tesaurar 
al marinei, 1711 scos din parlament pentru co- 
rupţiune, 1715—17 primul Lord, 1721—42 can
celar al tesaurului. f 1745. Fiul său Horace, 
n. 1717, t 1797, celebru auter de memorii.

Walpurg, (Walpurgis), la Germani o sfântă, 
sora Sf. Willibald, f pe la 778 d. Chr. W. a 
fost scutitoarea celor căcjuţi, şi apărătoare in 
contra farmecelor.

Walsall, oraş (şi comitat) în interiorul Angliei, 
71,789 loc. (1891); fabricaţiune de şelării şi ar
ticole de fler.

Walter-Scott, v. Scott.
Walther von der Vogelwelde, poet german, 

n. 1160, de origine nobiliară, a trăit la curtea lui 
Frideric de Austria, Otto IV şi Frideric II; f pe 
la 1227 în ’Wurzburg. Cel mai însemnat poet 
liric germ. din evul mediu. I-s’a ridicat monu
ment în Bozen 1889. Ediţ. de Lachmann (1891).

Walujew, Petru Alexandrovici, ministru rus, 
n. 1815, prietin al împ. Alexandru II, 1861—68 
ministru de interne, 1872 al domeniilor, 1879 
până 1881 president al ministeriului. f 1890. A 
scris romanul »Lorin«.

Wan, capitala vilaietului turco-asiatic. W, 
(42,200 km1., cu 430,000 loc.), lângă lacul W. 
(3690 km1., la altit. de1 1650 m.), 30,000 loc. 
Se (}ice că W. se află pe locul unui oraş vechiu 
zidit de Semiramis.

Wanda, după tradiţiune fata regelui Krokus 
din Cracovia; pe la 700 d. Chr. ar fi domnit în 
Polonia.

Wangeroog, insulă în Baltica, se ţine de Olden- 
burg, 7 kina., cu 330 loc.; băi de mare.

Wani, V. Brahmani.
Warburton, Petru Egerton, renumit călător 

în Australia, n. 15 Aug. 1813 în Chester în Au
stralia. Intre 1835—1853 oficier în armata en
gleză estindică, pe urmă president de poliţie în 
Adelaida. El a străbătut mai ântâiu prin Au
stralia centrală.

Ward, Artemus, umorist american, n. 1834, 
t 1867 în Southampton. A fost culegător-tipo- 
graf, mai târejiu corespondent la Planideater ce 
apărea în Cleveland. A publicat nisce epistole 
satirice. A redactat foaia umoristică septăinânală 
Vauity Fair. Operele lui complete au apărut în 
Loudon la 1875.

Wardar, (vechiul AxiosJ, rîu în Macedonia, 
se varsă în Golful dela Salonic.

Warmbrunn, staţiune balneară în Silesia, lângă 
Hirsohberg, la 351 ni. înălţime, eu 3590 loc., are 
cinci terme indiferente. Indicaţiuni: reumatism 
(băi), cataruri ale organelor respiraţiunii (intern), 
anemie (intern, isvorul Victoria).

Warrant, recepisă liberată deponentului do 
mărfuri la doouri sau magazine publice (v. art. 
Depo.sit, Doc şi Magazie).

Warrlngton, oraş în Lancashire (Anglia), 
52,743 loc. (1891); centrul fabricaţiei de urjelto 
în Lancashire.

Wartburg, castel lângă Eisenaoh, la înălţime 
de 397 m., zidit 1067—73, până Ia 1440 resi- 
denţa cenţilor de Turingia, 1847—70 restaurat 
de marele duce Carol Alexandru. Renumit prin 
contele (landgraf) Hermann (oare ar li arangiat
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aci o emulaţiune de poeţi-cântăreti la 1207), Sf. 
Blisabeta, petrecerea aci a lui Luther (4 Maiu 
1521 până 3 Mart. 1522) şi serbarea W. arangiată 
de societăţile studenţesoi germ. cu ooasiunea tri- 
centenarului reformaţiunii (18 Oct. 1817).

Wartensleben, Eermann Alex. WUh., conte, 
general prus., n. 1826 în Berlin, 1871 şef de 
stat major la armata de sud, 1884—88 coman
dant al corp. III de armată.

Warthe, afluent al Oderei, isvoresce în Po
lonia, 712 km. lung, navigaţie însemnată.

Warthiadi, 1) W., Dimitrie, medic, n. 1807 
în Macedonia, 30 Aug. 1862 în Bucuresoi. A 
luat în Pesta doctoratul în fllosofie (1828), în 
Viena cel din medicină (1831). Trecând în Rom. 
a fost medic la spitalul Colţea, numit apoi medic- 
şef al armatei, al şcoalei militare, iar dela 1853 
până 1860 inspector al spitalelor judeţene. Publi
caţie: Mica chirui'gie (1850).

2) Warthiadi, Panait, general de brigadă, 
n. 16 Martie 1847. A studiat la şcoala militară, ca 
maior a luat parte în resboiul independenţei co
mandând bombardarea Smârdanului şi a Inovei. 
La 1888 a ajuns colonel, dela 1898 general.

Warwick, l) W., comitat în Anglia, 2337 km*., 
cu 805,072 loc. (1891). Capitala W., 11,903 loc. 
2) W., oraş maritim în Rhode-Island (Nord- 
america), 17,761 loc. (1890).

Wasa, guvernament ruso-6nuic, 41,711 km2., 
cu 440,833 loc. (1896). Capitala Nicolaistad.

Wasa, V. Vasa.
Washington, (pron. uoşingtn), 1) W., stat în 

Uniunea nordamericană, lângă Pacific, 1853 or- 
ganisat ca teritoriu, dela 1889 stat, 179,170 km2., 
cu 349,390 loc. (1890), între cari 10,837 Indiani; 
bogat în metale nobile. Capitala Olympia.

2) W., capitala Uniunii nordamericane, dela 
1800 sediul guvernului şi al congresului, lângă 
rîul Potomac, 230,392 loc. (1890); edificii mo
numentale: (iapitoliul (stil corintic). Casa albă 
(palatulpresidentului); posta, Patent-Office, Mini- 
steriul de agricultură (cu museu agricol), arse
nalul, şantier (cu usină de tunuri), Howard Uni- 
versity (cu 700 studenţi «•negri»), etc.; Obeliscul 
lui "Washington (169 m. înalt); Smithsonian in- 
stitution, observatoriu astronomic. W. a fost 
fundat 1791.

Washington, George, întemeietorul indepen
denţei Americei de nord, n. 1732 în "Westmoreland, 
t 1799, absolvând şcoala din "Wilhamsburg s’a 
ocupat cu agricultura. Năvălind Francezii şi Indi
enii în Virginia, "W. întră în miliţie şi prin hăr
nicia sa ajunge şeful suprem al armatelor ţerii. 
Stîrşit resboiul, el se căsătoresce cu o văduvă 
bogată, e ales în adunarea naţională preşedinte al 
comitetului pentru apărarea ţerii, în 1775 gene
ralul ai'matelor Nordamericane. In marele ros- 
boiu al independenţei constringe pe Englezi să 
cedeze pretensiunilor statelor americane; acestea 
se aliază într’o mare republică a cărei consti
tuţie a creat-o tot "W. Bl a fost în trei rânduri 
preşedinte al republice! apoi s’a retras ia moşia 
sa din Mount Vernon. "W. u’a voit să primească 
nici o recompensă pentru meritele sale. A murit 
fără urmaşi; prin testamentul său a- dat liber
tate sclavilor săi.

Washingtonia "Wendl. (botan.); gen de plante 
din fam. Palmierilor, trib. Corypheae, foarte în
rudit ou Sabal, însă ou embrionul subbasilar.

Singura specie W. fiUfera "Wendl. de aspectul 
unui Chamaerops şi var. ei robusta se cultivă 
destul de adese în florăriile noastre. [A. Pr.]

Washingtonit, mineral, varietate de ilmenit 
(v. ac.).

WaSaielewski, Jos. W., violonist şi musicograf 
german, n. Iun. 1822 în Gross Leesen, t Dec. 
1896 în Berlin. Studiile musicale şi le-a făcut 
în conservatorul din Leipzig, avend ca măiestri 
pe Mendelssohn, David şi Hauptmann. piarist, 
critic de valoare, a publicat biografiile lui Schu- 
mann (1858), Beethoven (1888), Reinecke (1892), 
dar cele mai apreciate ale lui lucrări sunt vo
lumele sale asupra violinei (1868 şi 1874), asupra 
violoncelului (1889), Istoria musicei instrumen
tale din seci. XVI (1878).

Wassilko, familie veche moldovenească, cu 
moşii de 56 mii de jug., primite dela Alexandru 
cel Bun prin uricul din 1428. Pe acest teritor 
s’au făcut cu timpul mai multe comune rurale: 
Berhometul pe Şiret, Lăpuşna, Şipotul, Mihova, 
Cereşanca, Alexandersdorf şi Katherinendorf. In 
1679, un Vasile şi Gavril W. au cerut şi au 
primit dela regele Poloniei loan III Sobieski 
(1674—96) diploma de nobili poloni, de unde şi 
scrierea numelui W. lordaehi W. (1795—1861), 
a primit ou diploma împ. din 1855 gradul nobiliar 
de baron cu predicatul Serecki = Sireteanul. 
Fiul acestuia. Alexandru, deveni distins om 
politic, n. în 29 Dec. 1827 în Berhomet, făcu 
studiile sale în Cernăuţ şi dreptul în Viena, 1849. 
A fost căsătorit cu Catinca de Flondor. Din 1862 
încoace fu ales necontenit deputat în dieta Buco
vinei ; în 1868 fu numit membru pe viaţă în ca
mera seniorilor (Senatul) din Viena, şi de trei 
ori, în 1870, 188(3 şi 1890, căpitan al ţerii şi pre
şedinte în dieta Bucovinei. Distins in 1885 cu 
ordinul Coroana de fier clasa II şi în 1887 cu 
demnitatea de consilier intim. Din 1882 capul par
tidului naţional român din Bucov., a apărat cu 
zel şi însufleţire interesele naţionale şi culturale. 
18/20 Aug. 1893. El a făcut din moşia sa un fldei- 
comis. Dintre fiii săi numai Georgiu (n. 17 Febr. 
1864), a întrat în viaţa politică, ales fiind ca de
putat atât în dieta Bucovinei cât şi în camera 
deputaţilor a consiliului imperial din Viena. (Cf. 
«Familia», a. XXIX, Nr. 39.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Waterford, comitat în prov. irland. Munster, 
1868 km2., cu 98,251 loc. (1891). Capitala W., 
20,852 loc.; episcop cat. şi protest.; port; co- 
merciu; şantier.

Waterloo, sat belg. la 15 km. spre sud dela 
Bruxela, 3736 loc. (1896). Aci a învins Wellington 
şi Bliicher asupra lui Napoleon I la 18 Iunie 1815.

Waterloo with Seaforth, baie de mare în Lan- 
cashire, Englitera, cu 17,328 loc.

Watt, James, celebrumechanic englez, n. 19 Ian. 
1736 în Greenock (Scoţia), f 19 Aug. 1819 în 
Heatfield. A studiat la mechanicul Morgan din 
Londra. A fost numit mechanic al universităţii 
din Glasgow. La 1768 s'a însoţit cu Roebuck, 
ca să perfecţioneze maşinile cu vapori, la 1773 
cu Boulton pentru fabricarea şi respândirea 
acelora. A inventat paralelogramul numit după 
numele lui şi a întrodus multe îmbunătăţiri 
la maşinile ou vapori. A fost membru al so
cietăţii regale de scîinţe din Londra.

Watt, unitate pentru măsurarea capacităţii 
de lucru a curentului electric.
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Watteau, Antoine, pictor franc., n. 10 Oct. 1684, 
t 18 Iulie 1721, avea o imaginaţie vie şi deli
cată. Genul lui a fost mult apreţiat de epoca sa. 
Păstoriţele erau împodobite cu panglici, dichisite 
şi sulemenite, portretele predilecte ale doamnelor 
din acel timp. Genul pastoral iniţiat de el a 
format o şcoală mare.

Wavellt, mineral, fosfat hidratat de aluminiu, 
rombic, în agregate radiare, cenuşiu până ver- 
4niu. Se găsesce în crepături, în şisturi argi- 
loase şi silicioase, cu minereuri de fier, man- 
ganez şi cu fosforite (Staffel).

Wavre, oraş in provincia belgiană Brabant, 
7922 loc. (1896); teatru de lupte între Germani 
şi Francezi în memorabila bătălie dela Waterloo 
(18 Iunie 1815).

Weber, l) W., Albert, filolog german, n. 1825, 
s’a ocupat în Londra cu studiul colecţiunilor de 
manuscripte orientale. A ocupat catedra de san
scrită la universitatea din Berlin. Din şcoala lui 
au ieşit cei mai celebri indianişti europeni. Lu
crări: Vorlesungen uber indische Literaturge- 
Bchichte, tlber das Bâmâyana, etc.

2) , Weber, Bernhard, componist german, 
n. 18 Apr. 1766 în Mannheim. A avut măiestru 
pe abatele Vogler, f 23 Martie 1821 în Berlin, 
în calitate de capelmaistru la curtea regală. 
A compus opere şi musică pentru drame (Schlller 
>Tell«, etc.), o melodramă şi o mulţime de cântece.

3) Weber, Carolluliu, scriitor germ., n. 1767 
în Lagenbnrg, dela 1802 consilier la guvernul 
isenburgio. f 20 Iulie 1832 în Kupferzell. Ser. 
prino.: «Briefe eines in Deutschland reisenden 
Deutschen, 1826; »Demokritos«, 12 voi., 1832, 
şi scrieri istorice: »Die Moncherei«, 1818; »Das 
Ritterwesenc, 1820.

4) Weber, Ernest JEnric, fisiolog şi anatom 
german, n. 1795 în"Wittenberg, f 1878 în Lipsea; 
1818 prof. la universitatea din Lipsea pentru 
anatomia comparată şi mai târziu şi fisiologie. 
Celebre sunt cercetările sale asupra organului 
auditiv şi simţului tactil. Ser.: Anatomia com
parată nervi sympathici, 1817; De aure et auditu 
hominis et animalium, 1820; Annotationes ana- 
tomieae et physiologicae, 1834—51.

5) Weber Oeorge, istoric german, n. 1808, 
t 1888; a fost directorul unei şcoale civile su
perioare in Heidelberg. Lucrări: DerCalvinismus 
im Verhăltniss zum Staat, (1836); Geschichte der 
Kirchenreformat. in Grossbritannien (1845—53); 
Lehrbuch der 'Weltgeschjchte; Geschichte der 
deutschen Literatur, Lucrarea principală e însă 
Allgemeine Weltgeschichte fiir die gebildeten 
Stănde, 16 voi.

6) Weber, Wilhelm, fisician germ., n. 24 Oct. 
1804 în Wittenherg, + 24 Iun. 1891 în Gottigen. 
La 1831 a ajuns profesor de fisică la univ. din 
Gottingen, dar la 1837 a fost lipsit de profesură 
pentru că a protestat în contra suspendării con- 
stituţiunei. La 1843 a ajuns profesor în Leipzig, 
la 1849 s’a reîntors la Gottingen. S’a ocupat cu 
diverse probleme din acustică şi cu elasticitatea 
corpurilor solide, mai departe cu electrodinamica.

Weda, V. Yeda şi Sanscrit.
Wedanta, sistemul, înseamnă în fond ţinta 

finală a sciinţei şi se numesce în sistemul re
ligios şi filosofic al Iniilor teoria particulară, ale 
cărei idei fundamentale se resumă în urmă
toarele : absoluta identitate a lui Brahma cu su

fletul; mântuirea şi eliberarea de greutăţile exi
stenţei individuale nu se poate atinge prin fapte 
ori prin curăţenia morală, ci numai pria ade
vărata cunoscinţă. Opera principală şi isvorul 
acestui sistem este: Qarîrakamîmâmsâ-sutra din 
seci. VIII. (Cf. Denssen, Das System der We- 
dant», 1883.) [PI.]

Wedel, Carol, conte, diplomat germ., n. 5 Febr. 
1842 în Oldenburg, până la 1866 oficier hano- 
veran, 1870/1 adjutant al brig.’ 25 de cavalerie, 
1877 în cartierul rus în Bulgaria, apoi ataşat 
mii. în Viena, 1892 ministru plen. la Stockholm.

Welgand, Gustav Dr., filolog germ., n. 1 Febr. 
1860 în Dnisburg (Prusia renană), a studiat la 
gimnasiul din Giessen 1871—76 şi la şcoala nor
mală din Bensheim 1876—78; a fo.st prof. la 
şcoala medie de fete din Darmstadt 1878—81, 
apoi la gimnasiul din Mainz 1881—84. In 1884 
trece la Lipsea pentru a studia filologia modernă. 
In aceeaşi vreme ocupă un post de învăţător la 
şcoala reală privată Teichmann. In 1887 a că
lătorit în Tesalia la Olymp; 1888 a fost pro
movat doctor în fllos.; dela 1889—90 a călătorit 
în Macedonia, Albania şi Grecia, a visitat pe 
Istro-Români în 1890 şi 1893, şi un semestru 
1890/91 a studiat în Paris. In 1891 s’a habilitat 
ca docent la Lipsea, unde fu numit profesor 
extraordinar în 1897 pentru limbile romanice. 
In 1893 a înfiinţat în Lipsea «Institutul pentru 
limba română», subvenţionat de guvernul român. 
Mai în urmă W. a cercetat în şepte călătorii 
aproape toate părţile locuite de Români. Operele 
lui: Die Sprache der Olyrapo-Walachen, 1888; 
Vlacho-Meglen, 1892; Die Aromunen, 1894/95; 
Banater Dialekt, 1896; Kbrbs- und Marosoh-Dia- 
lekte, 1897; Samosch- und Theiss-Dialekt 1898; 
Dialekt der Kl. Walachei, 1899; Dialekt der Gr. 
"Walachei, 1902; Dialekt der Moldau, 1902; Lin- 
guistischer Atlas des dacorum. Sprachgebietes, 
1898 sequ.; Jahresbericht des Inst. fbr rum. 
Sprache, 1894 sequ.; Praktische Grammatik des 
Rumănischen, 1903. (Cf. «Familia» a. XXXII, 
Nr. 47.) "W. e membru coresp. al Acad. române.

WeigeliaThbg., (botan.) sin. cu Diervilla(v. ac.).
Wel-hal-wel, port în provincia chin. Şantung, 

ocupat 1895 de Japonezi, închiriat 1898 de Anglia.
Well, 1) W; Gustav, orientalist, n. 25 Apr. 

1808 în Salzburg, a trăit mai mult timp în Al
geria, Constantinopole şi Cairo, la 1848 s’a sta
bilit ca profesor în Heidelberg pentru limbile 
orientale, f 30 Aug. 1889 în Freiburg. 2) Weil, 
Enric, filolog, n. 26 Aug. 1818, prof. în Be- 
sanşon. Şi-a câştigat merite prin comentarea au
torilor dramatici ai clasicismului elin.

Weilen, (recte Weil), losif, cav. de, poet germ., 
n. 28 Dec. 1828 lângă Praga, a fost directorul 
şooalei dramatice din Viena, f aici 1889. A pu
blicat poesii şi drame, mai ales retorice.

Welmar, capitala marelui ducat Saxa-W., lângă 
Ilm, 26,670 loc. (1895); castelul marilor duci, 
bibliotecă (180,000 voi.), biserica principală (din 
1400) înaintea ei statua lui Herder, teatrul curţii, 
în faţa lui monumentul Goethe-Schiller. musou, 
archivul Goethe-Schiller, casa lui Goetue, a lui 
Schiller, Wieland; mare parc; gimnasiu clasic 
şi real, seminar de înv., şcoală de arte, institut 
de orbi şi de surdomuţi; industrie înfloritoare; 
comerciu cu lână şi vite.

Weinsberg, oraş în Wurttemberg, cercul Neckar,
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2339 loc. (1895); ruinele cetăţii "Weibertreu. Odi
nioară oraş liber imperial; e renumită cucerirea 
lui prin Conrad III la 1140.

Weiss, lorg, ourelar din Braşov, părintele le
gitim al lui lancu Sasu-Yodă (un fiu natural al 
lui Petru Eareş), domn al Moldovei (1579—82). 
(Cf. Xenopol, Ist. Rom., v. III, p. 127 şi 582.)

Weisse, Cristian Hermann, filosof german, 
n. 1801 în Lipsea, 11866, împreună cuFunke jun. 
întemeiază şcoala teistă modernă. A fost prof. 
în Lipsea.

Weltzeoker, Emil, pianist virtuos, n. 30 Sept. 
1864 în Roman, dintr’o fam. elveţiană romanisată; 
a studiat musica, mai ântâi la conservatorul din 
Iaşi cu profesorii Gross (piano), Musicescu (ar
monie) şi Candella (musică de ansamblu), apoi în 
cel din Yiena. Obţinând premiul 1 cu medalia de 
aur, s’a reîntors în laşi (1884), unde a dat câteva 
concerte cu mult succes; a conlucrat ancă la 
înfiinţarea societăţii «Amicii artelor». Chiemat 
în Cernăut ca profesor de pian la Musikverein 
şi ca şef de cor la reşedinţa mitropolitană (1885), 
a scris diferite compositiuni, remase însă neti
părite. A fost mai cu samă apretiat şi lăudat un 
Requiem, cântat sub direcţiunea lui, şi apoi reluat 
la înmormântarea lui 21 Nov. 1886. [T. C.]

Wekerle, Alexandru, om de stat maghiar, o. 
14 Nov. 1848 în Moor, de origine Şvab, 1875 
întră ca practicant în minist. de finanţe, 1886 
deja secretar de stat. In acelaş timp docent la 
univ. din Budapesta. 1889 ministru de finanţe, 
1892 ministru-president; apoi president al ju
decătoriei administrative.

Weles, (şi WolosJ, la Slavi un dmi care se
măna cu Pan al Grecilor (v. ac ). W. era (Jeul 
apărător al animalelor domestice. Un asemenea 
(Jeu la Romani era Pales (v. ac.).

Welfl, V. Ghelfi.
Wellesley, (pron. uelesli), Richard Colley, mar- 

quis, n. 1760 în Dublin, frate cu 'Wellington, 
1797—1806 guvernor în India de est, 1809—12 
ministru de externe, la 1828 şi dela 1833—34 
vice-rege de Irlanda; f 1842.

Wellington, capitala coloniei anglo-australiene 
Seelanda Nouă, la coljul sudic al insulei nordice, 
lângă strimtoarea Cook, 37,441 loc. (1896). Două 
orăşele în Anglia au acelaş nume.

Wellington, (pron. uelingtn), Arthur Wellesley, 
duce, n. 1769 in Dublin, dela 1797 luptă în India, 
1808 în Portugalia, 1809 comandant suprem în 
Spania, bate pe Francezi la Talavera şi 1812 la 
Salamanoa; ia Madridul, învinge 1813 la Yittoria, 
1814 la Orthez, ia Toulouse; 1815 comandant 
suprem ai trupelor aliate în Belgia, învinge la 
Waterleo. 1827 comandant suprem al armatei 
britice. 1828 ministru-president, 1834—35 mi
nistru de externe, f 14 Sept. 1852 la Walmer 
Castle. Biogr. de Brialmont, 1856.

Welllngtonla, sin. cu Sequoia (v. ac.).
Wellona, în mitei. Litvanilor era 4>Da eterni

tăţii, a nemuririi.
Welle, Sir Thomas Spencer, chirurg englez, 

n. 1818 în St.-Albans şi f 1897 în Antibes. A 
servit mai ântâi ca medic în marina engleză, 
după resboiul din Crimea a fost numit medic 
la Samaritan Hospital for women and children 
în Londra. W. a fost celebru în gynecologie, 
îndeosebi ce privesce ovariotomia. Scrieri : Di- 
seases of the ovaries, their diagnosis and treat-

ment, 1865; Ovarian and uterine tumours, 1882; 
Diagnosis and surgical treatment of abdominal 
tumours, 1885.

Welser, familie de patrician! în Augsburg. 
Philipina W., n. 1530, n)ăritată 1550 în secret 
după archiducele Ferdinand, al doilea fiu al împ. 
Ferdinand I. t 1580.

Welserehelmb, Zeno, conte, general austriac, 
n. 1835 în Laibach, 1866 adjutantul archiduc. 
Albrecht, 1880 ministru de resboiu austriac.

Weiwitschia Hook. f., (botan.) gen monotipic 
din fam. Gnetaceae. Unica specie W. mirabilis 
Hook. f., este una dintre cele mai remarcabile 
plante ale regnului vegetal, ea cresce în locurile 
aride ale Africei tropicale sud-occidentale, unde 
plouă rar. Se spune despre această plantă, că 
trăiesce vr’o 100 de ani. Cele 2 frunze persistente, 
considerate mai de mult ca cotyledoane, ajung 
uneori până la o lungime de preste 2 metri şi se 
divid în numeroase făşii lungi, ligniforme, cari 
se resucesc şi zac la pământ. [Z. C. P.1

Wenckhelm, Bela, om politic magh., n. 1811 
dintr’o familie aristocrată de origine din Francia. 
W. a ocupat diferite funcţiuni administrative. 
In ministeriul lui AndiAssy a condus afacerile 
interne. In 1875 ales ministru-preşedinte. A fost 
bine vă^ut la curte, t 1879.

Wener, (WenernJ, lac în sud-vestul Svediei, 
lung de 143 km., lat 73 km., afund 90 m., 5975 km1., 
30 rîuri se varsă în el (cel mai mare Klar-Elf), 
se scurge prin Gota-Blf.

Wenzel, (WenceslauJ, 1) W., Sfântul, martir, 
duce boem în seci. X, fiul ducelui Wratislav; 
creştin zelos; omorît 935. înmormântat în bi
serica St. Yitus în Fraga. Patronul Boemiei. 
piua comem. 28 Sept. Coroana Sf. W., sim
bolul independenţei Boemiei.

2) Wenceslau, rege germ., fiul mai mare al 
împ. Carol lY, n. 1361; ocupă 1378 tronul Ger
maniei şi Boemiei. 1393 aruncă pe loan de Ne- 
pomuc în Moldova. 1394 ţinut închis în castelul 
din Fraga de seniorii ţerii. Detronat ca îm
părat 1400. t 1419 în Fraga.

Werder, 1) W., Carol, poet şi filosof germ., 
n. 1806 în Berlin, dela 1838 profesor, j- 1893. 
Ser.: Logica, 1841; Tragedii, etc. 2) W., August, 
conte, general prus., n. 1808, 1866 comandantul 
div. 111, 1870 asediază Strassburgul, bate 1871 
pe Bourbaki la Belfort. + 1887. 3) W., Bernhard 
Fr., general prus., n. 1823,1886 guvernorul Ber
linului, 1893 ambasador la Petersburg. 4) W., 
Hans, general prus., n. 1834, 1870/1 oficier de 
stat major, 1891 comandant de corp de armată.

Werenka, I>aniil,Dr., profesor şi scriitor rom., 
n. 2 Aug. 1847 în Roşa (Bucovina), a studiat 
în Cernăuţ teologia, s’a înscris apoi la facul
tatea filosofică din Yiena, cercetând acolo în 
1875—76 şi şcoala pentru aspiranţii de oficieri 
în reservâ, şi fu înaintat în 1877 sublocotenent, 
1882 locotenent şi 1883 oăpitan; totodată se cua- 
lifică ca profesor pentru istorie şi geografie, pro- 
movându-se doctor în filosofic, şi funcţionâ ca 
profesor în Yiena dela 1883—94, când se stră
mută Ia Cernăuţ tot ca profesor la şcoala reală 
gr.-or. superioară. In 1899 a făcut pe spesele 
statului o călătorie soiinţifică prin Italia şi Grecia. 
Scrieri: Bukowina’s Entstehen und Aufbliihen 
I. Th. Wien, 1892; Topographie der Bukowina 
zur Zeit ihrer Erwerbung durch Osterr. Czer-
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nowitz, 1895, şi.numeroase studii în»Eom. Revue« 
şi alte reviste şi anuare. fDr. I. G. Sbiera.]

Wereşciagin, Vasilie, .pictor i-us, n. 26 Oct. 
1842 în Novgorod, elevul lui Gerome în Paris, 
a făcut călătorii îu Asia şi s’a stabilit în Moscva. 
Lucrările lui sunt peisagiuri din Asia, scene în
grozitoare din resboiul româno-ruso-turo din 
1877/78, la care a asistat, şi din expediţia lui 
Napoleon I în Rusia. A scris mai multe volume: 
Schiţe din călătorie. Amintiri din viaţă, etc.

WermlBnd, comitat (Lan) în Svedia spre nord 
dela lacul Wener, 19,314 km*., cu 253,363 loc. 
(1897); bogat în fier. Capitala Karlstad.

Werner, numele mai multor bărbaţi de sciinţă 
şi literaţi germani. 1) W., Abraham, geolog, 
n. 1750, t 1817, profesor la academia monta- 
nistică diu Freiberg. Ser.: Theorie uber die 
Entetehung der Găuge; Eurze Klassifikation und 
Beschreibung derGebirgsarten,etc. 2) W., Carol, 
teolog catolic, n. 1821, f 1888, profesor în 
Polten şi Viena. Ser.: Thomas von Aquino; Ge- 
schiehte der apologetischen und polemischen Lit- 
teratur; Die Scholastik des spăteren Mittelalters; 
Die italien. Philosophie des XIX. Jahrh., etc. 
3) W., Zacharie, poet dramatic, n. 1768,1 1823, 
prieteu intim cu Goethe, cu care a făcut dife
rite călătorii. Intre dramele sale mai însemnate: 
Die Sbhne des Thals; Das Ereuz an der Ostsee. 
El a creat tragedia de soarte: Vierundzwanzigster 
Februar, etc. De deosebită frumseţă poetică sunt: 
Atilla; Wanda; Konigiu der Sarmaten; Kuni- 
gunde die Heilige, etc. A fost preot catolic în 
Viena, distins orator bis. Operele sale complete 
au apărut în 15 voi. în Grimma, 1839—41.

Wernerit, mineral, sin. cu Scapolit (v. ac.).
Werthelmer, losif, filantrop ovreu, n. 1800, 

t 1887, a înti'eprins călătorii în Anglia, unde 
a studiat aşezămintele asilelor de copii, cari le 
împatriază în Viena. In recunoscinţa meritelor 
sale i-s’a dat titlul de nobil şi ordinul coroana 
de fier. A scris: Die Juden in Osterreich; Die 
Emancipation unserer Glaubensgenossen; Ju- 
dische Lehre und judisches Leben, etc.

Wesel, oraş şi foriăreaţă în guvernam, prus. 
Diisseldorf, lângă Rin, 22,259 loc. (1895); cita
delă; gimnasiu, cameră de comerciu; fabrici de 
colori, sîrmă, tăbac, săpun; navigaţie. In evul 
mediu puternic oraş imperial şi hanseatic.

Weser, (Wisura, lat. Visurgisj, rîu ce se 
nasce din împreunarea lui Werra cu Fulda la 
Miinden, trece prin munţii Weser (Porta West- 
phalica) şi se varsă în Marea Nordului diu jos 
de Bremerhaven; 451 km. lung, pe 435 km. e 
navigabil, basin 47,960 km*. W. e legat cu Elba 
prin canalul Oste-Hamme, şi cu Ems prin ca
nalul Ems-Hunte.

Munţii Weser, ţinutul muntos-deluros de ambe 
laturile fiului W., la vest cu pădurea Teuto- 
burgului; abia ajung înălţime de 500 m.

Wesly, John, fundat, sectei Metodiştilor (v. ac.).
Wesselj loan, numit şi Gansfort, teolog germ., 

n. 1419 in Groningen, f 1489, înzestrat cu o 
frumoasă cultură clasică şi umanistică, s’a ocupat 
în special cu teologia, protestanţii îl consideră 
ca premergătorul reformaţiunei. O colecţiune din 
scrierile lui W. sub titlul «Farrago rerum theo- 
logicarum« a apărut la 1522 cu o prefaţă scrisă 
de Luther. (Cf. C. Dllmann, Eeformatoren Vor 
der Reformation, n. Bd., II. Aufl. Gotha, 1866.) |

Wesselenyf, veche familie nobiliară maghiară, 
după unii genealogi de orig. boemă. Istoria fa
miliei W. e cunoscuta din seci. XVI, când s'a 
mutat în Transilvania.

1) Wesselenyi, Francisc, conte, n. 1605, s’a 
dedicat carierei militare şi a participat în mai 
multe lupte contra Turcilor şi Tătarilor. Ridicat 
la rangul de conte de împ. Ferdinand II, devine 
comandantul armatei ung., şi luptă în contra 
Svedezilor şi a lui G. Râkoczi. 1655 ales palatin. 
1665 se ataşează la conspiraţiunea lui Frangepan 
şi Nâdasdy (v. ac.), dar moare deja la 1667.

2) Wesselenyi, Nicolau, sen., baron, n. 1750 
în Jibău, 1809; a avut un rol distins în dieta 
Transilvaniei; s’a ocupat şi cu literatura.

3) Wesselenyi, Nicolau, jun., baron, om po
litic magh., n. 1796 în Jibău, j- 1850 în Pesta; 
a călătorit cu Szechenyi în Francia şi Anglia; 
reîntors devine unul dintre conducătorii opo- 
siţiei aristocraţilor. 1833 a publicat în Bucuresci 
scrierea sa «Baliteletek» şi 1834 a avut un rol 
de frunte în dietă. Pentru ţinuta sa politică a 
fost împrocesuat şi închis la Buda şi apoi s’a 
expatriat la Grăfenberg. 16148 s’a reîntors în 
ţeară, dar orbise şi nu mai avu însemnătatea 
din trecut. Ser.: Szozat a magyar es szlâv nem- 
zetiseg ugyeben. Lipsea, 1823, etc. (Cf. şi «Tran
silvania» din 1903, pag. 71.)

Westend, partea Londrei locuită de lumea bună.
Westerbotten, comitat în nordul Svediei, lângă 

Golful Bottnic, 59,098 km*., cu 138,061 loc. (1897). 
Capitala Umeâ.

Westernorrland, comitat îu Svedia lângă sinul 
Bottnic, cuprinde romanticele ţinuturi păduroase 
Medelpad şi Ângermanland, 25,047 km*., cu 
223,606 loc. (1897). Capitala Hernbsand.

Westfalla, v. Vestfalia.
West Ham, cerc orăşenesc (comitat) la estul 

Londrei, 273,682 Ioc. (1897); fabrici de gumi, 
maşini şi chimicalii, şantiere.

Westmaniand, comitat la sudul Svediei, lângă 
lacul MăJar, 6815 km*., cu 144,396 loc. (1897); 
mine de argint, fier, plumb. Capitala Westerâs.

Westmeath, comitat în prov. irlandeză Leinster, 
1835 km*., 65,109 loc. (1891). Capit. Mullingar.

Westminster, Abaţia, v. Londra.
Westmoreland, CWestmorlandJ, comitat în 

nord-vestul Angliei, 2027 km*., cu 66,098 loc. 
(1891). Capitala Appleby.

Wetter, (WeiternJ, lac la sudul Svediei, 119 km. 
lung, 30 km. lat, 126 m. afund, 1922 km*.; apa 
lacului se ridică şi scade periodic. In lac o in
sula Wisingso.

Wetterhorn, pisc în Alpii herniei. 3708 m. înalt.
Wexford, comitat în prov. irland. Leinster, 

2333 km*., cu 111,778 loc. (1891). Capitala W., 
11,545 loc.; port, comerciu litoral.

Weyprecht, Carol, oficier austr. de marină, 
n. 1838, împreună cu Peyer a condus 1872—74 
o expediţiune arctică, f 1881 în Michelstadt. 
Ser.: «Die Metamorphosen des Polareises», 1878.

Wheatstone, (pron. vitst’n) Carol, fisician en
glez, n. 1802 în Gloucester, f 1875 în călă
toria sa spre Paris. In tinereţe a fost fabricant 
de instrumente musicale, la 1834 a fost numit 
profesor la Kinş’s College în Londra, dar şi-a 
părăsit catedra incurând, trăind din venitele in- 
venţiunilor sale. W. a determinat prima oară ce
leritatea de propagare a electricităţi prin metale,
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a construit telegraful cu arătător, a inventat ca- 
leijjofonul şi stereoscopul, a construit reostatul 
şi puntea numită după numele lui, pentru ter
minarea resistenţei electrice.

Whig, V. Tory şi Whig.
Whip, beutură ce se gătesce din vin alb cu 

zahăr, lămâie şi oue.
Whiskey, (engl., pron. Wiski), rachiu ce se fa

brică în Scoţia, Irlanda şi America, din orz, se
cară sau păpuşoiu.

Whist, joc de cărţi englezesc pentru 4 per
soane în 2 partide, cu 52 cărţi. Un joc se nu- 
mesce Bobber, baterile preste 6, cari decid jocul, 
SC numesc Trie.

White, 1) W., Sir William A., fost ministra 
plenipotenţiar al Angliei în Bucuresci, membru 
on. al Acad. rom., n. 1824, f 16/28 Dec. 1891. 
La 1886 a fost ambasador la Constantinopole. 
Publicaţii: For six yars ambassador at Constan
tinopole, bis life and correspondence, London 
1902. Rapport general sur le Royaume de Rou- 
inanie et plus specialenient sur ses finances et 
ses lignes de chemin de fer, Bucuresci 1884.

2) White, Sir George, general engl., n. 1835, 
a luptat la 1857 în India, Afghanistan, în Sudan, 
1885 în Birma, 1889 în Bengalia. La 1893 co
mandant supr. în India britioă.

Whitefieid, George, n. 1714 în Gloucester, 
1 1770, a studiat teologia în Oxford şi a întrat 
în societatea religioasă a lui Wesley, din care 
s’a născut secta Metodiştilor (v. ac.). Mai târ4iu 
a venit în divergenţă cu Wesley cu privire la 
doctrina despre predestinaţiune; W. şi-a format 
între Metodişti o secră numită după dînsul, şi 
a lăţit-o în Scoţia şi în America nordică.

Whitehall, un vecbiu palat regal în Londra.
White Mountains ^«munţii albi<), continuarea 

munţilor Allegbany in New Hampshire, Mount 
Washington 1918 m. înalt.

Whitney, munte în Siera Nevada în California, 
4541 m. înalt, cu observatoriu astronomic.

Wihorg, guvernam, finnez, 43,055 km8., cu 
386,519 loc. (1896). Capitala W., lângă golful 
finnio, 23,472 loc.; episcop gr.-or.; indu.strie de 
fler; comerciu.

Wickenhauser, Franz Adolf, scriitor germ., 
n. 1809 în Wurmbach (Austria de jos), fu trimes 
1837 în Bucovina ca funcţionar financiar, în 
care serviciu ajunse până la gradul de consilier; 
se pensiona 1882 şi muri în 6 Aprilie 1891 în 
Cernăuţ. S’a ocupat mult cu studiul istoriei Buco
vinei în restimpul domniei moldovene 1342—1774 
şi a publicat în Cernăuţ: 1) Moldawa oder Bei- 
trăge zu einem Urkundenbuche fur die Moldau 
und Bukowina, 1862; 2) Die ersten Flossungen auf 
der goldenen Bistritz in der Bukowina şi Die Huldi- 
gung der Bukowina am 12. Oct. 1777 und die 
Mark Hotin unter dsterr. Herrschaft, în Buko- 
winaer Hauskalender pro 1867 şi 1868; 3) Bohotin 
oder Gescbichte der Stadt Cernăuz und ihrer Um- 
gebung. Wien, 1874; 4) Gescbichte und Urkunde 
des Flosters Solka, 1877 ; 5) Horecza. Ein Beitrag 
zur Gescbichte der Stadt Czernowitz, 1880; 
6) Gescbichte der Klbster Homora, St. Onofri, 
Horodnik und Petroutz, 1881; 7) Die Deutschen 
Siedelungen in der Bukowina, 1.—2. Th., 1885 şi 
1888; 8) Gescbichte der Kloster Woronetz und 
Putna, 1.—2. Tb., 1886 şi 1888: 9) Gescbichte 
des Bistbums Radautz und des Klosters Oross-

Euciclopedia română. Voi, III.

Skit, 1.—2. Tb., 1890—91; 10) Die Burg Zezin 
und das Schwert eines Ereuzritters, în Czer- 
nowitzer Zeitung pro 1890, Nr. 54 şi 56; 11) 
Moldauisch- und Russiscb-Kimpoluiig und die 
Einwanderung der Lippowaner, 1891; 12) Eine 
Urkunde vom 22. Januar 1597, în Bukowinaer 
Rundscbau, Nr. 889; 13) Manuscripte nepublicate 
ancă. Traducerile nemţesc! ale uricelor mănăsti
resc!, făcute în 1781, nu sunt reproduse de el cu 
exactitate, ci cu limbă modernisată şi cu schim
bări pe unele locuri. (Cf Kaindl R. Dr.: Franz 
Ad. Wickenhauser. Cernăuţ, 1894; Allgemeine 
deutsche Bicgraphie, 1897, tom. 42; »Românische 
Revue». Wien, 1891, Nr. 6; «Revista Noauă». 
Bucuresci, 1891, Nr. 2—3.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Wickiow, comitat în prov. irland. Leinster, 
2024 km8., cu 62,136 loc. (1891). Capitala W., 
lângă Marea Irică, 3273 loc.; port.

Wicief, John, profesor de teologie în Oxford, 
liaroch în Lutterworth şi fundatorul sectei Wicle- 
fifilor, II. 1324, f 1384. W. opunendu-se la refor
mele, care voia să le introducă în colegiul de 
Canterbury archiepiscopul seu Langbam, a fost 
destituit din postul de prefect al acestui colegiu. 
De aici a început să combată puterea mai ma
rilor bisericesci; să înveţe, că dela autoritatea 
bisericească se poate apela la cea lumească, că 
preotul întinat cu pecate grele nu poate admi
nistra sfintele misterie, că liturgia nu a fost 
instituită de Christos; pentru penitentul, care 
are părere de reu este inutilă mărturisirea îna
intea preotului; asemenea a rătăcit şi în alte 
puncte ale doctrinei creştine. Conoiliul dela Con
stanţa (1414—18) a condamnat erorile lui W. 
şi a ordonat ca osemintele lui să fie exhumate şi 
arse, ceea ce s'a şi întâmplat în 1428. Din 
scrierile lui W. a primit mai multe doctrine 
eretice loan Hus (v. ac.). (Cf. J. Losertb, Wiklif 
und Hus. Prag, 1884.) [i.—m.]

Widukind, cronicar germ., călugăr în mănă
stirea Korvei, a scris istoria Saxonilor în seci. X 
sub numirea: Res gestae Saxonicae, publicată 
în al Ill-lea volum din Monumenta Germaniae 
bistorica, 1882. (v. şi Wittekind.)

Wied, odinioară comiţiat iinper. în Germania, 
dela 1698 împărţit în comiţiatul superior W.- 
Runkel, lângă Lahn, 220 km8., şi cel inferior 
W.-Neuwid, 606 km8.; la 1828 ambele au fost 
reunite în domeniul princiar W.

Wied, veche dinastie germ., se amintesce în 
documente ancă la 1236. 1698 s’au împărţit în 
2 linii: W.-Bunicel şi W.-Neuwied; cea dintâi 
s’a stins 1824 cu Friedrich Ludvig, mareşal 
austr. Teritoriul asupra căruia a domnit dinastia 
din W. aparţine acum Prusiei. Şeful familiei este 
astăiji principele Wilhelm W., n. 1845, căsă
torit cu princ. Maria de Olanda; dela 1897 pre- 
sidentul Casei Seniorilor în Prusia. Sora lui cea 
mai mare este Elisabeta, regiua României.

Wied, Maximilian, principe, de, n. 23 Sept. 1782 
în Neuwied, a fost general în Prusia. Intre 1815 
şi 1817 întreprinde oăletorii cu naturaliştii Frei- 
reiss şi Sellow în interiorul Brasiliei. La 1833 
se află în America nordică şi a înaintat până la 
Missouri. ■(• 3 Febr. 1867 în Neuwied. A scris: 
Roise nacb Brasilien, 2 voi.; Beitrăge zur Natur- 
gescbicbte von Brasilien, 4 voi.; Reise durcb 
Nord-Amerika, 2 voi. (v. şi art. Hermann de W. 
voi. II, p. 689.)
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Wiedemann, Guatav Heinrich, fisician şi chi
mist germau, n. 2 Oct. 1826. La 1854 a fost 
numit profesor de fisică în Basel, la 1863 în 
Braunschweig, la 1866 în Earlsruhe, la 1871 de 
fisioă şi chimie la univei'sitatea din Leipzig. Re
dactează revista: »Annalen der Physik u. Cheinie», 
unde a publicat multe lucrări din domeniul fîsico- 
chimiei.

Wleland, ChriatophMartin, celebru poet germ., 
care împreună cu alţi 4 sau 5 stă în fruntea 
literaturei germane din cea mai glorioasă epocă 
a ei; n. 5 Sept. 1733 în Oberholzheim (Şvabia), 
fiu al unui preot protestant, "W. fu de o preco
citate extraordinară. Fire foarte impresionabilă, 
el primia lesne influenţa mediului încunjurător. 
In colegiul dela Klosterberg, unde întră la 14 ani, 
fu dominat de pietism şi theosofle (v. ac.). In cu
rând apoi studiul clasicilor greci şi latini şi lite
ratura engleză contemporană deveniră pasiunea 
sa; la aceştia se adauseră fruntaşii liter. fran
ceze din seci. XYIII, mai ales Yoltaire, Kousseaii 
şi Bayle. Primele sale scrieri: Himne, după mo
delul lui Xlopstock, 1754; Despre natura lucru
rilor, 1757, o expunere entusiastă însă obscură 
a filosoflei optimiste; Epistole morale, 1752; 
Epistole de ale morţilor, 1753, în spiritul fllo- 
soflei neoplatonice, sunt ancă slabe. Tot iu spi
ritul poesiei lui Xlopstock şi al şcoalei elveţiene 
a lui Bodmer (v. ac.) sunt şi ale sale Naraţiuni 
morale, 1743; Ispitirea lui Avram, 1753, şi Cyrus, 
in care caută să zugrăvească, după modelul lui 
Xenofonte, pe Frideric II. La o deplină des- 
voltare şi independenţă ajunge W. de pe ia 1766 
când, ca profesor de filosoBe la Erfurt, publioă 
numeroase studii filosofice şi politice, şi pe urmă 
la Weimar, unde în 1772 fu chiemat de ducesa 
de Saxa-Gotha ca educator al celor 2 fii ai ei. 
Aci, în continue relaţiuni cu Goethe, Schiller, 
Herder şi alţi fruntaşi ai literaturei germane, 
cari formau atunci strălucita societate literară 
dela curtea din Weimar, petrecu W. 35 de ani, 
epoca cea mai glorioasă şi mai productivă a vieţii 
sale literare. Dela 1798--1803, W. trăi retras 
la micul domeniu, ce şi-l cumpărase la Osmann- 
stădt, aproape de 'Weimar, incunjurat de nu
meroasa sa familie. Căsătorit la 1765, soţia sa, 
femeie simplă, care îl făcu fericit prin bu
nătatea ei, îi dedese, în 20 de ani, 14 copii. 
Nenorocirea insă îl alungă din fericita sa re
tragere, de unde, piei'deud pe soţia sa, se re
întoarse aproape sărac la Weimar. Dltimii ani 
ai lui 'W. fură încercaţi de triste desamăgiri. 
După supunerea Germaniei de cătră Napoleon, 
când compatrioţii săi îi adresau pamflete ca unui 
fost admirator al literaturei şi revoluţiunii fran
ceze, şi după pierderea celor mai iluştri amici ai 
săi, nici di.stincţiunile lui Napoleon I şi Alexandru 
al Rusiei, nici statornica prietinie a ducelui de 
Weimar, fostul seu elev, nu-1 putură scoate din 
neagra melancolie, ce cuprinsese fliea sa, altă
dată atât de veselă şi optimistă, f 20 Ian. 1813, 
fu înmormântat, după dorinţa lui, lângă buna 
sa soţie, laOsmannstădt. W. a fost numit Yoltaire 
al Germaniei, atât pentru numărul cel mare al 
scrierilor sale, cât şi mai ales pentru vioiciunea 
şi graţia spiritului său şi pentru farmecul de ne
întrecut povestitor. Cu setea de a sci şi cu spiritul 
filosofic, el împreuna erudiţiunea unui savant de 
profesiune, închipuirea vie a unui poet, înles

nirea, eleganţa şi frumseţa de expresiune a unui 
mare scriitor. Cele mai însemnate opere ale sale 
sunt poemele epice, io frantea cărora stă Oberon 
(v. ac.), tradus în toate limbile culte. Intre cele
lalte poeme epice se citează o serie de Naraţiuni 
comice, 1762; Musarion, 1768, o specie de poemă 
didaotică despre rolul graţiilor în viaţă şi în 
artă, inspirată de tendinţa statornică a lui W. 
de a readuce aspiraţiunile platonismului la un 
simţement mai conform cu realitatea; Graţiile, 
1770, urmaro a poemei precedente; Amorul 
acusat, 1774, respuns învinuirilor făcute poesiei 
erotice în numele moralei; Idres şi Zenide, 1777; 
Noul Amadis (v. ac.) 1771, poemă de aventuri 
în 18 cântece, cea mai vie, cea mai veselă, cea 
mai de spirit, dar şi cea mai puţin morală din 
poemele sale; Naraţiuni şi basme, 1776—78; Po
veşti de iarnă, 1776; Cântecul paserii, 1778, ş. a. 
Urmează pe al doilea plan romanele şi compo- 
siţiunile filosofice, din cari amintim Oglinda de 
aur, unul din principalele sale romane, scris 
sub influenţa literaturei franceze, în care des- 
voaltă o utopie socială; Aristip, 1880, o serie 
de epistole despre morala Grecilor şi despre ade
vărata înţelepciune practică; Dialogurile (Joilor, 
1791; Dialogurile din Elysiu, 1792, ş. a. Cel mai în
semnat din romanele sale e Agathon, 1766—67, 
în care W. pare a se zugrăvi pe sine însuşi şi 
în care pune toată bogăţia erudiţiunii, imagi- 
naţiunii şi filosoflei sale personale. De mai puţină 
valoare sunt câteva drame ale sale, intre cari 
Alceste, 1773, este ca un respuns scrierii lui 
Schiller; Poii, eroii şi Wieland, în care arată, că 
W. a schimbat cu dosăvîrşire caracterul anticităţii 
grece. Un loc de frunte între scrierile lui W. ţin 
traducerile sale; Shakespeare, 2vol.; Epistolele 
şi Satirele lui Horaţiu; Epistolele lui Cicerone; 
Operele lui Lucian, autorul .său de prodilecţiune. 
Ale sale Epistole alese, 1751—1810, aruncă o 
deosebită lumină asupra desvoltării ideilor sale 
literare şi religioase. Opere complete, reunite de 
însuşi autorul, 36 voi., 1794—1802; Suplemente, 
6vol., 1796. Lit.: Gruber, WielandsLeben, 4vol. 
Leipzig, 1827—78; Dna de Stael, c. lY şi Xll din 
L’Allemagne; Ludmilla Assing; Sophie von La- 
roche, die Freundin Wielands, 1859; Hallberg, 
W., etude litteraire. Paris, 1869; Bossert, Goethe, 
ses predecesours, etc., c. lY, 1870. [M. S.]

Wielemans, Alex., de Monteforte, architect, 
n. 1843 în Viena, a studiat aici, şi a lucrat până 
la 1874 în atelierul lui Fr. Schmidt. Constrncţiuni 
mai însemnate: Palatul de justiţie în Yiena, 
1875—81, primăria în Graz, etc. W. a cen.surat 
planurile museului rom. din Sibiiu.

Wieliczka, fVieliciea), oraş în vestul Gnliţiei, 
6037 loc. (1890); şcoală de montanistică; renu
mite saline în lungime 3800 m., 1200 m. late, 
280 m. afunde; producţie anuală 80,000 tone.

Wien, V. Yiena.
Wlener-Neustadt, oraş industrial în Austria 

infer., lângă Leitha, 25,040 loc. (1890); aca
demie militară.

Wienlavschi, Heinrich, violinist rus., n. 10 Iulie 
1835 în Lublin, elev al conservatorului din Paris; 
dela 1860 virtuos de curte în St.-Petersburg. 
j- 1880 în Moscva. Yirtuos în stilul lui Paganini. 
Josef W., frate cu Henric, n. 1837, distins pia
nist în Yai’şovia.

Wieprecht, Frederic Wilhelm, n. 1802 în
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AscherBleben, director gen. de musică al ar
matei prusiace. Seorganisatorul musicei mii. în 
Prusia, f 1872 în Berlin.

Wiesbachhorn, pisc în Tauerii mari, .8570 m.
Wlesbaden, guvernam. în prov. prus. Hessen- 

Nassau, 5615 km5., cu 906,295 loc. (1895). Ca
pitala W., 74,133 loc.; castel regal, multe bi
serici frumoase, Kurhaus cu parc mare, museu 
(picturi), museu de anticităti, colecţ. de ist. nat., 
bibliotecă, obelisc, grupa Hypeia, monum. împ. 
WiUielm; cameră de comerciu; gimnasiu clasic 
şi real, şcoală reală super., seminar de învăţă
toare, institut de orbi; 23 terme, alcaline sărate; 
numeroase anticităţi romane şi germane. La Ro
mani se numia Mattiacum. Aici s'a descoperit o 
colecţiune de documente rom. (Cf. Sturdza, în 
Anal. Acad. VIII, 2.)

Wiest, Ludvig, violinist şi compos., n. 25 Martie 
1819 în Viena, t 19 Iunie 1889 în Bucuresci. 
Studiile sale musicale le-a făcut în Viena cu 
Bohm şi Sechter, şi în 1837 obţinu medalia de 
aur. In 1838 W., recomandat de comitetul mu- 
sical al conservatorului din Viena, vine în Bu
curesci pentru a organisa şi conduce aşa numita 
musică a ştabului şi orchestra palatului. Imediat 
el captivează prin siguranţa arcuşului seu pu
blicul musical de pe atunci, rând pe rând di
rector al educaţiunei musicale a copiilor de domn, 
şef şi violinist solo Ia orchestra teatrului na
ţional, apoi la concertele sinfonice, profesor de 
violină la conservator, a fost recompensat cu 
recunoascerea cetăţeniei române şi cu diferite 
medalii şi decoraţluni, atât române cât şi multe 
străine. A scris multă musică pentru instru
mentul seu favorit, fantasii pe motive din opere 
sau altele originale, hore şi alte arii populare, 
musică de scenă (bietul Doamna de aur, drama 
Constantin Brâncoveanu, ş. a.). Fifi lui âncă au 
practicat şi profesat arta rausicală. Ern. W. 
(n. 1856 în Bucuresci, t 6 Dec. 1880 în Sulina) 
şi lulius W., pianist de valoare şi profesor la 
conservatorul din Bucuresci. [T. C.l

Wigan, oraş în noid-vestul Angliei, 55,013 loc. 
(1891); industrie de bumbac şi fier, mine de 
cărbuni.

Wlght, insulă engl. în Canal, spre sud-vest 
dela Portsmouth, 378 km*., cu 78,672 loc. (1891J; 
climă domoală, sol roditor. Capitala Newport.

Wlgtown, (Westgalloway), comitat scoţian 
lângă Canalul nordic, 1327 km’., cu 36,062 loc. 
(1891). Capitala W., 1445 loc.

Wila, (şi Vila), în mitol. slavă nimfe, cari lo
cuiesc în nori, se coboară pe stânci, pe coastele 
dealurilor, în păduri dese şi la păraie. W. de 
regulă sunt fete bune, dar şi resbunătoare, mai 
ales asupra junilor, caii le conturbă dansul şi 
căror Ie iau o mână ori un picior, ori le răpesc 
inima. Le plac cântecele şi dansul.

Wilberforce, William, filantrop engl., n. 1759, 
t 1833; întrând în parlament a lucrat pentru 
ştergerea comorciului cu sclavi. Lucrare: Prac
ticai view of cbristianity.

Wllbrandt, Adolf, poet germ., n. 24 Aug.'1837 
în Rostock, dela 1871 în Viena, 1881—87 di- 
lector artistic la teatrul de curte. Distins autor 
dramatic. A publicat şi romane şi novele. Tră- 
iesce în Rostock.

Wllczek, Nepomuk, conte, n. 1837, consilier 
intim în Viena, meoenate al expediţiunilor arc

tice. A acoperit aproape singur cbeltuieliio exp. 
Payer-W ey precht.

Wild, Hdnrieh, fisician şi meteorolog elveţian, 
n. la 17 Dec. 1833 în Uster. A studiat în Ziirichşi 
Konigsberg. La 1857 a fost numit prof. de fisică 
şi director la observatorul astronomic din Bern, 
la 1868 director al observatorului fisic central 
din Petersburg. La 1877 a întemeiat un obser
vator meteorologic şi magnetic în Pavlovsk, 
mai târejiu a stăruit să se întemeieze unul în 
Irkutsk. A inventat polaristrobometrul şi a lucrat 
mult pe terenul meteorologiei precum şi în alte 
ramuri ale flsicei.

Wildbad, oraş în Wiirttemberg lângă Enz, 
3477 loc.; terme (34—38°) indiferente.

Wiidspitze, piscul cel mai înalt în AlpiiOtzthal, 
în Tirol, 3774 m.

Wlidstrubel, grupă de munţi în Alpii bernini, 
3262 m.

Wiiheim, regi ai Angliei. 1) W. I, Cuceri
torul, n. 1027, la 1035 duce de Normandia. 
Numit moştenitor al tronului anglosaxon de 
verul seu reg. Eduard, (f 29 Sept. 1066), întră 
în ţeară cu o armată de 60,000 soldaţi, bate pe 
rivalul seu Earald, nimicesce imperiul anglo
saxon, împarte ţeara între nobilimea normană; 
t 7 Sept. 1087 în Rouen, pe drum spre Paris. 
2) W. II cel Roţu, n. 1056, al doilea fiu al lui 
W. I, ocupă tronul 1087; f 2 Aug. 1100. 3) 
W. III, din casa de Orania,- n. 14 Nov. 1650, 
s’a căsătorit cu vară-sa Maria Stuart, fica reg. 
lacob II. Domnesce împreună cu soţia sa din 
23 Febr. 1689, subscrie Declaraţie of Rights, 
1689 întră în alianţa de Viena, alungă 1690 pe 
lacob II din Irlanda, 1691 se luptă cu Francezii 
în Olanda. După moartea reginei (7 Ian. 1697), 
domnesce singur; f 19 Martie 1705. Cu el se 
stinge linia senioră a Oranilor. 4) W. IV, Henric, 
al treilea fiu al lui George III, n. 21 Aug. 1765, 
prinţde Clerance 1788. După fratele seu George IV 
(t 26 Iunie 1830) ajunge rege; f 20 Iunie 1837.

Wliheim, împăraţi ai Germaniei. 1) W. I, 
Frideric Ludovic, n. 22 Mart. 1797, al doilea 
fiu al reg. Prusiei Frederic W. III, ocupă tronul 
Prusiei la 2 Ian. 1861; a organisat armata ţerii 
şi sprijinit de Bismarck (v. ac.) inaugurează o 
energică politică germană. La 1864 eliberează 
provinciile Schleswig şi Holstein, 1866 conduce 
armata în contra Austriei, 1870 ia comanda su
premă preste armata germană şi se proclamă 
împărat germ. în Versailles la 18 lan. 1871. In 
interior ameliorează starea lucrătorilor şi resta- 
bilesce pacea religionară, în exterior întăresce 
pacea prin alianţe cu Austria şi Italia, f 9 Mart. 
1888. 2) W. II, Frid. Victor Albert, regele 
Prusiei şi împ. Germ., n. 27 Ian. 1859 în Berlin, 
fiul mai mare al împ. Frideric III (v, ac.), ocupă 
tronul la 15 lunio 1888. Continuă politica mo
şului său W. I, susţine pacea, se îngrijesce de 
soartea lucrătorilor, desvoaltă puterea marină a 
Germaniei şi începe o nouă reformă a armatei. 
S’a căsătorit 27 Febr. 1881 ou princesa Augusta 
Victoria de Augustenburg.

WiIheIm, principi şi regi ai Olandei. 1) W. I, 
Tăcutul, principe de Orania, întemeietorul in
dependenţei Olandei, n. 14 Apr. 1533. începe 
resboiu în contra tirăniei lui Filip II al Spaniei, 
mijlocesce uniunea dela Utrecbt 23 Ian. 1579, 
care pune temelia Olandei independente. Când
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teara se pregătea a-1 pune pe tron, un ucigaş 
Gerard, plătit de Filip, l-a asasinat 10 Iulie 1584. 
2) W. I, Frideric, rege al Olandei, n. 4 Mart. 
1748. S’a luptat în Belgia în contra Francezilor 
(1793—95); Pichegru cuprinde Olanda, iar W. 
fnge la Berlin. După congresul din Viena, 16 Mart. 
se încoronează rege al Olandei. Abdică7 Oct. 1840 
în favorul fiului şi următorului seu; f 12 Dec. 
1843 în Berlin. 3) W. 11, Frid. George Lu
dovic, n. 6 Dec. 1792, ca principe de Orania s’a 
luptat cu Napoleon la Quatebras şi Wateiloo, 
7 Oct. ocupă tronul tatălui seu, după revoluţia din 
1848 dă ţerii o constituţie liberală; f 17 Mart. 
1849; fiul şi urmaşul seu: 4) W. III, Alex. Paul 
Frid. Ludovic, n. 1817, ocupă tronul 17 Mart. 
1848, om bolnăvicios şi absolutistic. S’a căsătorit 
de doue ori, odată cu Sofia, fica regelui Wilh. I 
din Wurttemberg (f 3 Iunie 1877), a doua oară 
cu princesa Emma de Waldeck, care îi născu 
pe Wilhelmina, regina de astă(}i. W. a murit 
23 Nov. 1890; cu el s’a stins' linia bărbătească 
a ramurei mai tinere a Oranilor.

Wilhelmina, Helena Paulina Maria, regina 
Olandei, n. 31 Aug. 1880, unica fică a regelui 
WHlielm III dela a doua soţie, princ. Emma de 
"Waldeck; dela 23 Nov. 1890 regină sub regenţa 
mamei sale. Ia 1898 încoronată şi de atunci in
dependentă. S’a căsătorit 7 Febr. 1901 cu princ. 
Henric de Meklemburg.

Wiihelmshaven, oraş şi port militar german la 
Marea Nordului (sinul Jade), cu mari stabilimente 
de marină şi docuri, 19,422 loc. (1895); staţiune 
marină pentru Marea Nordului; gimnasiu.

Wllhelmshohe, (mai înainte Weissenstein, pe 
timpul regimului vestfalian numit Napoleons- 
hohe), castel regal la 4 km. spre vest dela Kassel, 
la înălţime de 285 m.; parcuri grandioase cu 
castel uriaş cu mari arcade, imitaţia în aramă a 
Iui Hercule farnesian, etc. Aci a stat în prinsoare 
Napoleon III dela Sept. 1870 până Aprilie 1871.

Wlllwaus, vent formidabil, care sosesce ca o 
lavină din munţi spre coaste, ţine 8—10 inin.

Wlljemlt, mineral, rar; silicat de zinc, rom- 
boedric, de coloare albă, gălbie sau brună.

Wllllamsblirg, oraş în statul nordamerican Vir- 
ginia, 1480 loc.; odinioară sediul guvernului co
lonial englez şi capitala Virginiei. 5 Maiu 1862 
unioniştii înving aci pe confederaţi,'.

Wllson, Daniil, om politic franc., n. 1840 în 
Paris, 1869, 1871 şi 1876 ales în corp. legiui
toare; 1881 ia în căsătorie o fică a presidentului 
Grevy. 1887 arestat pentru comerciu cu ordine 
şi distincţiuni, dar achitat la 1888. La 1893 ales 
iarăşi deputat.

Wllt, Maria, primadonă de opere, n. 1833 în 
Viena, 1867—77 la opera curţii din Viena, s’a 
distins mai ales în operele lui Wagner. t 1891 
în Viena.

Wlitshire, (Wilts), comitat în .sudul Angliei, 
3562 km*., cu 264,997 loc. (1891). Capitala Sazirk 
Diekirch, 3860 loc.

Wlmpfen, 1) W., Felix, baron, general franc., 
n. 1811 în Laon, 1834—35 şi 1842—54 luptă în 
Africa, apoi în resboiulCrimeei şi 1859 în Italia; 
1870 ohiemat din Algeria, ia la 1 Sept. comanda 
preste armata lui Mac Mahon, şi 2 Sept. subscrie 
capitulaţiunea acesteia, f 1884 în Paris. Scrieri: 
Sedau (1871), La bataille de Sedan (1889), Crimee- 
Italie (1892). 2) W., Felix, conte, diplomat austr.,

n. 1827, 1876—80 ambasador la Paris, 1880—82 
în Roma. f 1882. Un frate al seu, Francisc, 
a fost general austr. (n. 1797, f 1870).

Wlndermere, cel mai frumos Iac al Angliei, 
între Lancashire şi Westmoreland, 17'o km. lung, 
1-5 km. lat.

Windlschgrâtz, 1) W., Alfred Candid Ferd., 
princ., rriareşal austr., n. 1787 în Bruxela, s’a 
distins 1813—14, a sufocat 11, Iunie 1848 re
volta din Praga, a bătut 30 Oct. pe Unguri la 
Schwechat, 1849 la Kâpolna; bătut la Godollo, 
a fost dimis; 18.59 guvernor la Mainz. 1862, 
Fiul seu: 2) W., Ludovic, princ., general austr., 
n. 1830 în Viena, comandant de corp de armată 
în Cracovia şi în Lemberg, apoi inspector gen. 
al armatei. 3) W., Alfred., princ., (nepotul lui 
W. 1), n. 1651, 1892 vice-president, 1897 pre- 
sident al casei seniorilor, 1893—95 ministru- 
president.

Windsor, 1) W., oraş în Berkshire (Anglia), 
lângă Tamisa, 12,327 loc. (1891); castel admi
rabil (residenţa do predilecţie a regilor) cu bo
gată colecţiune de picturi; parc mare. 2) W., 
oraş în Canada, prov. Ontario, 10,322 loc.

WIndthorst, Ludovic, om d,e stat germ., n. 
1812, 1851—53 şi 1862—65 ministru de justiţie 
şi 1851 president al Camerei II în Hannovera; 
dela 1867 deputat în consiliul imp. şi în camera 
Prusiei; şeful fracţiune! clericale a centrului, 
t 1891.

Winkeimann, 1) W., Eduard, istoric, n. 1838 
în Danzig, 1869 profesor în Berna, 1873 in 
Heidelberg. f 10 Febr. 1896.. Ser. sale se ocupă 
mai ales cu ist. imp. FridericII. 2) W.,Hermann, 
celebru tenorist, n. 1849 în Braunschweig; cântă 
la Darmstadt, Hamburg şi dela 1893 la opera 
curţii din Viena. Roluri princ. Parzival, Tann- 
hăuser, etc.

Wlnkelrled, Arnold Struth, de, erou elveţian, 
n. în cantonul Untervi'alden. După tradiţie în 
9 Iun. 1386, jertfindu-se pe sine, a eluptat tri
umful compatrioţilor sei asupra lui Leopold de 
Austria, la Sempach. I-s’a ridicat statuă la Stans 
în 3 Sept. 1865.

Wlnnebago, lac în statul nordamerican Wis- 
consin, 510kni“.; prin Fox River se scurge în 
lacul Michigan.

Wltinlpeg, l) W., capitala prov. canadiene Ma- 
nitoba, lângă Red River, 25,642 loc. 2) W., lac în 
Canada, 22,200 km2.. Ia altitudine de 216 m.; în 
el se varsă Winnipeg, Red River, Saskatchewan ; 
se scurge prin Nelson în baia Hudson.

Wlntera aromatica, v. Drimys.
Winterhalder, Enric, publicist, n. 1808 în Au

stria, ţ 14 Maiu 1889 la Krinzendorf. La 1829 
ca străin servesce în armata rom., leagă pretenie 
ou C. A. Rosetti, se amestecă în mişcarea re
voluţionară din 1848, guvernul provisor il îni- 
pămentenesce; apoi e exilat. Tovarăş al lui Rosetti, 
il sprijinesce la 4iarele; «Pruncul Român» şi la 
«Românul». A studiat poesia poporală rom., şi 
a scris: Flori de scăeţi, poesii (1845); Bătălia 
dela Călugăreni, operă eroică în 3 acte; Triumful 
amorului, comedie; Vina, tragedie şi numeroase 
articole financiare, comerciale şi recensiuni dra
matice.

Wlrth, Max, economist germ., n. 1622 in 
Breslau, 1865—73 directorul biroului statistic 
din Berna, dela 1874 trăiesce în Viena. Ser. princ.
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Grundziige der Nationaloeoonomie, 1855 — 73, 
4 voi., multe editiuni, etc.

Wischnu, V. Vişnu.
Wisconsin, stat în Uniimea nordamei'icană, 

145,140 km*., cu 1 686,880 loc. (1890); şes on
dulat lângă lacul Superior şi Michigan, foarte 
roditor; agricultură, economie de vite; mine de 
fier, plumb, aramă, lemnărit; multe fabrici de 
spirt şi bere, comerciu viu (pe San-Lorenzo şi 
Mississippi). In congres trimite 2senatori şi 10 re- 
presentanti. La 1890 avea datorie 2l/a mii. doll. 
Capitala Madison; cel mai mare oraş Milwaukee. 
La 1662 a fost primadată cercetat de misionari 
francezi, 1763 al Angliei, cedat de ea la 1783 
Uniunii; 1836 organisat ca teritoriu, 1848 ca 
stat al Uniunii.

Wismar, oraş maritim înMecklenburg-Sohwerin, 
lângă Baltica, cu port excelent, 17,809 loc. (1895); 
castel; gimnasiu; fabrici de maşine, topitoare de 
fier; comerciu maritim.

Wişne-Wolocioc, oraş în guvernam, rus. Twer, 
16,722 loc. (1897). Comerciu cu cereale. Canalul 
W. leagă Msta cu Twerţa, deci Baltica cu Caspica.

Wissmann, Hermann, câletor african, n. 1853 
în Frankfurt lângă O. Lui i-se datoresc ouno- 
scinţele esacte despre rîul Kassai, care este 
identic cu rîul numit Lulua, pe care l-a ui niărit 
dela isvoarele lui până la vărsarea in Congo. 
1895—96 guvernor al coloniei germ. în Africa 
estică. Ser.: Unter deutsch. Flagge quer durch 
Afrika, 1890; Im Innern Afrika’s, 1891; Africa, 
1892, etc.

WistariaNutt., (botan.) gen de plante lemnoase 
căţărătoare cu foi impai’ipenate, flori albastre 
violete sau albe în racemi, din fam. Leguminoa
selor, trib. Galegeae. Cuprinde 2 specii, una din 
America boreală, a doua din Japonia şi China, 
aceasta W. cMnensis DC. e o plantă decorativă 
rustică adese cultivată. [A. Pr.]

Wltebsk, guvernam. în Rusia vest., 45,167 kma., 
cu 1.502,916 loc. (1897). Capitala W., lângă 
Diiua, 66,143 loc.

Wlthania Pauq., (botan.) gen din fam.Solanacee, 
cu vr’o 5 specii paleotropicale, dintre cari W. 
coagulans Dun. e un ai bust din India estică. Be- 
lucistan. Seminţele ei conţin un principiu activ, 
analog celui din cheagul erbivorelor şi care poate 
închega laptele. Se întrebuinţează în India fruc
tele acestei plante la prepararea brânzei. W. som
nifera Dun., din Asia dar respânditâ în regiunea 
mediterană, e narcotică, frunzele sunt febrifuge, 
fructele diuretice. [S. Şt. R.]

Witherita, mineral, carbonat de Bariu (v. ac.); 
incolor sau cenuşiu şi gălbiniu, se găsesce în 
Silezia, Salzburg, Stiria şi Anglia; întrebuinţat 
pentru preparate de Bariu şi ca venin pentru 
şoareci. 1

Wltt, loan, de, om de stat olandez, n. 1625 
în Dardrecht, conducetorul aristocraţiei republi
cane urbane, 1653—72 conduce politica Olandei, 
1667 eluptă desfiinţarea locotenenţei. Ucis 1672 
de canalia de stradă, împreună cu frate-seu 
Cornelis.

Witte, 1) W., Carol, scriitor germ., n. 1800 
în Loohau, promovat în etate de 14 ani la 
univ. din Lipsea, 1829 prof. de drept în Breslau, 
1834 în Halle, f aici 1883. Unul din fundatorii 
societ. germ. »Dante-Gesellschaft«. Ser. liter. se 
ocupă mai ales cu Dante; a tradus Decamerone

de Bocaccio şi a publicat âncă scrieri juridice 
şi poesii. 2) W., Sergei Julieviei, om de stat 
rus, n. 1849 în Tiflis, 1888 şeful depart. căilor 
ferate în minist. de finanţe, 1892 ministru al 
căilor de comunicaţie, şi 1893 de finanţe, pe 
care teren a avut succese mari.

Wittekind, (VidukindJ, duce de Saxonia, a 
uimicit 782 armata Francilor, bătut 783, se su
pune 785 lui Carol cel Mare; f 807 în expe
diţia contra ducelui Gerold de Şvabia. (v. şi 
Vidukind.)

Witteisbach, familie princ. germ., care se trage 
din conţii de Scheyern, a câştigat 1180 prin Otto 
de W. Bavaria, unde domnesoe şi astăcji. (Cf. 
Wittmano, Monumenta Viltelshacensia, 18g7.)

Witten, oraş în guvernam, prus. Arnsberg, 
28,769 loc. (1895); fabrici de oţel, topitoare de 
fier, fabrici de maşini, mine de cărbuni

Wittenberg, oraş în guvernam, prus. Merse- 
burg lângă Elba, 16,479 loc. (1895); până la 
1547 residenţa principilor electori saxoni; castel, 
biserica castelului cu mormintele mai multor 
principi, ale lui Luther şi Melanohton (statuele 
acestora în piaţă); mănăstirea Augustinilor cu 
chilia lui Luther. Aci s’a început reformaţiunea 
în Nov. 1517. Până la 1873 W. a fo.st fortă
reaţă. Universitatea fundată 1502 de Frideric 
înţeleptul, la 1815 tu contopită cu cea din Halle.

Wittgenstein, Ludovic Adolf Petru, principe 
de Sayn- W.-Ludvigshurg, mareşal rus, n. 5 Ian. 
1769, 1813 comandantul armatei puterilor aliate, 
1814 comandantul corpului rusesc ataşat la ar
mata lui Schwarzenberg, ocupă 1828 principatele 
române, înlătură dela domnie pe Grig. Ghica 
din Muntenia şi pe loan Sandu Sturdza din Mol
dova. t 11 Iunie 1843 lângă Lemberg.

Wittstock, 1) W., Heinrich loachim, preot 
şi om politic sas, n. 1826 în Bistriţa, a studiat în 
Viena, 1848—69 prof. la gimnasiul din Bistriţa, 
deputat în dieta dela Sibiiu (1863/4), dela 1869 
parooh în Cisnădie şi 1899 vicar superinten- 
denţial. f 1901. A publicat mai multe scrieri de 
interes istoric şi bisericesc. Fiul seu:

2) Wittstock, Osear, scriitor sas, n. 1865 în 
Bisti iţa (Trans.), a studiat în Germania teologia 
şi filosofla, a fost prof. la gimn. săs. din Sibiiu, 
de unde a trecut ca preot la Avrig. Ser.: »Griin 
oder Schwarz», asupra politicei Saşilor din Tran
silvania ; Kleine Erzăhlungen a. d. Sieb. Sachsen- 
lande. Este directonil rev. «Landwirtsoh. Blătter» 
şi colaborator la »Encicl. Rom.« pentru partea 
referitoare la Saşi.

Wjatka, (= Vîatca), gnvernament în Rusia 
estică, 153,658 km3., cu 3.082,788 loc. (1897); 
pădurărit, minerit, agricultură. Capitala W., 
24,782 loc.; catedrală, episcopie.

Wjernyi, capitala prov. ras. centralasiatice Se- 
mirecinsk, 22,982 loc. (1897).

Wlad, Aloisiu, de Selisee, om politic şi juris
consult român, n. 24 Febr. 1822 în Vedveş- 
Abrani, cott. Bihor, f în Budapesta; a studiat 
în Oradea mare. In 1844 notar la tabla regească, 
iar în 1845 advocat în Gyiilvesz (cott. Torontal), 
apoi în Timişoara şi în fine în Liigoş. Fu ales 
deputat dietal în cercul Zorlenţ în patru rân
duri 1848, 1861, 1865 şi 1869. In intervaluri 
mai scurte a funcţionat ca protonotar, jude la 
tribunalul oomitatens, vice-comite şi preşedinte 
la tribunalul regesc în Lugoş, iar la 1869 fu
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numit jude la tabla reg. în Budapesta. W. a fost 
unul dintre cei mai aprigi luptători pentru drep
turile poporului român, nu numai în dieta ţorii, 
oi şi prin presa maghiară şi română. Ser.: Ori
ginea familiei "W.; A român nep es iigye.

Wladikawkas, capitala prov. ruso-caucasice 
Terek, 43,843 loc. (1897); citadelă.

Wladlmlr, guvernam. în Rusia mare, 48,857 km*., 
cu 1.570,733 loc. (1897). Capitala W., 28,315 loc.; 
1170—1328 a fost capitala Rusiei.

Wladislaw, v. Ladislau şi Vladislav.
Wladiwostok, oraş cu port în prov. literală 

ruso-sibirică lângă Marea Japoneză, 28,896 loc. 
(1897); port militar.

Wllslockl, Enric de, folclorist germ., n. 1856 
în Braşov. A publicat numeroase scrieri cu pri
vire la Ţiganii şi MEighiarii ardeleni. Lucrări: Die 
Sprache der transilvanischen Zigeuner (1883); 
Mărchen und Sagen (1886); Yolksdichtungen 
(1890); Volksglaube- und religioser Brauch der 
Zigeuner (1892) şi Volksglaube und religioser 
Brauch der Magyaren (1893), etc.

Wodan, (Wuodan), în mitol. germană 4eul 
viscolelor şi viforului; fiinţa lui corespunde (jeului 
nordic Odin. După tradiţiune "W. călăresce pe 
cal de tunete. Era venerat pe timpul solstiţiului 
de iarnă (21 Dec.).

WShIer, Frideric, chimist german, n. 1800, 
1827 prof. Ia şcoala industrială din Berlin, 1831 
în Kassel, 1836 în Gbttingen, unde a murit la 
1882 şi i-s’a ridicat un monument. "W. a des
coperit aluminiul, a lucrat cu Liebig pe terenul 
chimiei organice şi a publicat numeroase scrieri 
de chimie.

Wolchonski, platou, v. "Waldai.
Wolehow, rîu în nordul Rusiei, piin el se 

scurge lacul Ilmen în lacul Ladoga; 220 km. lung.
Wolf, 1) W., Friedrich, filolog german, n. 1759, 

t 1824, a fost profesor la univ. din Halle, care 
s'a desfiinţat la 1807, atunci a trecut la univ. 
din Berlin, unde a propus literatura clasică. Lu
crări : Geschichte der rom. Litteratur; Grundriss 
zur griech. Litteraturgeschichte; Prolegomena 
ad Homerum; Encyclopădie der Philologie, etc.

2) Wolf, Adam, istoric austr., n. 1822 în Eger, 
11883, a ocupat catedra de istorie în Pesta şi Graz, 
membru al acad. de sciinţe din Yiena. Afară de 
scrierile sale în Analele academiei, a publicat: 
Osterreich unter Maria Theresia; Aus dem Hof- 
leben M. Theresias; Mărie Christine; Erzher- 
zogin von Osterreich; Eaiser Franz I.; (îeschiuht- 
liche Bilder aus Osterreich; Osterreich unter 
Maria Theresia; Joseph II. und Leopold II., ş. a. 
(V. şi Wolff.)

Wolfenbiittel, oraş în Braunschweig, 15,505 loc. 
(1895); renumită bibliot. (300,000 voi., 10,000 ma
nuscripte; Lessingbiblioteoardelal769); seminar 
preoţesc, de învăţători şi de învăţătoare, gim- 
nasiu, şcoală reală; ţesătorii de in şi jute, fa
brici de maşini şi postav.

Wolff, 1) W., Christian, de, filosof german, 
n. 1679 în Breslau; după ce studia teologia, 
matematica şi filosofia, la 1703 se stabili în Lipsea, 
de aici apoi trece ca profesor la Halle, de unde, 
după instigaţiunea colegilor săi pietişti, a fost 
expulsat la 1723; profesâ apoi la Marburg, de 
unde Friedrich II îl rechiamă la Halle. t 1754 
aici. Adept şi apărător al doctrinelor lui Leibnitz, 
pe cari le puse în sistem, "W. scrise asupra tu

turor părţilor şi disciplinelor filosofice afai'ă de 
estetică, pe care o prelucra în acelaş spirit dis
cipolul său Baumgarten. W. împarte filosofia iu 
teoretică şi practică; cea teoret. în ontologie, 
psichologie, cosmologie şi teologie; iar cea pract. 
în etică, economică şi politică. "W. are pentru 
filos. germană meritul de a fi compus mare parte 
din scrierile sale în limba germană şi de a fi 
creat astfel terminologia filosof)că în această 
limbă, împrejurare, care făcu ca acest sistem 
să se lăţească atât de mult şi iute. (Cf. tîberweg, 
Gesch. der Phil. III, Thils. II. [PI.]

2) Wolff, Alhert, scriitor franc., n. 1835 în 
Colonia, dela 1871 francez naturalisat, f 1891 
în Paris. A fost colaborator Ia »Figaro«, a pu
blicat lucrări dramatice şi reviste anuale.

3) Wolff, Carol, om politic şi economist sas 
din Trans., n. 11 Oct. 1849 în Sighişoara, a stu
diat dreptul în Heidelberg şi "^iena, apoi în 
Budapesta, Cluj şi Sibiiu; 1871—73 redactor la 
»Neue Fr. Presse», iar la 1874 înfiinţează »Sieben b. 
Deutsches TageblatU în Sibiiu. 1881—84 de
putat al oraşului Sibiiu în dieta din Budapesta; 
iar dela 1885 director al celei mai mari bănci 
a Saşilor ^Hermannst. Allg. Sparkassa», pe care 
a lîdicat-o la o însemnătate extraordinară. A în
fiinţat aproape 1(X) de asociaţiuni sist. Raiffeiseu 
între Saşii din Trans., şi a dat un deosebit avent 
organisării lor economice. Dintre numeroasele 
sale scrieri amintim; Magyarisierung in Ungarn, 
1879; Die Deutschen in Ungarn. Berlin, 1881 , 
DerOrienthandel Deutschlands, mai multe scrieri 
asupra navigaţiunii pe Olt (publ. în parte şi în 
limba română de Societatea geografică din Bu- 
curesci), etc.

(v. şi "Wolf.)
Wolffîa Horkel., (botan.) gen din fam. Lein- 

naceae, cuprinejend foarte mici plante erbacee 
aquatice, planiuscule, globuloase şi fără rădă
cini. Are vr’o 12 specii, respândite prin apele 
din Europa, India orientală, Africa tropicală şi 
din America tropicală şi temperată. Unica specie 
europeană W. arrhiza L., cresce şi în România, 
în lacul Snagov, unde am aflat-o pentru ântâia 
dată la 21 Iulie 1902. Tot în acest an am mai 
găsit această mică plantă şi în lacurile: Căldii- 
ruşani. Ţigănesc! şi Paserea. [Z. C. 1’.] _

Wolfflin, Eduard, filolog germ., n. 1831 în 
Basel, a ajuns prof. ordinar la univ. din Erlangen, 
in urmă la Miinchen. A publicat în ediţii critice 
opere din lit. latină. Cercetările sale pe tereniil 
istoriei limbei latine sunt cele mai vaste din 
câte există.

Wolfram d’Eschenbach, celebru minesiugor din 
seci. XII—XIII, t cam pe la 1230. Pe cât se 
poate sci din operele sale, era din o familie nobilă 
din Bavaria, care stăpânea domeniul d’Esclien- 
bach lângă Niiremberg; ca frate mai mic neavend 
parte la moştenirea părintească, îmbrăţişa cu
riera armelor, trăi sărac şi petrecu multă vreme la 
curtea liberalului landgrav Hermann, în Eisenaoli. 
Apreţiarea entusiaştilor sei admiratori, cari îl 
numiau Homer şi Ariosto al veacului seu, e de 
sigur exagerată; însă toţi recunosc, că poeinele 
lui sunt demne de un studiu serios. Ele sunt: 
Parzival, Titurel şi "Willehalm de Orania, (loeme 
epice cu subiecte împrumutate dela trubadurii 
francezi; şi Cântece de amor, lucrări de măiestru 
în acest gen. "W., cum îl caracterjsează Yon der
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Hagea, »este oglinda fără pată a poesiei cavale- 
resci şi campionul înarmat al datoriei şi onoarei*. 
Şi lucru ciudat, acest poet nu scia ceti şi scrie ; 
cunoscea însă din tradiţiuni orale pe cei mai de 
frunte poeţi latini, francezi şi germani. Tipărite 
ăntăia oară la 1477, a(}i coa mai frumoasă ediţ. 
a operelor sale este a lui Lachmann. Berlin, 1833, 
tradusă în germana modernă de Simrook, 1842.

Wolframit, mineral, wolframat de fier şi man- 
ganez; monoclin. Mineral caracteristic pentru 
zăcămintele de casiterit; se găsesce cu galena 
la Neudorf în Harz, în filoane de quarţ cu besil 
în granit la Admitschilon lângă Nertschinsk; 
rar în trachit la Felsobânya.

Wollaston, (pron. vullest’n), William Hyde, 
fisician şi chimist englez, n. 6 Aug. 1766 în East 
Dereham, f 22 Dec. 1^8 în Londra. La în
ceput a practicat ca medic, la 1800 însă şi-a 
lăsat practica şi a început să se ocupe cu fisica 
şi cu cbimia. La 1783 a fost ales membru în 
Eoyal Society. W. a descoperit palladiul şi ro
diul, a perfecţionat microscopul şi camera lucidă 
a lui Hooke, a constniit un goniometni de re- 
flexiune şi cryoforul, ş. a.

Wollastonit, mineral, silicat de calciu, mo- 
noclin. Mineral de contact a rocelor eruptive cu 
calcare. Se găsesce Ia Pargas în Finlanda, la 
Ciclova în Banat, etc.

Wologda, guvern. în Rusia mare, 402,733 km*., 
cu 1.365,587 loc. (1897). Capitala W., lângă 
rîul cu acelaş nume, 27,822 loc.; episcopie; fa
bricaţie de arginfăi'ii.

Wolseley, (pron. uolsli), Sir Gârneţ Viscount 
W. of Cairo, mareşal engl., n. 1833 în corn. 
Dublin, a sufocat 1870 o revoluţiune a India- 
nilor în Canada, 1873 şeful expediţiunii contra 
Negrilor Aşanti, 1875 guvernator în Natal, 1879 
comandant suprem în resboiul contra Zulu-Ca- 
ferilor, bate 1882 la Teii el Kebir pe resculaţii 
sub Arabi Paşa, 1890 comandant supr. în Irlanda, 
1894 mareşal, 1895 şeful armatei engleze. Biogr. 
de Low, 1885 şi Ellis, 1892.

Wolsey, Thomas, archiepiscop de York pe 
timpul schismei anglicane, n. 1471. Sub regele 
Henric VII a împlinit mai multe misiuni diplo
matice, ceea ce l-a ridicat curând în dignităţi 
şi averi. Sub Henric VIII a ajuns episcop de 
York, cancelar atotputernic şi temut. Vaza şi 
autoritatea lui s'a extins şi afară de Anglia, şi 
cbiar şi regii Franciei şi Spaniei căutau graţia 
lui. Dar divorţul şi căsătoria regelui cu Ana 
Boleyn i-a adus şi lui perirea. Acusat fiind cu 
feliurite crime, tiranul rege l-a lipsit de averi 
şi demnităţi şi a poruncit să fie dat în judecată, 
când de spaimă a murit la 1530.

Wolter, Charlotte, artistă diaiu., n. 1834 în 
Colonia, 1859—61 angajată în Berlin, dela 1862 
la teatrul curţii din Viena. A fost căsătorită cu 
contele Carol O'Sullivan de Grass. f 1897. S’a 
distins mai ales ca eroină.

Woodbury, (pron. .vudbbri), procedură tipo- 
graKcă numită astfel după descoperitorul ei, 
Walter Bentley Woodbury. Un strat de chrom- 
gelatină întins pe o placă de sticlă sau de fier 
se expune sub negativ, se spală cu apă caldă, 
se desprinde de placă, se uscă, se întăresce într’o 
bae de alan sau de alcool, se fixează pe o placă 
poleită de oţel, se suprapune o placă de plumb 
şi se presează într’o presă hidraulică. Reliefurile

gelatinei se reproduc cu cea mai mare fineţă pe 
placa de plumb; aceasta servă apoi de placă ti
pografică. Ca coloare se întrebuinţează gelatina 
colorată; ea se toarnă fierbinte pe placă, se aphcă 
deasupra hârtia pe care voim a o tipări, oare e 
preparată cu o soluţie de Schellack (lacca), se 
suprapune capacul presei şi se Iasă astfel până 
la recirea gelatinei care apare în relief pe.hârtie. 
Hârtia se întroduce într’o bae de alan pentru 
a o întări şi în fine se aplică pe carton şi se 
lustruesce.

Woodsla R. Br., (botan.) gen de Cryptogame 
vasculare din fam. Polypodiaoeelor, ou indusiu 
cupulifoi m cu marginile laciniate. Cuprinde vr’o 
15specii saxatile preponderant temperate şi reci,, 
cultivate uneori ca plante decorative, aşa s. e. W. 
îlvensis R. Br., care cresce şi în Carpaţi. [A. Pr.]

Woodwardia 8m., (botan.) gen de Ferige, fam. 
Polypodiaceae, cu vr’o 6 specii, cari cresc prin 
pădurile calde din emisfera nordică; are sori 
lineari vîrîţi în ţesetura limbului; W. rădi
căm 8w., afară de Macronesia, Himalaia şi Ame
rica de nord, cresce în Portugalia, 8pania, Italia 
de sud şi 8icilia. [8. Şt. R.]

Woolwlch, suburbia estică a Londrei pe dreapta 
Tamisei, 40,848 loc. (1891); arsenal, academie 
militară, museu de resboiu, spital militar.

Worcester, l) W., oraş în vestul Angliei lângă 8e- 
vern, 42,908 loc. (1891); dom gotic cu mormântul 
regelui loan; episcopie; fabrici de mănuşi, por
ţelan, piei. 3 8ept. 1651 Cromwell învinge act 
pe Carol II. 2) W., oraş în Massachusetts (America 
de nord), 84,655 loc. (1890); industrie de maşini.

Worcestershire, comitat în vestul Angliei, 
1945 km*., cu 413,760 loc. (1891).

Wordsworth, William, renumit poet englez 
din seci. XVIII; făcea parte din şcoala descrip
tivă a lakiştilor, sub cari se înţelegeau la în
ceput numai 3 poeţi, Coleridge, 8outhey şi W., 
cari locuiau de preferinţă în jurul lacurilor din 
nordul Angliei, n. 7 Apr. 1770 la Cockerniouth 
în Cumberland, al doilea fiu al unui legist, şi 
crescut într’un sat, W. arăta de copil multă 
plăcere pentru frumseţile naturei şi viaţa câm
penească. După absolvarea studiilor juridice, li
niştea fericitei sale vieţi, închinată poesiei şi 
familiei sale, fu întreruptă numai prin căleto- 
riile făcute în Anglia şi ţerile vecine. Primele 
sale scrieri fură nebăgate în samă; însă mai 
târejiu fu laureat, şi împreună ou Southey şi Co
leridge Ki pus îndată după poeţii de primul rang, 
Byron, Burns şi 8helley. Colecţiunea completă 
a poesiilor sale apăru în 1842, în 7 voi., la cari 
după moartea sa, întâmplată în 23 Apr. 1850, 
se adause Preludele, o poemă autobiografică.

Worlshofen, stabiliment de idroterapio în Ba- 
varia, infiinţat de preotul Eneipp (v. ac.), la care 
convingerea, entusiasmul pentru aplicarea apei 
ca remediu universal, nu au putut înlocui cuno- 
scinţele medicale; ca el şi discipulii lui au comis 
exageraţiuni.

Wfirmann, Carol, scriitor germ., n. 1844 în 
Hamburg, a făcut călătorii în Africa şi Asia, 
a studiat istoria artelor şi s’a stabilit în Diissel- 
dorf ca profesor universitar. A scris; Geschichte 
der Malerei, 1893; Was uns die Kunstgeschichte 
lehrt? 1893, etc. A publicat mai multe volume 
de poesii lirice şi novele, etc.

Worms, oraş în Hessa renană, pe stânga Rinului,
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28,636 loo. (1895); dom romaDic din seol. XII, 
sinagogă din seci. XI (cea mai veche comunitate 
ovreiască în Germania); museu de anticităţi; 
monumentul Luther; gimnasiu; cameră de co- 
merciu, fabricaţie de piei, lână artif., sticlă, 
maşini,, conserve, etc.; comeiciu; navigaţie, cul
tura viilor (Liebfrauonmilch). Odinioară capitala 
Burgun()ilor şi teatrul multor legende (Niebe- 
lungen, etc.), apoi palatinat al împăraţilor, oraş 
liber imperial, în care s’au ţinut multe diete.

Woronesh, guvernam. în Rusia mare,65,895 km*., 
cu 2.546,255 loc. (1897); foarte roditor; se ţin 
mulţi cai, industrie de zahăr, fabrici de rachiu. 
Capitala W., lângă Don, 84,146 loo.

Woronzow, Mihail, principe, general rus, n. 
1782 în Petersburg, 1844—54 guvernor în Cau- 
casia, a bătut 1853 Turcii la Acbalzich. f 1856.

WSrth, (W. a. d. SauerJ, oraş în Alsacia inf., 
1060 loc. 6 Aug. 1870 Germanii bat pe Mac Mahon.

Wotawa, afluent po stânga al Moldvei în Boemia, 
isvoresce în pădurea Boemiei, 101 km. lung.

Wrangel, 1) W., Carol Gustav, conte, ma
reşal svedez, n. 1613, dela 1636 luptă în armata 
svedeză din Germania, 1646 comandant supr.; 
împreună cu Turenne bate la 1648 pe Imperiali 
şi Bavarezi la Zusmarshausen; 1674/5 comandă 
armata svedeză în Brandenburg, f 1676 pe ins. 
Eugen. 2) W., Fred. Heinr. Ernst, conte, ma
reşal prusiac, n. 1784 în Stettin, ia parte la 
campaniile din 1807, 1813 şi 1814; 1848 coman
dant suprem al trupelor aliate şi prusiace în 
Scbleswig-Holstein. La 9 Nov. întră în Berlin 
şi restitue guvernul. 1856 mareşal, la 1864 co
mandant al trupelor austr. şi prusiace. f 1 Nov. 
1877 în Berlin, unde i-s’a ridicat o statuă.

Wuhu, port convenţional in provincia chineză 
Nganhuei, lângă, lanoekiang, 78,000 loc.

Wulfenia Jacq., (botan.) mic gen din familia 
Scrophularineae, tiibul Digitaleae, cuprinde vr’o 
4 specii de plante erbacee, perene, glabre sau 
pnţin păroase, cu rhizomul gros, cari cresc prin 
munţii Carintiei, Asiei occidentale şi în Hima
laia. Dintre specii menţionăm: W. Amher- 
atiana Benth., originară din Himalaia şi W. ca- 
rinthiaea Jacq., orig. din alpii Carintiei, ambele 
cultivate ca plante ornamentale, mai cu samă 
pentru decoraţiunea stâncăriilor. [Z. C. P.]

Wulfenit, mineral, molibdat de plumb; qua- 
dratic; galben până roşiu. Insoţesce zăcăminte de 
plumb, e rar; se găaesce la Pribram, Rezbănya, etc.

Wundt, Wilhelm, fi.siolog şi psicholog german, 
n. 16 Aug. 1832 în Neckarau (Baden), a studiat 
medicina; la 1864 prof. în Heidelberg, 1874 în 
Zhrich, iar dela 1875 ocupă catedra filosofică 
din Lipsea. Scrieri principale: System der Philo- 
sophie (1889); Hypnotismus und Suggestion. Dela 
1883 redactează revista Philosophische Studien.

Wupper, fWipperJ, afluent pe dreapta Rinului, 
89 km. lung. Valea W. e ţinutul cel mai in
dustrial din Germania, cu marile centre indu
striale Elberfeld, Barmen, Solingen, Remscheid.

Wiirttemberg, regat în confederaţia imperiului 
german, 19,517 km8., cu2.081,151 loc. (1895); ţeară 
muntoasă-deluroasă (Pădurea Neagră, Rauhe AJp,

ramuri ale Alpilor Algau), udată de Dunăre, Iller, 
Neckai', Enz, etc.; clima temperată; agricultură 
înfloritoare, se produce mult alac, porumb, meiu, 
hrişcă, ovăs, orz, mai puţină secară şi grâu, etc.; 
însemnată economie de vite; pomărit, viticul
tură ; mine de minereu de fier şi sare. Industrie 
desvoltată, comerciu însemnat, navigaţie pe 
lacul de Constanţa, pe Dunăre şi Neckar. Căi 
ferate 1807 km. la 1898, telegraf 5431 km. la 
1897. Numeroase bănci. Cultura 'e promovată 
prin numeroase institute. W. e monarebie consti
tuţională ereditară, rege actual Wilhelm II (dela 
1891). Legislativa 2 camere: a seniorilor (36) şi 
a deputaţilor (93 membri aleşi pe 6 ani). Datorie 
publică 479'6 mii. mărci la 1898. Trupele for
mează corpul 13 din armata germană.

Istoria. W. mai de mult făcea parte din ducatul 
Şvabia şi sta sub conţii de W.; prin seci. XVI 
se introduse ordinea bisericească şi politică exi
stentă şi adi; în resboiul de 30 ani ţeara a 
suferit mult. La 1806 domnitorul Frideric II 
luă titlul de rege, după ce teritoriul se mărise 
prin pacea de Pressburg, pacea de Yiena mai dete 
W.-lui câteva ţinuturi, 1813 W. se alipi la con
federaţia germană; 1866 W. fu pe partea Au
striei, ceea ce îi causă cheltueli de 8 mii. fl. ce 
trebui să plătească Prusiei biruitoare, 1870 întră 
în confederaţia germană, reservându-şi disposiţia 
asupra poştelor, şi telegrafului şi asupra imposi- 
telor pe bere şi vin. (Cf. Das Kbnigreich W., ed. 
de biroul topogr., 1893, 3 voi.; Schneider, 1896.)

Wiirttemberg, 1) August Frid. E., principe 
de W., general prusiac, n. 1813, f 1885. A 
luat parte în resboaiele din 1866 şi 1870—71. 
El a decis lupta dela Eoniggrătz. La Gravelotte 
a comis o greşală mare strategică, prin aceea 
că a atacat prea curând. A luat parte la împre- 
surarea Sedanului şi la atacul Parisului. S’a retras 
Ia 1882. 2) Eugen Fr. P., principe de W., 
n. 1788, t 1857, a trecut în oastea rusească 
şi a fost omul favorit al ţarului Paul I. La 1812 
s’a luptat cu Francezii la Smolensk, Borodino, 
Krasnoi şi Ealis, a condus doue atacuri la Lipsea. 
A luptat în 1828 în contra Turcilor şi după 
pacea dela Adrianopole s’a retras. Memoriile lui 
postume le-a publicat geueralul Hobe la 1862. 
3) Frid. Crist. Alexandru, conte de W., liric 
germ., n. 1801, f 1844, poesiile sale sunt înrîurite 
de Lenau. A publicat: Lieder eines Soldaten in 
Frieden, Gedichte, Gesammelte Gedichte, de mai 
multă originahtatesunt: Lieder des Sturmes, 1838.

Wiirzburg, capitala guvernam, bavarez Unter- 
franken, lângă Maina, 68,747 loc. (1895) ; cita
delă; fosta residenţă cu grădina curţii; episcopie, 
dom şi multe alte biserici; universitate (fund. 
1403), 2 gimnasii, gimn. real, şcoală reală, se
minar de preoţi şi de înv., institut de surdo
muţi şi de orbi, cameră de comerciu şi industrie; 
fabrici de tutun, maşini, vagoane, metal, şam
panie; navigaţie pe Maina, comerciu.

Wyoming, stat al Uniunii nordamericane, la 
sud de Montana, 253,530 km*., cu 60,705 loc.
K; traversat de Eocky Mountains. Capitala 

nne. 1868 teritoriu, dela 1890 stat.



X, Y

X, a 23-a literă dio alfabet; în algebră semnul 
unei cantităţi necunoscute. Ca numer roman 
X = 10.

Xalapa, v. lalapa.
Xalisco, V. lalisco.
Xang, (Tşang), valoare de calculaţiune în 

Siam, = 80 Bat = 240 franci.
Xanten, (Santen), oraş în guvernam, prus. 

Dusseldorf, aproape de Rin, 3435 loc.; seminar 
de învăţătoare. La Romani Castra vetera. In 
cântecul Nibelungilor X. e locul natal al lui 
Siegfried.

Xanthelasma, Xanthoma, o tumoară neopla- 
sică a pielei, consistând în pete galbene sau ri- 
dicături de aceeaşi coloare. X vulgar; e ere
ditar sau contagios în familie, de obiceiu aşezat 
pe pleoape, rar pe urechi şi alte păiţi ale feţei. 
X. diabetic: papule, tuberontaţi, cari nu se des- 
voaltă pe pleoape; se găsesc la glycosurici.

Xanthi, oraş în vilaietul turc. Adrianopole, 
5000 loc.; arohiepiscop grec.

Xanthina, alcaloid asociat cu acidul uric; este 
susceptibil să Be asimilat şi se întâlnesce în se
minţele Leguminoaselor, mai ales în cele de năut.

Xanthippe, soţia lui Socrates: a devenit pro
verbială ca femeie certăreaţă.

Xanthippos, 1) X., Athenianul, tatăl lui Fe- 
ricles, a comandat flota atheniană în lupta dela 
Mykale în contra Pei-şilor, 479 a. Chr. 2) X., 
Spartanul, comandantul unei trupe de soldaţi 
greci, cari în primul resboiu punic luptau iu 
serviciul Cartaginei şi au bătut pe Regulus la 
Tunes, 255 a. Chr.

Xanthium L., (botan.) mic gen din fam. Com- 
positae, tribul Helianthoideae, cuprinde plante 
erbacee, anuale, scabiu-pubescente sau glabre, 
proveţjute cu spini trificjj sau fără spini. Are 
numai vr’o 4 specii, respândite prin regiunile 
calde şi temperate ale globului, dintre cari trei 
cresc şi prin părţile noastre şi anume; X.ma- 
crocarpum DC., cresce numai prin năsipurile 
maritime din Dobrogea pe la Constanţa. X. spi- 
nosum L., este o plantă comună, care cresce 
prin locuri inculte, drumuri, etc. şi este cunos
cută de poporul nostru sub numirile de: Cătină, 
Cornuţă, Choleră, Ghimpe, Scăiete 
muscălesc, etc. X. strumarium L., este ca 
şi specia precedentă o buruiană superăcioasă, 
care cresce pe lângă garduri, locuri inculte, etc. 
şi este cunoscută de poporul nostru sub numirile 
dc: Scăiete, Scăietele popii. Cornuţi, 
Puroelaş, etc. [Z. C. P.]

Xanthophylla, (botan.) pigment galben asociat 
eu chlorophylla (v. ac.) propriu 4isă şi cu carotina 
în substanţa verde a plantelor, (ţisă cu termin

general chlorophylla. X. nu conţine azot, se di- 
solvă în alcool, nu în benzină; e mai stabilă ca 
chlorophylla propriu ()isă şi cristalisează în ace 
isolate, ori grupate în sfere. X. e tot una cu 
etiolina (v. ac.), nu însă şi cu carotina, oare e 
un pigment distinct, asociat cu X. şi cu chlo
rophylla, compus numai din C şi H, e un hy- 
drocarhur; se mai numesoe şi erythrophylla, 
fiind că are coloare roşie; se află mult în rădă
cina de Morcovi. [S. Şt. R.]

Xanthoria Fr., (botan.) gen de Licheni cu thal 
cru.staceu, fixat bine de suport, de coloare gal
benă portocalie, ou multe apoteoii în mijlocul 
thalului. Specia X. parietina Ach. e foarte co
mună pe trunchiurile arborilor (Stejari, Pruni, 
Peri), formând mari pete galbene, lesne de re
cunoscut.

Xanthorrhoea 8m., (botan.) gen de plante din 
fam. Juncaceelor, trib. Xeroteae cu rhizom scurt 
adese terminat în o tulpină lemnoasă erectă aco
perită spre vîrf dens cu foi lineale rigide. Cu
prinde vr’o 11 specii australiene, uneori culti
vate în florăriile noastre din causa portului lor 
particular şi cunoscute sub numirea de «iarba 
cangurului». [A. Pr.]

Xanthos, în anticitate oraş şi capitală io Licia, 
la gura riului X., 43 a. Chr. distrus de Romani.

Xaver, Francisc, v. Francisc.
Xaver, Fram August, principe de Saxonia, 

fiul lui August III, regele Poloniei, n. 1730, 
t 1792. A fost tutorul lui Frid. Aug. III şi re
gent în Saxonia, a înaintat bună.starea şi puterea 
armată a ţerii, a întemeiat academia de mon- 
tanistică în Freiberg 1765.

Xenii, (grec. Xenia), la cei vechi erau daruri 
mai mici, ce Ie primiau oaspeţii după masă, ca 
să le ducă acasă. Marţial şi-a întitulat astfel 
cartea 13 a epigramelor sale; tot acest titlu l-au 
luat Goethe şi Schiller la epigramele lor satirice.

Xenokrates, filosof elin din şcoala lui Plato 
sau din vechia academie, trăi între 396'şi 314 
a. Chr. Conducând ca la 25 ani vechia academie, 
se făcu renumit prin viaţa morală şi prin serio- 
sitatea sa. El isbuti să împace doctrina lui Plato 
cu vederile filosofice ale lui Pitagora. In morală 
propagă, că fericirea constă în virtute iar vir
tutea în desvoltarea progresivă şi completă a 
tuturor făcultăţilor noastre. Sci ise multe opere, 
cari însă nu s'au păstrat. [PI.]

Xenokratia, domnia străinilor! guvernarea unei 
ţeri priu o dinastie străină.

Xenomania, (grec.) înclinaţiunea pasionată 
pentru lucruri, deprinderi şi obiceiuri străine.

Xenomorph, v. Allotriomorph.
Xenophanea, filosof elin şi presupusul înte

meietor al şcoalei eleatice, a trăit între 300—400 
a. Chr.; n. în Colofon, după o viaţă petrecută
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în exil şi în captivitatea Perşilor, refugiat ascultă 
pe Pitagora, apoi se aşeză în Elea, unde profesa 
filosofia. I-se atribuesc: o poemă despre natură, 
în versuri hexametrice. Pornind dela principiul 
că din nimic, nimic nu se face, ajunge la idea 
unei divinităţi eterne, perfecte, absolute, care 
vede toate, aude toate şi cunoasce toate. Lumea 
s’a format prin concursul a două elemente: apa 
amestecată cu pămentul şi spiritul sau forţa. 
X. e panteist şi materialist; nimic n’a fost creat; 
totul este unul; D(jeu e universul şi universul 
e Dumne(Jeu. [PI.]

Xenophon, filosof elin, istoric şi general atenian 
şi unul din cei mai devotaţi discipoli ai lui Socrate, 
n. pe la 450 a. Chr., t pe la 333 în Corint. El 
conduse retragerea oelor 10,000 povestită de el 
în scrierea sa Anabasis. Mai scrise despre edu- 
caţiunea lui Cir; faptele Elinilor ca continuare 
a operei istorice a lui Tukydides; Memorabiliile 
lui Socrates; Ospăţul, ş. a. Ca filosof voind a 
reproduce vederile magistrului său, le alteră în 
sensul vederilor sale personale. X. consideră 
sufletul ca o forţă vitală, respândită în univers. 
(Cf. Teodorescu, Ist. filos. ant. 155.) [PI.]

Xenopol, 1) X., Alexandru Dimitrie, istoric 
român, n. 23 Martie 1847 in Iaşi, a studiat aici 
la liceul academic şi la propunerea lui T. L. 
Maiorescu fu trimis de soc. Junimea la Berlin, 
unde a luat doctoratul în drept şi filosofic. 1871 
reîntors în ţeară, intră în magistratură, iar 
dela 1878 fu advocat. La 1883 devine prof. ti
tular de Istoria Românilor la univ. din Iaşi. 
1893 fu ales membru al academiei, iar 1900 
membru coresp. a! Institutului din Francia; a 
fost president al soc. sciinţ. şi lit. din Iaşi şi 
directorul rev. »Arcbiva« (v. ac.). Scrieri mai 
însemnate, în limba rom.; Resboaiele dintre Rpşi 
şi Turci. 1880, 2 voi.; Teoria lui Roesler, 1884,
1 voi.; Memoriu ist. asupra învăţămentului sup. 
în Moldova, 1885; Influenţa franc. în România, 
1887; Istoria Românilor din Dacia Traiană, 
1888—93, 6 voi.; Primul proiect de constituţie 
a Moldovei, 1898; şi numeroase scrieri mai mici 
în Convorbiri literare, în Revista pentru istorie, 
în Archiva, etc. In limba franc, a publicat: Les 
Roumains au Moyen-Age. Paris, 1885; Etude 
hist. sur le peuple roumain. Iaşi, 1887; Histoire 
des Roumains de la Dacie trajane. Paris, 1896,
2 voi.; Les principes fondament. de l’histoire. 
Paris, 1899, 1 voi.; şi numeroase studii în Revue 
historique, R. de geographie, R. critique, R. 
pbilosophique, etc.

2) Xenopol, Nicolau, scriitor rom , n. 1859 
în Iaşi, a studiat filosofia la Berlin. A luat docto
ratul în drept la Liege; advocat şi (Jiarist. A 
publicat mai multe articole literaie în revista 
Convorbiri literare, un roman, Bra4i şi Putregai, 
care a ajuns la a 3-a ediţie, precum şi un vclum 
de satire politice sub pseudonim. La 1882 a fost 
redactor la «Românul». Dela 1885 redactor la 
«Voinţa Naţională». Dela 1885—88 a fost şef de 
cabinet al lui loau C. Brătianu. Ales deputat 
pentru prima oară in Novembre 1895. Direc
torul (jiarului «Drapelul».

Xeranthemum 1^., (botan.) mic gen din fam. 
Compositae, tiibul Cynaroideae, cuprinde vr’o 
5 specii de plante erbacee, anuale, erecte, rami
ficate, canescente şi fără spini, cari cresc prin 
regiunea mediteraniană, în Orient şi prin ţerile

vecine. Dintre cele 5 specii ale acestui mic gen 
menţionăm: X. annuum L. şi X. cylindraceum 
Sibt. etSm., cari ambele cresc prin părţile noastre, 
pe câmpuri, locuri uscate, coaste, etc. şi sunt 
cunoscute poporului nostru sub numirile de: 
Cununiţe, Imortele, Mături oi, Ple- 
vaiţă, Tavnică, Tavniţă, etc. X.annuumL.. 
este mult cultivată prin grădini ca plantă orna
mentală şi pentru florile sale frumoase, cari ser
vesc la confecţionarea buchetelor' imortele.

Xeres, v. Jeres.
Xeroderma pigmentosum, boală de piele ca- 

racterisată prin pete brune gălbuie pe faţă şi 
pe truuchiu, acompaniate de diverse dilataţiuni 
vasculare şi mai târziu do vegetaţiuni şi o in- 
tumescenţă specială a epiteliului pielei. Trata
mentul este fără succes. [Dr. Tălăşescu.]

Xerodermla, o boală caracterisată prin uscă
ciunea specială a pielei şi care nu are nimic a 
face cu Xeroderma pigmentosum. Ea se ame
liorează şi chiar se vindecă prin aplicaţiuni de 
ichthyol.

Xerofagia, (grecJ abstinenţă desăvîrşită de 
carne, oue, lapte, oleu, pesce, unt şi vin şi nu- 
trire exclusiv cu mâncări uscate, după cum este 
prescris ajunul sau postirea în 4ilo de Mercuri 
şi Vineri preste septămână, apoi 4ilele paresi- 
milor şi ajunurile dela Crăciun şi botez.

Xerolivadhon, satarămânescpe muntele Neaguş 
aproape de oraşul Verria în Macedonia. Vara 
are 450 loc. şi l şcoală rom., iarna nu-i locuit.

Xerophyte, plante cari pot trăi în mediu foarte 
sărac în apă, pot îndura seceta şi uscăciunea 
vreme îndelungată. Pentru aceasta ele sunt oon- 
fdrmate în aşa fel, ca pe de o parte prin transpi- 
raţiune să piardă cât mai puţină apă, iar pe de 
altă parte să ia cu uşurinţă şi cele mai mici 
cantităţi de apă fie lichidă, fie în vapori cari 
s’ar afla în mediul circumvecin. Plantele în cel 
mai mare grad X. se recunosc prin frunze re
duse la ghimpi, solzi; tulpini vei'4i, de obiceiu 
suculente (Cactoe, Crassulacee); trichomi (v. ac.) 
abundenţi, ş. a. Ele se întâlnesc în staţiuni 
foarte variate: pe stânci expuse la soare, câmpii, 
dune, stepe, păduri (pădurile de pini, de stejari 
cu frunze persistente). In studiul X. se Întâl
nesc cele mai edificatoare exemple do influenţa 
mediului asupra plantelor şi de conformarea 
acestora la mediu. [S. Şt. R.j

Xeropotam, nume dat de Nestor Urechiă şi 
loan Mogăldea mănăstirii Secul, întemeiată de 
dînşii, după o mănăstire omonimă de pe muntele 
Athos. (Xenopol, Ist. Rom. Iaşi,' 1890, III, p. 456).

Xerxes, rege al Persiei, fiul lui Dareios Hy- 
staspis, i-a urmat pe tron la 485 a. Chr.; iu 
scopul subjugării Greciei a adunat o oaste de 
1 milion soldaţi şi 1200 bastimente, a construit 
un pod preste Hellespont, şi după căderea lui 
LeonidaslaThermopylae, a cuprins Athena. Bătut 
pe mare la 480; ucis de Artabanos la 465 a. Chr. 
In biblie numit Ahasver.

Xilo —, V. Xylo —.
Xingu, (Şingu), afluent pe dreapta rîului Ania- 

zonas in America sud., 2100 km. lung.
Xiphias, pesce teleostean din familia Sconi- 

beridae, trăiesce în Mediterana şi are maxilarul 
superior alungit în formă de spadă.

Xiphosura, crustaoei din subclasa Giganto- 
stracei, avend cefalotoracele foarte desvoltat, ar-
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ticulat şi abdomenul cu 6 părechi de picioare 
în formă de lamele, la partea posterioară a ab
domenului se găsesce uu lung ac mobil. Limulul 
e animalul caracteristic al acestei grupe. El tră- 
iesce în Japonia, insulele Molucce. Se găsesce şi 
fosil mai ales în terenurile dela Solenbofen.

X = razele, (Roentgen). In 1895 Rontgen, prof. 
de fisică la univ. din Wiirzburg, a aflat, că cor
purile cu însuşiri fluorescente, în apropierea unui 
tub sistemul Croobes sau Hittorf, plin cu elec
tricitate, se luminează chiar şi dacă tubul e aco
perit cu hârtie neagră. Rontgen a numit razele 
aceste, diferite de lumina comună, raze X. Ra
zele X. petrund prin lemn, hârtie, carne, ş. a. 
şi în măsură mai mică şi prin metale. Cu aju
torul lor putem fotografa banii din o cutie de 
lemn sau de hârtie, asemenea şi scheletul omului 
prin vestminte, piele şi carne. In razele aceste 
eterul probabil nu face undulaţiuni transversale, 
ci longitudinale.

Xuthos, la Greci: 1) e Apollo cu perul de aur, 
devenit Heros (v. ac.). 2) X, fiul lui Hellenos, 
alungat de fraţii Aeolus şi Doros (cari repre- 
sintă popoarele Helleni, Aeoli şi Dori). X. s’a 
dus la Athena şi s’a însurat cu Greusa, fata re
gelui Erecbteos şi dela ea a avut fii pe Achaeos 
şi Ion (representanţii popoarelor Achaei şi Ioni); 
alungat de aceştia, s’a aşezat în Feloponnes.

Xylem, v. Lemn.
Xylidina, (Ca He As Ha), derivat chimic a di- 

methylbenzenului, resultând din tratarea acestuia 
prin agenţi reduotori. (v. Xylol.)

Xylographia, (grec.) arta gravurei în lemn.
Xyloldina, eter nitric provenit din acţiunea 

acidului azotic (apă tare) asupra amidonului şi 
a celulosei.

Xylol, Bimethylbeneol, C8 H4 (CH8),, carburi 
de hidrogen ce se găsesce în cleiul mineral care 
distilă între 136—139°; sunt trei: orto-, meta- 
şi paraxylol, primul e lichid, fierbe la 142°, al 
doilea fierbe la 139°, al treilea e cristalin. Toţi 
trei dau cu acid citric nitroxyloli, cari fiind 
reduşi, dau xylidine (amidoxyloli) CeH0NHa. Să 
cunosc 6 xylidine isomere, din ele se prepară 
colori cari se întrebuinţează ca surogate ale 
coocionelei.

Xylotith, Xylotîl, mineral fibros, moale, cu în
făţişarea unei scoarţe putrede de arbore (Berg- 
holz), considerat ca un product de discompunere 
a Serpentinului fibros, numit Ghrysotil.

Xylolith se numesce şi un material de con- 
strucţiuni instruind proprietăţile lemnului şi ale 
pietrei. Compus din răcjături de lemn şi mag- 
nesit şi supus unei presiuni mari; e inatacabil 
de apă şi aciiji.

Xylologia, cunoscinţa speciilor de lemn.
Xylometru, aparat pentru determinarea volu

mului cubic al bucăţilor de lemne de formă ire- 
gulară; aceste lemne se cufundă în apă şi vo
lumul lor se calculează după cantitatea de apă 
eliminată.

Xylopagus, inseCt dipter din familia Xylopha- 
gidae, larvele lui trăiesc în fag.

Xylotil, mineral, varietate de Chrisotil (v. Xy
lolith).

Xyrldacee, (botan.) familie de monocotiledo- 
nate tropicale. Cuprinde plante ierboase perene 
cu port de Garex şi Juncus; frunzele sunt li
neare sau lineare-lapceolate; florile grupate în

inflorescenţe în formă de spice; ovulul ortotrop. 
Genul mai principal Xyris L. Frunzele şi rădă
cinile unora din aceste plante se folosesc în India 
şi America de sud contra râiei. [S. Şt. R.] 

Xystos, (grec.) colonadă acoperită, la Grecii 
vechi.

Y, a 24-a literă a alfabetului, întrebuinţată 
numai în nume proprii.

Yacht, (engl., pron. iot), corabie literală cu 
vele; are un catarg. T. sunt de origine nordică, 
şi formează o specialitate a Mării Estice, mai ales 
a insulelor daneze. Volumul lor e de 60—100 tone. 
Englitera avea mai de mult asemenea corăbii 
pentru serviciul postai la marină, şi dela aceste a 
trecut numirea T. şi asupra vapoarelor de plăcere 
întrebuinţate pentru excursiuni pe toate Mările.

Yak, (Bos grunniens), mamifer rumegetor din 
ordinul Artiodactylelor, fam. bovidelor, un animal 
mare, puternic, greoiu. Are per lung, des, moale 
şi negru. Coarnele rotunde, puternice. Lungimea 
3'5 m , înălţimea 19 m. Coada 75 cm. Trăiesco 
sălbatic în platoul tibetan. Se îmblâmjesce şi se 
folosesce la tras, dus greutăţi şi la călărit. Y. 
domesticit este de obicei alb, dă lapte, carne şi 
piele. Cotjile se folosesc de mahomedani la stea
guri sub nume de tuiuri.

Yam, V. Dioscorea.
Yamagata, Aritomo, conte, om de stat japonez, 

u. 1838 în Choshu, 1873 ministru de resboiu, 
1877 şeful statului major, 1889—91 ministru 
president. In resboiui victorios contra Chinei, 
1894, Y. a comandat armata japoneză in cali
tate de mareşal, apoi a fost numit inspector 
general al armatei.

Yangcekian, v. langcekiang.
Yankee, (pron. ienchi), nume dat în America 

Englezilor noui cari locuesc în statele Mâine, 
Hainpshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut 
şi Rhode Island. In Europa se întrebuinţează 
numirea Y. ca poreclă a Americanilor de nord. 
Y. Doodle (pron. Dudl) un veohiu imn naţional 
al acestora.

Yapura, (lapura), afluent pe stânga rîului 
Amazonas (America de sud), isvoresce din Cor- 
dileriile Columbiei, 1500 km. lung; numeroase 
cascade.

Yard, măsură de lungime în Anglia şi Ame
rica N., = 0'914 m. Y. of Land, măsură de 
suprafaţă; = 30 Acres = 12-14 hectare.

Yarkand, v. larkand.
Yarmouth, (Great-Y), oraş în estul Angliei, 

la Marea Nordului, 49,334 loc. (1891); columna 
Nelson (44 ni. înaltă) port, baie de mare; centrul 
pescuitului de heringi.

Yeddo, oraş, v. Tokio.
Yeilowstone, afluent pe dreapta lui Missouri 

(America nord.), isvoresce din Y.-Lake, curge 
prin statele 'Wyoming şi Montana, se revarsă 
la Port Union, 860 km. lung. Pe la isvoarele 
lui (Wyoming) se află Parcul Naţional Y., un 
basin de ca. 9250 kma, încadrat de munţi înalţi 
de 3—4000 m., acf e lacul Y. (la altitudine de 
2358 m.), 50 gaisiri (cel mai mare de 60 m. 
înalt), numeroase terme, jsvoare de pucioasă şi de 
nămol; 1871 decretat de congres ca parc public.

Yemen, v. lemen.
Yen, V. len,
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Yozo, V. leso.
Ygodrasll, în mitol. nordică Frasinul, arborul 

gigantic, care represintă edificiul lumei, pentru 
că cracurile şi crengile lui se lăţiau preste toată 
lumea. Y. a avut trei rădăcini, una în Nifiheim, 
a doua în loţunheim şi a treia în Midgrad (v. ac.).

Ymir, în mitol. nord-germ. un uriaş născut 
din mare; Y. cu vaca Andumbla au fost primele 
fiinţe create în lume.

Yola, V. Barca.
Yonkers, oraş în statul nordamerican New- 

York, lângă Hudson, 32,033 loc.; aci îşi petrec 
vara numeroşi locuitori din New-York; fabrici 
de covoare şi pălării de paie.

Yonne, afluent pe stânga Seinei (Francia), 
293 km. lung. După el e numit departamentul Y. 
(în Burgundia), 7494 km8., cu 332,656 loc. (1896), 
5 aroncl., capitala Auxerre.

York, oraş cu municipiu la nord-estul Angliei, 
67,004 loc. (1891); archiepiscopie cu frumoasă 
catedrală (fund. 627, zidită 1070—1472, renu
mită orgă); anticităţi romane; fabrici de pânze, 
mănuşi, tapete, sticlării; comerciu. La Romani 
Ehuracum, capitala Britanici, mai târcjiu Eo- 
forwic, capitala imperiului anglo-saxon Northum- 
berlan(d.

York, peninsula, peninsulă la nordul Austra
liei (Queensland) intre Marea Coralelor şi golful 
Carpentaria.

York, duce de, titlu dat de regii englezi fiului 
lor al doilea. Eduard III l-a dat lui Edmund, în
temeietorul casei de Y., cu marca: o roşă albă. 
Henric VIII şi Carol I l-au purtat până la moartea 
fraţilor lor mai mari şi lacob II până la suirea 
pe tron. Dela 1827 titlul Y. nu s’a dat până la 
1892, când l-a primit priuc. Georg, fiul princ. 
de Wales.

York de Wartenburg, Hans David Ludovic, 
mareşal prus.. n. 1759 în Potsdam, f 1830. S'a 
distins mai ales 1813—14 în luptele dela Katz- 
bach, Wartenburg, Mockern, Montmirail, Laon şi 
Paris. 1855 i-s’a ridicat o statuă în Berlin. Ne
potul sou AfaaitmtZiow Y., n. 1850, oficierde stat 
major, a scris «Napoleon 1 als Feldherr», 1888.

Yorkshire, (ducatul YorkJ, cel mai mare co
mitat în Anglia, 15,712 km8., cu 3.208,828 loc. 
(1891); însemnată industrie de fier (cu centrul 
în Leeds şi Sheffield), lână, pânză şi bumbac; 
mine de cărbuni.

Yorktown, localitate în statul nordamerican 
Virginia. 19 Oct. 1781 capitularea Englezilor sub 
Coruwallis.

Yosemite, vale romantică în California pe rîul

Merced în sus, 13 km. lungă, cu grandioase ca
taracte.

Young, 1) Y., Edward, poet engl., n. 1681 
în Upham, f 1765 ca preot în Upham. Ser. 
princ.: »Night-Thougths«; poet sombru şi me
lancolic.

2) Young, Brigham, n. 1801 în Whitington, 
dela 1844 şeful sectei Mormonilor, introduce 1852 
poligamia, f 1877, lăsând 17 văduve ou 56 copii.

3) Young, Edward, călător african, n. 1831, 
oficierde marină, a fost încredinţat 1867 cu cău
tarea lui Livingstone; a explorat lacul Nyassa.

Youngstown, (pron. iongstaun), oraş în statul 
amer. Ohio, lângă Mahoning-fiiver, cu 33,220 loc.; 
situat în mijlocul unui teritoriu foarte fertil; cu 
mine de cărbuni şi fier, sticlă natui'ală; fabrici 
însemnate, comerciu viu.

Ypsilantis, v. Ipsilante.
Yriarte, poet spân., v. Iriarte.
Yaop, (botan.) V. Hyssopus.
Ysael, numele mai multor ape în Olanda.
Ystradyfodwg, oraş în comitatul englez 61a- 

morgan (Wales), 88,351 loc. (1891).
Yttrium, itriu, metal ce se găsesce în Gado- 

linit (v. ac.) şi alte mineralii rare, însoţit de 
Lantfian, Didym şi alte elemente; formează ou 
acidi săruri incolore de gust dulceag şi adstrin- 
gent. In stare pură nu s’a putut obţine.

Yucatan, peninsulă în America centrală, între 
Golful Mexic şi Marea Antilelor; pe ea se află 
statele Mexicane Y. (91,201 km8., cu 298,850 loc.) 
şi Gampeche • (v. ac.). Pe coasta estică, lângă 
sinul Honduras, e colonia engl. Honduras (v. ac.). 
Y. e bogată în păduri (mahagoni, eto.); nume
roase ruine, cu deosebire la Uzmal.

Yucea, L., (botan.) gen de plante din fam. 
Liliaceelor, trib. Draceneae cu tulpina lemnoasă, 
foile rigide linearlanceolate adese spinescenle 
terminale, inflorescenţa în paniculă terminală, 
florile mari pendule. Cuprinde vr’o 12 specii 
borealamericane, adese cultivate ca flori decora
tive, mai ales Y. gloriosa L., Y. filamenloaa 
L., e şi textilă de oarecare importanţă în patrie.

Yuyu, V. Barca.
Yverdon, (Iferten, la Romani EburodunumJ, 

oraş în cantonul elveţian Vaud, lângă lacul Neu- 
châtel, 6330 loc. In castelul de aci a fost insti
tutul lui Pestalozzi între anii 1805—25.

Yvetot, oraş în depart. franc. Seine infer., 
6914-loc. (1896); mai de mult (dela 534 încoace) 
forma dimpreună cu 18 parochii un district de 
sine, liber de ori ce imposite, sub numirea do 
»regat« (poesia lui Beranger »Roi d'Y.«)



Z, ultima literă îd alfabet. I
Zăbala, parte a frîului care se pune în gura I 

calului. Z. se ccmpune de obiceiu din nisce zale j 
de fier, ca calul să nu le poată roade cu dinţii.

Zăbala, păreu în Rom., j. Putna, isvoresce 
din Faţa-Arişoaei, primesce în ambele părţi mai 
multe păraie, udă comunele: Nerejul, Năruja, 
Paltinul şi Spulberul şi se varsă în Putna la 
satul Prisaca.

Zabola, com. rur. în Traus., cott. Treisoaune, 
cu 2525 loc., Magh. şi Rom. Este staţiune de 
cale ferată.

Zăbranic, vel subţire şi transparent, v. Crepe.
Zăbrăuţl, 1) Z., masiv muntos în Rom., j. Băcău. 

2) Z., păreu în ]'. Tutova, isvoresce la Moşinoaia, 
primesce afluenţi pe Glodul şi Zăbrăuciorul, şi 
se varsă în Şiret.

Zabrus gibhus, insect Coleopter din fam. Cara- 
bidae, e de coloare neagră, 15 mm. lung. Lar
vele distrug plantele tinere.

Zăcăment, acumulări de minerale. De obiceiu 
se înţeleg sub această numire numai Z. de mine
rale utile. Se disting Z. de minereuri, de căr
buni, de săruri, de petrol, de materiale de con
strucţie, etc. Fiecare categorie are subîmpărţirile 
ei. (Cf. B. V. Cotta, Erzlagerstăttenlehre; A. v. 
Groddeck Idem., Fuohs et de Launay, Trăite des 
gîtes mineraux et metalliferes; R. Beck, Lehre 
von den Erzlagprstătten, etc.)

Zacan, Efrem, dascăl în Sebeş, a colaborat 
la traducerea bibliei dela Oreştie (v. Tordaşi).

Zacatecas, stat în Mexico, 64,138 km9., cu 
452,578 loc. (1895). Capitala Z., la altitudine 
de 2430 m., 39,912 loc.; mine de argint.

Zaccharum, recte Saccharum officinarum L., 
plantă graminee indigenă, în India estică şi ar- 
cbipelagul malaic, respândită însă prin cul
tură în toată regiunea tropicală şi în cea sub
tropicală, unde temperatura mijlocie nu trece 
sub -f200. Tulpina sa seamănă cu cea de 
Porumb, e înaltă de 3—5 m., groasă până 
la 4 cm. In parenohimul seu se află 16—200/0 
zachăr cristalisabil, care se extrage în industrie. 
Odinioară tot zahărul se obţinea din trestia de 
Z.; a(Ji din producţia anuală de preste 10 mii. 
tone (1901—02), numai 3ili milioane de tone 
se obţin din trestia de Z., restul din sfecle. Se 
mai obţine din trestia de Z. ceară, cerosie, (se 
află pe frunze) la fel cu cea de albine; din zeama 
de unde s’a scos Z. se fabrică rom, tafia, ş. a. 
întinse culturi de trestie de Z. sunt în Indii, 
unde recolta se face după 6—7 luni; în Antile, 
America tropicală, recolta aci făcendu-se după 
12 luni. [S. Şt. R.]

Francdsc, matematician şi astronom germ,, 
n. 1754 în Pojon (Ung.), a fost oficier austr., f 1832 
de coleră în Paris. 1787—1806 directorul ob

servatorului de pe Seeberg lângă Gotha, a trăit 
apoi în Italia şi Paris. Publ.: »Geogr. Epheme- 
riden<c şi numeroase tabele astronomice.

Zacharla, nume purtat de regi, preoţi şi profeţi 
din Test. v.; Z. se numesce şi unul dintre cei 
12 profeţi mici, care se întorsese din robia babi
lonică, Îndemnând pe popor la reedificarea tem
plului. Scrierea lui Z. este cea mai voluminoasă 
între scrierile prorocilor mici.

Z. şi EUsaveta, părinţii lui loan Botezătorul.
Zacharlas, papă (741—752), a recâştigat do

meniile papale ocupate de Liutprand regele Longo- 
bar4ilor şi a împiedecat jafurile lui. Tot Z. a 
aprobat alegerea lui Pi pin de rege al Francilor.

Zacherlina, pulbere insecticidă, produsă din 
florile sdrobite ale plantei Pyrethrum roseum şi 
carueum (v. ac.).

Zaclnt, insulă ionică, v. Zante.
Zad, Zadă, Zadră, numiri populare ale ar

borilor: Larix decidua Mill. sin. Larix euro- 
paea DC. şi Larix sibirica Led. (v. ac.).

Zădărlclul, corn. rur. în Rom., j. Vlaşca, se 
compune din 4 oăt., cu 1500 loc Z. are 3 bis.; 
1 şcoală mixtă; 3 mori pe Neajlovul.

Zădorlak, com. rur. în Banat, cott. Timiş, cu 
2339 loc., Germani şi Români.

Zadubriuca, com. rur., parocbie, moşie boie
rească în căpit. Cernăuţului şi j. Sadagurei în 
Bucovina, are 1032 loo. (980 ort.-or., 34 rom.-cat. 
şi uniţi, 18 mos.), 1 şcoală primară.

Zăgan, (Gypaetus harbatus), v. Vulturi.
Zăgănescu, Pavel, colonel de pompieri, n. 1815 

în R.-Sărat; a studiat în şcoala grecească şi a 
întrat apoi de tiner în armată. La 1848 e lo
cotenent în fruntea unei trupe de 180 pompieri, 
cari s'au distins în lupta cu Turcii pe Dealul 
Spirii. Z. la 1849 din motive politice e închis 
un an la Văoăresci, de unde scăpând, întră din 
nou în miliţie, ajungând rangul de maioi', şi la 
1859 cel de colonel, şi în această calitate e în
sărcinat cu oiganisarea grănicerilor. Demisio
nând întră în viaţa politică şi la 1872 e vice
preşedintele camerei, f 1896 în Bucuresci.

Zăgaz, v. Dig.
Zăgon, com. rur. în Trans., cott. Treisoaune, 

cu 4049 loc.. Români şi Maghiari.
Zagora, numele actual al Heliconului (v. ac.).
ZagorI, ţinut în Epir, se întinde dela lanina 

spre nord. Odinioară a fost locuit de Arămâni, 
cari în partea cea mai mare s’au grecisat; au 
remas arămânesci numai satele Grebeniti, Flam- 
burari, Cerneşi în partea sudică, pe când satele 
în valea Vovusei şi a Răşinitului, adecă în partea 
nordică, şi-au conservat caracterul arămânesc 
până astă<ji.

Zagra, comună rur. în Trans., cott. Bistriţa- 
Năseud, cu 1344 loc. români.
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Zagrabia, (AgramJ, oraş liber reg., capitala 
Croaţiei, Slavoniei şi a cott. Z.; situat pe malul 
rîului Sava, se compune din 3 părţi (cetate, ca
pitol şi oraşul iuf.), împreunate într'un întreg; 
are 39,430 loc.; aici îşi au reşedinţa lor banul, 
guvernul şi dieta ţerii, arcbiepiscopul rom.-cat., 
doi comandanţi de trupe, oficiile civile şi jurisdic- 
ţionale; centm cultural cu universitatea »Fran- 
cisc Iosit« (1874), seminariu teologic, pedagogie 
şi tot felul de şcoale medii şi primare, palaiful 
universităţii Slavilor de sud, museu naţional de 
arte şi industrie, pinacotecă dăruită de episc. 
Strossmayer, academia regnicolară de musică, 
bibliotecă, ctc., biserici frumoase şi vechi (>Sf. 
Marcu<, zidită Ia 1099), pieţe frumoase (»Piaţa 
lui Jellachich» cu statua lui Jellachicb, bamU 
din 1848/9); promenade (s. e. a episcop. Ma
ximii1), etc. Z. e centru de comunicaţiune, co- 
merciu cu vin şi cereale. Din causa cutremu
rului din 1880 s’au ruinat mai multe edificii, dar 
au fost restaurate.

Zagreus, în mitul. grec. un predicat al lui 
Dionysos.

Zahăr, o substanţă ternară, compusă de carbon, 
hidrogen şi oxigen, corespuu()etoare formulei 
C1* H*’ O11, conţinută în sucul unui mare numer 
de vegetale. Z. normal sau Saceharosa este 
cristalisabil, indirect fermentescibil şi nu re
duce sărurile de cupru. Soluţiunea lui deviază 
la dreapta cu 73-80 razele de lumină. Z. se to- 
pesce la 160° dând un lichid gros, care se în- 
vîrtoaşe, când se varsă pe o tablă rece (IZ. de 
orz); la o temperatură mai înaltă preste 200° 
pierde apa, se discompune în parte şi dă ca
ramel; în fine el se distruge complet şi lasă ca 
remăşiţă un cărbune uşor şi umflat. Este solubil 
în Va din pond apă rece şi în ori ce propor- 
ţiune de apă caldă. Alcoolul diluat îl disoalvă 
numai în parte şi este cu totul insolubil în al
cool absolut. Soluţiunea de Z. în apă disoalvă 
oxidele metalice, cu deosebire varul, formând 
cu ele saecharate (v. ac.). Sub infiuinţa acizilor 
şi la o urcare de temperatură Z. se împarte în 
glycosă (V. ac.). Vegetalele cele mai importante 
dm cari se extrage Z. sunt: trestia de Z. (v. 
Zaceharum), napii de Z. (v. Beta). La fabrica- 
ţiunea Z.-lui se extrage prin diferite metoade 
de compresiune sucul plantelor zaharoase; acesta 
este tratat cu var, care se combină cu Z. şi for
mează saceharat de calciu. Făcând să treacă prin 
licoare un curent de anhidrită carbonică, calciul 
e precipitat sub formă de carbonat de calciu. 
Licoarea, separată de carbonatul de calciu, este 
decolorată, filtrându-o pe cărbuni de oase; ea e 
apoi evaporată incăl^indu-o la o temperatură de 
60° în căldări, în care s’a făcut vidul. Siropul 
fiind îndestul de concentrat e lăsat să cristali- 
seze. Cristalii de Z. astfel obţinuţi, sunt im
pregnaţi cu un lichid siropos şi colorat; melfwă. 
Pentru a-1 separa de melasă, Z. e introdus într’o 
turbină, care constă dintr’o cutie de pânză me
talică, care se poate învîrtl cu mare repegiune 
în jurul axei sale. Prin rotaţiune, melasa se 
scurge. Z. remas în aparat se numesce Z. brut 
sau eaasonadă; ei este âncă colorat şi înainte 
de a fi dat în comerciu, este supus la o nouă 
operaţiune: rafinagiu. Trestia de Z., presată şi 
uscată dă combustibilul numit bagaasă (v. ac.). 
(Cf. Merceologia, Vlaicu; Chimia, Poni).

Zaharate, v. Saecharate. Zaharimetru,y. Saceha- 
rimetria. Zdharina, v. Saceharina. Zahăr de 
struguri, v. Glycosa.

Zăhărescll, comună rur., moşie boierească în 
căpit. şi j. Sucevii în Bucovina, are 912 loc. 
(846 ort.-or., 48 rom.-cat., 18 mos.).

ZaharicI, v. Pozaharici.
Zahorna, sat în Rom., j. Iaşi, locul de luptă 

între Leşii, chiemaţi 1615 de doamioa lui Irimia- 
Vodă, şi între Darabanii lui Stefan-Vodă Tomşa, 
cari au fost nimiciţi.

Zahringen, sat în Baden, 1159 loc. (1895). Aci 
sunt ruinele castelului Z., leagănul ducilor de Z., 
din cari se trage familia domnitoare din Baden.

Zaica, zaiţă, pasere, v. Gaica.
Zălcoiu, corn. rur. în Rom., j. Dolj, se com

pune din 6 căt., ou 1357 loc., are 2 bis. şi 1 şcoală.
Zaimis, Alexandru, om de stat grec, n. 1852, 

a sudiat dreptul în Paris, 1890 ministru de ju
stiţie, 1893 presidentul camerei, 1897—99 mi- 
nistru-preşedinte.

Zaizon, v. Zizini.
Zakynthos, v. Zante.
Zala, comitat în Ung., se mărginesce cu cott. 

Vas, Vesprira şi Somogy, cu rîul Drava, ou 
Croaţia şi Slavonia şi cu Stiria. Teritoriul de 
5121'63 kma., se compune din o regiune mlăşti
noasă în sud, canalisată, şesoasă, în văile rîu- 
rilor Mura şi Drava; regiunea dealurilor e în 
partea nordică. Apele cott. sunt: Lacul Balaton, 
şi rîurile Drava, Mura şi Zala. Solul e roditor, 
pe lângă cerealele obicinuite cresce şi viţa de 
vie. In Z. sunt 437,116 loc., Magh., Slov., Germ., 
şi 159 Români, cari se ocupă cu economia de 
vite şi cu agricultura, sunt însă comune întregi 
cari trăiesc după albinărit. Comerciul e desvoltat 
numai în oraşe. Comunicaţia e înlesnită do căile 
ferate, a căror extensiune e de 355 km. Pentru 
cultura poporaţiunii servesc 510 institute de în
văţământ (3 gimnasii, restul şcoale poporale). 
Cott. e împărţit în 12 oercuri pretoriale, are 
2 oraşe cu magistrat şi e representat în dietă prin 
9 deputaţi. Capitala Zala-Egerszeg, cu 6000 loc.

Zalakosta, (1805—58), Arămân din satul Siracn 
la Pind, a luptat sub Marcu Boţari în contra 
Turcilor şi s’a făcut renumit în literatura greacă 
prin odele şi cântecele sale, cari sunt de o frum- 
seţă rară. (Cf. Rangabe, Hist. lit. de la Grece 
moderne II, 169 seq.)

Zalăn, Salanus, stăpânul ducatului bulgar din 
dreapta Tisei pe vremea descălecării Maghiarilor 
în Ungaria. Arpad s’a luptat cu Z. pe câmpul 
dela Alpâr şi învingându-1 i-a cucerit ţeara.

Zalatna, v. Zlatna.
Zaleskl, 1) Z., Bohdan, poet polon., n. 14 Febr. 

1802 în Ucrania, a trăit dela 1830 în Fiancin, 
t 31 Martie 1886 în Paris. Ser.: Familia cea 
sfîntă; Spiritul stepei (epos), şi Dumy (cântece). 
Operele lui complete au apărut în 1877, 4 voi.

2) Zăleshi, Filip, cavaler, de, m.inistru austr., 
n. 1836 în Lemberg, deputat polon în Reichsrnth, 
1883 şeful guvernului ţerii în Galiţia, 1888 mi
nistru fără portofoliu. ,

Zaleukos, legislatorul Locrilor epizephyrici ui 
Italia inf., seci. VII a. Chr.; autorul celor mai 
vechi legi păstrate în scrie ale Grecilor.

Zălog, amanet (v. ac.).
Zălogirea, Zălogire, adecă amanetare iy. ac.), 

e darea unui lucru mobil pentru garanţia plaţii
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unei datorii. Astfel, la ţeară, se obicinuesce că 
atunci când un locuitor prinde o vită în holdele 
sale, să o oprească şi, dacă nu vrea să o ducă 
la primărie spre a se conforma legii poliţiei ru- 
i'ale, o restitue proprietariului care însă lasă un 
zălog, precum o haiuă sau alt lucru, pentru ca 
să asigure despăgubirea celui vătămat.

Zalomit, loan, profesor rom., n. 1810 în Bu- 
curesci, f 1885 tot acolo. Cu o bursă de stat 
a studiat în Germania şi Francia. Profesor de 
morală şi fllosofie la Sf. Sava, apoi la facultatea de 
litere. A fost rectorul Universităţii în 1871—85. 
Lucrări: Logica şi morala, trad. (1853).

Zalza, dulceaţă groasă preparată din zahăr şi 
din fructe, care se întrebuinţează ca umplătură 
la prăjituri.

Zam, com. rur. în Trans., cott. Hunedoara, 
cu 1030 loc.. Români şi Maghiari, staţ. de cale 
ferată; comerciu însemnat cu lemne şi poame.

Zama, oraş în Africa de nord, spre sud-vest 
dela Carthago; 202 a. Chr. Scipio bate aci pe 
Hannibal.

Zambesia, v. Sambesi.
Zambila, ZambUea şi Zambul, numiri vulgare 

ale plantei cultivate Hyacinthus orienlalis L. 
(v. ac.), şi ale plantelor selbatece: Muscari co- 
mosum Mill. şi Muscari tenuiflorum Tausch. 
(v. ac.).

Zamca, (înseamnă cetăţuie, castel, întăritură), 
e un suburbiu al Sucevei cu 1555 loc. (410 ort.-or., 
285 Armeni ort., 584 rom.-cat., 276 mos.), ou 
1 biserică armenească, întărită de regele Po
loniei Sobieski în 1686, când a luat din Suceava 
moaştele Sf. loan cel Nou.

Zamfira, mănăstire în Rom., j. Prahova, cu 
46 maice, a fost întemeiată de mitrop. Nifon 
la 1857.

Zamfira, v. Gangur.
Zamfirescu, HuUiu, publicist, n. 30 Oct. 1858 

în Plâgineşti (R.-Sărat), a studiat în ţeară şi la 
1885 a întrat în diplomaţie; 1888 numit se
cretar de legaţiune; dela 1894 încoace ataşat 
la legaţiunea din Roma; membru corespondent 
al Acad. rom. Publicaţii; In faţa vieţii, roman. 
Bucuresci, 1884. Novele, 1888. Alte orizonturi, 
poesii 1894. Lumea nouă şi lumea veche, roman, 
1895. Novele romane. Imnuri păgâne, poesii noue, 
1897. Poesii noue, 1899. Viaţa la ţeară, roman. 
In resboiu, roman, 1902.

Zamfirescu, Mihail, poet rom., n. 1839 în Bu
curesci, f Sept. 1878. A fost funcţionar la Eforia 
spitalelor civile. Scrieri: Cântece şi plângeri, 
poesii (1860—73). Musa dela Bortă-rece, bufo
nerie literară lirică (editată de Revista Contem
porană în contra societăţii «Junimea* şi a «Con
vorbirilor literare*), 1873.

Zamia L., (botan.) gen de plante lemnoase din 
fam. Cycadaceelor, trib. Encephalarteae, cu tul
pina nudă supra- sau subterană, cu foi pinate pa- 
ralelnerviate şi peţiol neted sau spinos. Cuprinde 
vr’o 30 specii tropical şi subtropical americane; 
sunt plante decorative de florării. [A. Pr.]

Zămislire, concepfiune, urmarea unei împreu
nări sexuale prin care s’a fecundat un ovul. (Cf. 
art. Pecundaţiune.)

Zamoixis, fZalmoxisJ, în mitol. thracă uu dis
cipol al lui Pythagoras, devenit un înţelept al 
anticităţii; pe la,556 a. Chr., reîntorcendu-se în 
Thracia, a fost venerat ca (Jeu. Cultul lui a

trecut şi la Daci. (Cf. Cultul păgân de Dr. At. 
Marieuescu şi Istoria lui Fotino.)

Zamora, l)Z., prov. spân.(Leon), 10,615 km*.,ou 
270,072 loc. Capitala Z., lângă Duero, 15,292 loc.; 
episcopie. 2) Z., stat in Venezuela, 65,317 km'., 
cu 253,418 loc. (1894). Capitala Guanare.

Zămoşiţa, numele popular al plantei Hibiscus 
ternatus Cav. (v. ac.).

Zamoştia, comună rur. în Rom., j. Dorohoiu, 
formată din 3 sate, cu 2805 sufl.; in Z. se află 
o moşie a statului, în vechime a mănăst. Za- 
moştii (v. ac.) în Bucov., apoi a mănăst. Risca. 
Are 1 bis. şi 1 şcoală.

Zămoştil, comună rur. în Bucov., parochie, 
moşie boierească în căpit. Vijniţa şi j. Văscăuţ pe 
Ceremus, ou 1789 loc. (1607 ort.-or., 36 rom.-cat., 
146 mos ), 1 şcoală primară. Aici a existat în 
seel. XVIII un schit mănăstiresc, desfiinţat 
în 1786.

Zamoyski, Jan, om de stat polon, n. 1 Apr. 
1541 in Skokow, dela 1580 mare general şi can
celar polon sub regele Sigismund III. De fapt 
el avea conducerea ţerii, era sufletul oi, şi purta 
resboaiele ou vecinii. A avut parte şi la eveni
mentele din principatele române, ajutând Mo- 
vilesciior din Moldova, aflliaţi politicei turcesci 
de atunci, conti'a lui Mihaiu Viteazul. Lupta dela 
Bucov în pădurea Teleajenului (10" Oct. 1600), 
a fost condusă de însuşi Z. f 3 Iunie 1605 în 
Zamostîe.

Zampleri, pictor, v. Domenichino.
Zanardelli, Giuseppe, om de stat italian, n. 1829 

în Brescia, 1859 membru radical al parlamen
tului, 1876 ministru al luor. publ., 1878—81 de 
interne, 1881-83 şi 1887—91 de justiţie, 1892 
de finanţe, 1891—94 presidentul camerei, 1897 
ministru de justiţie, 1898 din nou presidentul 
camerei, f 26 Dec. 1903 în Maderno.

Zanella, Giacomo, liric ital., n. 1820, a studiat 
în Vioenza, ca preot la universitatea din Padua 
a ocupat catedra de literatură ital. şi fllosofie. 
f 1888. Scrierile sale sunt poetice şi estetice, 
şi denotă mult sentiment; in cele filosofice insă 
puţină putere de aprofundare. Ele sunt: Sopra 
una conciglia fossile; Natura e scienza; Verşi; 
Scritti vâri; Della letteratura italiana nell’ul- 
timo secolo, etc. A tradus biblia din scriitorii 
antici şi clasici moderni.

Zanes, castel aflat de Traian în Dacia, era si
tuat lângă Turnu-Severin. (Xen., Ist. Rom. I, 
pag. 149.)

Zănesoi, comună rur. în Rom., j. Neamţ, in 
stânga rîului Bistriţa, e formată din 3 căt., cu 
2038 loc., cari se ocupă mai intensiv cu eco
nomia de vite.

Zanguebar, numire veche a litoralului estic al 
Africei, dela Equator spre sud până la Cap 
Delgado, v. Sansihar.

Zankov, Dragan, om politic bulgar, n. 1828. 
a fost jurnalist în Constantinopole; reîntors în 
Bulgaria întră în partidul liberal, făcând opo- 
siţie principelui, şi ajunge 1880 ministru de ex
terne, iar 1883—84 ministru-preşedinte, în care 
calitate a conlucrat la resturnarea princ. Ale
xandru ; a fost apoi expulsat din ţeară şi a trăit 
mai multă vreme în Petersburg. Rechiemat în 
1895, a fost ales în adunarea notabililor. Agi- 
tează pentru Rusia.

Zanne, 1) Z., Alexandru, scriitor şi inginer
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rom., n. 1821, t 7 Nov. 1880 în Bucuresci. In 
1848 a fost prins şi întemniţat in Constantinopole 
şi la Brussa. La 1859 se reîntoarce în ţearâ şi 
ocupă mai multe funcţiuni publice. A scris: 
Cicero: Catilinarele (trad.). Aritmetica elemen
tară (1863), Monetarul (1868), Sistemul metric 
(1878). A tradus împreună cu Bolintineanu şi 
Oostinescu: Les miserables, de V. Hugo. A co
laborat la Albina Pindului, Calendarul geografic 
şi literar.

2) Zanne, luliu, scriitor şi inginer rom., n. 
17 Iul. 1855 în Brussa (Asia mică). A studiat 
în Paris. A fost inginer la căile ferate, la ser
viciul de poduri şi şosele. A publicat o colecţie 
bogată de proverbe rom. în 9 voi. (1895—1903), 
primele 2 premiate de Acad. rom.

Zannichellia L., (botan.) mic gen din familia 
Naiadaceae, tribul Zannicliellieae cu una sau mai 
multe specii de ierburi aquatice, submerse, res- 
pândite prin lacurile şi apele lin curgătoare de 
pe întreaga suprafaţă a globului. Unica specie 
cunoscută este Z. palustris L., care cresce şi 
io părţile noastre prin ape stagnante limpezi 
şi este cunoscută poporului nostru sub numirea 
de: Mătriţă. [Z. C. P.J

Zănoaga, munte în Rom. pe teritoriul j. Dâm- 
boviţa. In vîrful Iui e un platou numit Podul- 
şi Câmpul cu Florile. Z. are păşune bogată. Tot 
Z. se numesce şi un munte în j. Gorj, pe care 
se află vama Buliga, precum şi trecetoarea Vul
canului în Ungaria.

Zante, (Zakinihos), insulă ionică, 438 kms., cu 
45,032 loc. (1896); formează singură o nomar- 
chie; foarte roditoare, se produc stafide, oleu, vin, 
fructe sudice; numeroase isvoare de petrol şi 
bitumen. Capitala Z., 14,650 loc.; archiepiscop 
grec, episcop cat.; port; industrie de bumbac.

Zanthoxylum L., (botan.) gen din familia Ru- 
tacee, cu numeroase specii de arbori sau arbuşti 
de prin Asia temperată estică şi America nord- 
vestică. In lemnul lor e o substanţă colorantă 
galbenă şi un principiu amar, xanihopierina, 
ce pare identic cu berberina. Scoarţa de Z. atne- 
ricanum Mill. din America lîbrd-vestică se folo- 
sesce contra reumatismului, sifilisului; fructele 
de Z. Reihsa DC. din munţii Indiei se mănâncă, 
iar seminţele sale, ca şi cele dela Z. alatum 
Roxb., se folosesc ca cele de piper, sub ntimele 
de piper de Japonia; alte specii au întrebuinţări 
medicinale prin ţerile de origină. [S. Şt. R.j

Zanzibar, v. Sansibar.
Zăpada, v. Neaua.
Zapciu, în Rom., odinioară sub-prefect, agent 

esecutiv.
Zapis, înscris, egal contract semnat de parte 

sau părţi, ori legalisat sau autentificat. Astfel, 
vechiul art. 613 din pr. civilă rom. vorbesce de 
Z. netăgăduit, adecă de un înscris autentic sau 
recunoscut de acel dela care emană. In acest 
sens, jurisprudenţa a decis că hotărîrea pronun
ţată contradictoriu şi emanată dela prima in
stanţă, echivalează cu un Z. netăgăduit, aşa că 
pe basa ei se poate ordona înfiinţarea unui se- 
questru asigurător.

Zăpodeni, corn. rur. în Rom., j. Yasluiu, se 
compune din Z. şi 2 sate, cu 2030 loc.; are 
2 bis. cu 3 preoţi şi 4 eclesiai'chi şi 1 şcoală mixtă.

Zapodle, vale; terenul cufundat între doue

dealuri, format prin săparea apelor de ploaie şi 
ninsoare.

Zăpolya, familie de origine slavonă, apoi maghia- 
risată. Sub Mateiu Corvin a fost palatin ]£merieh 
Z. (1485) ; fratele seu mai tiner Ştefan Zn a luat 
parte activă la cucerirea Austriei şi a fost numit 
guvernator al Vienei. La moartea lui Mateiu s’a 
datorit Iui ridicarea la tron a lui Vladislav II. 
t 1499. Fiul seu loan Z., n. 148,7, 1510 voevod 
al Transilvaniei numit de Vladislav, a înăbuşit 
revolta lui Doja (1514). La Mohaci a sosit după 
pierderea bătăliei. A fost ales rege de nobili şi 
de cler contra casei de Habsburg, dar fu bătut 
la Tokaj şi a fugit în Polonia. In cele din urmă 
învinse Z. cu ajutorul lui Soliman II care îl făcu 
vasalul seu. Prin pacea dela Orade (1538), Z. 
a căpătat pentru durata vieţii sale titlul de rege 
şi Ungaria dela Tisa spre est, împreună cu Tran
silvania. Fiul seu loan Sigismund a fost voevod 
al Transilvaniei dela 154(1—71 şi cu el s’a stins 
familia Z. (v. loan II Sig., voi. II, p. 858.)

Zaporogenii, (Cetatea), ruine ale unei fortă
reţe căzăcesci în Rom., j. Tulcea; a fost reşe
dinţa Cazacilor Z., fugiţi din Rusia sub Petru 
cel Mare şi primiţi de Turci în Deltă sub con- 
diţiunea de a lupta contra Ruşilor.

Zappa, Evangelie, milionar grec, n. 1800 în 
Epir, -j- 1865 în Bucuresci, unde s’a stabilit dela 
1833; a devenit cetăţean român la 1844 şi a 
strîns o foarte mare avere. La 1858 dă gu
vernului elin 400 de acţiuni ale societăţii de 
navigaţiune naţională şi 3000 de galbini, din ale 
căror venituri să se facă exposiţiuni de producte 
naţionale eline, numite Jocurile Olimpice. Pentru 
organisarea acestor exposiţiuni, din 4 în 4 ani 
şi pentru administrarea averii lor s’a înfiinţat 
o comisiune a Olimpicelor, numită mai turijiu 
«epitropia legăturilor». La 29 Sept. 1800 dă- 
ruesce guvernului român 5000 de galbini pentru 
compunerea unei gramatici şi unui dicţionar al 
limbei române. Prin testamentul seu din 30 Nov. 
1860 mai dăruesce guvernului român 1000 de 
galbini tot pentra scopul arătat. Pentru acest 
scop se înfiinţa la 1866 Societatea Academică, 
devenită a4i Academia română (v. ac.). Priu 
testament mai lasă 30,000 de galbini tuturor ru
deniilor sale şi toată averea ceealaltă voiului seu, 
Constantin Z, cu condiţiune, ca după moartea 
acestuia să remână epitropiei Olimpicelor din 
Atena, şi altor instituţiuni culturale din Grecia. 
Constantin Z., la rândul seu, lăsă şi el toată 
averea sa, împreună cu a vărului seu, B. Z., 
statului elin. Insă averea Z. compunendu-se din 
immobile rurale în România, şi după legile 
acesteia, persoane străine neputend stăpâni ini- 
mobile în ţeară, tribunalele au respins cererea 
de punere în posesiune a statului elin. Din această 
causă, la 28 Oct. 1867, s’a născut un conflict 
diplomatic între cele două state. In procesul 
născut de aci intervenind şi rudeniile lui Z., tribu
nalele au adjudecat lor averea imiuobilă a Iui Z.

Zara, capitala Dalmaţiei, lângă Adriatica pe 
o ângustă limbă de pământ, 11,496, ca comună 
28,230 loc. (1890); archiepiscop cat. şi un episcop 
gr.-or.; dom în stil bizantin (din seci. XIII); aic 
triumfal roman; fabricaţie de rosoglio, comerciu 
însemnat.

Zaraf, persoana care se ocupă în mod pro
fesional cu schimbul de bani.
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Zarand, 1) Z., corn. mr. in Ung., cott. A.rad, 

cu 31t)8 loc. rom. Are tîrguri de vite foarte în
semnate ; în apropiere urmele unui vechiu castel. 
2) Z., comitat până ia 1876, când prin art. de 
lege XXXIII a fost desfiinţat şi teritoriul lui 
anexat parte la cott. Hunedoara, parte la cott. Arad.

Zare, vîrf, coama dealului, unde dealul sau 
muntele se mărginesce cu orizontul.

Zargan, numire pop. a pescelui Belone (v. ac.).
Zarlino, Giuseppe, celebru teoretician în inu- 

sioâ, n. 1517 în Chioggia, succesoral lui Ciprian 
de Kore ca regens chori la biserica S. Marco în 
Veneţia, f 1590. Ser. princ.; Instituzioni har- 
moniche, 1562.

Zarnacadele se numesc în Moldova plantele: 
Narcissus poeticus L., Narcissus Pseudo-Nar- 
cissus L., Narcissus biflorus Curt., Narcissus 
Tazetta L., Narcissus radiifloras Salisb. (v. ac.).

Zârnesci, 1) Z. de Gâlnău, corn. rur. in Rom., 
j. Buzeu, formată din 3 căt., cu 1300 loc. 2) Z.- 
Cacaleţi, corn. rur. în j. Argeş, se compune din 
7 sate, cu 1366 loc., are 2 biserici şi 1 şcoală, 
(v. şi Zernesoi).

Zarpa, brocat şi haină de brocat (v. ac.).
Zarskoje Selo, v. Ţarskoie Selo.
Zarvana Akarana, în mitol. pers. înveţătura, 

înţelepciunea religioasă a lui Zoroaster (v. ac.). 
In fruntea înţelepciunilor s’a pus principiul pri
mitiv divin, numit Z. A.; dar Z. A. a representat 
şi o fiinţă divină, primitivă şi perfectă, care a 
ordonat să se creeze lumea.

Zarzăr, numele popular al pomilor cultivaţi: 
Prunus Amarella Rchb., Prunus Armeniaca L. 
şi Prunus Cerasifera Ehrh. (v. ac.); fructele co
mestibile ale acestor pomi se numesc Zarzăre.

Zarzavat sau legume, se numesc plantele cari 
se întrebuinţează în bucătărie. Cultura lor se 
face în grădini sau părţi de grădini anume afec
tate în acest scop: grădina de legume (zarzavat).

Zarzavela, un connume al Diavolului.
Zarzuela, (spân.) mică piesă teatrală cu cân

tece ; operetă, operă buffă.
Zastavna, com. rar., tîrg, parochie, moşie 

boierească în Bucov., căpit. Coţman şi j. Za
stavna, are 4703 loc. (2385 ort.-or., 781 rom.-cat. 
şi uniţi, 6 protest., 531 mos.), 1 biserică rom. şi 
alta unită, 1 şcoală primară; e scaunul judeţului.

Zatal, ostrov în Dunăre, cu lacurile Tătaru 
lung şi Furtuna, (j. Tulcea.)

Zăvada, loc împrejmuit cu şanţ, uneori aco
perit şi cu paie ori stuf pe deasupra, unde-şi 
adăpostesc mocanii şi locuitorii din câmpia Ro
mâniei vitele lor de criveţ şi intemperii în lipsa 
de grajduri şi poiate proprii.

Zăvalul, com. rur. în Rom., j. Dolj, situată 
pe malul Dunării, cu 1015 loc. In raionul co
munei s’au aflat şanţuri adânci şi risipituri de 
cărămidă veche; în pădurea Z. e un isvor sub
teran cu apă ferugincasă. Terenul accidentat de 
ponoare şi văi e exploatat în păşunit şi arătură. 
Cultura viilor e generală.
! Zavera, numire dată revoluţiunii grecesci din 
principate subconducerealuiAl.Ipsilante(v.ac.); 
revoluţiune în general.

ZăvidenI, com. rar. în Rom., j. Vâlcea, unde 
au decurs luptele între Turci şi Mavroforii lui 
Ipsilante (1821). Com. Z. are 916 loc.

ZAvod, V. Câne.
Zavolu, pădure de salcie. Z. se numesc mai

ii)iiciclopedia romftnâ. Voi, IU.

cu samă pădurile de sălcii din ostroave şi te
renul supus inundaţiunii. In Z. se mai găsesc 
răchită, arini, plop, teiu şi alte esenţe de lemn 
moale.

Zbieroala, com rar. în Rom., j. Fâlciu, pe 
valea Prutului, formată din 4 sate, cu 1282 suflete.

Zea L., (botan.) gen monotipic din familia Gra- 
mineae, trib. Maydeae. Unica specie Z. Maya L. 
este o mare şi puternică plantă erbacee, anuală, 
originară din America (Mexico), mult cultivată 
ca plantă alimentară şi furajeră prin ţerile calde 
şi temperate ale globului, introdusă în Europa 
abia prin secolul al XVI-lea; ea se cultivă în 
părţile noastre foai'te mult şi, du])ă cum se scie, 
formează basa nutrimentului poporului nostru. 
Z. Mays L. e cunoscută de Români sub numirile 
de: Porumb (Muntenia), Popuşoi (Moldova 
şi Bucovina), Cucuruz (Transilvania), eto. Prin 
cultură s’au obţinut numeroase varietăţi, dintre 
cari menţionăm unele, cari sunt cultivate şi prin 
părţile noastre şi anume: Cincantin, Din
tele calului, Hangan (varietate indigenă, 
precoce, cultivată în comuna Hangu din Moldova) 
şi S c o r u ni n i c. Ca plantă decorativă menţionăm: 
Z. Mays L. var. variegata Hort., care se cul
tivă uneori prin grădini, din causa frunzelor sale 
frumoase cu vărgi albe şi roşietice. [Z. C. P.] 

Porumbul a fost adus în Spania de Cristof 
Columb, (Die Reisen des Christoph Columbus 
1492—1514, naoh seinen eigenen Briefen und 
Berichten. Leipzig, 1890). Pe la finele evului 
mediu corăbiile Spaniolilor şi Portugezilor au 
transportat mărfurile lor la Geneva, Veneţia şi 
Constantinopole, astfel s’a respândit P. în Turcia 
şi de acolo în ţerile dunărene (Heyd, Geschichte 
des Levantehandels; E. von Lippmann, Zur 
Geschichte des Mais, Chemiker-Zeitung XVI. 
76. 1892). In Muntenia P. a fost introdus la 
finele seci. XVII sub domnia lui Şerban Can- 
tacuzino (1678—88j, în Moldova la începutul 
seci. XVIII de prinţul Constantin Mavrooordat 
(A. Xenopol, Ist. Rom. V; Philippides în Geo
grafia României publicată in limba greacă în 
Lipsea în 1816; E. de Hurmuzaki, Docum. ist. X. 
Bucuresci, 1897); iar după P. S. Aurelian şi G. 
Crăiniceanu P. a fost introdus în Moldova sub 
Nic. Mavrooordat în 1716 (P. S. Aurelian, Starea 
economică a României în seci. XVIII. Bucuresci, 
1882; G. Crăiniceanu, Igiena ţeranului român. 
Bucuresci, 1895). In Ardeal se crede că a fost 
introdus sub principele George Racoezi I. Este 
sigur că în timpul prinţului Dim. Cantemir nu se 
cultiva în Moldova P., căci el, enumerând pro
ductele din ţeară nu face menţiune de P. şi arată 
că se mănâncă mămăligă de meiu. După Teutsch 
(Geschichte der Siebenbiirger Sachsen. Kron- 
stadt, 1858 şi G. Cjăiniceanu, Igiena ţer. rom.) 
stăpânirea a interejis în Transilvania în 1686 de 
a se planta agrul de grâu cu P. Iu Transilvania 
şi în Banat P. a fost cultivat în 1791, în Bu
covina în 1786 (Hurmuzaki, Docum. VII). In 
anul 1806 s’a imprimat la Buda in limba ro
mână o cărticică întitulată: Povăţuirea cătră 
econon\ii de câmp pentru folosul şooalelor ro- 
mânesci celor din ţeara ungurească şi ţerile ei 
împreunate, în care cărticică se vorbesce despre 
gătirea seminţelor de cucuruz sau mălaiu, pe 
care îl numesce în Ţeara-Românească porumb, 
în Moldova păpuşoiu, cu adăogirea că cucuruzul
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întru atâta se agonisesce în ţeara ungurească 
şi in Ardeal, cât pe multe locuri eărăcimea numai 
cu bucate făcute din făină de cucuruz trăiesoe. 
In anii 1895—1900 au fost în regatul român 
cultivate cu acest cereai 1.849,240 hectare sau 
36% din tontă suprafaţa cultivată, cari produc 
pe au 22.290,000 hectolitri de P. Toată produc- 
ţiunea anuală de P. se împarte astfel: Statele- 
Unite ale Americei de Nord 650 milioane hecto
litri, Austro-Ungaria 39-8 mii.. Italia 29 3 mii.. 
Regatul român 22-l mii., Francia 9-6 mii. hect. 
Varietăţile de P. oultivate în România sunt după 
V. Cdrnu-Munteanu: P. ţerănesc sau românesc 
cu stuleţi mari, acelaş cu stuleţi mai mici, P. 
cincantiu galben, ciucantin portocaliu, scorum- 
nicul, P. nemţesc, P. secuesc, P. Pignoletto. 
Composiţia chimică a P.-lui este cea următoare: 
apa 10-59—15'75%, săruri minerale 0 88—2-33%, 
oleu4'22—7-ll%, celulosa P90—3'33%, amidon 
60-49—70 51%, materii azotoase 10 04—12'44%. 
Cele din urmă difer puţin de materiile azotoase 
ale celorlalte cereale şi se compun după V. Griess- 
mayer (Die Proteide der Getreidearten. Heidel- 
berg, 1897) din 3 globuline, din mai multe al- 
bumine, din un proteid solubil în alcool; din 
globulinele P.-lui se poate separa un fel de mio- 
sină şi Edestina, corp analog cu vitelina. P. servă 
ca aliment pentru oameni, formând basa aliinen- 
taţiunii, în mare parte chiar alimentul exclusiv 
al populaţiunilor române rurale; ca material 
pentru fabricarea de alcool şi de amidon (scro- 
beală); ca nutreţ pentru vite; nu numai boabele 
do P. ci şi cocenii se întrebuinţează pentru hrana 
animalelor. P. nu se desvoaltă în mod normal, nu 
ajunge la maturitate perfectă în localităţile din 
latitudinile geografice şi din înălţimile deasupra 
nivelului mării, în cari nu se poate cultiva nici 
viţa, în văile adânci în cari nu întră razele so
lare timp destul de îndelungat. P. necopt, umed, 
reu conservat, ca şi făina de P. păstrată în lo
curi umede întră în fermentaţiune, şi în P. 
astfel stricat se descompune parte din substanţele 
nutritive, el devine un aliment sărac, în care 
se mai nasce o materie toxică, cai'e produce Pe
lagra la oameni predispuşi la această boală prin 
hrana săracă, (v. Grâne, Mămăligă, Mălaiu, Pe
lagra.) (Cf. P. S. Aurelian, Ţeara noastră. Bucur., 
1880; N. O. Popovici-Lupa, Der Anbau des Mais 
in Rumănien. Halle, 1889; G. Crăiniceanu, Igiena 
ţeranului român. Bucur., 1895; N. Manolescu, 
Igiena ţeranului român. Bucur., 1895; B. G. 
Assan, Industria morăriei în România. Bucur., 
1896; G.. Maior, Manual de agricultura raţională. 
Braşov, 1897; I. Felix, Raport general asupra 
Igienei publice pe anii 1806 şi 1897. Bucur,, 
1899; A. Bernad-Lendway, Grâul şi făinurile, 
porumbul şi mălaiul din morăritul indigen. Bu- 
curesci, 1899. etc.) [1. Felix.]

Zebll, corn. rur. iu Rom., j. Tulcea, aşezată 
într’un loc deluros. Z. are 925 loc., Români, 
Bulgari şi Ovrei, 1 bis. ort. şi 1 şcoală.

Zebra, (Equus zebra), mamifer din ordinul 
Perissodaotylelor, fam. Equidelor, are pe corp 
dungi negre sau brune pe fond alb sau gălbiniu, 
numai pe partea dinapoi a burţii este fără vărgi. 
Seamănă foarte mult cu caii. Lungimea 2-2 m., 
înălţimea P3 m., coada 60 cm. Trăiesce în părţile 
deloase ale Africei de resărit şi de sud. S’au 
făcut încercări de domesticire în timpul din

urmă cu succes. Asemenea Z. este şi Quagga 
(v. ac.) (Equus quagga) de prin câmpiile Africei 
de sud, sin. Equide şi Hippotjgris.

Zebrina Scbnitzl., (botan.) mic gen din fam. 
Commeliuaceae, trib. Tradescantieae, cuprinde 
plante erbacee, laxe, decumbeote, scandente sau 
pendule şi ramificate cu frunzele oval-lanceolate, 
distice, iuvaginante şi sesile. Acest gen are vr’o 
2 specii, ce cresc prin Mexico şi Texas; ele sunt 
uneori cultivate ca plante ornamentale; astfel Z. 
pendula Schnitzl., orig. din Mexico. [Z. C. P.]

Zebul, (Bos indicusj, mamifer rumegător din 
ord. Artiodactylelor, fam. Bovidelor, seamănă cu 
boii noştri, avend la partea dinainte a spatelui 
o cocoaşe de grăsime. Părul brun, galben, alb. 
Există şi Z. pitici (de mărimea unui asin). Tră
iesc prin pădurile Indiei.

Zece porunci, fDekalog = zece cnvinte) date 
lui Moise de Dejeu în mu,ntele Sinai; basa vieţii 
religioa.se-politioe a poporului lui Israil. Cele Z. p. 
au fost, după obiceiul egiptean, scrise pe două 
table de piatră şi păstrate în «Sicriul legii«, cari 
pe timpul lui Solomon mai existau. Cele Z. p. 
sunt învăţate de toate bisericile creştine.

Zeche, haină largă de postav ce o poartă ţe- 
ranul. Z. este industrie ţerănească şi este ţesută 
şi cusută de ţeranca română.

Zechina, orig. moneta veneţiană de aur, nu
mită astfel după monetăria Zecea; s'a bătut de 
Austria până la 1822. Valora 22 Lire = 4 fi. 31 cr.

Zecimi, v. Dijmă, pecime adiţională. Maximum 
şi art. România (Imposite, voi. III, pag. 826).

Zedekia, ultimul rege al imperiului Iuda, 507 
a. Chr. 586 orbit şi dus în captivitate.

Zedoarla, v. Cucuma zedoaria.
Zeeland, v. Seeland.
Zefir, vântul dela apus, se ivesce mai ales 

primăvara, seara; e uşor şi fără variaţie simţi
toare de temperatură. E cântai mai mult de poeţi, 
decât în adevăr se manifestă. Divinisat la Greoi 
şi Romani, cântat de Homer şi Hesiod ; el e legat 
de primăvară şi e personificat ca fiul lui Astraeos 
şi Bos, amantul nimfei Chloris, ce represintă 
verdeaţa primăverei. B considerat ca mesagerul 
(jeilor. (v. şi Zephyros.) [G. M. M.]

Zefirescu, Constantin, profesor rom.; în 1837, 
ocupă o catedră de chimie la Academia miliai- 
leană (v. ac.) din Iaşi.

Zefkari, Alexandru, general rom., n. 1830 în 
Bucuresci. Comandant al garnisoanei Buonr. când 
se urzesce complotul militar contra lui Cuza. In 
resboiul independenţei a fost ataşat pe lângă 
marele cuartir general al comandantului rusesc.

Zegala, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, se 
compune din 2 sate, are 1870 loc., 1 biserică 
şi 1 şcoală.

ZegujanI, comună rui-. în Rom., j. Mehedinţ, 
compus dîn mai multe sate, cu 1100 loc. Ho
tarul corn. Z. se extinde pe valea Motrului, pe 
care cresc cereale îmbelşugate.

ZekeI, Mihail, unul din cei 2 comisari (el şi 
XJngnad) numiţi de Rudolf pe lângă Mihaiu Vi
teazul (v. ac.), ca să se înţeleagă cu voovodul 
român cum ar trebui organisată ocftrmuirea Ar
dealului.

Zălau, (magh. 2/ilah), oraş cu magistrat în 
Traos., cott. Selagiu, lângă rîul Z.; cu 7639 loc., 
Magh. şi Rom. Z. e reşedinţa comitatului, aie 
tribunal regesc, judecătorie cercuală, direcţiune
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financiară, gimnasiu superior, pedagogie de stat, 
şcoală civilă, şcoală industrială, oficiu de dare, 
museul comitatului. Z. e staţiune de oale ferată.

Zeleneul, com. rur. în Bucov., cucăt. Plesniţa şi 
Sainsenenii, parochie, moşie boierească în oăp. şi 
j. Coţman; are 1878 loc. (1785 ort.-or, 16 rom.-cat., 
77 mos.), 1 şcoală primară.

Zeii, numele mai multor orăşele germane, avend 
fiecare câte un atribut; mai însemnat e Z. am 
See in Salzbui'g, lângă lacul Z., la altitudine de 
758 m. în Pinzgau, 1155 loc.'(1890).

Zelot, zelos, la ludei se numiau acei indivi4i, 
cari se entusiasmau pentru legea lui Moise şi în- 
cungiurau contactul şi amestecul cu neovrei. 
Zelul lor a provocat dese revolte contra Roma
nilor şi a dat ansă la nimicirea Ierusalimului. 
Adi Z. se dice acela, care ţine strins la prescrip- 
ţiunile religiunii sale şi în cestiuni religioase 
este intransigent.

Zemplân, comitat în Ungaria; se mărginesce 
la nord cu Galiţia, la vest ou Sâros, Abauj-Torna 
şi Borsod, la sud cu Szabolcs şi la est cu cott. 
Ung. Numerul loc. e de 327,993, dintre cari 
174,107 Magh. 106,114 Slovaci, apoi Ruteni şi 
Geimani. Suprafaţa lui, care are o extensiune 
de 6301'58 km11., este în pailea nordică şi nord- 
vestică muntoasă, în partea sudică şi sud-estică 
şesoasă. In ape curgetoare este foaite bogat. 
Cel mai mare rîu e Tisa, care spală partea sud- 
estică a cott.-lui; cam paralel cu acesta curge 
Bodrogul. Unul dintre cele mai însemnate is- 
voare de venit al loc. e cultura viţei de vie. 
Aici se află bogatul şi pi oductivul ţinut al vinului 
Hegyalja şi oraşul Tokaj cu vinurile sale re
numite. In timpul din urmă aceste vii au suferit 
mari pagube din causa filoxerei, dar de un timp 
încoace din nou au început să se ridice. Tot aşa 
de renumit e cott. Z. şi in cultivarea poamelor; 
mere, pere şi prune se găsesc în abondenţă. 
Economia de vite şi stupăritul ancă sunt des- 
yoltate. In privinţa culturală e de amintit că în 
cott. Z. sunt cu totul 486 şcoale şi anume: 1 acad. 
de drept, 1 teologie, 2 gimnasii, 1 pedagogie, 
1 şcoală civilă, 501 şcoale poporale, 24 şcoale 
froebeliane şi 11 şcoale industriale şi comerciale. 
Capitala e Sdtoralja-Ujhely în centrul cottului, 
lângă riul Bodrog.

Zend, limba în care sunt scrise cărţile sfinte 
ale Parsilor (v. Zendavesta).

Zendavesta, biblia sau sfânta scriptură a Par
silor (v. Parsism), o colecţiune din remăşiţele 
cântecelor vechi ale Iranilor, in cari religiunea 
introdusă de Zoroastru (v. ac.) îşi are înveţă- 
turile sale autentice; e unul din documentele 
religioase cele mai vechi ale omenimii.

ZendrinI, Bernardino, poet italian, 1839—79 
a trăit în Elveţia germană, a studiat dreptul în 
Pavia. A fost profesor în Bergamo, s’a stabilit 
la 1867 în Padua la catedra univ. de limbă şi 
literatură germană. Renumele literar i-l-au în
temeiat traducerile din Heine, Heyse, etc.; a mai 
publicat poesii lirice, schiţe şi nuvele. La 1881 
au apărut Opere complete di B. Z., 6 voi.; Episto- 
lano, edate de văduva poetului.

Zengg, oraş cu port in Croaţia-Slavonia, cott. 
Lica Crbava, cu 3000 loc. Residenţa unui episcop. 
Colonia romană Segnia.
- Zenit, punctul ceriului unde verticala unui 
loc întâlnesce ceriul; punctul direct deasupra

capului. Zenital, care e în raport cu zenitul: 
Distanţă Z., lungimea (în grade) a arcului de 
cerc măsurat dela un punct al sferei ceresci până 
la zenit; ea se măsoară cu Theodolitul (v. ac.).

Zenker, Friăerie Albert, medic german, n. 
1825 în Dresda, 1855 prof. univ. în Dresda, apoi 
în Erlangen. Z. a descoperit, 1860, trichinosa. 
t 13 Iunie 1898. Scrieri: Normale und patho- 
logische Anatomie der Lunge, 1862; Erankheiten 
des Oesophagus, 1877; dela 1865 a redactat, in 
colaborare cu Ziemssen, »Deutsches Archiv fiir 
kliniscbe Medizinc.

Zenobla, Septimia, regina Palmirei, soţia lui 
Odaenathos, care la 260 a luat domnia Syriei. 
După moartea lui, Z. a ocupat tronul şi s’a numit 
împărăteasa Orientului; şi-a întins domnia asupra 
Syriei şi Egiptului. La 272 prisonieră la împ. 
Aureliau, oare o aduce la Roma 274. -j- în Tibur.

Zenodotos, gramatic elin, din Alexandria, a 
trăit în seci. III a. Chr. primul administrator 
al bibliotecii fandate de Ptolomaeos Philadelphos. 
Autorul primei recensiuni critice a operelor lui 
Homer.
. Zenon, 1) Z. din Elea, filosof elin din şcoala 
eleatică, a trăit în seci. V a. Chr. Elev, apoi 
amic al lui Parmenide, s’a făcut cunoscut ca un 
mare apărător al libertăţii. El este considerat 
ca întemeietorul dialecticei. In doctrinele sale 
cosmogonice admite că totul s’a produs din patru 
elemente: căldura, uscatul, receala şi umezeala. 
Tot el prin exagerările sale a pregătit calea pentru 
sofistică şi scepticism.

2) Zenon, numit Stoicul din Kition, filosof 
elin, n. pe la 340 a. Chr. Este considerat ca în
temeietorul şcoalei stoice (v. ac.).

Zenta, oraş cu magistrat în Ung., cott. Băcs- 
Bodrod, pe partea dreaptă a Tisei, într’un ţinut 
foarte roditor, cu 28,588 loc., Magh., Şerbi şi 
Germani. Z. are 1 gimnasiu inferior, 2 bănci şi 
e staţiune de cale ferată şi de vapoare. Z. e 
vestit prin marea victorie a prinţului Eugeniu de 
Savoia (11 Sept. 1697), când au perit vizirul şi 
30,000 de Turci, 87 de tunuri, corturi, etc.

Zeoliţi, minerale, silicaţi aluminoşi de calciu, 
conţin uneori şi alcaUi, hidrataţi, incolori sau albi, 
se topesc uşor la suQoiu, se descompun cu acid 
clorhidric depunend .silice. Se formeazăde obiceiu 
prin acţiuni postvulcanice în rooe eruptive (fa
ciesuri amigdaloideale basaltelor, melafirelor, tra- 
hite, tufuri), apoi prin acţiuni geyeeriene, în
soţesc uneori filonuri de minereuri. Ele formează 
frecuent pseudomorfose, mai ales după feldspaţi, 
se descompun uşor, dând carbonat de calciu. Din 
punct de vedere genetic, Z. se mai numesc mi
nerale de origine postvulcanică, fie fumeroliană, 
geyserienă sau solfatarienă. Aici întră pe lângă 
Z. propriu flişi Şi calcit, aragonit, dorite, etc.

Zephyr, stofă de aţă subţirică, (v. şi Zefir.)
Zephyros, la Greci unul din vânturile de frunte 

(Boreas, Notos, Zephiros şi Eui'os). Z. suflă blând, 
e solul primăverei; în mitologie Z. e iubitul (}inei 
Chloris (Flora la Romani) şi ajută coacerea se
mănăturilor. (v. şi Zefir.)

Zer, V. Brânza.
Zerbst, oraş în Anhalt, mai înainte capitala 

principatului Anhalt-Z., 16,983loc. (1895); castel; 
gimnasiu, şcoală de arohitectură şi de agricul
tură, institut de surdomuţi.

Zerlendi, Ghristof, bancher, n. 1844 în Bucur.
80’|t
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A dăruit oraşului Bucuresci o proprietate de preste 
250,000 lei, spre înfiinţarea asilului pentru in
firmi, eare-i poartă numele. E fundatorul socie
tăţii de asigurare »NaţionaIa<.

Zerna sau Tsierna sau Dierna, numirea dacă 
a rîului de a4i Cerna (v. ac.).

Zărnesci, com. rur. în Trans., cott. Făgăraş, 
cu 3901 loc. români. In timpul din urmă s’a 
ridicat foarte mult şi are aspectul unui orăşel. 
In Z. se află judecătorie cercuală, staţiune de 
cale ferată, cassă de păstrare, ferestrae şi fa
bric ă de hârtie şi de celulosă. In 21 Aug. 1691, 
aproape de Z. a bătut Thbkoly Imre armata ge
neralului Heisler, unde a că(ţut şi Mihail Teleky, 
iar Heisler a ajuns prisonier. In Z. s’a născut 
şi a fost protopop mitropolitul loan Meţianu. 
(V. şi Zărnesci).

Zero, V. Nul.
Zestre, v. Dota.
ZethOB, V. Amphion şi Zethos.
Zeus, (Jupiter la Romani), (Jeul cel mai mare 

al Grecilor, fiul lui Kronos (v. ac.) cu Rhea (v. ac.), 
frate cu mai mulţi dintre Când fraţii s'au 
împăi'ţit, Z. a primit ceriul, Poseidon mările, 
iar Pluton pămentul şi cele din lăuntrul lui. 
Vîrfurile munţilor, ca cele mai înalte în lume 
i-au fost consfinţite lui Z., care a locuit pe mun
tele Olympos (v. ac.) de unde fulgera şi trăsnea, 
şi unde se ţinea adunarea (joilor- şi lupiter.)

Zeus Cuv., sau pescde lui Sf. Petru, pesce 
teleostean din familia Scomberidae.

Zeuss, Joh. Kaspar, filolog şi istoric, 1806—56, 
a studiat în Bamnerg şi Miinchen. După cerce
tări îndelungate scrie: Die Deutschen und dio 
Nachbarstămme, căreia îi urmează: Die Herkunft 
der Bayern von den Markomannen; ca profesor 
la liceul din Bamberg publică: Grammatica cel
tica, cu care s’au desfăcut orisonuri largi pentru 
cercetările linguistice ale elementului celtic din 
limbile europene.

Zeuxis, pictor grec din Heracleia, elevul lui 
Apollodor în Athena, întemeietorul şcoalei din 
Ephesos, a trăit pe la 400 a. Chr,

Zgârciţii, oom. rur. în Rom., j. R.-Sărat, e 
format din 5 cât., are 1770 loc., 5 biserici şi 
1 şcoală mixtă.

Zghiabul, v. Sghiabul.
Zgribescl, com. rur. în Banat, cott. Caraş- 

Sevenn, cu 1107 loc. români.
Zlbellne, animale mamifere carnivoare, cari 

seamănă cu dihorii. Trăiesc în Asia şi Africa, 
(v. Vivera.)

ZIcby, 1) Z., Mihaiu, pictor magh., n. 1827 
în Zala, a luat lecţiuni ia WaldmuUer în Viena; 
în cercurile artistice de aici a făcut mare sen- 
saţie cu tabloul: Soldatul în agonie. Din Viena 
merge la Petersburg ca pictor de curte. Repre- 
sintă scene religioase şi istorice. De expresiune 
puternică sunt : Luarea de pe cruce a lui Isus, 
Durerea mamei. Ora morţilor. Tăria Demonului, 
Mesia, etc. A cultivat de o potrivă pictura de 
aquarele şi miniatură, a lucrat pânze alegorice 
mistice de extraordinară fantasie. Despre Z. s’a 
exprimat T. Gautier că e un: monstre de genie.

2) Zichy, Giza conte, pianist şi compositor 
magh., n. 22 Iul. 1849 in Sztara, remarcabil mai 
cu seamă prin virtuositatea cu o singură mână, 
stânga, cea dreaptă fiindu-i răpită într’un ac
cident de vânătoare. Intre măiestri săi a numărat

şi pe marele Liszt şi a scris bucăţi pentru pian, 
cântece, coruri, o colecţie de stuclii pentru mâna 
stângă, ş. a.

Zidlna, ruine din timpul Romanilor, situate în 
Rom., j. Mehedinţi, au forma unui semicerc, iar 
în interior sunt subterane.

Zidul Doamnei Neaga,în Rom., j. Buzău, ruinele 
unui mare palat fortificat, înaintea căruia se gă- 
sesce un stejar uriaş. Neaga e soţia lui Mihnea V., 
care se turci şi se făcu beg turcesc. Soţia sa 
a remas singură, şi prin multele-i acte de pietate 
s’a făcut nemuritoare în tradiţiile poporului.

Zieglauer von Blumenfeld, Ferdinand, Dr., 
profesor univ. şi scriitor germ., n. 28 Febr. 1829 
in Bruneck în Tirol, a studiat în Insbruck şi 
Viena, la 1856 fu numit la academia de drept din 
Sibiiu profesor de istoria Austriei. In 1875 se 
mută la Cernăuţ în Bucovina, tot ca profesor 
pentini istoria Austiiei la noua universitate, unde 
remase până Ia pensionarea sa în 1900. Scrieri 
de interes pentru noi: Drei Jahre aus der Ge- 
schichte der Râkoczyechen Revolution in Sieben- 
biirgen, 1865; Sachs von Hartenek, Gesohichte 
der Kreuz-Kapelle in Hermannstadt, 1375; Die 
politisehe Reformbewegung in Siebenbiirgen zur 
Zeit Josephs II. und Leopold II., 1887; Johannes 
Novi von Suczawa, Czernowitz, 1897, etc.

Zieten, Hans loachim, general prusiac, n. 1699 
în Wustrau, 1741 comandant al unui regiment 
de husari din Brandenburg, creatoml cavaleriei 
uşoare; a câştigat lupta dela Torgau. f 1786 
in Berlin, unde i-s’a ridicat 1794 o statuă.

Zigomatice, oasele, o păreche de oase din falca 
superioară, cari formează umărul obrajilor (v. 
şi Maxilar).

Zlllşteanca, com. rur. în Rom., j. Buzău, situat 
pe rîpele Cîinâului, e formată din 3 căt., are 
2820 loc., 2 bis. şi 1 şcoală.

Ziller, Falea, vale laterală la dreapta Innului 
de jos în Tirol, udată de Ziller, lungă de 30 km., 
13,000 loc., mulţi negustori ambulanţi; Alpii 
Z.-thal, între Bronner şi Tauerii Erimla (Hoch- 
feiler 3523 m.).

Ziller, Tuiskon, pedagog germ., n. 1817 în 
■Wasungen, dela 1864 profesor la univ. din Lipsea, 
f aici 1882. Aparţine şcoalei Herbartiane. Ser.: 
Die Regierung der Kinder, 1858; Allg. Paeda- 
gogik, 1892; Allg. philos. Ethik, 1886, etc. Dela 
1865 a condus societatea pentru pedagogia soiin- 
ţifică şi anuarul acestuia. (Cf. K. Lange, 1884.)

Zilot, Bomânul, v. Românul Z.
Zimbreasca, com. rur. în Rom., j. Teleorman, 

ou 1283 loc. 1 bis. şi 1 şcoală mixtă.
Zimbrul, v. Bison şi Bour.
Zimisce, loan, împărat bizantin 969—97ti, 

n. 925 în Hierapolis la Eufrat, după mamă în
rudit cu împ. Nikepboros II Phokas, pe care îl 
omoară în conţelegere cu împărăteasa, şi ocupă 
tronul. Bate pe ducele Sviatoslav de Kiev, re
câştigă Dunărea ca frontieră a imperiului şi tace 
cuceriri în Siria, f prin venin 976 în Constan- 
tinopole.

Zimmermann, Theodor, filosof germ., n. 1840 
în Praga, a studiat în Praga şi Viena, unde 
funcţionează la 1849 ca profesor de filosolie 
speculativă; membru al academiei de sciinţe de 
aici. El e socotit între fruntaşii representanţi ai 
fijosofiei Herbartiane. A scris: Leibniz u. Herbart, 
Ăsthetik, ete.
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Zimnloea, oraş în Rom., j. Teleorman, cu 
5000 loc. Z. e oraş comercial încopciat prin ca- 
naluri cu Dunărea, e oraş nou, format dintr’un 
mic tîrgulet; inportanţa lui se ridică în urma 
trecerii oştirilor rusesci preste Dunăre începend 
cu a. 1828—77/8, când Alexandru II avea aici 
cartierul seu militar.

Cetatea Zimnicea, ruine de cetate în Rom., 
]'. Teleorman; Ia acest loc a descoperit Boliac 
şi Tocilescu o necropolă antică, schelete, cranii 
şi obiecte de podoabe; brăţări, cercei, etc.

Zina, V. pina.
Zinc, (Zn), metal alb-albăstriu, cu o ţesetură 

cristalină; casant la temperatură ord., însă în- 
căl4it la 130° devine ductil şi maleabil. Incălcţit 
mai tare, devine din nou casant, la 412° se to- 
pesce şi fierbe cătră 104011. Aerul uscat nu are 
nici o acţiune asupra lui. Aenil umed îl oxi
dează. Incăldit în contact cu aerul se aprinde şi 
arde cu flacără foarte strălucitoare. Este între
buinţat pentru acoperirea caselor, pentru băi, etc. 
Formând cu acicjii săruri veninoase, nu poate fi 
întrebuinţat pentru vase de bucătărie. Fierul 
acoperit cu Z. (fier galvanisat) este aperat de 
oxidaţiune. Z. se extrage din mineralele Sul
fura de Z. şi Carbonatul de Z. (v. şi Aliagiu do 
Z. şi Alb de Z.)

Zincita, mineral, oxid de zinc, hexagonal; se 
găsesce aproape numai la New Yersey, însă în 
cantităţi colosale, cari se exploatează.

Zincografia, procedeu pentru confecţionarea 
de clişeuri din zinc. (v. Chimitipia.)

Zincollth, văpsea albă, care se obţine prin 
precipitarea unei soluţiuni de sulfat de zinc prin 
sulfur de bariu. Precipitatul format din sulfat 
de bariu şi sulfur de zinc se oalcinează şi se 
întrebuinţează ca surogat al carbonatului basic 
de plumb folosit în văpsitorie. B coloare foarte 
stabilă, întrebuinţată în pictură.

Zingiber Adaos., (botan.) gen de plante cu 
rhizom din fam. Scitamineelor, trib. Zingibereae, 
cu tulpine florifere sau foliate, inflorescenţă stro- 
biliformă, ovar 3-locular inferior. Cuprinde vr'o 
30 specii tropicale asiatice şi pacifice, cultivate 
uneori ca plante decorative de florărie, mai adese 
Z. officinale Rose., al cărei rhizom »ghimbir« 
se usitează în medicină şi ca aromatic.

Zingibereae, (botan.) după unii familie, după 
alţii numai trib dela Scitamineae (v. ac.).

Zinkelsen, Johann WUhelm, istoric german, 
n. 1803 în Altenburg, 1848 redactor la»Preuss. 
Staatsanzeiger»; t 1863 în Berlin. Ser.: »Ge- 
schichte des osman. Reiches in Europa,« 1840.

Zlnnla L., (botan.) gen din fam. Compositae, 
trib. Helianthoideae, cuprinde plante erbacee 
anuale, perene sau subfrutescente glabre sau pu- 
bescente. Acest mic, dar important gen, are 
vr'o 12 specii, respândite prin America de nord 
(Mexico şi Texas). Unele din speciile de Z. sunt 
foarte mult cultivate ca plante ornamentale, dintre 
cari menţionăm; Z. elegans Jacq. mult cultivată 
şi în părţile noastre şi cunoscută sub numirile 
populare de: Câroimărese, Ochii eu- 
cului, etc. [Z. C. P.]

Zircon, mineral, silicat de zircon, quadratic, 
foarte respândit în cristale microscopice în roce 
eruptive ca granit, porfiri, trahit, gneisuri, în 
şisturi cristaline, gresii, etc. Macroscopic în sie- 
nite zirconice din Norvegia, la Miask, etc., în

crepăturile unor şisturi cristaline, in granitul cu 
riebeckit din Dobrogea; în năsipuri aurifere la 
Pianul rom., în Transilvania, etc.

Zirknitz, lacul, lac în Craina într'un basin 
între munţi înalţi, la altitudine de 550 m., 
21—56 km*., 6 m. afund, uneori se scurge prin 
găuri pâlniforme şi prin crepături pe sub pă
mânt, şi iarăşi se umple cu apă din ele. Lângă 
.el satul Zirknitz ou 1547 loc.

Zîrna, numire populară a plantelor: Solanum 
Dulcamara L. şi Solanum nigrum L. (v. ac.).

Ziska, loan de Troenow, general husit, n. 1360. 
îşi pierduse ochiul stâng din copilărie. A luat parte 
la lupta delaTannenberg contra Polonilor (v. Teu
toni) 1410, la luptele Ungurilor cu Turcii şi ale En
glezilor cu Francezii (Aziooourt 1415). Ca extrem 
husit a condus pe husiţi în lupte înveţându-i să se 
apere în întăriri de cari făcu la fortăreaţa Kalich 
(1421), bătu cruciata germană lângă Praga (mun
tele lui Zisba) şi apoi decisiv la Deutsch-Brod 
(1422). In capul Taboriţilor pustii apoi ţinuturile 
calixtinilor (aceştia cereau sf. cuminecătură sub 
ambele forme). Pierduse şi celalalt ochiu în 1421, 
încât da planuri după spusele altora şi totdeuna 
învingea «legiunea invincibilă a fraţilor», f 1424 
de ciumă. Pe mormânt i-s’a pus măciuca de 
fier (v. Teutonica). Mormântul i-s’a deschis în 
1623 din ordin împărătesc şi oasele i-s’au risipit.

Zlttau, oraş în cercul saxon Bautzeu, 28,132 loc., 
(1895); gimnasiu, progimn. real, şcoală edilă, ca
meră de comerciu, banca Lusaţiei super.; ţese- 
torii de lână şi bumbac, fabrici de biciclete şi de 
maşini; în apropiere mine de lignit.

Zltuni, V. Lamia.
Zlzanie, numele popular al plantelor: Agro- 

stemma Githago L. sin. Githago segetum Desf. 
(v. ac.), Lolium perenne L. şi Lolium temu- 
lentum L. (v. ac.).

Zizin, (magh. Zaizon, germ. Zaizendorf), corn. 
rur. în Trans., cott. Braşov, ou 1298 loc., Magh. 
şi Rom.; este unul din cele 7 sate, cari formează 
la un loc Săcelele. Posiţie frumoasă, staţiune bal
neară destul de cercetată (contra anemiei şi boa- 
lelorde femei, etc.), proprietatea oraşului Braşov.

Zizyphus Juss., (botan.) gen de plante lem
noase armate din fam. Rhamneae, trib. Zizy- 
pheae, cu foi 3-nervate, flori în cime paoiflore 
5-mere, fructul o drupă. Cuprinde vr’o 50 specii 
respândite mai ales în ţerile calde, la noi ex
cepţional rustice, altcum cultivate mimai în flo
rării. Remarcabile prin fructele lor comestibile 
sunt speciile: Z. vulgaria Lam. (în Mediterana), 
Z. Jujuba Lam. (cultivată mai ales în China) 
şi Z. Lotus Lam. (în nord-estul Africei, de aici 
derivă numirea de «lotophagi» dată de Grecii 
din anticitate locuitorilor din Syrt.). [A. Pr.]

Zlătărei, corn. rur în Rom., j. Vâlcea; se com
pune din 3 căt., cu 1400 loc., 1 bis. şi 1 şcoală.

Zlătari, ţigani aurari.
Zlătari, numele vechiu al unei mahalale din 

Bucuresci, cam pe la posta centrală de astăiţi- 
După o catagrafie din 1798 avea numai 2 case, 
pe câtă vreme mahalaua hanului Z. avea 16. 
Intr’însa se afla măn. Z., închinată cu bogatul ei 
venit patriarchiei Alexandriei. Biserica Z. este 
şi astă4i în fiinţă ca bis. parochială. Hanul Z. 
ameninţă cu ruină şi se procede la dărîmarea 
vastului seu edificiu. Numele Z. vine pe semne 
dela locuinţa Ţiganilor căutători de aur pe sama

80*
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domniei (lonescu-Gion, Ist. Bucur. 1899, pag. 226, 
272-73, 340-41, 489).

ZIaţIţa, comună rur. în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1267 loc. romani şi şerbi; are o 
mănăstire sârbească.

ZIatna, (maghiar. Zalatna, german. Gross- 
Sehlatten), eoni. rur. in Trans., cott. Alba inf., 
cu 3823 loc. români (2703) şi maghiari; Z. este 
unul dintre centrele de băieşit din Ardeal şi 
sediu al unui căpitanat montan. De Z. se mai 
ţin şi coloniile montane Vulcoi, Corabia, Trim- 
poele fi Valea Dosului. Z. a fost şi pe timpul 
Romanilor centrul băieşitului din Ardeal sub 
numele de Ampelum (de unde vine şi numele 
rîului Ampoiu). Importanta de colonie montană 
Z. şi-a păstrat-o până în 4'ua de a(}i. Regimul 
Ungariei i-a arătat un interes deosebit şi a 
trimis experţi ca să se îngrijească de exploatarea 
minelor. Se găsesce cărbune, fler, aur, argint. In 
Z. se schimbă mineralele în cari se află aur şi din 
cari acesta pe cale flsică nu se poate extrage. 
Z. e legat cu Alba-Iulia prin cale ferată.

Zlătunoaia, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, 
se compune din 10 căt., cu 4017 loc., economi.

Zlot, florin de aur. Acelaşi nume îl avea şi 
o veche monetă de argint în valoare de 30 pa
rale. Z. unguresc, galbin unguresc. Zlot venetic, 
galbinul de Veneţia, valora mai mult decât gal- 
binul unguresc sau ughiu. Anume 21/, taleri 
sau lei.

Zmârdloasa, corn. rur. în Rom., j. Teleorman, 
cu 1680 sufl., 1 bis. şi 1 şcoală mixtă.

ZmeenI, com. rur. în Rom., j. Buzeu, formată 
din 3 cat., cu 1859 loc., cu 1 bis. şi 1 şcoală.

Zmelca, baltă în Rom., j. Tulcea; unul din 
cele 4 lacuri mari, ce compun massa de apă să
rată din Dobrogea. Are o întindere de 2500 ha., 
comunică cu balta Golovita. Are mult pesce.

Zmek sau Zmok, la Slavi chipul bălaurului 
(şerpelui gigantic); apare şi ca o pasere udată; 
în genere e spirit de apă.

Zmeu, V. Smei.
Zmirna, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, se 

compune din 2 sato, cu 2531 loc., are 1 şcoală 
mixtă şi 1 biserică.

Zmlrodava, v. Smitodava.
Zmulţl, V. Smnlti.
Zna, 1) Z., afluent pe stânga lui Mokşa în gu

vernam. rus. Tambov, 435 km. lung. 2) Z., rîu 
în guvernam, rus. Tver, 128 km. lung, se varsă 
în lacul Mstino.

Znagov, v. Snagov.
Znaim, oraş în Moravia, 14,516 loc. (1890); 

industrie de olărit; castel. 12 Iulie 1809 ar
mistiţiu (premergetor păcii de Viena dela 14 Oct.).

Zoana, Goz (v. ac.).
Zoantherele, coratieri (v. ac.) cu tentaculele 

nepectenate, în numer de 6 sau multiplu de 6, 
tot după tipul 6 sunt şi lojele cavităţii gastro- 
vasculare. Acest ordin cuprinde: Actinieiii, Anti- 
paterele şi Madreporde.

Zoarces viviparus, pesce acanthopterygian din 
familia Blennidae, având particularitatea impor
tantă de a fl vivipar. Oriflciul genito-urinar şi 
anusul sunt aşezate în jumetatea anterioară a 
corpului.

Zodia sau semn zodiacal, o diviziune a zo
diacului, a 7ij parte, s. e. soarele în mersul

lui dealungul Z.-lui ajunge în Iulie în Z. Leului. 
Aiji, din causa precesiunei ecbinoctiilor, Z.-le 
nu mai corespund cu constelajiunile dela cari 
şi-au luat numele. Aşa, când soarele e în Z. 
Leului, el se află în constelatiunea Cancerului. 
Coincidenta se va restabili preste 26,000 ani. 
Poporul crede într’o anumită desfăşurare a vieţii 
omului în legătură cu Z. în care s’a născut 
(despărţirea în care era soarele când s’a născut) 
şi există nisce calendare vechi («şa numitele 
calendare pe 144 ani) cari cuprind şi explică 
influentele Z.-ei asupra omului. In vorbirea co
mună Z. a ajuns sinonim cn soartea.

Zodiac, un cerc mare al sferei ceresci sau 
o zonă circulară, Înclinată pe aquator de 23<l, 
ce se întinde deoparte şi alta a eclipticei şi în 
care se mişcă planetele. El parcurge 12 con- 
stelatiuni şi s’a împărţit, dela punctul veimal 
plecând, în 12 părţi numite zodii sau semnele 
zodiacale. Poetul Ausene le-a pus în-2 versuri, 
devenite celebre:
Aries Tanrus , Gcmini Cancer
Berbecele jrTÎ j Taurul IfTK11 Semeni n A1 Bacul 7 
Lee Virgo Lîbraque Scorpius r*Mc
Leul Fecioara A i Balanţa 4 ' i, Scorpionul
Arciteneus Caper q ^ Amphora ^
Săgetătorul i Capricornul Vărsătorul

Pisces 
Pescii

Z. a jucat un mare rol în anticitate, şi era 
basa calendarului. A fost imaginat de Aryasi 
cu 3—4000 ani a. Chr. şi numirile dale cores
pund lucrărilor câmpului, diferitelor ocupaţiuni 
ale oamenilor sau fenomenelor meteorologice din 
acel timp. Pe lângă nume se mai alătură sem
nelor Z.-lui şi flguri caracteristice do animale 
sau oameni precum şi nisce semne conven
ţionale, ce au remas aproape neschimbate din 
timpuri foarte vechi. Chinezii numesc astfel 
despărţirile Z.-lui numai după animale: şoare
cele, vaca, tigrul, epurele de casă, dragonul, şer- 
pele, calul, berbecele, maimuţa, găina, câinele 
şi porcul. [Murgoci.]

Zodiacal, în raport cu Zodiacul.
Constelaţiuni Z.-e, constelaţiuni ce cad în 

cele 12 despărţiri ale Zodiacului şi cari au primit 
forme circumscrise şi numiri după semnele Zo
diacale. Atji constelaţiunile nu mai corespund cu 
despărţirile Zodiacului ci sunt cu o casă în urmă, 
adecă constelaţia Fecioarei cade în despărţirea 
sau semnul Leului.

Lumină Z.-lă se numesce aureola luminoasă 
ce se vede în zonele temperate după apusul 
soarelui în timp de toamnă şi înainte de resă- 
ritul soarelui primăvara. Ba se întinde ca o în
gustă şi lungă hemielipsă în lungul Zodiacului, 
ocupând adesea 50° pe o basă de 20°—30°.

Zoea, larva crustaceilor podophtalmi, cu corpul 
segmentat, şepte părechi de membre şi doi ochi 
mari facetaţi, între cari se află un al treilea 
ochiu simplu.

Zoeciu, logele în cari sunt situaţi indiviijii cari 
compun o colonie de bryozoari (v. ac.).

Zof, V. Flanela.
Zoflngen, oraş în cantonul elveţian Aargau, 

4496 loc.; anticităţi romane; industrie de mă- 
tasă şi bumbac.

Zograful sau Zugravul, mănăst. pe muntele 
Athos, e din seci. X, dar a fost rezidită cu totul 
de Ştefan cel Mare. îşi are numele dela o icoană
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de hiani a sf. George, despre care spune le
genda, că s’a zugrăvit el însu-şi. Mai multe 
inscripţiuni, ameninţate să dispară, amintesc de 
fundatorul Ştefan cel Mare, precum şi de fiul 
seu Bogdan, care a clădit un turn lângă pon
tonul mănăst. Acolo se mai află doue steaguri 
şi o icoană, tustrele cu chipul sf. George şi dă
ruite de fundator, după cum dovedesc înscrierile 
de pe ele. AtjiZ. e o mănăst. bulgărească. (Cf. Bu- 
rada, O călătorie la muntele Athos, în Revista 
lui Tocilescu, I, 397 uu. Bucuresci, 1882.)

Zoidiogame, în oposiţie cu Siphonogame (v. ac.) 
sunt plantele la cari transportul anterozoizilor 
mobili se face prin intermediul apei, pe când la 
Siphonogame prin acela al tubului polinic. Z. se 
pot numi şi Asiphonogame, termen mai apropiat, 
căci unele Siphonogame au anterozoizii mobili 
transportaţi prin mijlocul tubului polinic; aşa 
sunt Gymnospermele Cycas (v. ac.) şi Gingko 
(v. ac.) (v. şi Cycadee).

Zo'ilos, retor grec, a trăit în seci. IV a. Chr. 
şi se trăgea din Amphipolis; cunoscut prin de
făimarea lui Homer; de aici numirea Z. se dă 
unui clevetitor răutăcios.

Zoisit, mineral, silicat aluminos de calciu hi- 
dratat, rombic, mineral de contact eruptiv; apoi 
mai ales în şisturi amfibolice şi cloritice, în roce 
eruptive amfibolice.

Zoia, Emil, celebru romancier francez, fiul 
unui inginer italian însărcinat cu construirea 
canalului dela Aix, n. 1840 în Paris, f în urma 
unui accident de intoxicaţie de cărbuni în 29 Sept. 
1902. Terminând liceul St. Louis, primi func
ţiune la o librărie, dădu semne de un adevărat 
talent literar şi debuta cu o culegere de novele 
•Contes ă Ninon». El e capul şcoalei realiste. 
Posede o imaginaţiune fecundă şi un talent de 
descripţiune rară, el ne pune sub ochii noştri 
lucrurile cu o coloare, un relief şi un natural 
prodigios. E păcat însă că el zugrăvesce cu pre
dilecţie partea josnică, mizerabilă, repulsivă a firei 
omenesci şi negligează părţile înălţătoare. Dintre 
opere sunt de citat: »Les Rougon-Macquart<, o 
serie de romane care cuprinde: La fortune de 
Rougon, La Curee, Le ventre de Paris, La Con- 
quete de Plassans, La Faute de l’albe Mouret, 
Son Excellence Eug. Rougon, l'Assomoir, Dne 
Puge d’amour. Nana, Pot. Bouille, la Joie de 
viore. Germinai, LaTerre, LeReve, La Bete hu- 
maine. Ciclul: Lourdes, Rome, Paris. Cele patru 
evangelii: Justice, Fecondite, Travail, Verite. 
Apoi: Le roman experimental, Les Romanciera 
naturalistes şi multe articole de revistă.

Zoiyom, comitat în IJng.; se mărginesce la 
nord cu cott. Lipto, la est cu Gombr, la sud cu 
Nogrâd şi Bont şi la vest cu cott. Bars şi Turoc. 
Numărul loc. e 290,782; dintre cari 149,083 magh., 
103,334 germ., 14,062 slovaci şi 12,743 ruteni. 
Suprafaţa are o întindere de 2730'17 km*., şi 
este în partea cea mai mare muntoasă. Ape re- 
pe4i de munte străbat printre dealuri, între cari 
cea mai însemnată Garam. Băieşitul e destul 
de desvoltat, se găsesce aur, argint, aramă în 
Beszterczebănya, Libetbânya, Breznobănya, şi 
cărbuni în Kovâcsova. Ocupaţia principală a loc. 
este economia de câmp şi vite. Industria ancă 
e destul de desvoltată. Are fabrică de hârtie, 
de postav, de mobile, de bere, etc. Capitala e 
Beszterezehdnya.

Zombor, oraş liber regesc în Ung., cott. Bâcs- 
Bodrog, într’un ţinut foarte roditor, aproape de 
canalul Francisc şi de Dunăre, cu 29,609 loc. 
Maghiari (9297), Şerbi şi Germani. Z. cu deo
sebire în timpul din urmă s’a ridicat mult; 
are tribunal, oficiu pretorial, direcţiune finan
ciară, judecătorie cercuală, preparandie sârbească, 
şcoală comercială medie şi este staţiune de cale 
ferată. Numirea mai veche a oraşului Z. a fost 
Czobor-Szl.-Mihâly, după familia Czobor, care 
a avut aici moşie şi un castel.

Zona, (geom.) porţiune din suprafaţa sferei 
cuprinse între două ceicuri paralele. In geogr. 
însemnează o porţiune din suprafaţa pămentului 
cuprinsă între anumite paralele, implicând în 
acelaş timp şi noţiunea de climă. Pămentul s’a 
împărţit, pe consideraţiunea climei, în 5 Z.: 
O Z. toridă, cuprinsă între cele două tropice 
(v. ac.), ocupă 40»/o din suprafaţa pămentului, e 
caracterisată printr’o temperatură ridicată în tot 
timpul anului. Porţiunea cuprinsă între 4°, la 
nord şi sud de equator, se mai numesce şi Z. 
equatorială, caracterisată prin ploi aproape in 
fiecare (ţi după ameacţi; aci sunt pădurile colosale, 
aşa numite tropicale.

Două Z. temperate, cuprinse între tropice şi 
cercurile polare (v. ac.), ocupă 52% diu supr. 
păm., caracterisate prin mari schimbări, dar pe
riodice de temperatură în cursul unui an, Z. cu 
vară şi iarnă.

Două Z. glaciale, în sus de tropice spre poli 
(v. ac.), ocupă numai 8°/0 din supr. păm., ca
racterisate prin temperaturi scăţute, in genere 
sub 0°, aşa că marea ca şi uscatul stă acoperită 
de o pătură de ghiaţă. Din causa înclinărei axei 
pămentului pe ecliptică resultă pentru aceste 
regiuni, că timp în(ielungat, pe unele locuri luni 
întregi, iarna, nu văd soarele; în schimb vara 
are tot atâta timp când soarele nu apune de loc, 
ci remâne mereu deasupra orisontului.

In geogr. s’a întins însă sensul cuvântului Z. 
şi pentru a numi regiuni caracteristice şi din alte 
puncte de vedere: Z. alpină, atât cât se întind 
Alpii, sau munţi cu caracter alpin; Z. poştală, 
o regiune ce face parte dintr’o anumită con
venţie poştală; Z. orară, regiuni şi ţeri, cari îm
preună se conduc în mersul ceasornicelor după 
acelaş meridian. România face parte din Z. Eu
ropei orientale, după ora Constantinopolei. Un
garia face parte din Z. Europei centrale, după 
ora Pragei.

In alte ramuri cuvântul de Z. a devenit si
nonim ou regiune, s. e. Z. vulnerabilă (la tir), 
regiunea în care poţi fi lovit de proiectil; Z. 
apărată, regiunea din dosul unui obstacol, unde 
nu poţi fi lovit de un proiectil, etc.; Z. mili
tară, regiunea din jurul locului de resboiu; in 
cosmografie se numesc Z. părţile din sfera 
cerească corespuneţătoare Z.-lor pământesci.

[Murgoci.]
Zona, în geologie, regiune ce se întinde de 

obiceiu în direcţia straturilor şi care cuprinde 
formaţiuni geologice, caracterisate fie prin fa- 
cieşul lor, fie prin disposiţia lor tectonică. Z. de 
petrol, regiune ale cărei straturi având aceleaşi 
caractere tectonice arată iviri de petrol. Z. de 
contact, regiune de lărgime variabilă co cu
prinde roce sedimentare metamorfosate prin con
tact eruptiv.
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Zona preventivă se numesce în Rom. o zonă 
dela fmntării spre Rusia şi dela partea frunta
riilor spre Bulgaria, lată de 30 km., în care zonă, 
afară de paza fruntăriilor cu militari şi de oprirea 
importului de vito bovine din Rusia şi Bulgaria, 
vitele aflate în zonă sunt supuse la măsuri spe
ciale de poliţia veterinară, pentru a se opri adu
cerea în ţeară de boale infecţioase ale acestor 
vite, mai ales de Pesta bovină. Zona preventivă 
este împărţită în despărţiri cu câte un veterinar 
asistat de mai mulţi revisori de vite, însărci
naţi cu privegherea sanitară a vitelor de zonă, 
cari sunt toate înfierate cu fier special şi înre
gistrate. Fiecare vită adusă din nou în zonă ori 
strămutată, tăiată, moartă, trebuie să fie îndată 
declarată, examinată şi înscrisă într’un registru.

Zonara, scriitor bizantin din seci. XII, a jucat 
şi un rol politic însemnat în timpul seu. Co
mandant al gardei imperiale, apoi şeful cance
lariei imperiale, el avu prilejul să studieze bine 
istoria patriei sale, şi de aceea cronica lui (până 
la 1118), sub titlul Epitome historiarum, este 
de importanţă. Renumele seu însă îl are Z. dela 
comentarul seu asupra canoanelor apostolice şi 
sinodale, precum şi asupra epistolelor canonice 
ale st. Părinţi în seci. III şi IV. Ediţia cea mai 
completă a operelor sale este în Migna, Patrol. 
gr.-lat., voi. 134—48.

Zonurus, Cordylus, saurian din grupa Brevi- 
linguae, familie Ptychopleurae, având corpul cu 
2 îndoituri ale pielii cari pleacă dela ureche 
până la anus. Trăiesce prin Africa meridională.

Zoochlmia, (grec.) învăţătura despre compo- 
siţia chimică a corpului animalic şi a părţilor 
sale, precum şi despre procesele chimice în or
ganismul animalelor.

Zoof —, V. Zooph —.
Zoogenia, sinonim cu Phylogenia (v. art. Bio

logia).
Zoogeografla, sinonim cu Corologia (v. art. 

Biologia).
Zooglee, asociaţiune de mai mulţi indivieji uni- 

celulari, uniţi între ei printr’o massă gelatinoasă 
mult sau puţin desvoltată; se întâlnesoe la Bac
terii, Leuconostoc, Nostoc şi alte Schieophyte 
{v. ac.).

Zoografla, descripţiunea animalelor; pictura 
animalelor.

Zooiatrica, medicina veterinară, (v. Veterinar).
Zooiijl sau Zooide, se numesc indivizii din 

cari este constituită o colonie de Hydroide (ordin 
de Hydromeduse) sau de Bryozoari (v. ac.).

Zoolatria, cultul animalelor. Cultul mai multor 
animale, atât folositoare cât şi stricăcioase oame
nilor, a fost lăţit la popoarele vechi, şi în acest 
cult, animalele erau închipuite ca (jeităţi (la 
In(Ji, Egipteni, etc.). In acest cult credinţa era 
că 4@iî se prefac în animale, adecă iau forma 
întreagă, sau cel puţin cap de animale, şi în 
temple se ţineau animale sacre dshor (la In(ji 
şerpi, la Egipteni mâţe, etc.). Pentru scutul ani
malelor sacre s’au dat legi şi adeseori au fost 
pedepsiţi cu moarte omorîtorii animalelor sacre. 
Din acest cult s’a născut credinţa, că şi oamenii 
se prefac in animale, că părinţii şi moşii morţi 
trăiesc âncă iu animale, şi credinţa că sufletele 
oamenilor 3000 de ani migrează, apoi întră în 
animale, şi prin ele, sufletele bune iar întră în 
oameni şi alte fiinţe sacre. [Atm.]

Zoolith, parte fosilă sau petrifiatăa unui animal.
Zoolog, naturalist care se ocupă cu zoologia.
Zoologia, (grec.) acea parte a biologiei (v. ac.) 

care se ocupă cu studiul animalelor. Domeniul 
seu este din cele mai vaste, ea se subîmparte 
în următoarele sciinţe: Promorphologia, Tee- 
tologia, Filogenia, Ontogenia, Phisiologia ani
mală, Oeeologia şi Corologia animală (v. art. 
Biologia). Din punct de vedere didactic, Z. se 
împarte în două părţi: 1) Z. generală, care 
studiază legile de organisaţie, funcţiunile, genesa, 
evoluţia şi ciasificaţiunea animalelor. 2) Z. spe
cială, care studiază caracterele particulare ale 
animalelor, moravurile şi raporturile dintre ele. 
Când Z. studiază numai animalele folositoare 
sau vătămătoare se numesce Z. aplicată şi este 
de mai multe feluri: Z. agricolă, care studiază 
animalele folositoare şi vătămătoare agriculturei. 
(CI. Broochi, Trăite de zoologie agricole et in- 
dustrielle. Bailliere, Paris.) Z. medicală, stu
diază animalele vătămătoare sănătăţei. (Cf. R. 
Blanchard, Zoologie medicale. Bailliere, Paris; 
(j. Carlet, Precis de zoologie medicale. G. Masson, 
Paris; P. Gervais et Van Beneden, Zoologie Me
dicale. Bailliere, Paris; Dr. Heider, Die Zoologie 
in der Medicin. Gustav Fischer, lena 1893; Dr. 
N. Leon, Du role de la Zoologie â la Faculto 
de Medioine. Imprimerie Naţionale, lassy 1900). 
Z. pharmaceutică, studiază animalele şi sub
stanţele de origine animală întrebuinţate ca sub
stanţe medicamentoase. (Cf. H. Beauregard, Ma- 
tiere medicale zoologique histoire des drogues 
d’origine animale. C. Nand, Paris 1901). Z. sil
vică, are ca obiect de studiu animalele folo
sitoare şi vătămătoare plantelor forestiere. (Cf. 
K. Eckstein, Forstliche Zoologie. Paul Parey, 
Berlin 1897).

Grădini zoologice, colecţiuni de animale vii, 
înfiinţate la început pentru scopuri de vânat, 
ori servind ca spectacole, în legătură cu mena- 
geriile; cele dintâiu în China (1150 a. Chr.), apoi 
în Mexico, etc. Cea dintâiu Gr. zool. pentru 
scopuri soiinţiflee şi de studii a fost Jardin des 
plantes în Paris (1794), apoi în Londra (1828). 
Amsterdam (1838), Berlin şi Anvers (1843), etc. 
De remarcat este Gr. zool. de a o 1 i m a t i s a r e în 
Paris şi Gr. zool. pentru animale domestice 
în Halle, care servesce scopuri eoonomioe.

Staţiuni zoologice, institute sciinţifice situate 
pe ţermurile mărilor, în cari se studiază fauua 
marină. Astfel sunt: staţiunea zoologică din Nea- 
pole, fundată de Anton Dorhn, înzestrată cu bi
blioteci de presto 4000 volume. (Cf. Dr. N. Leon, 
Staţiunea zoologicădinNeapoli,»Archi va societăţii 
soiinţiflee şi literare din Iaşi an. 1894«.) Publica- 
ţiunile St. zool. sunt: «Fauna und Flora des Golfs 
von Neapol», Mitteilungen aus der Zoologischen 
Station» şi «Zoologischer Jahresbericht». Staţiunea 
zoologică din Rosoofl fundată de I,acaze-Duthiers 
publică «Archives de zoologie experimentale et 
generale». St. zool. mai mici sunt în Bergen 
(Norvegia), Helgoland şi Triest. St. zool. de apă 
dulce este acea din Pion (Germania), fundată de 
Dr. Otto Zacharias. [Dr. N. Leon.]

Zoomagnetism, V. Magnetism animal.
Zoomorphic, ce are chip de animale.
Zoonite, v. Metamere.
Zoonomia, totalitatea legilor cari stăpân eso 

viaţa animală, (v. Fisiologia animală.)



Zoonosis — Zorrilla. 1273
Zoonosis, eoonosă, termin pentru acei morbi, 

cari se transmit dela animale la om.
Zoopalsontologia, sciin(a care are de obiect 

animalele fosile. (Cf. Dr. E. Hoernes, Elemente der 
Paleontologie. Leipzig, Verlag von Veit & Comp.)

Zooparasits, părăsitele animale (vermi, in
secte, arrahnide, etc.) ca să se deosebească de 
phytoparaaite, părăsite vegetale (oidium, tricho- 
phiton, Achorion, Microsporon, etc.).

Zoopathologla, sciinţa care tratează despre 
boalele animalolor; sciinţa veterinară.

Zoophag, carnivor, care se nutresc cu carne 
de animale.

Zoophislologia, v. Fisiologia animală.
Zoophite, numire dată de Wotton în 1552 

animalelor cari astăcji sunt cunoscute sub numele 
de Coelenterate (v. ac.) din causa asemenării ce 
o au la exterior cu plantele.

Zoophltires, sinonim cu Aptere, Părăsite, Ano- 
ploure, Epizoice şi Pediculine, numiri ce se dau 
insectelor aptere, pediculidelor (toate felurile de 
păduchi) precum şi Ricinidelor.

Zoospermia, sin. cu Spermatozoe (v. Sperma).
Zoospor, (botan.) spori mobili prin ajutorul 

cililor vibratili; seamenă cu animalele unicelu- 
lare, de aceea şi numele lor de Z. Au 1 până 
la numeroşi cili şi se formează în interiorul 
organului special numit Zoosporange. Se în
tâlnesc la multe Alge şi Ciuperci (v. Spor şi 
Ciliare).

Zootechnia, sciinţa şi arta despre cultura şi 
crescerea vitelor şi animalelor domestice; are de 
scop studiarea de aproape a raselor şi tipurilor 
de vite şi a animalelor domestice dela casa şi 
curtea omului dimpreună cu ţinerea şi nutri- 
ţiunea lor şi foloasele ce avem dela ele. Z. ca 
sciinţă şi artă este relativ modernă, desvoltată 
ântâiu de Englezi, cari sunt şi a(ji cei mai buni 
cultivatori de vite. Ea se împarte în Z. gene
rală şi Z. specială: a cailor, vitelor bovine, oilor, 
rîmătorilor, paserilor de curte, etc. Dela Englezi 
au luat-o Germanii, Francezii şi alte popoare. 
Graţie ei, Englezii au ajuns să obţină resultate 
uimitoare; ei au reuşit să suprime şi reducă 
părţile şi organele corpului de puţină impor
tanţă, (s. e. picioarele la cea din urmă expre- 
siune), ori să le suprime cu totul (coarnele) şi să 
desvoalte enorm pe cele de folos, s. e. pulpele, 
musculatură. Ei posed a(ji animale de cea mai 
bună specie pentru fiecare serviciu în parte: 
calul cel mai iute, calul de cursă englez şi calul 
de vânătoare, apoi telegarii cei mai'i, cei mai 
grei cai de povară din lume, pentru munci agri
cole şi poveri grele, şi căluşeii cei mai mici = 
poneii. Dintre vitele bovine, ei au rasa cea mai 
bună de lapte, vaca Airshire; vitele cele mai 
bune de carne şi cari se desvoaltă timpuriu şi 
îngraşe uşor, rasa de Durrham sau Sbothorn, 
coarne scurte, cunoscută ca atare în lumea în
treagă, căci boii şi taurii neîngrăşaţi au o greu
tate vitală de 800—1000 klgi., iar îngrăşaţi ajung 
la 1200—1300 klgr. Ei mai au oile cele mai mari 
şi mai grele, toate precoace speciale pentru carne; 
şi porcii cei mai buni pentru grăsime şi cari sunt 
precoci, Torkshire, Berkshire, etc., ce se ved des 
şi pe la noi. (In limba română cf. Zootechnia, 
voi. III, de Dr. George Maior; Med. vet., Cres
cerea vitelor de Furtună.)

ZoQtherapla, sciinţa care tratează despre me

todele de a vindeca boalele animale, (v. art. 
Veterinar.)

Zootomla, anatomia animalelor, în oposiţie cu 
anthropotomia, anatomia umană. Z. este sciinţa 
care tratează despre construcţia corpului dife
ritelor animale, (v. art. Anatomia.)

ZopIT, Hermann, doctor în filosofic, compo- 
sitor şi 4<arist german, n. 1826 în Glogau, f 1883 
în Leipzig. A scris Musica dramatică, coruri, 
opul: Teoria operei, o metodă de cânt, ş. a.

Zopfl, Heinrieh, jurisconsult germ., n. 1807, 
t 1877, a studiat dreptul în Bamberg şi s'a 
stabilit în 'Wurzburg ca prof. de drept public. 
Ser. princ.: Grundsătze des gemeinen deutschen 
Staatsrechts, Deutsche Eechtsgeschichte. Grund- 
riss zu Vorlesnngen iiber Rechtsphilosophie, etc.

Zophoros, V. Ionic, stil architectonio.
Zopyros, nobil persan, fiul lui Megabyzos. In 

518 a ajutat lui Dariu I să supue Babilonul. 
Fugind la Babiloneni şi plângendu-se că est eper- 
secutat de rege, locuitorii i-au încredinţat apă
rarea cetăţii, iar el a deschis porţile lui Dariu. 
Acesta este însă un roman istoric raportat de 
Herodot.

Zoralle. o horă ţerănească, numită şi »Ca la 
uşa cortului.»

Zoran, în unele povesci române alt nume al 
lui Zorilă, luceafărul de zori. (Cel de seară e 
numit Seran în loc de Serilă.) v. Luceaferii.

Zorcan, alt nume al pescelui Plătica (v. ac.).
Zorele, numire populară a plantelor cultivate: 

Convolvulus tricolor L. (v. ac.), Ipomoea gran- 
diflora L., Ipomoea purpurea Lam., Ipomoea 
variabilis L., Pharbitis hederacea Chois., sin. Ipo
moea hederacea L. şi Quamoclit vulgaris Chois,, 
sin. Ipomoea Quamoclit L. (v. ac.).

Zori, V. Aurora şi Crepuscul. Zina Zorilor, 
V. Eos.

Zorile, in poveştile rom. sunt trei surori, 
cari gonesc întunerecul şi aduc pământului lu
mina 4ilei.

Zorilă, (Zoran), luceafărul de zori sau de 
diminea^, v. Luceaferii.

ZorlenI, comună rur. în Rom., j. Tutova, pe 
malul stâng al Bîrladului, formează corn. cu căt. 
Bujoreni; este proprietatea regelui României. 
Are 1236 loc., 1 bis. şi 1 şcoală; 1 fabrică de 
spirt. Este staţiune de cale ferată.

Zorlenţu mare, (magh. Nagy-Zorlencz), coin. 
rur. în Banat, cott. (iaraş-Severin,cu 2902 loc. rom.

Zorndorf, sat în guvernam, prus. Frankfurt, 
1099 loc. (1895). 25 Aug. 1758 învingerea lui 
Frideric II asupra Ruşilor.

Zoroastru, numit de scriitori greci şi Zothra- 
uates, reformatorul religiunii poporale in Iran; 
istoria lui e obscură; a trăit înainte de seci. VI 
a. Chi’.; sistemul lui religios se cuprinde în 
Zendavesta (v. ac.). După acest sistem se admit 
două principii, unul bun, Ormuzd, şi altul rău, 
Ariman (v. Ahriman), fiind primul causa binelui, 
iar al doilea a răului, (v. şi Ditheism, Parsism.)

Zorobabel, principe din familia lui David, con
duse pe Ovrei din robia babilonică (v. ac.) şi 
rezidi templul din Ierusalim.
__ Zorrilla, Don Manud Ruiz, om de stat spaniol, 
o. 1834, amestecat în revoluţia din 1856, a fost 
exilat în Francia, la isbucnirea revoluţiei din 
1868 se întoarce în patrie, sprijinesce la tron pe 
Amadeus, sub regimul căruia ajunge ministrul
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instrucţiei; locul lui şl al progresiştilor îl ocupă 
la 1871 unionişlii, sub cari regele abdică de tron, 
Z. părăsesce ţeara. La 1884 guvernul îl acusă 
că ar fi fost părtaş în revolta militată şi Z. e 
judecat la moarte; deşi sra dat amnestie generală 
Z. a rămas în Paris, f 13 Iun. 1895 în Burgos.

Zorrilla y Moral, losi, poet spân., n. 1817 în 
Valladblid, a trăit în Paris, Mexico şi Madrid, 
unde t 1893. S’a distins în dramă (Don Juan 
Tenorio, El zapatero y el rey, etc.), în liilcă 
(Cantos del trovador) şi epică (Granada).

Zosima, Leria, Carlotta, primadonă, profe
soară do cant, n. în Bucuresoi. Studiile musi- 
cale le-a făcut la conservatorul din Paris. A jucat 
pe scenele principale din Europa şi la teatrul 
naţional din Bucuresoi. Căsătorindu-se cu ingi
nerul Zosima, a renunţat la cariera artistică. 
Dela 1892 profesoară de cant la conservatorul 
din Bucuresoi.

Zpsfmbs, papă (417—418), a osândit pe ere
ticii Pelagiu (v. Pelagiani) şi Celestin, cari au 
turburat cii deosebire biserica din Africa.

Zostera L., (botan.) mic gen diu fam. Naia- 
daceae, trib., Zostereae, cuprinde vr'o 4 specii 
de plante erbacee marine, graminiforme, ce cresc 
submerse în apa dela ţermurul mărilor din zona 
temperată a lunîei vechi. Pe la noi cresce la 
Constanţa in Marea Neagră Z. marina L. cu
noscută sub numirea vulgară de: Iarbă de 
mare sau Iarba mărei, din care se fac sal
tele şi perini. [Z. C. P.j

Zota,loan, cav.,de, om politic, de originedintr’o 
veche familie emigrată din lanina în Moldova 
pe la 1583, n. 1840 în Chisălău (Bucovina), ab
solvă studiile sec. în Cernăuţ 1859, iar pe cele 
juridice în Viena, unde obţinu titlul de doctor 
în drept 1863; întră ca funcţionar la guvernul 
Bucovinei din Cernăuţ, dar în 1867 ieşi din ser
viciul public, şi începu să participe la toate miş
cările culturale şi politice ale Românilor buco
vineni; în 1876 fii ales deputat în dieta Bucov. 
şi 1879—90 şi representant în consiliul imper. 
diu Viena. Pretutindenea a apărat cu energie şi 
cu prudenţă interesele comitenţilor săi şi ale 
ţerii. Dela 1890 a pornit ca preşedinte al so
cietăţii polit. Concordia o viuă mişcare politică 
printre ţeranii şi orăşenii români bucovineni, cău
tând să-i lege de noul partid al democraţilor, dar 
iscnndu-se 1895 oarecari disensiuni asupra ten
dinţei acestor mişcări, deniisionă din dirigenţa 
Concordiei, f 7/19Martie 1896. (Conf. Gaz. Bucov. 
pro 1896. Nr. 20—22.) [Dr. I. G. Sbiera.J

Zrinyl, 1) z, Nicolau, conte, general ungar, 
n. 1.508 din vechia familie slavă SubiC, numită 
Z. după castelul ei Zrin (Serin). S’a distins în 
luptele cu loan Zâpolya şi suit. Soliman, şi a 
fost tavernic reg. şi dela 1542 ban al Croaţiei. 
1563 comandant general al trupelor ung. şi al 
castelului Sziget, la a cărui apărare vitejască în 
contra lui Soliman cade 1566. Catastrofa dela 
Sziget a fost tratată in literatura dram. magh. 
şi străină (de Th. Korner şi de olandezul de 
Thomas). 2) Zrinyi, Nicolae, poet magh., stră
nepotul lui Z. 1), n. 1647, a fost ban al Croaţiei, 
s’a luptat cu Turcii, j* 1664. A scris cpopea 
eroică »Szigetvâr veszedelme®, in care gloriflcâ 
eroismul poporului magh. şi moartea vitejască 
a străbunului său. Fratele acestuia 3) Zrinyi, 
Petru, ban al Croaţiei, după pacea dela Yasvâr

(v. ac.), se ataşează şi el la patrioţii maghiai'i, 
şi ia parte în conjuraţia numită a lui Wesse- 
lenyi. La 30 Apr. 1671 a fost decapitat.

Zsăka, V. Jaca.
Zschokke, Joh. Heinr. Daniel, (1771—1848), 

istoric şi romancier german, n. în Magdeburg; 
remas orfan, avu o tinereţă aventurioasă. Intră 
în o trupă de comedieni, pentru care improvisa 
piese dramatice şi în oare juca şi el. Eeîntor- 
cendu-se în ca.sa părintească, fu trimis la uni
versitatea din Frankfurt lângă Odera, unde com
puse iar 2 drame, represontate cu mult succes. 
Respins de guvernul prusiac dela cariera profe
sorală, pentru care se pregătise, din causa ideilor 
lui liberale, călători prin Germania şi Francia şi 
se stabili în Elveţia la Reichenau. Aci fundă o 
şcoală înfloritoare, care însă din causa eveni
mentelor dela 1798 se desfiinţă. Z. se refugiă la 
Aarau, unde remase până la moartea sa, des
făşurând o bogată activitate ca funcţionar ad
ministrativ, ca om politic şi mai ales ca om de 
litere. A cultivat poesia, 4iaristica, economia po
litică; reuumele seu însă îl datoresoe mai ales 
operelor istorice, romanelor şi nuvelelor sale. 
După I. de Miiller, istoricul naţional al Elveţiei, 
Z. ocupă primul rang în literatura istorică. A 
scris: Istoria statului liber a celor trei ligi în 
Rhetia. Ziiiich, 1798 ; Istoria luptei şi căderii 
cantoanelor de munte şi de pădure ale Elveţiei. 
Ziirich, 1801, trad. în franţ. de Briatta şi apoi 
de Pictet; Istoria poporului bavarez şi a prin
cipilor săi, 4 voi. Aarau, 1813—18; Istoria El
veţiei pentru Elveţieni. Ziirich, 1822, trad. în 
franţ. de Ch. Monnard şi Maugol; Miscelanee 
pentru istoria modernă, 1807—13; Alegere do 
scrieri istorice. Aarau, 1830, 16 voi. Ca roman
cier sunt însemnate prin naivitatea şi umorul 
lor ale sale Poveşti elveţiene, trad. în franţ. de 
Lowenweimars; Dimineţile elveţiene, trad. în 
franţ. de Cherbulliez, 12 voi.; Nuvele germane, 
trad. în franţ. de X. Marmier, 1847. Mai de 
puţină valoare sunt poesiile şi dramele sale. 
Opere complete, 1825, 40 voi.; Alegere de nuvele 
şi poesii, 1858, 17 voi.

Zsidâvâr, v. Jdioara.
Zsidovln, v. Jidovin.
Zsiga, Nicolau, mare comerciant şi filantrop 

român, n. 4 Oct. 1790 în Sân-Miclăuşul român, 
(Ung., cott. Bihor), f 5 Nov. 1870 în Oradea 
mare. Numele familiar i-a fost »Jude», mai tărcjiu 
însă a luat numele Zsiga. Dela 1854 a dat la 
20 tineri români gr.-or. câte 50 11. stipendiu, 
iar la 1864 a întemeiat fundaţia numită Sf. Ni
colae a(}i tZaigăiană* pentru tinerii gr.-or. rum. 
în Oradea mare, cu un capital de 40,000 cor., 
care acji represintă 150,000 cor. La 1869 a depus 
la comitetul parochial gr.-or. român din Beiuş 
6000 cor., ca din interese să primească puno 
câţiva studenţi gr.-or. români dela gimnasiul din 
Beiuş. Această fundaţie represintă a4i un ca
pital de 36,000 cor. Afară de aceste două fnn- 
daţiuni a depus pentru biserica şi şcoala (lin 
Ţinea (cott. Bihor) 8000 coroane, pentru reno
varea bisericii din locul seu natal a dat 4000 cor., 
iar la renovarea turnului bisericii gr.-or. române 
din Oradea mare 4000 cor. A contribuit la toate 
întreprinderile filantropice române şi a sprijinit 
literatura română. Distins la 1865 cu crucea d(( 
aur pentru mei’ite.
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Zuavi, numele locuitorilor din districtul Zuava 

din Algeria, locuitori, cari serviau ca mercenari 
viteji la Berberi. Francezii au făcut din ei trupe 
comandate de oficieri şi suboficieri francezi. In 
Crinieea s’au arătat ca trupe de elită, dar în 
1870 nu s’a distins nicăiri.

Zug, canton în interiorul Elveţiei, 239 km8., cu 
23,123 loc. (1888); ţeară muntoasă, roditoare cu 
agri- şi pomicultură; industrie de bumbac şi mă- 
tasă. Constituţia dela 31 Ian. 1894, democratică. 
Avere 106,429 franci, datorie 863,625 franci. 
Capitala Z., lângă lacul Z., 5161 loc.; arsenal. 
Iulie 1887 s'a cufundat în lac un şir de case. 
Spre nord-est e institutul de cură cu apă rece 
Schonbrunn (710 m.)

Zug, lacul, lac în Elveţia între cautoanele Zug 
şi Schwyz, la altitudine de 417 iii., 38 km2., 
până la 198 m. afund; navigaţie cu vapoare.

Zug (Zugspitae), pisc în Alpii Bavariei, grupa 
Wetterstein, 2964 m.; casă de refugiu a sec
ţiunii Miincben a reun. alpine.

Zugrav, pictor.
Zuidersee, un golf al Mării Nordului la coasta 

Olandei, 120 km. lung, până la 400 km. lat, 
3—6 m. afund, 3139 kms. Afluent principal Yssel. 
Uscarea părţii sudice e plănuită. Navigaţia cam 
periculoasă.

Zukertort, loan Hermann, şachist polon re
numit, n. 1842, t 1888, a scos reviste şi cărţi 
pentru jocul de şach: Neue Berliner Schacb- 
zeitung (1867—71), Orosses Schacbhandbuch, etc. 
La Paris şi la Londra a câştigat premiul ântâiu 
între emulanţi,

Zulia, stat în Venezuela, 64,670 km*., cu 
157,800 loc. (1894). Capitala Maracaibo.

Zuluf, buclă de per.
Zuluşi, locuitori în Africa sudică, vecini cu 

Transvaalul. Se apropie de Cafri, de cari se deo
sebesc prin o mai mare regularitate a formelor. 
Regii lor daca (f 1828), Dingaan (1828—39), 
Panda (1839—72) şi fiul acestuia numit Gete- 
vaio s'au întins până la Delagoabai. Au purtat 
lupte cu Englezii, dar mai ales cu Burii. In 1879 
la Isandhlwana au măcelărit 1400 de Englezi cu 
60 de oficieri (22 lan.). La 1 Iunie au prins fără 
de veste pe prinţul Napoleon şi l-au omorît. 
La 28 August Cetevaio a fost bătut şi prins. 
După supunere li-s'a interzis purtarea de arme.

Zumbusch, Caspar, sculptor germ., n. 1830 
iu Herzebrock, "Westfalia, dela 1860 în Miinchen, 
dela 1873 prof. la acad. art. din Viena. Opere 
princ. Statua lui Beethowen, Radetzki şi Maria 
Theresia din Viena.

Zurba, revoltă. Zurbagiu, certăreţ.
Ziiricb, canton în Elveţia, 1723 km1., cu 

392,945 loc. (1897); ţeară muntoasă şi deluroasă 
cu văi largi şi lacuri mari; se cultivă cereale, 
poame şi vii. Industrie importantă, cu deosebire 
de bumbac, mătasă, maşini, etc. Constituţia dela 
18 Apr. 1869. Avere 93 milioane franci, datorie 
58 milioane franci. Capit. Z., cel mai industrial 
şi mai înfloritor oraş al Elveţiei, la altitudine 
d,e 411 m., 28,216 loc.; biserici din seci. XII 
şi XIII; monumentul lui Gessner, universitate 
(fund. 1833, mulţime de femei-studente), poli- 
technic confederal, biblioteca oraşului (130,000 voi. 
şi 3000 manuscripte), observatoriu astronomic, 
museu; bursă. Comerciu viu, tîrg de piei; multe 
bănci. Z. (Turicum) îşi are originea de pe timpul

Romanilor. 1351 se alia cu Waldstătlen. 1519 
reforma lui Zwingli.

Z&rich, lacul (Ziiriclier See), lac elveţian între 
cantoanele Ziirich, St.-Gallen şi Schwyz, la al
titudine de 409 m., 40 km. lung, 4 km. lat, 
143 m. afund, 88 km*. Ţermurii acoperiţi cu vile 
şilocalităţi. In lacsuntinsuleleUfenau şi Liitzelau. 
Comunicaţie regulată de vapoare Se scurge prin 
Limmat.

Zurkan, v. Ţurcan.
Zurna sau Zamr, specie de oboiu arab, dar 

lipsit de chei. Sunt doue varietăţi principale: 
Z. el kebir, cel mare, cam de 60 cm. lungime şi 
Z. el sogair, cel mic, 36 cm. lung. [T. C.]

Zvineacea, comună rur. în Bucov. situată pe 
Nistru, cu cătunul Costremuca, tîrg, parochie, 
moşie boierească în căp. Cloţman şi j. Zastavna, 
are 1232 Ioc. (390 ort.-or., 513 rom.-cat şi uniţi, 
329 mos.), 1 şcoală primară. Carieră de piatră 
bună de pardosit, remăşiţe de anticităţi.

Zvorăştea, (ZoorifteaJ, corn. rur. în Rom., j. 
Dorohoiu, se compune din 7 sate, cu 5164 loc., 
are 6 biserici şi 1 şcoală mixtă.

Z. eu Siinca, sat în corn. Z., cu 1132 loc.
Zwâtzen, sat în Saxa-Weimar, lângă Saale, 

513 loc.; institut model de economie şi şcoală 
de agricultură.

Zweibriicken, oraş în palatinatul renan bavarez, 
12,000 loc. Odinioară capitala comiţiatului (dela 
1410 ducat) Z., 1982 km8.

Zwickau, oraş în Saxonia şi capitala căpitana- 
tului cu âcelaş nume (4619 km8., cu 1.389,672 loc.); 
50,391 loc. (1895); bis. gotică din seci. XV, castel 
(acum închisoare); gimnasiu clasic şi real, şcoală 
de comerciu şi de minerit, şcoală de ingineri; 
mine bogate de cărbuni; fabrici de chimicalii, 
porţelan, hârtie, sticlă, bumbac şi ciorapi, maşini, 
bere; comerciu cu cereale.

Zwingli, Ulrich, reformator elveţian, n. 1 Ian. 
1884. A fost preot în mai multe comune şi mai 
pe urmă predicator în Ziirich, Reforma şi-a în
temeiat-o pe la 1518, când a început a predica 
contra indulgenţelor. Z. a negat cultul Fecioarei 
Maria, al icoanelor, celibatul preoţilor şi cere
moniile religioase. Principiul fundamental al în- 
voţăturilor lui Z. este că singurul isvor al re- 
velaţiunei este Sf. Scriptură; a negat libertatea 
arbitriului şi a admis predestinaţiunea absolută. 
Z. sprijinit de senatele unor cantoane a încercat 
să lăţească cu forţa refoi'ma sa, ceea ce a dat 
ansă la o luptă sângeroasă la Cappel în 23 Nov. 
1531 în care a că(jut şi Zwingli, învinsă fiind 
partida lui. După aceea s’a făcut pace, remânend 
unele cantoane reformate, altele catolice şi iar 
altele mixte până în (Jiuade a4i. [Dr. I. Radu.]

Zwolle, fostă cetate şi capitala prov. oland. 
Yssel super., 30,660 loc. (1897); navigaţie şi 
şantier, topitorii de fier; comerciu de cereale şi 
vite. In apropiere Agnietenberg, cu fostă mănă
stire (aci a murit Tomas a Kempis).

Zygaena, pescele ciocan (v. ac.).
Zygnema, De Bary, (botan.) gen de Alge vertji 

cu thal fllamentos, vecin cu Spirogyra, (v. ac.), 
de care între altele se deosebesce prin croma- 
tofori, cari sunt-ca o stea şi câte doi în fiece 
celulă. Z. stellinum Ag., Z. peetinatum Ag., şi 
alte specii, trăiesc prin ape dulci, formând îm
preună cu altele ceea ce se 4>oe mă tas a 
broascelor. [S. Şt. R.]



1276 Zygomorfa — Zyniotic.

Zyţomorfa, (botan.) în oposiţie cu actinomorfS, 
se chiamă corola neregulată, care nu e simetrică 
decât cu un singur plan, simetrie resultată din 
desvoltarea neegală a unora din păi’ţile floarei, 
abortarea, lipsa ori dedublarea altora, etc. Corole 
Z. se observă la Orcbidee, Fapilionacee, Scro- 
fularinee, Nemţişori, ş. a. Corola actinomorfă 
sau regulată e simetrică cu mai multe planuri 
cari trec prin centrul Qoarei; se întâlnesce la 
Liliacee, Uanunculacee, Bosacee, etc.

Zygomycete, (botan.) serie de ciuperci sapro- 
fite sau părăsite, cu miceliul filamentos, ramificat, 
cari se multiplică asexuat prin spori sau conidii, 
iar sexuat prin zygospori (v. ac.); astfel sunt 
Enthomopbthoraceele, Mucoraceele, ş. a.

Zygophyllaoeae, (botan.) familie de plante 
dicotyle polypelale cu foi stipulate, flori her
mafrodite de comun regulate, penta- uneori 
4-mere, gineceul super. Cuprinde preste 100 
specii prevalent din regiunile calde ale glo
bului, distribuite in vr'o 17 genuri, dintre cari 
relevăm: Trihulua, Nitraria, Zygophyllum şi 
Guaiâeum. , [A. Pr.]

Zygophyllum L., (botan.) gen de plante fruticu-

loase din fam. Zygophyllaceelor, cu foi oposite 
adese cărnoase, pedunoulii 1 sau 2 flori, flori albe 
sau galbene 4—5-mere. Cuprinde preste 50 specii 
aproape toate gerontogee şi tropicale subtropi
cale, cultivate uneori ca plante decorative. Sin
gura specie indigenă la noi în Dobrogea pe li
toralul raărei e: Z. Făbago L. [A. Pr.]

Zygophyte, plante unicelulare trăind isolate, 
ori în colonii; n’au zoospori; se reproduc prin 
zygospori (v. ac.). Aşa sunt Bacillariaceele şi 
Conjugatele.

Zygopleura, v. Centroplana.
Zygospor sau Zygot, (botan.) e un ou imobil 

resultat din unirea a doi gârneţi (v. ac.) identici, 
nediferenţiaţi aparent sexualicesce; se întâlnesc 
la Zygophyte (v. ac.) şi la Zygomycete (v. ac.).

Zymologla, sciinţa care se ocupă cu formen- 
taţiunea (v. ac.).

Zymoteohnlca, conducerea raţională a indu
striilor cari se basează pe fermentaţiune (v. ac.), 
s. e. fabricarea berei, a alcoolului, etc.

Zymotic, ce produce fermentaţiune (v. ac. şi 
art. Ferment). Boale zymotice, boale infecţioase. 
(v. Morbi infecţioşi.)


